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Tadas Kaškevičius 
Užtrenkė duris 
Tauri amerikietė 
Pradės kalbėtis 
Trys milijonai uniformoje!

— Rašo A. Bimba —
Sunku tikėti, baisiai nesino

ri tikėti, kad draugo Tado 
Kaškevičiaus (Kaškiaučiaus ) 
nebėra mūsų gyvųjų tarpe. 
Juk tik gegužės 22 d. jis bu- 

> vo Schwaben salėje, dainavo- 
vaidino Aido Choro koncerte, 
spaudė mums dešinę, džiaugė-

• si pagerėjusia sveikata po sun
kios ligos - operacijos, o štai 
gegužės 30 dieną skambina 
Mildreda ir praneša, kad mū
sų Tadas jau miręs. Mirė ge
gužės 29 d., po kitos sunkios 
operacijos. Mirė, matyt, stai
ga! Kokia skaudi, kokia liūd
na žinia!

Netekome aukštai apsišvie- 
tusio menininko-mėgėjo, bran-

♦ gaus draugo, nuoširdaus mūsų 
\| organizacijų nario, atsidavusio

^.mūsų pažangiosios spaudos rė- 
mėjo ir palaikytojo, “Laisvės” 

V vajininko. Paspaus jis tau bū
davo dešinę, ir per tave visą 

4 pereis šilto, entuziastiško bi- 
čiuliškumo srovelė.

Ar buvo visoje šioje apy
linkėje didesnė sueiga, dides
nis kultūrinis parengimas, ku
riame nebūtumei matęs šio 
mielojo draugo?!

Bet Tado nebėra mūsų tar
pe. . . Dar vitmu' praretėjo - 
sumažėjo mūsų gretos. Nete
kome dar vieno brangaus ei
linio, bet labai atsidavusio, iš- 

4 tikimo ir nuoširdaus kovotojo 
už taiką, už pažangą, už nau
ją ir šviesų rytojų. . .

I

i'j Rodosi, argi jau vienas 
žmogus, kad ir labai smarkus

• ir kovingas, kad galėtų atvykęs 
mūsų galingą Ameriką pasta-

* tyti aukštyn kojomis. Ko jau 
čia taip reikėtų bijoti. Kam jau

(Z čia reikėtų užtrenkti jam du- 
' ris. Bet taip padarė mūsų 

smarkioji vyriausybė, kuri net 
už dešimties tūkstančių mylių 
sakosi kovojanti už “laisvę.” Ji 
neįsileidžia Anglijos Komunis
tų Partijos sekretoriaus John 
Gollan, kuris norėtų svečiu 
dalyvauti Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos suvažiavi
me.

Įsileido šimtus žmonių sker
dikų, įsileido tokius impulevi- 
čius ir jankus, o neįsileidžia 
švaraus, doro žmogaus!

Gėda prezidentui ir valsty
bės sekretoriui.

'♦ Šiomis dienomis New Yor
ke mirė Anna Rochester—su
laukusi 86 metų amžiaus. Pui- 

-g kiai ją ir asmeniškai pažino
jau. Tai buvo nepaprastų ga
bumų kovotoja už Amerikos ir 
viso pasaulio liaudies reika
lus, įžymi kelių knygų autorė, 
viena iš įsteigėjų Labor Re
search instituto.

Gal gi Vakarų Vokietijos 
socialdemokratai ir ateis į 
protą ir pradės susiprasti, jog 

4 jų ikišiolinė politika tik ski- 
tj na kelią naujo hitlerizmo pa- 

kilimui. Jie sutiko tartis-kal- 
bėtis su Rytų Vokietijos ko
munistais.

Pirmas viešas susitikimas 
jvyksiąs Rytų Vokietijoje lie
pos 14 dieną, o kitas Vakarų 

' Vokietijoje liepos 14 dieną.
Susitiks - debatuos Socialde- 

2 mokratų Partijos šulas Willie 
Brandt ir Komunistų Partijos 

> įvadas ir Rytų Vokietijos prem
jeras Walter Ulbricht.

Gerai, kad prasidės dialo- 
f gas. Gal susikalbės, gal su

sitars ir sudarys bendrą fron
tą prieš krikščionis 
tus.

demokra-

šiandien mūsų 
Valstijos jau turi

Jungtinės
3,005,019

LAIVAS “SURVEYOR” GERAIMUSiLEIDOMEMULYJE
Daug pašauktų, bet 
mažai bus išrinktų
Maskva. — Šią savaitę 

Kremliaus Kongresų salėje 
prasidėjo Trečiasis Tarp
tautinis Čaikovskio vardo 
konkursas. Jame dalyvauja 
muzikai iš 37 šalių — viso 
240. Tai vis didelių gabumų 
ir aukšto išsilavinimo jauni 
žmonės: dainininkai, smui
kininkai, pianistai ir čelis- 
tai.

Amerikiečiu kontes t a n 
pasiryžo patekti 44 asme
nys. Jie čia dabar laukia 
“savo eilės” ir “savo giliu
ko”. Nes nuo to laiko, kai 
jaunas amerikietis pianis
tas Van Cliburn <1958 m. lai
mėjo aukso medalį, Čais 
kovskio vardo koųtestas 
Amerikoje tapo gerai žino
mu ir labai gerbiamu įvy
kiu.

Kiekvienoje minėtų mu
zikos kategorijų laimėto
jams bus skiriami trys pri
zai, trys medaliai: aukso,!mažai bus išrinktų.

aukso
2,500

sidabro ir vaido. Su 
med a 1 i u skiriama

Į džiūres, kurios spręs, 
rublių premija (amerikie
tiškais: $2,750), su sidabro 
—2,200 rublių, o su vario— 
1,500 rublių. Pinigai išmo
kami valiuta to krašto, iš 
iš kurio jis kilęs.
kam duoti medalius, jeina- 
patys žymiausieji tarybiniai 
muzikai, taip pat ir iš kitų 
šalių: iš Amerikos, iš Pran
cūzijos, Anglijos ir kitų.

Viso pasaulio muzikai ir 
muzikantai, taip pat visa 
kultūringoji visuomenė, ne
žiūrint, kur ji begyventų, 
šiandien atidžiai žiūri į 
Maskvą, i r~ 
tautinį Čaikovskiio v. kon
kurso varžybas, vykstan
čias Kremliuje. Stebėdami, 
žmonės tačiau jaučia, žino, 
kad iš daugelio pašauktų

JAV kariniai įrengimai 
ir vietnamiečių strekai

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų spauda, ko
mentatoriai per radiją ir 
televiziją labai daug “ži
nių” duoda iš Vietnamo. Ži
noma, daugiausiai t o kių, 
kiek užmušė vietna- 
miečių, kiek miestų, kaimų 
ir tiltų bombardavo.

Rečiau gauname tų, ku
rios “nemalonios”. Vieną iš 
tokių “The New York Ti
mes” išspausdino gegužės 
26 dieną savo koresponden
to Peter Braestrupo.

etų

Gujanos valstybė 
tapo nepriklausoma

Georgetown. — P i
Amerikos šiaurinėje dalyje 
Gujana pasiskelbė nepri
klausoma valstybe, bet ji 
Dominiono teisėmis pasi
liks Britanijos imperijoje.

Gujana užima 8 3,000 
kvadratinių mylių plotą. 
Ten gyvena 650,000 žmonių, 
220,000 negrų ir indėnų 
maišytų rasių, o kitus suda
ro baltieji žmonės.

Gujana per 152 metus 
buvo Anglijos kolonija. Da
bar ji bus jau 25-ta z nepri
klausoma Amerikoje vals
tybė.

vyrų uniformoje, ir jų skaičius 
dar vis didinamas.

Ar kas nors Amerikai grū
moja užpuolimu, kad jai rei
kia tokios baisios armijos? 
Visi žino ir visiems aišku, kad 
ji tokio yra tik tam, kad Ame
riką padarytų imperialistiniu 
pasaulio žandaru, arba, gra
žiau pasakius, “pasaulio vado
vu.”

Tai, žinoma, kaip Vietnamo 
karas parodo, nėra lengvas 
vaidmuo...

[ Siunčia iš ten fotonuotraukas p. Vietname padėtis
JAV mokslininkų paleistas 

į Mėnulį laivas “Surveyor” 
(“Tyrinėtojas”) sėkmingai 
nusileido Mėnulyje. Tai bu
vo naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį.

“Surveyor jau siuntinėja 
į Žemę fotonuotraukas, ku
rios parodo, kokia yra 
“gamta” Mėnulyje. “Surve
yor” — antras toks žmo- 
g a u s pagamintas laivas, 
sėkmingai pasiekęs Mėnulį. 
Pirmasis buvo Tarybų Są
jungos laivas “Luna-9”. Iš 
jo pasaulis patyrė, kad Mė-

nulio pluta yra kieta, kad 
galima ant jos atsistoti ir 
žmogui. Dabar amerikinis 
“Surveyor” tai patvirtino.

“Surveyor” :

neaiški ir netikra
Saigonas. — Niekas ne- 

nusileido toje gali pasakyti, kas čia dėsis 
vietoje, kurią mokslininkai j rytoj, nes padėtis nėra ajš-
vadina “Audrų Okeanu”, 
netoli Mėnulio ekvatoriaus.

Tai didelis mokslo pasie
kimas. Tai, pagaliau, paro
do. kad žmogų į Mėnuli bus 
salima pasiųsti ir nuleisdin- 
ti; bus surastos priemonės i 
ir kain ta žmogų iš Mėnulio [ 
iškeldinti ir grąžinti Že
mėn.

>

distų vadovai, sakoma, ta
riasi su Ky valdžia, kuri no
rinti įtraukti į valdinius ra
telius civilinių žmonių, jų 
tarpe — budistų.

Vienas budistų lyderis, 
Thich Thien Minh, tapo ge- 
r o k a i sužeistas bombos, 
mestos Į jo automobilį,K šo
ferio vairuojamą; jis ligo-

Tokia tai buvo 
Memorial diena!..

Chicago, Ill. — National
Trečiąjį Tarp- Safety Council pranašavo, 

kad Memorial (mirusiems 
prisiminti) dienos švenčių 
proga JAV keliuose viso
kiose automobilių nelaimėse 
(avarijose) bus užmušta 
460 žmonių. Didžiai klydo 
ši taryba!

Per tris dienas ir per tris 
naktis, šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadieni automo
bilių avarijose žuvo 542 
žmonės, 47 asmenys nu
skendo, besimaudydami, o 
97 asmenys žuvo visokiose 
laiveliu nelaimėse.

Tai bent mirusiems prisi
minti diena!..

Korespondentas apra š o 
apie Saigono darbiniu k ų 
streiką. Ten JAV įruošia 
milžinišką uostą ir prie jo 
sandėlius. Darbus atlieka 
keturios JAV — Raymond, 
Morrison Knudsen/ Brown 
& Root ir Jones — kompa
nijos. Prie darbų dirba 38,- 
000 vietnamiečių iš Saigono 
ir kitų miestų. Įrengimui 
prieplaukų ir sandėlių pa
skirta bilijonas dolerių.

Korespondentas rašo, kad 
per 30 dienų ten buvo 11 
streikų. Vieną kartą strei
kavo beveik 12,000 darbi
ninkų keturias dienas. Jie 
protestavo prieš kompanijų 
bosus, kurie vietnamiečius 
darbininkus laiko kaip 
gus.

Sako: JAV sužlugdė 
Bandungo tikslus

Bandungas, Indonezija.— 
Prieš 11 metų čionai įvyko 
29-ių Azijos valstybių kon
ferencija, kuri nubrėžė pla
nus kovai už tautų laisvę, 
prieš kolonializmą.

Vyriausi konfe r e n c i- 
jos vadai buvo: Chou En- 
Lajus, Nehru, V. K. Krish
na Menon, Sukamo ir Car
las Ramulo.

Bet Jungtinių Valstijų 
diplomatams pavyko pa
keisti Indonezijos, valdžią, 
iššaukti nesutikimus tarp 
Kinijos, Indonezijos, Indi
jos ir kitų valstybių. Suiro 
planai šaukti kitą Bandun- 
ko konferenciją, pakr i k o 
veikla pirmosios konferen
cijos planų įgyvendinimui.

ki — ji dar vis tebėrh grės
minga, žiūrint agresoriaus 
akimis.

Hue mieste, pavyzdžiui, 
apie. 1,000 studentų užpuolė 
JAV konsulatą ir sudegino. 
Ir tai buvo atlikta, kai apie 
keli šimtai Pietų Vietnamo ninėje. 

ikarių, pilnai ginkluotu, sto
vėjo ir žiūrėjo, 
sudraskė prezidento John- 
sono portretus ir ameriki
nes vėliavas, kokias rado 
ofisuose.

Bėgyje pastarų keleto 
dienų Pietų Vietname penki 
budistai (jų tarpe dvi mo
terys vienuolės) susidegino,; 
protestuodami prieš Wash- 
ingtono valdžią dėl to, kad 
ji palaiko Ky militaristų 
kliką.

Bet tuo pačiu kartu bu- i čigonų tautos vaikų.

Budistų vienuolių vado- 
Studentai vai prašo, kad jų pasekėjai 

nesidegintų.
Saiffone valdžios kariuo

menė ir policija siekiasi ne- 
nrįleisti jokių demonstraci
jų prieš amerikiečius.

Mūšiai su liaudiečiais per 
pastarąsias kelias dienas 
nebuvo dideli.

Praga. —Čekoslovakijo
je į mokyklas eina 17,000

Leonidas Brežnevas ragina 
tvirtinti apsigynimą

ver-

2,000 mokslininkų 
Maskvos kongrese

Maskva. — Šią savaitę 
čionai prasidėjo Tarptauti
nis Okeanografų (vandens 
gelmių tyrinėtojų) kongre
sas. Dalyvauja net du tūks
tančiai mokslo vyrų ir mo
terų.

Kongreso sesijos vyksta 
Maskvos universiteto salė
se. Čia bus skaityta apie 
500 pranešimų. Amerikie
čiai mokslininkai skaitys 
180, o tarybiniai mokslinin
kai — 150. Kitų šalių atsto
vai po mažiau..

Jūrų gelmėse, sako tary
biniai žmonės, yra neišse
miami turtai; be kitko, ten 
daug ir maisto, tik reikia vi
sa tai ištirti, ir surasti prie- 

[mones paimti.

Ištraukė neištikimus 
iš Hue miesto

Hue, Pietų Vietnamas. — 
Miesto maoras Van Khoa 
atsargiai išsiuntė iš šio 
miesto Pietų Vietnamo pir
mąją diviziją neva priešui 
(liaudiečiams) mušti. Jos 
vieton Saigono valdžia pri
sius kitą diviziją. Mat, Pir
ui o j i, buvo ne ištikima 
Ky valdžiai, prieš kurią bu
distai taip griežtai kovoja.

Majoras Khoa tikisi, kad 
dabar dalykai mieste ‘"pasi
taisys”.

Praga. — Čionai prasidė
jo Čekoslovakijos Komunis
tų partijos 13-asis suvažia
vimas, kuriame dalvvauja 
nemaža broliškų delegatų 
iš įvairių šalių.

Suvažiaviman atvyko ir 
L. Brežnevas, Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius ir 
jis čia pasakė svarbią kal
bą.

Brežnevas sakė, kad so
cialistinės šalys turi tvir
tinti savo apsigynimą, o tai 
reiškia Varšuuvos paktą,

Kubiečiai sugavo 
politinius piratus

Havana. — Kubos gyni
mosi jėgos susekė, kad iš 
Miamio jankiai siunčia į 
Kubą keturis “politinius pi
ratus”, kad žudytų žmones 
ir degintų jų namus. Jie bu-| 
vo siunčiami greitame lai- kultūrai

Karas Vietname
velyje, tačiau buvo laiku su
čiupti: du siunčiamieji buvo 
užmušti, o du sužeisti ir pa- 

? imti į nelaisvę. Laivelis bu
vo sudegintas.

Washingtonas. — Sulau
kęs 67 metų amžiaus mirė 
admirolas F. F. Fergis.

Londonas. — Transpor
to darbininkų unija pro
testavo prieš karą Vietna
me..

New Yorkas. — Maskvo
je birželio 26 dieną įvyks 
tarptautinės varžybos išpil
dyme Čaikovskio muzikos. 
Ten dalyvaus apie 40 ameri-

pagal kurį socialistinės val
stybės derina savo gynybos 
reikalus.

Brežnevo kalba, kai ku
rie stebėtojai mano, buvo 
lyg ir atsakymas Rumuni
jos Komunistų partijos va
dovo Ceausescu kalbai, sa
kytai prieš arti mėnesį lai
ko Rumunijos Komunistų 
partijos suvažiavime. Ten 
Ceausescu sakė, kad, jo 
nuomone, reikėtų Varšuvos 
paktą “švelninti”, reikėtų 
visu s militarinius blokus 
naikinti.

Brežnevas pažymėjo, kad
j Euro p a buvo suskaldyta 
[prieš socialistinių šalių no
rą, kad tol, kol agresijos su
metimais įkurtas NATO 
veiks, tol socialistinės vals
tybės privalo laikytis vie
nybėje ir bendrai stiprinti 
savo apsigynimo pajėgas.

Sąmokslas nužudyti Kongo 
diktatorių nepavyko

Leopoldville. — Čia buvo Mobutas turėjo šnipų, daly- 
susektas sąmokslas nužudy- vavusių sąmokslininkų ra
ti Kongo prezidentą gene- teliuose, ir tie šnipai suga- 
rolą Mobutu, kuris nelabai dino visus jiems planus, 
seniai nuvertė prezidentą Keturi sąmokslininkai su- 
Kasavubu ir pats įsisėdo į imti ir nuteisti pakarti, 
jo kėdę. Teismas įvyko atvirame ore

Trys sąmokslininkai ka- ir tęsėsi 90 minučių, 
daise yra buvę Kongo mi- Be abejojimo, yra daugy- 
nistrų kabinete, o ketvirta-be sąmokslininkų — mažy- 
sis—Kimba—yra buvęs ša-čių, nežymių, —- kurių Mo
lies premjeras. butas nei pavardžių viešai

Sąmokslininkai galvojo neskelbia. Jų taip pat lau- 
taip: užmušim Mobutu irkia kartuvės arba kulka į 
patys šalį valdysime. Bet kaktą.

Nation a 1 Broadcasting 
Co. pasiuntė Maskvon savo 
atstovę Lucy Jarvis ir no- 

Tėjo, kad programa būtų iš 
Maskvos perduota į Jungti
nes Valstijas. Bet TSRS 
kultūros ministerijoje pa- 

1 reiškė:
“Kaip mes galime daryti 

tokį specialų žygį, kuomet iš 
priežasties karo Vietname 
taip įtempti santykiai su 
Jungtinėmis Valstijomis”.

JAVWashingtonas.
vyriausybė pripažino, kad 
marininkas iš Guantanamo 
laivyno bazės nušovė Ku
bos pasienio sargą. Sako, 
būk jis “lipo per Tvorą”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas nori ma
tytis su De Gaulle.

Newarke po operacijos 
gegužės 29 d. staiga mirė 
įžymus menininkas, veikė
jas ir “Laisvės” vajininkas 
Tadas’ Kaškevičius (Kaš- 
kiaučius). Kai šiuos žodžius 
skaitysite, jo palaikai jau 
bus palaidoti. Apie tai vė
liau bus.
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Komunistai Suomijos valdžioje
ŠIOMIS DIENOMIS Suomijoje buvo sudaryta koa

licine vyriausybe. Jon įeina socialdemokratai, centristai, 
komunistai ir kairieji socialistai.

Socialdemokratai su savo lyderiu Rafaeliu Paasio 
stovi valdžios priešakyje; Paasio yra premjeras.

Vėliausieji rinkimai į parlamentą parodė, kad Soci
aldemokratų partija pasiįrė pirmyn. Ji išrinko Į parla
mentą 55 deputatus, kuomet centristų partija išrinko 
49, o Suomijos Komunistų partija—41 deputatą. Kairieji 
socialistai teturi tik septynis.

Per ilgus metus Suomijos socialdemokratai buvo ar
šūs komunistų priešai. Tai kaip čia yra, kad dabar įsilei
do į valdžią juos? Įsileido dėl to, kad pačioje Socialde
mokratų partijoje vyksta pakairėjimas, — reikalavimas 
bendro fronto su komunistais.

Anglų kalba einąs laikraštis Niujorke “The Work
er” primena tai, jog komunistų įėjimas į Suomijos val
džią rodo bendrą Europos šalių darbo žmonių posūkį į 
kairę. Laikraštis primena eilę faktų, rodančių, kad viso
je kapitalistinėje Europoje vyksta liaudies kairėjimo 
procesai.

Laike pastarųjų Prancūzijos prezidentinių rinkimų, 
Francois Mitterand buvo kandidatas koalicijos, kurion 
įėjo socialistai ir komunistai.

Italijoje tarp krikščionių demokratų ir komunistų 
(kai kuriuose šalies distriktuose) taip pat vyksta pasi
tarimai dėl sudarymo koalicinės valdžios, kurion įeitų 
komunistai.

Tuojau po antrojo pasaulinio karo, iki 1948 metų, 
Suomijos valdžioj buvo komunistai. Tai, beje, buvo lai
kai, kai ir Prancūzijos Komunistų partija dalyvavo tos 
šalies valdžioje. Bet Vėliau Dėdė Samas apsižiūrėjo, jog 
komunistų dalyvavimas valdžiose gali labai pakenkti jo 
bizniui, ir jis darė visa, kad komunistinės partijos būtų 
nuo valstybinių aparatų, nuo valdžių atpalaiduotos.

Šiandien kitokie vėjai pradeda pūsti Europoje. Pav., 
Prancūzija pasiryžo išstoti iš NATO. Jos politika, nors 
kol kas dar ne visai aiški, rodo, kad europinės kapitalis
tinės šalys gali apsieiti be Dėdės Šamo.

Tarybų Sąjungos vyriausybė šiuo metu energingai 
darbuojasi už tai, kad būtų sušauktas visų europinių 
valstybių atstovų suvažiavimas, kuriame būtų aptarti 
bendro apsigynimo reikalai. Tarybų Sąjunga sako: visos 
europinės valstybės, nežiūrint į tai, kokią _ visuomeninę 
Santvarką kuri turi, privalėtų išvien veikti savisaugos 
reikalais.

JAV “žygiai” Pietryčių Azijoje verčia galvoti ir ką 
nors daryti ne tik Azijos, o ir Europos tautas.

Gal visa tai ir padės kiekvienam geriau suprasti, ko
dėl, būtent šiuo metu į Suomijos vyriausybę buvo pa
kviesti ir komunistai.

Nelengva pareiga
■ ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, mūsų Valstybės sekre- 

torius Ruskas vyksta į Europą “aiškinti”. Ką aiškinti? 
Aiškinti europinėms valstybėms tai, kodėl JAV veda ka
rą Pietryčių Azijoje.

Spauda skelbia, jog Valstybės sekretorius Europo
je išbus ne mažiau dešimties dienų. Pirmiausias po su
stojimas—Suomija, iš ten vyks į kitas šalis.

Pasakysime: Rusko pasimojimas nėra lengvas. Ką 
gi jis gali įtikinti, kad JAV vedamas karas Vietname yra 
politiškai ir morališkai pateisinames?! Kas juo tikės?!.

Čikagos marijonų laikraštis andai išdidžiai paskelbė, 
kad keletas “veiksnių”—jų tarpe du lietuviai, du latviai, 
vienas kubietis ir vienas, berods, ukrainietis—buvo nu
vykę pas senatorių Douglą (iš Illinois) Washingtone 
prašyti, kad jis kovotų prieš tarybinių konšūlatų atida
rymą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jie.net ir kažkokias peticijas tuo reikalų įteikė ra
sisto senatoriaus Longo pavaduotojui—vis prieš tary
binių konsulatų atidarymą.

Keistų būtybių nūdieniame pasaulyje galima suras
ti !..

TARYBINIŲ KOMJAU
NUOLIŲ SUVAŽIAVIMO
ATSIšAUklMAS

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

Prieš pusantros savaitės 
Maskvoje baigėsi Tarybų 
Sąjungos Ko m u n i s t i n i o 
Jaunimo Sąjungos XV su
važiavimas. Jame dalyvavo 
iš viso pasaulio jaunimo or
ganizacijų atstovai bei sve
čiai. Komunistinė Jaunimo 
Sąjunga, kaip žinia, turi 
apie 23 milijonus narių- 
tarp 14—28 metų amžiaus.

Suvažiavimas priėmė 
Kreipimąsi - atsišaukimą “į 
pažangiųjų visų šalių jauni
mą ryšium su JAV agresija 
Vietname.” Atsišaukimas - 
kreipimasis—įdomus, ir mes 
čia jį paduodame kaip is
torinį dokumentą:

Mes, V1LKJS XV suvažiavi
mo delegatai, 23 milijonų Le
nino komjaunimo narių vardu, 
viso tarybinio jaunimo vardu 
kreipiamės į jus, visų šalių 
vaikinai ir merginos! Mes 
kreipiamės į visas pažangias 
pasaulio jaunimo organizaci
jas !

Šiandien nė vienas jaunuo
lis, kurioje nors šalyje jis be
gyventų, kas jis bebūtų — 
darbininkas, valstietis, studen
tas, — negali likti abejingas 
tam, kas vyksta Vietname.

JAV vyriausybė atkakliai 
tebevykdo grubaus kišimosi j 
vietnamiečių tautos reikalus 
politikų, nusikalstamo karo 
“eskalavimo” politiką. Į Pietų 
Vietnamą siunčiami vis nauji 
tūkstančiai kareivių, plečia
ma imperialistinė a g r e s i j a 
prieš Vietnamo Demokratinę 
Respubliką, stiprinami barba
riški Vietnamo miestų ir kai
mų bombardavimai. Amerikos 
imperialistai, grubiai pažeis
dami visas tarptautines teisės 
normas, naudoja siaubingas 
naiki n i m o priemones — na
palmą, dujas, chemines me
džiagas. Jų kruvinoje sąskai
toje dešimtys tūkstančių nužu
dytų senių, moterų, vaikų, su
griauti gyvenamieji namai, 
mokyklos ir ligoninės. Kaip 
begudrautų Amerikos imperia
listai, męgin darni pateisinti 
JAV kišimąsi į vietnamiečių 
tautos vidaus reikalus, jiems 
niekad nepavyks nuplauti gė
dos, kurią užsitraukė agreso
riai visų dorų pasaulio žmo
nių akyse.

Labai susijaudinusi, jaunoji 
Tarybų šalies karta stebi did
vyrišką vietnamiečių tautos 
kovą. Mes didžiuojamės ir ža
vimės besikaujančio Vietnamo 
vaikinų ir merginų žygdar
biais, tuo, kaip jie kartu su 
visa liaudimi gina tėvynę nuo 
agresorių. Mūsų širdyse am
žinai gyvuos, kaip nepalaužia
mos valios, ištikimybės tėvy
nei, savo liaudžiai simbolis ne
mirtingos jauno Pietų Vietna
mo didvyrio Ngujen Van Čo- 
jaus paveikslas.

23 milijonai Lenino komjau
nimo narių, visas tarybinis 
jaunimas laiko savo kilnia in
ternacionaline pareiga stiprin
ti kovinį solidarumą su did
vyrišku Vietnamo jaunimu bei 
liaudimi ir teikti visokeriopą 
pagalbą bei paramą drąsie
siems Vietnamo patriotams.

Mes reikalaujame nutraukti 
JAV agresiją prieš Vietnamo 
Demokratinę Respubliką, ne
delsiant išvesti amerikinius in- 
terventus iš Pietų Vietnamo, 
suteikti vietnamiečių tautai 
teisę pačiai lemti savo likimą. 

JAV vyriausybė turi priimti 
teisingus reikalavimus, išdės
tytus žinomuose ketuf i u o s e 
Vietnamo Demokratinės Res
publikos vyriausybės punktuo
se ir penkiuose Pietų Vietna
mo Nacionalinio išsilaisvinimo 
fronto — vienintelio tikro Pie
tų Vietnamo liaudies atstovo— 
punktuose.

Komjaunuoliai, visas tarybi
nis jaunimas, karštai pritarė 
“Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXII 1 suvažiavimo 
pareiškimui dėl JAV agresijos 
Vietname,” kuris vėl įspėja, 
kad, “eskaluodami” gėdingą 
karą prieš vietnamiečių tautą, 
agresoriai susidurs su vis di
dėjančia Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių para
ma Vietnamui.

Šiandien, kai Amerikos im
perialistai meta iššaukį laisvę 
ginančioms ir taikingoms pla
netos jėgoms, kova prieš agre
sorius tampa bendru reikalu, 
kilnia internacionaline viso pa
žangaus pasaulio jaunimo par
eiga.

Lenino komjaunimo ir tary
binio jaunimo vardu mes, 
VLKJS XV suvažiavimo dele
gatai, kreipiamės į jus, visų 
šalių vaikinai ir merginos, ra
ginamą visas pažangias jau
nimo organizacijas stiprinti 
veiksmų vieynbę ir solidaru
mą, monolitiniu frontu ginti 
teisingą vietnamiečių tautos 
kovą, kartu su visa pažangią
ja žmonija pažaboti agreso
rius, priversti juos pasitraukti 
iš Vietnamo.

Mes raginame visus dorus 
jaunus amerikiečius paremti 
šią kovą, pakelti savo protes
to balsą.

Mes raginame jaunimo or
ganizacijas tose kapitalistinė
se šalyse, kurių vyriausybės 
veikia išvien su JAV imperia
listais jų niekšiš kame kare 
prieš vietnamiečių tautą, 
griežtai pareikalauti, kad ag
resija būtų nutraukta, .kad 
nebūtų siunčiamos kariuome
nės d a 1 y s Pietų Vietnamą, 
raginame atsisakyti krauti į 
laivus karinę amuniciją, skir
tą karui Vietname, nebūti 
Pentagonui “patrankų” mėsa 
jo kruvinuose nusikaltimuose.

Visų šalių vaikinai ir mergi
nos! Nuo mūsų ryžtingumo, 
mūsų susitelkimo ir aktyvumo 
daug kas priklauso. Atsiliep
dami į agresijos plėtimą, į 
bomb ardavimų stiprinimą ir 
amerikinių interventų karinės 
galios didinimą, mes turime 
padidinti pagalbą vietnamie
čių tautai. Tegul plečiasi soli
darumo su Vietnamu kampa
nija!

Tegyvuoja pažangaus pa
saulio jaunimo vienybė ir tarp
tautinis solidarumas su didvy
riška Vietnamo jaunimo kova!

šalin rankas nūo Vietnamo; 
Vietnamiečių tauta nugalės! 
Mes su jumis, Vietnamo pat

riotai !

APIE JŲ STATOMĄ 
SIENĄ TARP LIETUVOS 
IR JOS SŪNŲ IR DUKRŲ

Kolumnistas Stasys Šarū
nas rašo Vilniaus “Tiesoje” 
(š. m. geg/21 d. laidoje) 
apie JAV lietuviškų veiks
nių pastangas kovoti su 
kultūriniu bendradarbiavi
mu tarp Amerikos lietuvių 
ir Lietuovs žmonių:

Prieš kurį laiką JAV, Kli- 
velende, sūsirinkusi lietuviškų
jų nacionalistų grupelė nu
sprendė “nebendradarbi auti 
su Lietuva.” Ji dargi perspė
jo lietuvius emigrantus, kad 
pastarieji liautųsi apie tokius 
dalykus net galvoję.

Tai, žinoma, nėra nauja 
buržuazinių nacionalistų va
deivų veikloje. Nuo pat pir
mųjų dienų, kai jie kartū su 
hitlerininkais pabėgo į Vaka
rus, visa jų veikla buvo nu
kreipta į tai, k a d užši'enyje 
gyvenantieji lietuviai nesuži
notų tiesos apie gimtąjį kraš
tą- .. •

šmeižikiška propaganda ir 
šantažu jie suklaidino ne Vie
ną lietuvį, karo audros nu
blokštą į Vakdrūš ir jau pir
maisiais pokario metais troš
kusį sugrįžti į Lietuvą. Ir 
šiandien nė vienas tokių 

suklaidintų lietuvių, dėl 
naciohalistų kaltės atsidūrusių 
tolimose šalyse, keikia juos, 
skaudžiai pergyvena, kad ati
trūksta nuo savo tautos, jos 
kultūros.

Ilgus metus įvairūs “veiks
niai” melo ir šmeižto siena 
bando atitverti lietuviškąją 
emigraciją nuo naują gyveni
mą statančios lietuvių tautos, 
Tarybų Lietuvos. Kai kurį lai
ką ši nacionalistų veikla davė 
tam tikrus rezultatus. Jiems 
pavyko apakinai dalį emigran
tų, sukurti jiems iškreiptą 
naujosios Lietuvos vaizdą.

Bet pastaraisiais metais, kai 
daug emigrantų apsilanko Lie
tuvoje ir savo akimis pamato 
jos gyvenimą, ilgus metus iš 
melo ir šmeižto nacionalistų 
lipdytas namiūkštis ėmė svy
ruoti ir griūti.

Visose lietuviškose kolonijo
se pasigirdo balsų, raginan
čių stiprinti ryšius ir kultūri
nį bendradarbiavimą su Lietu
va. Savo norą stiprinti tokius 
ryšius pareiškė dargi daug tų 
žmonių, kurie dar nesuprato 
Lietuvoje įvykusių socialinių 
permainų, bet kurie suvokia, 
kad kultūrinis bendradarbiavi
mas yra vienintelis šaltinis, 
kuris gali gaivinti lietuviškąją 
emigraciją.

Tai sukėlė didelę naciona
listinių vadeivų reakciją. Ir 
visiškai suprantama. Juk, aiš
ku, kuo labiau stiprės bend
radarbiavimas ir ryšiai tarp 
emigracijos ir Tarybų Lietu
vos, tuo labiau shiuks naciona
listinių vadeivų įtaka, jie vi
siškai neteks biznio, kurį dar 
daro, spekuliuodami lietuvių 
emigrantų tautiškais jausmais. 
■ Štai kodėl ir dabar jie Kli- 
velende n U t a r ė “uždrausti, 
bendradarbiavimą.” Bet tai ne 
šių ponų jėgos įrodymas, tai 
akivaizdi bejėg i š k u m o de
monstracija.

O kai dėl kultūrinio bendra- 
darbavimo, tai šis procesas ir 
toliau plėsis ir gilės, gaivinda
mas lietuvių tautinės kultūros 
syvais tūkstančius nuo gimto
jo krašto gyvenimo audrų at
plėštų sūnų ir dukrų, skatin
damas lietuviškąją emigraciją 
kovoti už taiką, už pažangą, 
už šviesiausius žmonijos ide
alus.

Sellersville, Pa.
Baltimoriečių pikniką 

padarykime gausiu 
ir pasekmingu

Visi, kam tik prie širdies 
“Laisvė”, tai pasižymėkime 
birželio 19 dieną ir tą dieną 
nusimeskime nuo savęs vi
sokius , įsivaizdavimus ir 
būkime entuziastais ir opti
mistais ir be jokio išsikalbė
jimo ir- pasiteisinimo daly
vaukime garbingam sambū
ry, kurį vykdo baltimorie- 
čiai, kuriame dalyvaus jau
nystės dienų darbininkiško 
judėjimo veteranai, čia tar
pe medžių ir žalumynų, prie 
gamtiško gražumo ir'malo
numo, draugiškoj atmosre- 
roj, praleisime linksmai ir 
naudingai laiką.

Draugai ir daugės, nepa- 
silikiftie užpakaly kitų, bet 
visados veržkimės į priekį, 
tada mūsų sąžinė paliks ra
mi ir busiihe pasitenkinę.

Filadelfiečiai atpyš kės 
modernišku busu į pikniką, 
kūrinai pripildytu “Lais
ves patriotais. _

Ahgi kitos kolonijos ji’ems 
apšileiš? To ifėbtfš! Čia su
važiuos ir iš kitų kolonijų, 
ir birželio 19 d. bus atminti
na per daug metų. Ta diena 
bus mūsų pasididžiavimo, 
lihksmumb ir 'dži^ugsnio 
dieha. Tai, iki pasiihatynio, 
draugės ir draugdi!

J. A. Bekampis

LLD Reikalai
, A

Nors pastaruoju metu per spaudą mažai buvo prane
šimų, tačiau ALDLD reikalai eina normaliu keliu, dar- w 
bas atliekama be trukdymų.

Paskutiniame C. K. posėdyje gegužės 23 d. buvo kal
bėta apie ateinančių metų D-jos nariams knygų išleidi
mą. Pirmoji D-jos išleista anglų kalboje knyga “Lithuar 
nia Past and Present” turėjo didelį pasisekimą. Reikėjo 
leist antrą laidą. Centre jos dar yra ‘ platinimui, todėl, 
kur galima, stengkimės angliškai skaitančią publiką su? r 
pažindinti su Lietuva. '

C. K. rūpinsis, kad ir ateinančiais metais nariai bū
tų aprūpinti geromis knygomis, galimas daiktas, kad t 
viena jų ir vėl bus anglų kalboje. v

Pastebėta, kad ALDLD kuopų parengimuose sulėtė
jo iš Lietuvos filmų parodymai. J. Grybas ne visur gali 
nuvykti parodyti filmus, bet daug draugų yra įsigiję ge
rus prožektorius ir gražiai parodo filmus, tuomi sumaži
na kelionės lėšas į tolesnes kolonijas. Žmonės myli Lie
tuvoje gamintus filmus ir visur nori jais pasidžiaugti. 
Kuf'” valdybos turėtų juos gauti ir iš anksto pradėti 
ruošti jų parodymą. J. Grybas turi keletą ilgų meninių 
spalvotų filmų, kuriuos niekam nepabos pamatyti bent 
kelis kartus. Geri klasikiniai filmai nuolat yra pakarto
jami ekrane ir per televiziją, juo žiūrovas daugiau juos <( 
mato, gilėsnį suranda grožį.

Šiais metais bus naujo ALDLD Centro Komiteto rin
kimai: Negerai, kada rinkimuose vis pasikartoja tie pa- ' 
tys vardai. Kiekvienas D-jos narys privalo susirūpinti 
nominacijomis ir rinkimais, taip, kad Komitetas susida
rytų iš veiklių, energingų asmenų. Bus kiti vardai, o 
nauja energija visada išeina draugijai į naudą.

Nors specialaus naujų narių įrašymui vajaus nebu
vo, bet į D-ją įrašyta pusėtinas skaičius naujų narių. Be 
abejo, tai paveikė geros knygos, kurių nariai gavo net 
kelias, įskaitant Dr. Margerio didelę dovaną “Šliuptar- 
niai”. Mūsų žurnalas “Šviesa” taipgi yra dideliu pasidi-f 
džiavimu. Kalbinkime daugiau naujų narių į ALDLD ei^ 
les. ' •

Centre pritrūkome E. Mizarienės knygos “Jaudinau- ■> 
tys Susitikimai”. Kurie nelaiko namuose knygynėlio, per- • 
skaitę knygą yra prašomi grąžinti Centro sekretoriui, < 
kad būtų galima patenkinti narius, kurie jos negavo.

K. Petrikienė, ALDLD pirm.

Krislai įš Lietuvos
Lietuvių poezija vokiškai
Mažai kas žino, kad Hei

delberg,. Vakarų Vokietijo
je, eina nuo 1956 metų žur
nalas “Mickevič B1 e te r ” 
(“Mickiewicz Blutter”). Jo 
leidėjas ir redaktorius pro
fesorius Dr. Hermanas Bu- 
denzigas skiria tą leidinį 
populiarinti vokiečių visuo
menėje lenkų kultūrą ir li
teratūrą, patarnauti tų tau
tų suartinimo idėjai, žurna
las eina tris kartus per me
tus- 80-90 puslapių storio.

Mums įdomu, kad tas žur
nalas yra paskelbęs nema
žai medžiagos ir iš lietuvių 
literatūros. Prof. H. Bu- 
denzigas susidomėjo K. Do
nelaičio kūryba ir ryšium 
su jo 250 metų jubiliejumi 
pasiryžo patiekti naują vo,- 
kišką “Metų” poemos ver
timą. Tą darbą jis atliko, ir 
poema atspausdinta per tris 
“Mickevič Bleter” žurnalo 
numerius. Atspausdintas ir 
to paties autoriaus platus 
straipsnis apie D o n e 1 aitį. 
Žurnale tilpo taip pat verti
mai iš kitų lietuvių poetų 
kūrinių — Maironio (“Jūra
tė ir Kastytis”), Salomėjos 
Nėries, J. Degutytės ir kitų 
poetų eilėraščiai, išversti 
vilniečio E. Astramsko. Žur
nale tilpo ir daugiau litua
nistinių dalykų.

Nacizmo teisintojai iš 
“Darbininko”

Nors ir pavėluotai teko' 
perskaityti pranc i š k o n ų - 
rožančininkų lai k r a š t y j e 
“Darbininke” rašinį ryšiuifi 
su (jisvencimo mirties sto
vyklos kalinių atvykimu į 
Vilnių sausio ihėnesį. Atro
do lyg tai būtų rašęs koks 
hitlerininkų rašeiva okupa
cijos metu'ėjusiame laikraš
tyje. Ten iš kailio neriama
si teisinant hitlerininkų bei 
jų sėbrų įvykdytas žudynes, 

kurių aukomis žuvo dešim
tys milijonų žmonių. Sie-^ 
kiant nukreipti dėmesį nuo 
hitlerininkų baisiųjų nusi
kaltimų, šaukiama, kad nors 
nėra ko kreipti dėmesio * 
“atgyvenusį nacizmą”^, 
skleidžiamas išgalvotas pa
sakas apie kažkokias te-lį 
beveikiančias “koncentraci
jos stovyklas” Tarybų Są-* 
jungoje, apie Sibirą.

Iš tikro Tarybų Sąjungo
je nėra jokių koncentracijos 
stovyklų. Veikia tik patai
sos darbų kolonijos, kuriose 
atliekama bausmė pagal 
teismo sprendimą už kon
krečius nusikaltimus. 
Niekas negali būti areštuo
tas ir įkalintas be prokuro
ro sankcijos, ir tas dėsnis 
yra -tvirtai išlaikomas.

O kai dėl įvykio su Mota, 
tai, kaip tik dėl jo reikitį 
kaltinti “Darbininkų” tipo 
reakcininkus, kurie savo 
melais apie Tarybų Sąjungą 
įgąsdina lengvatikius ir pri
veda prie histerijų bei tra
gedijų. Tuo tarpu yra la
kūno Pauerso bei kitų pa
vyzdžiai, kurie įrodo visai 
ką kitą. Politinės bylos da
ba/didelė retenybė.

J. Paliukonis J
Vilnius, 1966—V—10 f
KOMUNISTAI BUS 
SUOMIŲ VALDŽIOJE

Helsinkis. — Suomijoje 
sudaroma keturių partijų* 
kdalicihė vyriausybė, kurio-į 
je bus S’oėial-dembkratų; 
Liaudies partijos, Centro lr( 
Komunistų partijos žmt> 
ries.

Suomijos parlamentą su-^ 
daro 200 žmonių. Sbcialistai 
turi 55 vietas, Centras—49, 
Kbmunistų partija—41, o 
kitos partijas po mažiau, !

Jie.net
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J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
L. Vladimirovas daug dirba

Karas Vietname Japonijai 
pelningas

Amerikos vedamas karas 
Vietname labai pelningas 
Japonijos didžiajam bizniui, 
kuris dabar Amerikai par
duoda daug savo produktų, 
taipgi nemažai pelnosi pre
kiaudamas su Saigono val
džia.

bininkams nenori algų pa
kelti?

Karo metu išgautas pel
nas pavirsta “kruvinais pi
nigais,” rašo saavitraštis 
“Labor.”

Karas suteikia korpora- 
nigais,” rašo savaitraštis 
liaudį apiplėšti, “kruvinų 
pinigų” maišus prisikrauti.

Š. m. kovo mėnesį Japoni
ja suteikė Saigono valdžiai 

55 milijonus dol., pristatė 
25 ambulansus, 20,000 radi
jo a p a r a t ų ir daug kitų 
reikmenų. Ši pagalba, paly
ginus kiek Japonijos kapi
talistai pelnosi, yra visai 
mažytis dalykas.

Karas Vietname suteikė 
progų Japonijai atsigriebti 
iš 1964-65 metų depresijos, 
kuomet jai teko 723 milijo
nai dolerių. 196 5 metais 
Amerika papirko beveik pu
sę Japonijoje pag a m i n t o 
plieno, 1,630,000 tonų, taip
gi daug įvairios mašineri
jos. Japonija pristato dau
giausia napalmo gazų, ku
riais Vietnamo kaimai, ja
vai ir žmonės deginami.

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais Japonijos plieno kor
poracijos parduos karo rei
kalams plieno už 50 milijo- 

f nų dolerių, iš kurių liks gry
no pelno 15 milijonų dole
rių.

Cemento pramonė taipgi

Kaip rasine diskriminacija 
veikia Pietų Afrikoje

Pietų Afrikos Respubliko
je gyvena maždaug 3 mili
jonai baltųjų ir 11 milijonų 
negrų. Baltieji turi valdžią 
savo rankose ir palaiko 
griežtą rasinę diskriminaci
ją. Tos diskriminacijos pa
sekmės yra sekamos:

Vidutinės metinės baltų
jų pajamos siekia daugiau, 
kaip porą tūkstančių dole
rių, o negrų — apie šimtą 
dolerių.

Kasyklose baltieji 1962 
metais uždirbo po $3.587, 
tuo pačiu metu negrai teuž
dirbo po $216.

Mokslui ir apšvietai bal
tiesiems į metus išleidžiama 
po $182, negrams—$18.

Iš tūkstančio baltųjų vai
kų miršta 27, negrų—200.

Taip ten sekregacija ir 
diskriminacija smaugia ne
grus.

Katalikų skaičius mažėja

Kaip jau buvo nekartą 
skelbta mūsų laikraštyje, 
buvęs Vilniaus Universiteto 
bibliotekos direkt o r i u s ir 
katedros vedėjas Levas Vla
dimirovas jau antri metai 
kaip vadovauja Jungtinių 
Tautų Organizacijos biblio
tekai. Per tą trumpą laiką 
sėkmingai atlikdamas šias 
savo pareigas, jis nusipelnė 
Organizacijoje nemažą au
toritetą. Tai rodo, pavyz
džiui, kad išvykus atostogų 
U Thant’o pavaduo tojui 
konferencijų reikalams I. 
Nosekui, jį pavaduoti dvie
jų mėnesių laikotarpiui pa
skirtas L. Vladimirovas. Jo 
žinioje dabar ne tik biblio
teka su virš 100 tarnauto
jų, bet ir Konferencijų De
partamentas, kuriame dirba 
virš 1100 žmonių. Tai di
džiausias kolektyvas Jung
tinėse Tautose.

Be to, L. Vladimirovas iš-

lio nevalstybinių organiza
cijų ir jų tarptautinių aso
ciacijų atstovų, sukėlė dide
lį susidomėjimą ir buvo ge
rai ir palankiai įvertintas.

L. Vladimirovas užsitar
navo autoritetą taip pat sa
vo profesijos atstovų tar
pe, kaip Amerikoje, taip ir 
už jos ribų. Praėjusį penk
tadienį jis pasakė įžanginį 
žodį Pasaulinės Tarptauti
nių Bibliotekų Asociacijos 
posėdyje, kuris vyko jo va
dovaujamos bibliotekos kon- 
konferencijų salėje. Nese
niai prie Floridos universi
teto įsteigtas žurnalas “Bib
liotekų istorijos klausimai” 
pakvietė L. Vladimirovą į 
savo redakcijos tarybą. 
Greitu laiku bus paskelbti 
jo 2 straipsniai. Vienas jų 
liečia tarptautinį bibliotekų 
vystymąsi, o antras supa
žindina Amerikos bibliote
kininkus su Vilniaus įnašu

daug pelno pasiplėšia. Bus 
j Vietnamą pristatyta 400,- 
000 tonų. Medžią pramonė 
jau pasiuntė Vi e t n am an 
medžio $151,000 vertės, o 
iki metų pabaigos pristatys 
iki milijono dolerių vertės.

Karas Vietname pakėlė 
Japonijos prekybą su Ame
rika iki 294 procentų. Tai 
galima suprasti, kad Japo
nijos didysis biznis, iš ka
ro dar y d a m a s didžiulius 
pelnus, viską daro, kad 
Vietname karas nesibaigtų. 
Karas — Japonijos kapita
listams didžiulė palaima.

Ekonominiai tvirtėdama, 
Japonija dabar gaivina im
perialistines tende n c i j a s. 
Ultra-nacionalistinis judėji
mas reikalauja atsiimti 
prieškarines žemes, išeklti 
Japoniją į aukštumas, kokia 
ji buvo prieš karą. Armijos, 
laivyno ir orlaivyno virši
ninkai tie patys, kurie vado
vavo militarinėms jėgoms 
karo metu; pakeitimų visai 
mažai.

Bet Japonijos liaudis yra 
nusiteikusi prieš bet kokį 
karą. Ji sudaro tvirtą judė
jimą prieš karą Vietname, 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų bazės būtų Japoni
joje panaikintos, Amerikos 
karinės jėgos iš Japonijos 
būtų iškeltos. Ji taipgi ko
voja prieš beaugantį Japo
nijos militarizmą.

Geležinkeliečių profsąjun
gos smerkia karo pelnus
Šių metų gegužės 7 d. lai

doje geležinkeliečių profsą
jungų (unijų) organas “La
bor” griežtai pasmerkė 
Vietnamo karo pelnus, kaip 
“kruvinus pinigus.” 

, “Korporacijų pelnai kyla, 
kuomet mūsų jaunuoliai ka
re miršta.”

Pirmasis šių metų bertai- 
įjris davė korporacijoms 12 
procentų daugiau pelno, 
kaip praeitais metais tuo 
pačiu bertainiu buvo pada
rytas pelno rekordas.

Kuo korporacijas gali pa-

Vatikano organas “Osser- 
vatore Romano” antai pa
skelbė, kad 1961 metais ka
talikų buvo 18% tarp visų 
tikinčiųjų pasaulyje, o 1965 
metais nupuolė iki 16%.

Štai dėl ko popiežius rim
tai susirūpino katalikų ti
kėjimo modernizavimu, nau
jų reformų pravedimu, pri
sitaikymu prie moderniško 
gyvenimo.

Philadelphia, Pa.
Baltimorės piknikui 

besiartinant
Gegužės 14 d. įvyko LLD 

10 kp. susirinkimas, kuria
me nariai rūpesti ngai 
svarstė organizacijos reika
lus ir bendrai palaikymą 
mūsų pažangios spaudos. 
Buvo skaityti 3 labai gra
žūs padėkos aiškai už au
kas: nuo “Laisvės”, “Vil
nies ir “Liaudies Balso”. 
Laiškai priimti.

Komisija išvykos į balti- 
moriečių ruošiamą pikniką 
birželio 19 d. davė praneši
mą, kad yra pasamdytas di
delis busas su oro vėsinimu, 
ir kad bilietai jau pardavi
nėjami. Tik dabar geistina 
pripildyti pilną didžiulį bu- 
są. Reikia gauti naujų ke
leivių, kurie dar nėra buvę 
Baltimorės piknike, arba 
kurie tik retkarčiais atsi
lanko.

O šis piknikas bus pui
kus, su programa. Kur gi 
kitur galima susitikti su sa
vo draugais, bičiuliais bei 
pažįstamais iš daugelio lie
tuviškų kolonijų, jeigu ne 
Baltimorėje. Pasistengkime 
visi, kad šis piknikas būtų 
sėkmingas.

Gaila, kad keletas mūsų 
nuolatinių piknikų lankyto
jų rimtai sunegalavo, o ki
ti išvyko į amžinastį... Už
pildytom jų vietas naujais.

Dėl važiavimo informaci
jų paskambinkite: O. Zal- 
ner — HO 8-7226, H Turei- 
k i e n e i — D'El 4-0623, R. 
Merkiui — GL 5-3646, J.

siteisinti, kuomet produktų 
kainas nuolat kelia, o dar-

Kazlauskui — C® 2-9874.
“Laisves” Reporteris

rinktas į neseniai prie Jung
tinių Tautų įsteigto Insti
tuto kadrams ruošti ir 
mokslo tiriamajam darbui 
vystyti tarybon. Institutas, 
kurio direktorius yra žy
mus Senegalo diplomatas 
d’Arbuzje, yra įpareigotas, 
pirmoje eilėje, ruošti kad
rus besivystančioms Afri
kos ir Lotynų Amerikos ša
lims, o taip pat nagrinėti 
aktualiausius tarptaut i n i ų 
organizacijų veiklos proble
mas.

X

L. Vladimirovas dažnai 
kalba konferencijose ir da
lyvauja diskusijose. Praė
jusią savaitę jis skaitė pra
nešimą Jungtinių Tautų 
O rgan iz a ei j oje vy k s tanči o j e 
konferencijoje nevalstybi
nių organizacijų klausimais. 
Nevalstybinių organizacijų 
skyriui Jungtinėse Tautose 
vadovauja buv. Amerikos 
prezidento F. D. Roosevelto 
anūkas Curtis Roosevelt, 
kuris ir pakvietė L. Vladi
mirovą padaryti šį praneši
mą. Pranešimo temo buvo 
“Nevalstybinės organizaci
jos Rytų Europos šalyse.” 
Kaip žinoma, nevalstybinė
mis organizacijomis skaito
mos visuomeninio pobūdžio 
organizacijos, pradedant 
nuo profsąjungų ir baigiant 
švietimo ir mokslo draugi
jomis.

Amerikoš ir Vakarų Eu
ropos visuomenė iki šiol tu
rėjo labai iškraipytą supra
timą apie tą didelį ir nau
dingą darbą, kurį atlieka 
šio pobūdžio organizacijos 
socialistinėse šalyse. L. Vla-

į knygos ir bibliotekų isto
riją XVI-XVII amž.

L. Vladimirovo iniciatyva 
paruošta knyga, aprašanti 
gan platų Jungtinių Tautų 
Organizacijos ir jos agentū
rų ir skyrių visame pasau
lyje bibliotekų ir informa
cijos centrų tinklą. Dides
nę knygos dalį parašė L. 
Vladimirovas. Knyga pasi
rodys anglų ir prancūzų 
kalbomis š. m. rudenį.

Greta savo tarnybinių 
darbų, L. Vladimirovas ne
pamiršta ir lietuviškų kul
tūrinių reikalų. Štai, jis da
lyvavo — Niujorke ir Wa- 
terburyje — lietuvių mitin
guose poetui Juliui Jano
niui pagerbti jo 70 gimimo 
metinių proga. Vladimiro
vas apie poetą' pasakė daug 
šiltų žodžių.

Lowell, Mass.
Dar pikniko reikalu, kuris 

įvyks birželio 12 d.
Pirimusia kreipiuosi į 

Lawrencaus draugus ir 
drauges, kurie apsiėmėt pik
nike dirbti, kad tą dieną at- 
važiuotumėt anksčiau. Visi 
turėsime gana daug darbo, 
kad tinkamai priimtum sve
čius. Visi keliai ves pikni
kam Aš pirmutinis būsiu 
ten.
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Telefono kompanijos dar- 
bninkai užbaigė streiką.

■ •

Pranešė, kad dar du jau
nus kareivius užmušė Viet
name. Kada ateis galas tam

dimirovo pranešimas, kurį 
išklausė virš 300 viso pasau-

karui!
Lowellietis

Waterbury’ Conn.
Gražiai buvo pagerbtas 

poetas Julius Janonis
Gegužės 29 d. Literatū- 

jos Draugijos 28-oji kuopa 
suruošė mitingą ,poetui-ko- 
votojui Juliui Janoniui pa
gerbti jo 70 gimimo meti
nių proga.

Pranešimą apie Juliaus 
Janonio gyvenimą, kūrybą, 
kovos už liaudies laisvę ir 
laimę ir apie jo tragišką 
mirtį padarė Rojus Miza- 
ra iš Niujorko. Kalbėtojas 
priminė:

—Rytoj mes, amerikiečiai, 
švęsime įnirusiems pagerbti 
dieną — Memorial Day. At
siminkime, kad prieš 49 me
tus gegužės 30 dieną tragiš
kai mirė pirmasis Lietuvių 
proletarinis-revoliucinis po
etas — Revoliucijos šauk
lys, — Julius Janonis...

Ieva Mizarienė gražiai pa
skaitė apie desėtką Juliaus 
Janonio eilėraščių, jų tarpe 
“Kalvi,” “Trauk, bėruti,” ir 
kt.

Nors iš anksto nebubvo 
garsintas, į mitingą atvyko 
iš Niujorko ir Jungt. Tau
tų bibliotekos direktorius 
Levas Vladimirovas. Jo at
vykimas waterburie č i a m s 
buvo maloni staigmena.

L. Vladimirovas pasakė 
įdomią kalbą. Be kitko, šis 
vyras, plačiai žinomas visa
me pasaulyje, sakė, kad jis 
tebuvo tik šešerių metų am
žiaus, kai Julius Janonis 
tragiškai mirė. Vladimiro
vas gimė ir augo Šiauliuo
se, kur J. Janonis mokėsi ir 
veikė. Na, ir jam teko mo
kytis toje pačioje gimnazi
joje, kur mokėsi Janonis, ir 
jis girdėjo daugelį žmonių, 
kurie jauną poetą pažinojo, 
kalbant apie J. Janonį, apie 
jo talentą, apie jo gyveni
mą. Šiandien ta mokykla 
nešioja Juliaus Janonio var
dą.

Daug gatvių miestuose, 
Tarybų Lietuvoje, pavadin
tos Juliaus Janonio vardu, 
taipgFTr eilė mokyklų. Kau
ne yra didžiulis popieriaus 
fabrikas, taip pat pavadintas 
J. Janonio vardu. Poeto kū
ryba išversta į daugelį kitų 
kalbų. Ir taip šio žjrnąuč 
lietuvių tautos sūnaus—po
eto ir kovotojo— vardas ir 
darbai niekad nemirs.

—Tai, tarp kitko, — sakė 
kalbėtojas, — liudija ir šis 
faktas, kad jūs, waterburie- 
čiai lietuviai, gyvendami už 
tūkstančių mylių nuo tų 
vietų, kur poetas gimė ir 
mirė, praėjus 70 metų nuo 
jo gimimo, susirinkote čia 
jam pagerbti!..

Didžiu susikaupimu žmo
nės klausė abiejų kalbėto
jų kalbų ir deklamatorės.

Pirmininkavo V. Jokubo- 
nis.

Garbė waterburieciams už 
tai, kad surengė šį mitingą!

Visi mitingo dalyviai buvo 
pakviesti užkandžių. Prie 
gražiai paruoštų stalų, su
sėdę, ragaudami skanaus 
maisto ir kavutės, valandė
lę dar pasišnekučiavo.

Beje, iš Hartfordo į mi
tingą buvo atvykę J. ir L. 
Žemaičiai ir Butkevičienė. 
Draugė L. Butkevičienė sa
kė, kad jie apie rudenį su
ruoš Juliui Janoniui pagerb
ti vakarą su koncertine pro
grama.

Svečias

CLEVELAND, OHIO
Onos Wiliamienes 

netikėta mirtis
Draugė O. Williamiene 

buvo porai savaičių nuva
žiavus į saulėtą Floridą pas 
brolį, kuris pastoviai gyve
na St. Petersburg. Geg. 15 
d. buvo pasirengus grįžti 
namo. Atvažiavus į Tampa 
orlaivių stotį ir pirm sė
dant į orlaivį gavo širdies 
ataką. Jokios priemonės, 
kurių ten ant vietos buvo, 
nepajėgė ją atgaivinti. Kū
nas buvo parvežtas į Cleve- 
landa ir geg. 18 d. palaido
tas Knolwood krematorijo- 
je.

Su draugės Onutės mirčia 
vietinės draugijos—Moterų 
klubas, LDS 55 kuopa ir 
LLD 22 kuopa — neteko 
nuoširdžios ir dažnai susi
rinkimus lankančios narės. 
Nežiūrint, kad draugai Wi- 
liamai tolokai iš miesto gy
vena. bet visų draugijų su
sirinkimus gana dažnai ap
lankydavo. Be to, Onutė ir 
taip turėjo gana gražių ir 
vertingų ypatybių. Susir
gus draugui ar draugei, ji 
būdavo pirmoji ligoni ap
lankys. ir dar ne tuščiomis, 
bet su kuklia dovanėle. Var
gu rastum čion namus, ku
riuos draugai Wiliamai ne
būtu aplanke ir pasikalbėję 
anie bėgančius mūsų reika
lus. Tai yra tikras draugiš
kumo simbolis.

Draugė Onutė, kaip ir vi
sos apšvieta mylinčios mo
terys, mylė jo ir nuolatos rė
mė mūsų spaudą, ir štai, 
1965 metais eidama i ligo
ninę, nors ir nepavojingai 
operacijai, paliko surašius 
testamenta, kuriame pažy
mėta. kad atsitikime mir
ties, jos kūnas būtų sude
gintas, nepirkti iškaštingo 
grabo, nes jis bus tik trum- 
namjaikui, neprinešti per
daug geliu, nes jai, kaipo 
gėlių mylėtojai, gaila, kad 
taip daug iu be reikalo susi
naikina. Taipgi savo testa
mente neužmiršo ir jos mv- 
limos snaudos, paskyrė 
$200.00 “Vilniai” ir $200.00 
“Laisvei”. Jos gyvenimo 
draugas Petras, radęs jos 
tokį rimta pageidavimą, ža
da pilnai išpildyti. O kiek 
tai liečia gėles, tai pagal ve
lionės pageidavimą, jų bu
vo žymiai perdaug. Bet tai 
nebuvo šeimos kontrolėje. 
Tas tik parodė, kiek Onutė 
turėjo artimų draugų, kurie 
teikėsi bent kuom jai patar
naut.

Paliko nuliūdusius gyve
nimo draugą Petrą, dukrelę 
Olgą, sūnų su šeima Detroi
te, brolį su šeima St. Pe
tersburg, Floridoje ir 4 
anūkus.

Ilsėkis, miela drauge, o 
mes, likusieji, tavo gerus 
darbus ilgai prisiminsime.

J. žebrys

New Haven, Conn.
Mirė Marė Jakavičkienė 

(Jacobs). Liūdintys liko vy
ras, dvi dukterys, sūnus ir 
keli anūkai.

Ji ir jos vyras lankydavo 
pažangiečių paen gimus. 
Šeimai reiškiame užuojau
tą.

Buvau sutikęs “Laisvės” 
skaitytoją Agnes Gutaus
kas. Moteris skundėsi kojų 
negalavimais. Negali daug 
vaikštinėti. Seniau pagelbė
davo mūsų parengimuose. 
Dabar priversta būti stubo- 
je. Linkiu pasveikti.

Fairmont, W. Va.
Po ilgos ir sunkios ligos 

išsiskyrė iš gyvųjų tarpo il
gametė šio miesto gyvento
ja Anastazija Pacenkienė.

Velionė gimė ir augo Lie
tuvoje, gražioje Panevėžio 
apylinkėje, Liepų kaime. Po 
tėvais Juzėnaitė. Prieš apie 
62 metus, kaip ir daugelis 
iš mūsų, Anastazija, dar 
jaunutė būdama, atsisveiki
no su savo mylima mamyte 
ir kitais namiškiais ir at
keliavo į šią šalį ieškoti pa
togesnio, pilnesnio gyveni
mo. Apsistojo kur tai ang- 
liakasyklų rajone, rodos, 
Braddock, Pa.

Gyvenimas ten buvo ne
jaukus tarp svetimųjų, bet 
reikėjo gyventi. Už kiek 
laiko susipažįsta su vaiki
nu Ciprijonu Karosu.

Laikui bėgan juodu su
kūrė šeimyninį gyvenimą, 
ir viskas sekėsi gerai, ro
dės, tik gyvenk ir norėk.

Bet po kiek laiko kasyk
los pradeda “šlubuoti” ir 
beveik visai sustoja. Cip- 
rijonas, kaip ir daug mai- 
nierių, lieka be darbo ir be 
duonos. O jau turi padidė
jusią šeimą.

Kas tai pasakė, kad pie
tiniame Illinojuje (Johns
ton City) kasyklos gerai 
dirba. Čia jiedu ir atvyks
ta. Gauna darbą. Darbas 
sunkus, bosai ir kukluksai' 
terorizuoja ateivius. Bet 
visgi darbas.

Už kiek laiko kasykoje 
įvyksta tragedija, čia žūs
ta ir Karosas, duonpelnis. 
Anastazija lieka našlė su 
būriu mažyčių! Gyvenimas 
pasidaro nepavydėtinas.

Ęęt. laikui bėgant ji susi
pažįsta su Ignu Pacenka. 
Jis, būdamas angliakasiu, 
suprato sunkų našlės gyve
nimą. Jis su ja apsiveda. 
Ir vėl pradeda laimingiau 
gyventi. Rodės, viskas ge
rai, bet už metų kitų ir vėl 
nedarbas, vėl reikia ieškoti 
darbo.

Kas jiems pasakė, kad 
West Virginijoje darbai ei
na gerai, tai čia Pacenkai ir 
atsikraustė. Gauna darbą ir 
čia. įsikuria, ir čia ligi šių 
dienų gyveno.

Nors Anastazija buvo re
liginių pažiūrų, bet buvo 
dora moteris, su visais gra
žiai sugyveno. Buvo nuo
latinė “Laisvės” skaitytoja. 
Išaugino gausią šeimą—du 
sūnus ir 4 dukteris. Bet 
nelaboji liga pakirto jos gy
vybės stygą, ir gegužės 20 
Anastazija buvo palaidota 
Woodlawn kapinėse, Fair
mont, W. Va.

Liūdesyje liko gyvenimo 
draugas Ignas Pacenka, se
suo Ona, sūnūs Stanley ir 
marti Mary, Frank ir marti 
Maxine; dukterys: Millie ir 
žentas J. Kanceris, Stella 
Dannigen ir šeima, Mary ir 
žentas G. Akramonu ir šei
ma, Elenore ir žentas J. 
Prunty ir šeima; anūkai: 
Stanley ir Vytautas Yotka 
ir daug kitų anūkų ir pro
anūkių, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

J. K.

Birželio 28 dieną Oakvil- 
lėje įvyk pirmas Conn, vals
tijoje išvažiavimas - pikni
kas. Rengia LLD 28 kuopa 
iš Waterburio sir Oakville 
LDS 31 kuopa. Patarti
na kitoms kolonijoms tą 
dieną nieko nerengti, bet 
dalyvauti šiame piknike.

J, Kunca
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VELYKINIAI PMASTYM.
Velykų Rytas Kaune

Iš Kauno pilies aikštės į 
Vilniaus gatvę eina didžio
jo autotransporto sriautas. 
Prie katedros bažnyčios jis 
daro staigų posūkį, kurį 
anksčiau užstodavo mūrinė 
tvora, dengusi nuo gatvės 
tos bažnyčios šventorių. 
Eismo saugumo’ sumetimais 
dalis tos tvoros teko paša
linti ir aštrųjį kampą ties 
posūkiu padaryti apvalesnį. 
Dabar iš gatvės pusės jau 
laisvai galima matyti visa 
katedros siena su Maironio 
mauzoliejumi. Prie bažny
čios sienos kabo lenta, bylo
janti, kad šis pastatas yra 
XV—XVIII amžiaus archi
tektūrinis paminklas, sau
gomas valstybės.

Balandžio 10 d. sekmadie
nis, 7 valanda ryto. Kated
ros šventoriaus pasieniais 
jau sustoję stovi daug žmo
nių. Pasirinkau vietą, kur 
skystesnė minia, sustojau, 
pečiais atsirėmiau į liepąir 
ėmiau stebėti aplinką.

Priešais mane, bažnyčios 
sienoje, kažkada pieštas di
delis paveikslas, dabar visai 
jau išblukęs, vos tik galima 
jame įžiūrėti didelį kryžių 
ir kažkokius neaiškius žmo
nių siluetus. Įdomu, kada 
ir kas nupiešė šį paveikslų 
ir kaip jis atrodė dar būda
mas naujas. Įsisvajojau, ir 
mano galvoje viena mintis 
ginė kitą.

... Krikščionybė Lietuvo
je ėmė įsigalėti prieš 600 
metų. Mūsų tolimieji protė
viai savo senųjų dievų atsi
žadėdavo už trinyčius, ku
riuos gaudavo priimdami 
krikštą. Plaukė tuomet j 
Lietuvą įvairūs svetimšaliai 
apaštalai, skelbdami naujo
jo dievo galybę. Jie griovė 
senųjų dievų aukurus su 
šventąja ugnimi, vaikė vai
dilutes, kirto šventuosius 
ąžuolus ir visaip naikino se
nąją lietuvių tikybą. Jie 
mūsų protėviams kalė į gal
vas, kad reikia klausyti po
nų, jiems dirbti iki devinto 
prakaito, marinti savo kū
ną, pasninkauti ir nė min
tyse neprieštarauti ponams 
ir kunigams, visuomet būti 
nusižeminusiems ir tik po 
mirties laukti jų pažadėto 
dangaus. Jie statė vienuo
lynus, bažnyčias, puošė jas 
auksu ir kitokiomis brange
nybėmis. Prie bažnyčių įsi
rengdavo šiltas klebonijas 
sau gyventi prabangoje ir 
pertekliuje, o vargšai žmo- 
neliai buvo tiek apjakę, kad 
visa tai matydami nesupra
to apgaulės, tikėjo jų žo
džiais ir nešė jiems savo 
kruviną skatiką, pylė pra
kaitu laistytą grūdą. Loty
niškas priesakas “Orą et la
bo ra” — melskis ir dirbk— 
buvo laikomas paties dievo 
nurodymu prastiems žmo
nėms.

Ir štai tiems žmonėms at
ėjo jų Velykos. Prisikelia 
jau ne dievas, o pats papra
sčiausias darbo žmogus. 
Įvyko stebuklas! Žmonės 
praregėjo ir suprato tam
sybės apaštalų apgaulę. Iš
nyko vienuolių “kapišonai”, 
juodos kunigų sutonos, ne
bėra aukštosios šventoriaus 
tvoros. Atsiskleidžia švie; 
sos spinduliams viskas, kas 
per 600 metų buvo taip 
stropiai dangstoma. Kaip ir 
šis kryžius tame paveiksle 
prie bažnyčios sienos — vi
sai baigia išnykti. Ateina 
galas visokiai tikybininkų 
apgaulei...

Magų eisena
Mano mintis nutraukė 

pradėję skambinti varpai.

Jų stiprūs dūžiai virpinino 
orą ir iškilmingais “bim! 
barni” iš atviro baknyčios 
bokšto sklido toli oro ban
gomis. Kitą syk mano teta 
Patrone sakydavo, kad var
pai moka kalbėti. Numirėlį 
laidojant jie sako: “dūšelė 
į dangų, dūšelė į dangų”, 
vakarinis varpas ragina: 
“gult... gult... gult...” Va
karinio varpo aš visuomet 
mėgdavau klausytis, — jis 
man sukeldavo ilgesį ir 

! kažkokias neaiškias ir ne
įvykdomas svajones. Bet 
šitas skambėjo triumfališ- 
kai, grasinančiai, lyg norė
damas ką įgązdinti.

Kiek palaukus, žmonių 
galvos pakrypo į dešinę pu
sę ir ten, iš bažnyčios kam
po, pasirodė eisena. Patys 
pirmieji trys tos eisenos da
lyviai nešė — vienas kaž
kokį dievuką, antras kry
žių, o trečias milžinišką 
žvakę. Toliau sekė kelios 
pajuodavusios ir nusmur
gusius vėliavos, kurias, prie 
kiekvienos po keturias, ly
dėjo apysenės davatkos. 
Patį eisenos č i u k u r ą 
sudarė grupė žmonių, iš 
kurių vienas laikė iškėlęs 
auksinę monstranciją, ku
rioje esąs gyvas dievas “su 
kūnu ir krauju”. Jo prie
kyje atbulas eidamas susi
rietęs žmogelis tabaluoja 
kaž kokį prietaisą, iš ku
rio verčiasi dūmai. Paskui 
juos seka dūdų orkestras, 
grojantis Velykų giesmę 
“Aleliuja”, jam pritaria ke
liolika moteriškų, balsų iš 
minios, sekančios paskui tą 
visą eiseną. Dalis žmonių, 
sustojusių šventoriuje, 
prieš monstranciją klaupia
si. Dauguma stovi, bet pa
matę vieną kitą —besiklau- 
piantį, kai kurie lyg/š man
dagumo palenkia vienos ko- 

Ijos pakinklį.
Galvoju — kodėl žmonės 

klaupiasi prieš iškeltą mon
stranciją? Ar dėlto, kad ji 
auksinė, ar gal iš tikrųjų 
tiki, kad ten yra gyvas die
vas, nors kiekvienas žino/ 
jog tenai rastų tik tuščią 
vietą.

Kartą aš paklausiau vie
ną savo draugą:

— Kodėl tu, Jonai, per 
“pakylėjimą” klaupiesi?

— Žinai, bijau, kad atsi
vėrusi žemė manęs nepra
šytų,— atsakė draugas.

— Kaip gi gali tave že
mė praryti?—nustebau.

— O ką tu galvoji,— šyp
sodamasis atsakė Jonas,— 
jeigu jis ten prie altoriaus 
darydamas įvairius “fokus- 
mokus” gali iš dangaus pa
sišaukti patį poną dievą, 
viso pasaulio kūrėją, tai ką 
jam reiškia padaryti taip, 
kad ties manim atsivertų 
žemė, kai pamatys mane 
stovintį.

Senovėje, kai žmonėms 
nebuvo mokyklų, kai žmo
nės nemokėjo skaityti kny
gų, jie tikėjo burtais, kerė
jimais ir magijos jėga. Tie, 
kurie mokėjo ta jėga nau
dotis, būdavo gerbiami, 
žmonės jų bijodavo, jiems 
gerindavosi ir pataukauda- 
vo. Bet mokslo šviesai plin
tant, jie neteko bet kokios 
įtakos žmonėms, nes jų ap
gaulė pasidarė visiems aiš
ki. Tai kaip gi šioji, religi
nė ajgaulė, dar tebesilaiko 
ir veikia žmonių sąmonę? 
Dėlko žmonės tiki mela
giams, kurie rodydami į 
tuščią vietą sako, jog tai 
yra visagalis pasaulio val
dovas? Dėlko žmonės tiki 
šiai didžiajai apgaulei, taip 
aiškiai duriančiai į akis?.

Jei tu, žmogau, gali pati
kėti dangaus karalyste, tai 
tuo labiau turėtum tikėti 
pasaka apie deivės Jūratės 
gintaro rūmus jūros dugne.

Viduramžių liekanos
Stoviu aš čia tarp tūks

tančio kitų tokių pat, atė
jusių pasižiūrėti šito vaidi
nimo ir galvoju — kas čia 
dabar darosi. Susirinko 
žmonės čia ir stovi tylūs, 
susimąstę, abejingai stebė
dami šią velykinę procesiją, 
bet patys joje nedalyvauja. 
Nematyt nė poteriaujančių 
ar maldas skaitančių. Ir 
kaip gi kitaip gali būti. Juk 
čia stovi tie patys žmonės, 
kurie skaito knygas, laik
raščius, klausosi paskaitų, 
lanko teatrus, kiną, klauso
si radijo, žiūri televiziją, 
mokosi mokyklose, univer
sitetuose. Jie turi suprati
mą apie gamtos mokslus, 
pasaulio evoliuciją, žino is
toriją. Jie, be abejonės, 
žino ir apie tai, ką yra žmo
nėms davusi šventoji inkvi
zicija tais laikais, kai pa
saulinę valdžią savo ranko
se turėjo bažnyčia. Galbūt 
šie žmonės čia atėjo tik dar 
kartą pasižiūrėt, pasitik
rint, pasimąstyt ir palygint 
kieno tiesa — tikybos ar 
mokslo.

Čia pat, už jų nugarų, tie
siasi bene pati judriausia ir 
triukšmingiausia miesto 
transporto arterija. Pilni 
skubančių į darbą keleivi
niai autobusai, krovinių 
sunkvežimiai, įvairi ausiu 
paskirčių dengtos ir atvi
ros mašinos tik dūzgia, tik 
slenka pro šalį. Ten pulsuo
ja pilnakraujis gyvenimas, 
verda kūrybinis darbas.

Tokios kaip šiandien tiky
binės apeigos šioje vietoje 
būdavo ruošiamos kasmet 
per ištisus šimtmečius. Jos 
buvo ruošiamos ir tais me
tais, kai ant laužų buvo de
ginami mokslininkai, išaiš
kinę, jog ne žemė, o saulė 
yra mūsų pasaulio centras, 
kad ne saulė sukasi aplink 
žemę, o žemė aplink saulę. 
Tai buvo kunigų viešpata
vimo laikais. Bet dabar, kai 
aplink mėnulį sukasi žmo
gaus rankom paleistas “mė
nuliukas”, kai žmogus da
ro tokius stebuklų stebuk
lus, kokių joks dievas nėra 
daręs, tokį tamsybininkų 
“triumfo” pasireiškimą ne
žinau nė kaip apibūdinti.

Kažin ar netiktų geriau 
šiam pastatui Vadintis ne 
archikatedra bazilika, o vi
duramžių liekanų muzieju
mi. «

Senas Kaunietis
1966. IV. 12.

Atsakymas draugui
Gavau laišką nuo filadel- 

fiečio drg. R. Merkio. Taip
gi gavau nuo Anna Zalner 
šešis tikietus dėl vykimo į 
Baltimorės pikniką. Abiems 
ačiū.

Aš ir d. Šlajus bandysime 
juos parduoti ir gauti dau
giau lietuvių važiuoti į pik
niką. Aš manau, kad visi 
kartu važiuodami turėsime 
kerus laikus. Tiktai jūs pa
imkite gerą, t didelį busą. 
Na, o Baltimorės draugai 
visada svečius labai drau
giškai ir vaišingai priima. 
Kaip tik todėl mes, Cheste- 
rio lietuviai, važiuojame 
kartu su jumis, filadelfie
čiai, kad taip daug paran
kiau ir smagiau..

Tad iki pasimatymo.
A. Lipčius

WORCESTER, MASS. ST. PETERSBURG, FLA

Mariana ir Jonas Petkūnai >

Pagerbimui bus banketas
Šeštadienį, birželio 4 d., 

Olympia Parke, Shrewsbu
ry, įvyks banketas. Pradžia 
4 vai. po pietų.

Banketą rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliška 
Draugija pagerbimui Jono 
ir Marian Petkūnų, ku
riems sukanka auksinis šei
myninio gyvenimo jubilie
jus.

Draugai Petkūnai į Jung
tines Valstijas atvyko 1913 
metais. Jonas kilęs iš Jam- 
kūnų kaimo, Gelgaudiškiu 
apylinkės, Š akių rajono. 
Marian Petkūnienė (Ubai- 
tė) paeina iš Asteikių kai
mo, Židikų apylinkės, Ma
žeikių rajono.

Chesterland, Ohio
“Mano paskutinis testa

mentas, — kad būtų išpildy
tas' mano reikalavimas po 
mąno mirties, kad kūnas 
būtų sudegintas be jokių ce
remonijų ir' pelenai būtų 
patalpinti į>rie mano bran
gios dukrelės Bernice. Gal 
daugeliui mano draugų ne
patiks mano toks nusistaty
mas, bet prašau man dova
noti už tai. Man nereikalin
gos gėlės, ba aš negaliu jo
mis džiaugtis ir man jų gai
la numesti ir sutrempti. Ne
reikia man brangaus kars
to, ba tas man šilumos ne
duos ir man to nereikės. 
Aš geriau noriu sunaudoti 
tuos iškaščius gėrės- 
niems tikslams. Skiriu “Vil
niai” $200 ir “Laisvei” $200, 
ir aš žinau, kad prašymas 
bus išpildytas. Su meile, 
Ona Williams.”

Kovo 30 d., 1966 m., virš- 
minėtą testamentą prisiun
tė velionės vyras Petras, ir 
prašė, kad patalpintum 
spaudoje. Jo prašymą iš- 
pildome.

Reiškiame velionės Onos 
Williams šeimai gilią užuo
jautą jos liūdesio valandoje. 
Esame dėkingi už prisiunti- 
mą velionės palikimo—.$200.

“Laisvės” Kolektyvas

Hartfordiečiy choras 
dainuos “Laisvės” 
piknike Brocktone

Praėjusį s e k m a d i e nį 
mums būvant Waterburyje 
Lietuvių mitinge Juliui Ja
noniui pagerbti, draugė Že
maitienė iš Hartfordo pra
nešė gerą naujieną. Sakė, 
kad jų Laisvės choras pas- 
kutiniomis dienomis nusita
rė liepos 3 dieną vykti į 
“Laisves’’ pikniką Brocktb- 
ne. Choras tini susimokęs 
gražių dainų ir jis ten jas 
padainuos. H! a rtfprdiečiai 
vyks autobusu.

Taigi piknikas žada būti 
didelis r gražus!

R. Mizara

1916 metų birželio 3 d. jie 
civilinės metrikacijos keliu 
apsivedė, sukurdami la i - 
mingą šeimyninį gyvenimą.

1917 metais, Worcestery- 
je, jie įstojo į lietuvių pa
žangiečių veikimą, kuriame 
ir dabar yra. Draugė Pet
kūnienė prieš kelioliką me
tų dainavo Aido chore. Per 
pastaruosius keleris metus 
Jonas eina pareigas Lietu- 
Sūnų ir Dukterų Broliško
je Draugijoje. Jam tenka 
daug dirbti Darbininkų klu
be ir Olympia Parke.

Draugai Petkūnai ne tik 
veikia organizaęijose, bet 
nuoširdžiai ir aukomis re
mia pažangiečių judėjimą 
ir spaudą.

Proga jų vedybinio gyve
nimo 50-ties metų jie auko
jo “Laisvei $50.

Todėl, pažangūs lietuviai, 
pagerbkime mūsų nuošir
džius veikėjus ir dalyvauki
me jų bankete.

• Rengėjai

Naujosios Anglijos Visuomenes Dėmesiui!

Didysis “Laisvės” Piknikas
Rengia Mass, valstijos pažangiosios Lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Liepos 3-čią ir 4-tą dienomis
Iš anksto samdykitės busus, pasiruoškite automobilius, prisirengkite dalyvauti 

šiame piknike, kur turėsite daug malonumo..

Ramova Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

UW1'"*' WHF-WU'. a------ , ---- .------- —
Parkas bus atdaras nuo 11 va landos ryto iki 11 vai. vakaro

'‘Laisvės” redaktorius Ro jus Mizara sakys kalbą 
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS 
Bus skanių valgių, prigamintų gerai išsilavinusių gaspadinių

Įėjimas bei auka spaudai 50c. Prizai pinigais: 1—$25, 2—$15, 31—$5, ir 4—$5
Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite 

piknike ir pasimatykite su jais. t Rengėjai

Dainos Mylėtojų vadovė 
Adelė Paakini š k i e n ė jau 
grįžo iš Vokietijos. Ji 'ten 
lankėsi pas savuosius. Ra
do savo dukrą, žentą ir vi
sus jaunamečius sveikus ir 
linksmai nusiteikusius. Jai 
ten beleidžiant viešnagę, te
ko šį bei tą pamatyti. De
ja, nebuvę gana laiko pla
čiau pasišvaistyti. Darbo 
reikalai vertė ją grįžti na
mo;

Adelei sugrįžus, daininin
kai susirinko vėl į pamokas. 
Ji parsivežusi iš tolimos ša
lies suvenyrais dainininkus 
apdovanojo.

Birželio 11 d. LLD 45 kuo
pa ruošia nepaprastą pa
rengimą prisiminimui miru
sio pažangiečio, tauraus 
darbininkų poeto Prano Pa
kalniškio. Nei nepajutome, 
kaip praslinko metai laiko 
nuo jo mirties. Visi jo pasi
gendame.

Sambūryje bus išduoti 
pietūs, kalbos ir tam pritai
kytos dainos. Girdėta, kad 
iš tolimos Kalifornijos at
vyks Antanetos Puishienės- 
Zablackienės sūnus Vytau
tas į šią nepaprastą pramo
gą. Kaip paprastai, bus ir 
daugiau svečių iš toliau ir 
artimieji. Parengimo vieta: 
314—15th Ave. So.. Pietūs 
12 valandą.

Kaip čia seniai minėta 
Motinos pabarbai diena. 
Birželio 18 d. įvyks Tėvo 
diena. Kuopos nariai ir vėl 
skaniai pasivalgys veltui. 
Toks jau įvestas kuopos po- 
tvarkymas: duoti nariams 
veltui pietus gerbiant Mo
tinas ir Tėvus kas metai. 
Parengimas įvyks papras
toje vietoje.

Darbščiosios pažangietės

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė [/
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus. 

moterys, kai vasaros laiku 
salėse mažiau esti pramo- 
gų, ruošia sekmadieniais 
sueigas Maggiore Parke. 7 
Vienas toks susibūrimas 
Parke jau įvyko. Pasikal- 
beta, pažaista ir užkan- * 
džiauta.

Puikus tų darbininkių 
moterų užmojis. Būkite 
stiprios ir sveikos! t

Jonas ir Ona Walen-Valin- f 
čiai išvyko praleisti gražųjį^ 
laiką į Main valstiją. Ona 
ten gyvenusi. Grįždami na
mo dar užsuksią į Bridge-, 
port, Conn. Puikūs žmonės. 
Linkėtina jiems malonaus 
pasiviešėjimo ir sėkmingai 
sugrįžti.

z Vikutis

So. Boston, Mass.
Gegužės 22 d. LLD 2 kp. . 

Lietuvių Piliečių Klubo sa- 
Įėję, 318 Broadway, suren
gė išleistuvių pietus vykstan- Q 
tiems j Lietuvą: J. Butkui, 
M. Uždaviniui, P. Babilie- 
nei, Y. Niaurienei ir J. 
N i aurai.

Pietų rengėjos buvo Rai- 
nardienė, M. Kvietkas, K. 
Kazlauskienė ir L. Plutienė.

Atsilankė nemažai žmo
nių. Net kai kurie ilgi sta- 
lai buvo apsėsti. Pietūs bu-r 
vo labai skanūs. Valgė ii\ 
gyrė gaspadines. w

Pavalgius, S. Rainardas * 
pakvietė iš publikos kaiku- , 
riuos draugus ir drauges tarti < 
po žodį kitą apie turistus. 
Visi trumpai linkėjome lai
mingos kelionės ir laimin
gai sugrįžti ir parvežti įdo
mių naujienų.

Jie išvyksta- iš Bostono 
birželio 8 d., o kiti — bir- . 
žęliO'J.2 d.

Elzbieta Repšius
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Stoughton, Mass.
*•1

United Lithuanian Socie
ties Namo mėnesinis susi
rinkimas atsibuvo gegužės 
24 d. Nors dar ne visai pa
sveikęs, pirmininkas Raila 
dalyvavo susirinkime. Ma
tyt, jam rūpi Namo reika
lai. Bet kažkodėl kiti keturi 
valdybos nariai nebuvo su
sirinkime?

Namo reikaluose daug ko 
naujo nebuvo. Buvo suma
nyta rengti Tėvų dienos pa
minėjimą birželio 19 d., bet 
negauta komiteto, tai suma
nymas liko be pasekmių.

Protokolu raštininkė An
na Chenčius labai džiaugė
si, kad jos anūkas Joseph 
Chencčius baigė Bridgepor- 
to Teachers’ College.

. V. Stulgaitis po operaci
jos jau namie. Gyvena 57 
Myrtle St.

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės 

Grupė laikė praktikas bir
želio 27 d. Po praktikų lai
kė posėdį savo reikalams 
apkalbėti. Komisija rapor
tavo apie dalyvavimą pikni
ke birželio 12 d. Lawrencuj. 
Iš raporto pasirodė, kad bu- 
su vykti jau yra užsirašę 
virš 30 žmonių. Vyrų Grupė 
yra susimokiusi 6 dainas, 
kurias padainuos piknike.

Iš Montellos busas išeis 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo sekmadienį, birž. 12 d., 
12 vai. dieną. Kurie užsi
rašėte važiuoti, nepasivė
luokite.

George Shimaitis

DORCHESTER, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Uršulės Kavoliūriieiles

Mirusios Gegužės 31, 1959 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą mamytę 
nuo mūsų. Jau septyneri metai kai mes jos liūdime.,

Nors saulė vis teka ir vėl nusileidžia,
Bet sielvartų bangos mūsų neapleidžia.

Su didžiausiu skausmu visuomet, brangioji mamyte, 
tave prisimename ir liūdime...

WORCESTER, MASS.
Mirus

Juozui Gustaičiui
Buvusiam ilgų jnetų Worcesterio gyventojui, 
reiškiame širdingų Užuojautą jo likusiai šeimai: 
žmonai Augustinai G’ūstaitiehei, dbkrai, žentui, 
anūkui ir proanūkiui Z'elson, seseriai, artimiems 

Lietuvoje ir šioje šalyje.
A. M. Sukackai H. Žilinskienė
J. D. Lukai M. ŠihpŪniėhė
J. J. Deriieikiai L. AUšiejfenė
J. M. Petkūnai

MIAMI, FL A. Baltimore, Nd.
Paminėjome Vinco 

Paukščio mirties sukaktį
Gegužės 25 d. LLD 75 

kuopa savo susirinkime pui
kiai paminėjo šio darbo kla
sės švietėjo 10-ąsias mirties 
metines. Prieš susirinkimą 
mūsų darbščioji Mildreda 
Kancerienė, jos vyras Dži
nus ir jų pagalbininkai su
ruošė skanius pietus. Pub
likai pasisotinus ir stalus 
sutvarkius, kuopos organi
zatorius V. Bovinas atidaro 
susirinkimą ir paprašo išsi
rinkti šiam susirinkimui 
pirmininką. Išrinkta Mar- 
gareta Valilonienė, ir> jai 
gabiai tvarką vedant, susi
rinkimas buvo trumpas, 
naudingas ir žymėtinas.

V. Bovinas atidaro pro
gramą ir trumpai paaiškina 
jo tikslą. Išeina dvi mūsų 
choristės—H. Mikitienė ir 
Anna Martin — ir, akom
panuojant smuiku mūsų 
choro mokytojui J. Veličkai, 
sudainuoja porą dainelių — 
duetu. Ą. P. Gabrėnas duo
da paskaitą iš velionio gy
venimo,

Išeina Mae Gabrėnienė, 
lietuvišku kostiumu pasi
puošusi, kurį jai jos vyras 
partraukė iš Lietuvos, ir su
dainuoja, akompanu o j a n t 
smuiku J. Veličkai, porą 
dainelių: “Kur bakūžė sa
manota” ir “Plaukia sau lai
velis.” Tos dvi dainelės ir 
tas kostiumas taip sutiko, 
kad, ot, rodos, ir matai tą 
bakūžę ir tą laivelį, kuria
me sėdi bernelis ir dairosi 
aplink. Negaliu praleisti ir 
to, kad, rodos, gerokas lai
kas atgal, kai Mae pasiro
dė pirmą kartą estradoje su 
solo dainele, rašiau: pas 
mus nauja žvaigždė suži
bės. Na, ir mano pranašystė

Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS 

nebuvo klaidinga. Mae sa
vo judėjimu ir gražiai 
skambančiu balseliu tai įro
dė. O publika jai gausiai 
paplojo.

O štai ir Jonas Smalens- 
kas duoda mums sūrpizą: 
sudainuoja savo „tvirtu bo
so balsu dvi dainas. , Jei jo
nas būtų palavinęs balsą 
anksčiau ir prie muzikos,- 
tai tikrai turėtumėm gerą 
dainininką.

Sigmas Zavis pasako jaus
mingą eilėraštį “Moziuru- 
nas.” Kaip ramu klausyti, 
kai žmogus, ką pasako pub
likai, gerai prisirengęs.

Užeina velionio Vinco 
našlė Anastazija. Nors me
tų jau geroką naštą neša, 
bet pilna energijos ir visuo
met prisideda su darbu pa
rengimuose, taipgi dainuoja 
ir chore. Jaudinančiai pa
sako eilėraštį ir padėkoja 
LLD kuopai už suruošimą 
jos mylimo vyro mirties mi
nėjimo.

Grįžtant atgal prie susi
rinkimo, negalima praleisti 
ir to, kad kuopa nusitarė 
pagerbti mirusius kuopos 
narius, paskelbiant jų var
dus gegužės 30 d., Memori
al Day, mūsų laikraščiuo
se. Taigi sekančiame kuo
pos susirinkime, birželio 22 
d., bus minėjimas vienerių 
metų nuo mirties mūsų jau
no poeto Prano Pakalniš
kio. » |

Kadangi tą dieną Džimis 
Kanceris minėjo savo gim
tadienį, tai jis ir jo žmo
na Mildreda apmokėjo visas 
to parengimo išlaidas.

Turiu tarti keletą žodžių 
apie draugus Kancerius. 
Tikrai nežinau, kaip seniai 
jie šioje kolonijoje apsisto
jo, bet daug darbo įdėjo 
mūsų kuopom Mildredos su
manymu, jau kelintą įkartą, 
vasaros sezonui baigiantis, 
suruošėme poros 'dienų ba- 
zarą, kuriuo kuopai pada
roma gražaus pelno. Be to; 
kas susirinkimas atvažiuo
ja iš Fort Lauderdale, apie 
25 mylias, pasigaminus val
gių ir, jos Džimiui ir ki
toms draugėms prigelbstint, 
pavaišina susirinkusius ska
niais pietumis, iš ko, žino
ma, kuopai lieka dar pelno. 
Smagu turėti tokius drau
gus, kurie tiek daug rūpina-

CHESTERLAND, OHIO

Mirus

Onai .Williams
Pasiliekame didžiausiame nuliūdime.

Vyras PETRAS
Duktė OLGA 

ir jos vyrias, sūnus 
su žmona ir 4 anūkai

OAKLAND, CALIF

Puųįūi, sesutei Kadei Žemai- 
N.Y.) ir jų šeimoms, ir vi-.

Mii’us

Aliušoi Punienei
Gardner, Mass.

Reiškiaitne gilią Užuojautą velionės dukterims 
Olgai Pranškaš, Afilėlij&i Aukštikalnis, Betty 
Testa, sūnui Tonui " 
tiėnei (RtfcheštėE 
siėms draugams.

K. MŪgiahiėnė
A. MUgiahis
D. Machuiiėnė
P. Mach’ūliš

Mūsų žinios
Mūsų LLD 25-oji kuopa 

tai ratelis, kuris suka mūsų 
judėjimą pirmyn sulyg sa
vo išgale.

Nors draugai P. K. Kup
riai savo sveikata didžiuotis 
negali, ypatingai drg. P. 
Kuprys, kuris gana sunkiai 
serga jau ilgas laikas, bet 
pas juos vieta mūsų paren
gimams visuomet yra.

Gegužės 19 d. jų sode bu
vo pagerbtos motinos, nes, 
mūsų nudmone, motinas pa
gerbti reikia dažniau, ne 
tik vieną dieną per metus. 
Draugų ir draugių susirin
ko gražus būrys. O drau
gės, kurios gamino pietus, 
nesigailėjo skanumynais pa
vaišinti susirinkusius.

Tam pagelbėjo ir draugai 
vyrai.

/Kad organizacijai padary
tų pelno, ne <tik darbu, bet 
ir aukomis draugės ir drau
gai puikiai šį parengimą pa
rėmė. Nuoširdžiausiai ta
riu ačiū!

Dabar kas svarbiausia, 
tai mūsų rengiamas “Lais
vės” naudai piknikas birže
lio 19 d., Slovak National 
Home Parke. Tiesa, mūsų 
gerieji filadelfiečiai bei jų 
kaimynai rengiasi kiek ga
lint daugiau atsilankyti,! bet 
svarbiausias darbas lieka 
mums patiems, kad juos 
draugiškai priimtume ir pa
vaišintume.

Visus kviečiame dalyvau
ti. Užtikriname, kad nesi
gailėsite. Vieta tinkama. 
Jeigu ir blogo oro susilauk
tume, yra puiki salė.

•
Gaila, kad sunkios ligos 

paliestas drg. S. Raymon- 
das dar vis randasi ligoni
nėje — University Hospi
tal, Green-Redwood gatvių 
kampe, 4 aukšte, Ward D.

Kam sąlygos leidžia, ma
lonėkite atlankyti Sergantį 
draugą. Vinco Duktė 

si ir darbuojasi mūsų spau
dai ir apšvietos organizaci
joms.

Daug daug gimtadienių 
linkime Džimiui sulaukti, o 
Mildredai — energijos ir 
sveikatos. Jųdviejų darbuo
tę kuopa aukštai vertina.

Jeronimas

Raymond Machiilis 
•E. Kvadaraučienė 
J. Kvadaraučius

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

help Wanted male
WOOD WORKER. Cabinet Room 

experience desirable. Steady employ
ment, paid benefits. Write or call: 
JOHN M. ROHRBAUGH CO., 237 
N. Church Lane, Red Lion, Pa.

Ph. 717-244-2895. (39-43)

MALE FACTORY WORKERS 
immediate full time positions open 
nn manufacturing, packing & Ship
ping depts, of N. E. Phila. manu
facturer. Experience not necessary, 
but must be dependable and will
ing to work. Normal work hours, 
good hourly rate and many Com
pany benefits. Phone RE. 9-6130.

(37-43)

FORMICA FABRICATION
For kitchen cabinet tops.

Apply
WILLOW GROVE
MILL WORK CO.

73 N. York. Rd., Willow Grove.
OL 9-2611

(42-44)

MACHINIST. Immediate opening 
for machinists of all classes. Top 
salary. Plenty of overtime. Apply:

TIP TOP TOOL, INC.
3513 No. 10th St. BA 6-49999 

(corner 10th & Rising Sun Ave.) 
(43-44)

PUNCH PRESS OPERATOR
Exp. on automatic feeds.

' Must be able to set-up.
For Metal Shop.
Fringe Benefits.

MA 7-3673
(43-46)

STORM WINDOW & door installers.
Permanent or part time position 
with oldest Co. in the country.

Call for appointment 
1-609-NO. 2-6101, N. J. 

Phila. GL 7-2020.
(43-45)

CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity for right man 

desiring to learn trade for now 
and the future.
Draft exempt. r. 

Call—WA 2-2270
(43-49)

CARTOGRAPHER
Plot & locate properties from deed 

descriptions and surveys 
on to map sheets.

Tax Mapping experience helpful. 
Work out of town.

Call for appointment. 279-3000.
(43-44)

PLUMBER—experienced.
Plumber’s trainee. 
Driver’s license.

Work in Chester & Montgomery Cos.
% Montgomery Cos.

MU 8-2309 or MU 8-0808
(43-45)

DRIVER Salesman for milk route.
Salary and commission. Vacation.

Paid holidays and insurance.
Steady work.

New routes being added.
WOODSON DIARY, INC.

Red Hill, Pa.
Call 215-679-9273. (43-44)

MAN wanted.
Experienced plumber’s helper.

Good pay for right man.
Call between 8 & 10 AM. or 

4 & 10 PM. HO 4-5100.
(43-44)

MACHINIST
Immediate opening for machinist 
of all classes, top salary, plenty of 
overtime. Apply.

TIP TOP TOOL, INC. 
3513 No. 10th St.

(corner 14th & Rising Sun Ave.) 
BA 6-4999

GARAGE ATTENDANTS (2)
For night work.
Driver’s license.

Apply
1616 Chancellor St., Phila., Pa.

See Mr. Eonhoili.
(43-44)

PRANEŠIMAI
•PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
Įvyks Birželio-j’une 11, 2 vai. sve
tainėje 1154 N. 4th St. Be kitų mū
sų Draugijos vasarinės veiklos rei
kalų, autobusu išvykos j baltinio- 
riečių pikniką komisija pageidaiija 
pranešti jai, kiek tikietų parduota, 
nes buvo išdalyti daugeliui narių 
pardavinėti, Baso samdymo komi
sijai labai svarbi iš anksto žinoti, 
kiek yra norinčių važiuoti į pik
niką.

Tikiętų pardavinėjimo reikalais 
paskambinkit H. Tureikienei DE.4- 
0623. Valdyba. (43-44)

ELIZABETH, N. J. 
Du Susirinkimai

LDS 33 kuopoš ir LLD 54 kuo
pos susirinkimai Įvyks Birželio-Jūn^ 
5 d., 408 Court St., 2 vai. diehą, 
Rusų kambariuose. ,

Visi nariai prašomi dalyavutl.
A. Š. 142-43)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
FOREMAN. Machine Shop. Ex

perienced to handle growing job 
shop. Must be able to operate all 
types of machine tools. xWe pay 
highest rate in Phila. area with all 
benefits. Also MACHINISTS all ar
ound operators. Come ready to work. 
Upper Darby. MA 2-2410.

(38-44)

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints 

t 
2nd & 3rd shifts.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(38-44)

MILLWRIGHT MECHANIC 
Ability, read blueprints. 

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS 

2121 Wheatsheaf La., Phila.
PI 4-4452

(42-47)

MECHANIC — Tow Motor.
General repairs on forklifts & tow 
mfrs as well as mechanical expe

rience in maintenance shop.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452 
. (42-47)

WINDOW CLEANER. Exp. or 
on the job training. Excellent pay, 
opportunity, fringe benefits and 
working conditions. Apply in person 
9 to 5 PM. Mon. thru Fri. No 
phone calls. To: TECHNICAL 
MAINTENANCE, INC., Phila. divi
sion, 1415 N. Franklin St., Phila.

(4244)

EXECUTIVE TYPE SALESMAN 
Success range $9,000 to $25,000. 
Liberal starting salary plus incentive 
bonus. Willing to reach for a good 
man. Management opportunity. Call 
Mr. Hall.KI 5-8225 Monday 9 AM 
to 6 PM, 7 to 9 PM.

(42-43)

2 AUTO MEN, wreck specialist.
Also 1 painter. Excellent working 

conditions. All benefits. 
Apply In person. 
CANTON FORD 

Rt. 130, Riverside, N. J.
(42-47)

TRUCK MECHANIC
High wages, overtime, vacation, 

holidays, pension plan ant etc.
Clean shop.

PAUL W. HIST AND CO., INC.
348-9041 — Doylestown.

(42-43)

JANITOR. To live in free apt. 
plus salary. Must be reliable, sober 
and mechanically inclined. Apply in 

person from 10 AM to 4 PM.
Fallsington Manor Apt.

8590 Newportville Rd. 
Fallsington, Pa.

Or call WI 5-0317 (42-48)

COOK
Experience in preparation and 
serving. Good starting salary 

and benefits. Call for appointment.
BLACK ANGUS INN 

458-5336. Pottstown, Pa.
(42-44)

ATTENDANTS. Male, all shifts.
5 day week. Vacation, sick leave 
and hospitalization benefits. Apply

CAMDEN COUNTY
PSYCHIATRIC HOSPITAL

Lakeland, N. J. 9 AM to 3 PM.
Monday thru’ Friday. , (42-48)

ENGINEER. For industrial con
tractor. Layout, supervision oh 
small industrial buildings. Must 
have had experience, capable of 
handling various jobs at one time.

BORGER CONSTRUCTION CO. 
MA 6-1746

< (42-44)

PUNCH PRESS OPERATOR
Experiennced on automatic speeds. 

Must be able to set up.
For Metal Shop.
Fringe benefits.

MA 7-3673
(42-43)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR 

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team
And for all 3 shifts
' REGISTERED

PHYSICAL THERAPIST
MEDICAL

TECHNOLOGISTS < <
REGISTERED 

X-RAY TECHNICIANS
LP NURESES

(Graduates of Approved Schools) 
Contact Personnel Office

WILLIAMSPORT HOSPITAL
Williamsport, Pa.

(40-49)

Immediate openings waiters, 
waitresses, bus boys, porters, 

cleaning woman (21 or over). 
Apply

HARRY M. STEVENS, Caterers, 
Liberty Bell Race Track, Knights & 

Woodhaven Rd., Phila, Pa,
(43-44)

HELP WANTED MALE
REFRIGERATION trainee to learn 
service work in ice-making machines 

and air-conditioning.
Steady.

ATLANTIC
REFRIGERATION EQUIP. CO. 

GA 6-4722.
(42-45)

SHIPPER’S Helper 
and Light truck driver. 
Experience not necessary. 

Will train qualified applicant.
HOGAN XRAY CO.

840 So. 55th St., SH 8-4101 
Mr. Schmidt

(40-45)

COOK. Short order. Breakfast & 
lunch, 7 to 3. Ideal working condi
tions in modern kitchen. Highest 
pay to the right man. Chance for 
advancement. Call MI 6-2885. Ask 
for John. (38-44)

HAM PUMPERS & HAM BON
ERS, experienced boners and ex
perienced pumpers wanted.

Phone HO 2-2000 or apply
BERNARD PINCUS CO., 

3rd & Pattison. (39-44)

OFFSET STRIPPER, expd in top 
quality work. Permanent employ
ment, good working conditions in 
1st class union shop. THOMPSON 
PRESS, INC., WA 5-2581.

(39-44)

Help Wanted Female
WAITRESS. Over 21.

Summer employ in Cape May, N. J. 
Interviewing in Philadelphia, 
1330 Walnut St. KI 5-3690, 

or in Cape May:
Henry’s Beaoh & Decatur St.

(43-47)

HOUSEKEEPER. z Sleep in. 
With recent checkable references. 
Perm. job. Ranch home, own room 
& bath. 2 adults and 2 little girls. 

1 hour from Philadelphia. 
Write Box K, Bordentown, N. J.

(43-45)

WAITRESS

Experienced. Nites. Apply:

WILLOW GROVE DINER 
OL 9-1361, Willow Grove, Pa.

(43-45)

WAITRESS. Diner exp. 
3-11 & 11 PM & 7 AM shift.

Apply in person, 
BLUE HILL DINER

2450 Bristol Pike 
Cornwells Heights, Pa. 

or call ME 9-1298.
(43-48)

WOMAN
European, make your home with me. 
Light housework and care of two 
children, 3 & 1 yr. Experience and 

references. Small salary.
MI 2-6770.

(42-43)

HOUSEKEEPER
Middle aged. To live in. Private 
room with bath. 3 children (2 school 
age). A wonderful Christian home 
for a conscientious and deserving 

woman. Phorie TE 9-2121.
(42-4’)

■..........  ........... ■ ■■.■■ą ■■■■■—■ I ...... .y—.. ......

MATCHERS on leather coats.
Steady work, many fringe benefits. 

Apply 

LEBROOK, INC.
325 Jersey St., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-8167/
(42-48)

COUNTER SALESLADIES and 
dining room attendants, full time 
employment or part time employ
ment. 20 hrs. week. Many bene
fits included. Apply—

HOT SHOPPES CAFETERIA 
Moorestown Mall, Moorestown, N. J., 
to 4 PM, weekdays. (42-43)

WAITRESS 
Full and part time. 

Experience not necessary.
Apply: 

FRED'S DINER
1401 Ridge Pk. 
Conshohocken

(40-46)

EXP. HAIR CLOTH WEAVER.
Steady work. Good working condi
tions. Apply —

Box D-14, Jefferson Bldg.,
Phila., Pa. , (39-44)

TEXTILE WINDERS

Experience or inexperienced.
Call Bethlehem, Pa., between 9 AM.
and 5 PM. 1-868-8575.

(37-43)

Jei Tamsta * negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
uuH BUttB&Ks am tsmUk
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Stefanijos Masytes filmai, 
gražus talentas

vams, kurie rūpinasi ir 
įstengia savo vaikus taip 
gražiai lietuviškoje dvasio
je išauklėti. Vieni iš jų ir 
yra “Mikas Detroitietis ir 
jo žmona draugė Masienė.

Turėjome garbės turėti ir 
garbingų svečių. Tai Levas 
Vladimirovas, Jungtinių 
Tautų aukštas pareigūnas 
Vytautas Zenkevičius, 
Tarybų Sąjungos Ambasa
dos Washingtone narys, ir 
Robertas Žiugžda su savo 
malonia žmonele Onute.

Ilgai prisiminsime šią ad
vokatės Masytė-s viešnagę.

Jonas Mikaila

Aido choro rėmėjai
Aido choro parengime ge

gužės 22 d. mieli choro rė
mėjai apdovanojo chorą ši
taip: Anna Phillipse $11.75, 
M. Simonavičius (Simons) 
$10. Po $5: Anna Eimutis, 
George Stasi, Domicėlė Ga- 
linauskienė, M. Klimas, A. 
J asulaitis; philadelphietis 
J. Stasiukaitis $10. Kiek 
anksčiau G. Danilevičienė 
$5.

Visi bus Aido choro gar
bės nariai iki 1967 metų pa
vasario Aido choro parengi
mo.

Aido choro dain i n i n k ų 
vardu tariu visiems rėmė
jams širdingą ačiū.

DOVANOS AIDO 
CHORUI

Gegužės 22 d. Aido choro 
koncerte apdovanojo chorą 
šie rėmėjai: Povilas Bė- 
čys — $25, J. ir A. Kauli
niai — $5, Adomas Jasulai
tis — $5, Mary Adams $2.

Ačiū visiems!
Choristai stengsis jums 

atsilyginti, p a d a i n uodami 
gražių dainų.

Jonas Juška

Gegužės 28 d. brookynie- 
čiai turėjo įdomų vakarą. 
Tai dėka viešnios, kuri at
vyko net iš tolimo Detroito. 
Ta mūsų šaunioji lietuvaitė, 
Stefanija Masytė, davė 
brooklyniečiams ką tokio 
nepaprasto. Programą pra
dėjo apie Lietuvą ir bend
rai apie Tarybų Sąjungą sa
vo ilgoka kalba. Tai buvo 
rūpestingai susumuota įdo
mi paskaita.

Po paskaitos rodė Tarybų 
Sąjungoj, Lietuvoj ir JAV 
savo susuktus filmus. Tai 
buvo ko pažiūrėti ir kuo pa
sidžiaugti. Advokatė turė
jo ir šį kartą didelį “suc
cess.'’

Filmų rodymas užtruko 
porą gerų valandų, ir nors 
halėje oras buvo 'labai šil
tas ir tvankus, publikoje ne
simatė jokio nuovargio bei 
nepasitenkinimo. Filmai la
bai ryškūs-šviesūs, o Stefa
nijos skambus-muzikališkas 
balsas, graži-taisyklinga lie
tuvių kalba taip ir skambė
jo visą vakarą. Ji taip nuo
sekliai aiškino filmus, kad 
vaidzą galėtum turėti ir fil
mo nematęs.

Negalima nepastebėti ad
vokatės to didelio nuošir
dumo ir kuklumo. Ji atvy
ko per šimtus mylių, parodė 
mums savo sunkaus darbo 
šedevrą ir visa tai paauko
jo vakaro rengėjų naudai!

Baigusi savo sunkią, rū
pestingai sutvarkytą pro
gramą, mums, brooklynie
čiams, dar gražiai padėko
jo už tai, kad mes “malonė- 
jom” ateiti...

Advokatė turėjo ir tąį}$}- 
ninką. Tai jos dar taip jau
natviškai atrodąs tėvelis, 
visuomenininkas - veikėjas, 
mums geriau žinomas kaip 
spaudos bendradarbis sla
pyvardžiu “Mikas Detroi- 
tietis..” Garbė tokiems tė

CRANFORD, N. J.

Mirė

John Novak
Gegužės 17, 1966

Mes, cranfordiečiai ir iš apylinkės, reiškia
me gilią užuojautą velionio našlei Lillian (buvu
si šerelienė), posūniui Wally, anūkėliui Tommy 
ir jų šeimoms, seserims ir broliui, giminėms ir 
draugams.
P. Poškus
M. Burkauskienė
D. Būrkauskas
Mr. ir Mrs. I. Bečiai
B. Makutėnienė
T. ir Al Makutėnas
B. ir D. Martin
O. ir L. Slančiauskai

Kari Paciūnas 
G. ir H. Kudirkai 
M. Gasparaitienė
L. P. Vaichonis
M. ir W. Žukai 
A. Skairus
W. Paulauskas 
Ant. Paciūnas

ELIZABETH, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
MARY A. STANELIS

Mirė birželio 1, 1958

Aštuoneri metai praėjo kai mirė mūsų my
lima motina. Mes jos niekuomet nepamiršime. 
Ilsėkis ramiai, brangioji!

—“There is a link death cannot sever, 
Love and remembrance last forever?*

Mylda Žukas, duktė 
Walter Žukas, žentas 
Ona Schultz, sesuo
Helen Žukas,

Walterio motina

Išleistuvių vakariene
šį šeštadienį, birželio 4 dieną 6-tą valandą vakaro 

Laisvės salėje įvyks labai iškilmingos išleistuvės pirmo
sios šių metų turistų grupės į Tarybų Lietuvą.

ši grupė, susidedanti iš 15 moterų ir 16 vyrų, iš 
New Yorko išskris birželio 7 d. Kadangi toje grupėje 
važiuoja ir Aido Choro dainininkai Bronė ir Waite,ris 
Keršuliai, tai Aido Choras ir rengia dėl visų šioje gru
pėje išvykstančių išleistuves. Išleistuvėse duosime pilną 
vakarienę, bus dainų programa, gražūs linkėjimai iš
vykstantiems ir daugelis kitų įvairumų. Prašome visus 
ir visas atsilankyti. Bilietas tik $2.50. -»

Aido Choras

Dr. A. Petriką išvyko 
į Tarybą Lietuvą

Praėjusį sekmadienį di
džiuliu SAS lėktuvu iš Ken
nedy aerodromo į Tarybų 
Lietuvą išskrido mums vi
siems labai gerai žinomas ir 
pažįstamas visuomeninin
kas dr. Antanas Petriką. 
Būrelis mūsų susirinkome 
ir kartu su jo žmona Mar- 
gareta karštai palinkėjome 
daktarui laimingai pasiekti 
mūsų tėvų žemę ir ten turė
ti gražią viešnagę. Tikrai 
nė jis nats dar nežino, kaip 
ilgai jisai Lietuvoje viešės. 
Galimas daiktas, kad pabu
vos apie šešetą septynetą 
savaičių.

Neabęiojame, jog Lietu
voje viešėdamas dr. Petriką 
mūsų nepamirš ir laikas 
nuo laiko parašys apie savo 
įspūdžius. Lauksime.

Salietis

Susirinkimas ir pietūs
Norime pranešti, kad mū

sų Literatūros Draugijos 
185 kuopos susirinkimas 
mas įvyks birželio 14 d.' vi
durdieni, Lais vės salėje. 
Svarbu ir Įdomu, kad susi
rinkimas bus su pietumis. 
Pietūs lygiai 12 va!., o susi
rinkimas tuojau po pietų.

Šį karta pietūs bus tikrai 
nepaprasti. Mūsų kuopos 
narys žuvininkas Jurg i s 
B.ernota prižadėjo per visą 
savaite žuvauti ir prigau
dyt! tiek ungurių ir kitų 
skanių žuvų, jog jų užtek
sią namaitinti visą pusę vi
sų New Yorko lietuvių. Te
gu. girdi, tik susirenka ir 
valgo! Todėl visus prašo
me jūu dabar nedėti apie 
tai galvoti ir aštrinti savo 
apetitus!

Kuopos Narys

HITLERININKAI
KELIA GALVĄ

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje. ir vakariniame Berly
ne hitlerininkai kelia galvą. 
Jie turi visokiais “nekal
tais” vardais organizacijų, 
ypatingai jaunimo.

Hitlerininkai veda karo 
kurstymo propagandą, nie
kina komunistus, žydus ir 
darbininkų unijas.

PRISIMINIMAS
MIRUSIŲ DRAUGŲ ir DRAUGIŲ

Prisimename juos su pagarba už jųjų 
prakilnius darbus

J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė
P. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
P. Juodzevičius
Z. Kavoliūnas
J. Kairys
V. Kazlauskas

D-ras A. Petriką 
jau Vilniuje
(Telegrama)

Vilnius. — Gegužės 31 d. 
lėktuvu per Leningradą at
vyko žinomas Amerikos pa
žangiųjų lietuvių veikėjas, 
publicistas, literatūros kri
tikas Dr. Antanas Petriką.

Seniai lauktą brangų sve
čią sutiko Lietuvos Liau
dies rašytojas Venclova, 
Lietu vos Draugystės ir 
Kultūrinių Ryšių su užsie
nio šalimis Draugijos pir
mininkas Kapočius, Kultū
rinių Rvšiu su tautiečiais 
užsienyje Komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Petra
vičius, Istorijos m o k slų 
daktaras Jurginis, Lietuvos 
nusipelnęs kultūros veikė
jas rašytojas Butėnas, Lie
tuviškosios Tarvbinės En
ciklopedijos vyriausiojo re
daktorė a u s pavaduotojas 
Ulevičius, žurnalistai. Pet- 
rikos draugai ir pažįstami.

Atvykęs Dr. Petriką prašė 
perduoti “Laisvės” skaity
tojams: be galo jaučiuosi 
laimingas po 56 metų vėl 
atsistojęs savo gimtojoje 
žemėje!

Vąivutskas

Jau laikas įsigyti Visą 
Tautą pikniko bilietus

Svarbiausia yra dabar, 
iš anksto, įsigyti važiavi
mui į pikniką specialiųjų 
autobusų bilietus. Kodėl?

Autobusai šiemet daug 
pabrangę. Du doleriai nepil
nai teužmoka už keleivį. 
Tik visas vietas, pardavus 
pikniko rengėjai važiavimą 
išves be didelių nuostolių. 
Dėl to užsakymai buse vie
tų turės būti gauti ne vė
liau penktadienio pirm pik
niko, birželio 17 d.

Bušo ir įžangos bilietų tu
ri rengėjams taikau jautieji 
vietos organizacijų darbuo
tojai.

Bušai išeis birželio 19-tos 
ryto 9 vai. nuo Amerikinio 
Komiteto raštinės, 49 East 
21st St., New Yorke, grįš 
7 vai. vakaro.

Vienas Talkininkų

B. Litwin
A. Malinauskas
P. Rainys
S. Sadauskas
S. Titanis
X Vaznis
Varaškienė
O. Venckūnienė

’ Draugija, 185 kuopa
Lietuvių Literatūros

Ozone Park, N. Y.

Žinutės tarp lietuvią
Mylda Žukas, iš Eliza 

beth, N. J., pranešė, jog jos 
vyras Valteris susirgo ant
radienio rytą, gegužės 24 d. 
Jis gavo lengvą širdies ata
ką. Jis randasi ligoninėje. 
Nežino, kaip ilgai teks jam 
ten išbūti. Būtų gerai, kad 
draugai palinkėtų Valteriui 
sėkmės. Rašykite: Walter 
Žukas, St. Elizabeth Hos
pital, Elizabeth, N. J.

Anksčiau buvo pranešta 
spaudoje, kad buvo pasida
vęs operacijai mūsų skai
tytojas- rėmėjas Staneley 
Raymond, gyvenantis Bal
timore, Md. Dabar gavome 
žinią nuo jo draugės Ma
ry McDonald, kad jisai po 
biskį eina stipryn, bet dar 
gydytojai jo sveikatą tikri
na. Sako, Stasys labai dė
kingas amerikiečiams drau
gams ir tiems gyvenan
tiems Lietuvoje už prisiun- 
timą atvirukų .

•
Penktadienio laidoje bu

vo pranešta, kad mirė bu
vęs brooklynietis Kazys De
gutis. Jis gyveno Hialeah, 
Fla.) Jo brolduktė, Anna 
West (iš Londonville, N. 
Y.) rašo, kad jos dėdės kū
nas buvo sudegintas krema- 
torijoje ir pelenai išsklaidy
ti virš Biscayne Bay. Taip 
buvo Kazio reikalauta jam 
gyvam būnant.

, » •
Linkiu Valteriui Žukui ir 

Stanley Ramond sustiprėti 
ir greitai apleisti ligonines.

—L. K.—te

Du magnetiniai 
poliusai

Kompasas pirm iausiai 
buvo išrastas Kinijoje. Eu
ropoje jį išrado Flavio Gio- 
ja 1300 metais. Su kompaso 
išradimu pasidarė sauges
nės kelionės, nes kompaso 
plunksnelės vienas galas 
vienaip nudažytas, o kitas 
kitaip ir vienas galas visuo
met rodo į šiaurę. Žinant, 
kurioje pusėje yra šiaurė, 
nesunku susigaudyti, kur 
yra pietūs, rytai ir vakarai.

Žemė turi du magnetinius 
poliusus—Šiaurinį ir Pieti
nį-

Šiaurinėje Žemės pusėje 
nuo ekvatoriaus kompasas 
rodo į šiaurinį poliusą, o 
Pietinėje pusėje jis rodo į 
pietinį poliusą.

Washingtonas. — JAV 
“parduos” Izraeliui reakty
vių karo lėktuvų.

Brockton, Mass.
“Laisvės” administrato

rius P. Buknys ir jo žmona 
Nastė turėjo trumpas vaka
ri jas. Gegužės 27 d. atvažia
vo į Montello atlankyti jo 
seserį Evą Kavolienę. Ta 
proga atlankė ir A. Railą. 
Pasisvečiavę porą dienų, 
skubinos namo. Mat, jiems 
rūpi laikraščio “Laisvės” 
reikalai. Geg. 29 išvažiavo 
namo.

•
“Laisvės” naudai pikni

kas jau visai netoli. Įvyks 
liepos 3 ir 4 d.d., Ramova 
parke. Turime prie jo gerai 
prisirengti.

LLD 6 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, birželio 6, 7 valandą va- 
kere, 8 Vine St.. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. B ūtų 
gerai, kad ir S. Bostono ir 
iš Norwoodo draugai atva
žiuotų.

G. Shimaitis

Įvairios Žinios
Johnsonas prašyskarui JAV lėktuvai skraido 

daugiau pinigą virš Kinijos
New Yorkas. — “Long 

Island Press” , išspausdi- 
dino iš Washington© R. S. 
Allen ir Paul Scotto pra
nešimą, kad prezidentas 
Johnsonas vėl prašys pini
gų karo vedimui Vietna
me.

Jie rašo, kad šiemet 
Jungtinės Valstijos milita- 
riniams reikalams paskyrė 
$75,600,000,000.

Kodėl yra vėjas?
Kas gi sudaro vėją? Vė

jas susidaro besikeičiant 
temperatūrai.

Yra dviejų rūšių vėjai: 
pusiaujo (ekvatoriaus) ir 
lokaliniai.

Pusiaujo vėjai galingi ir 
ilgai tęsiasi. Kada Ekvato
riaus srityje įkaista atmos
fera, tai vėjai veržiasi į 
šiaurę ir pietus.

Lokaliniai vėjai yra 
trumpo laiko. Jie pasireiš
kia arba šaltai atmosferai 
įsiveržus ir šiltą išstūmus į 
aukšti, arba šiltai pakilus ir 
jos vieton šaltai įsiveržus.

NEW YORKO ŽMONĖS 
DŽIAUGIASI

New Yorkas. — Gegužės 
mėnesi buvo gausaus lie
taus. Miesto prėsko van
dens rezervuarai pasiekė 85 
procentus įtalpos.

Todėl miesto valdininkai 
dabar leidžia gyventojams 
po tris dienas, atskirose 
miesto dalyse, vakarais 
vartoti, vandenį daržų ir gė
lynų palaistymuį.

“RUSSKY GOLOS” 
FINANSŲ VAJUS

New Yorkas. — Rusų pa
žangiečių savaitraštis veda 
vaju už sukėlimą $30,000 
fondo. Iki gegužės 20 die
nos sukėlė $27,500. Ypatin
gai gražiai pasirodė new- 
yorkiečiai parengime pa
gerbimui “R. G.” redakto- 
ria u s V. A. Jachontovo 
gimtadienio nro^a, kur su
aukojo $1.500. Vajus bai
giasi birželio 15 dieną.

H. C. LODGE ĮSAKĖ 
PULTI BUDISTUS

New Yorkas. — “The 
Worker” paduoda ištrau
ką iš kolumnisto Drew 
Pearsono, kuris iš Wash
ington© rašo:

“JAV ambasado rius 
Henry Cabot Lodge patarė 
Pietų Vietnamo premjerui 
Ky pasiųsti į Danangą ar
miją ir sutriuškinti budis
tų sukilimą”.

SLAUGĖS LAIMĖJO
New Yorkas. —Apie pus

antro tūkstančio . slaugių, 
kurios dirba 21 miesto ligo
ninėje, grasino mesti dar
bą, jeigu joms nebus pakel
ta alga.

Ligoninių komisionierius 
sutiko pakelti jų metinę al
gą nuo $5,150 iki $6,400.

Dabar Rodomas
“Rusiškas šedevras!” — N. Y. Post.

Artkino Perstata Pirmą Kartą Ekrane 
Aleksandro Kūprino Didžiąją Romantišką Klasikine Dramą

“THE GARNET BRACELET”
Plačiame ekrane—Spalvota, 

Su Ariadna Shengelaya ir Igor Ozerov 
(“Tatyana" ir “Lensky," žvaigždės “Eugene Onegin") 

Su fonatine muzika
Beethoveno Appassionata & Hungarian & Gypsy melodies 

Atlikta Stanislavo Neuhauso ir Davido Ashenadzio
Taipgi REGENCY TEATRE
Parinktų komedijų B’way ir 67th St.

Tel. SC 4-3700

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas teiravosi JAV 
Valstybės departamente, ar 
tikrai JAV karo lėktuvai 
skraidė virš Kinijos.

Vastybės d epartamento 
pareigūnas R. J. McCloskey 
atsakė: “Aš jums negaliu 
atsakyti”.

Korespondentas daro iš
vadą, kad JAV karo lėktu
vai skraido virš Kinijos. Ki
nija tvirtina, kad per 13 
mėnesių JAV karo lėktuvai 
penkis kartus skraidė virš 
jos plotų, o gegužės 12 die
ną ir nušovė Kinijos lėktu
vą.

“OŽKOS ŠVENTĖ”
Santo Domingo. — Gegu

žės 30 dieną Dominikos 
Respublikos žmonės turėjo 
didžiulę šventę. Jie minėjo 
penkerių metų sukakti nuo- 
to laiko,, kai buvo nuverstas 
baisus diktatorius Trujillo. 
Jis buvo užmuštas. Žmonės 
jį vadindavo “senąja ožka”, 
bet toii “ožka” per 32 me
tus valdė šalį švinu ir ugni
mi.

Birželio 1 d. šios šalies 
žmonės rinko savo krašto 
prezidentą.

APIE VĖŽLIUS
Pasaulyje yra labai dau

gelio rūšių vėžlių (“želviu”- 
“čarapokų”). Jų yra mažy
čių, bet yra ir labai didelių.

Sausumoje yra vėžlių, 
kurie sveria iki 500 svarų. 
Vandenyje buvo pagautas 
vėžlys 8 pėdų ilgio, kuris 
buvo 1,500 svarų. Sakoma, 
kad yra vėžlių, kurie išgy
vena iki 200 metų.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS I-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, birželio 7 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės*' salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (43-44)

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojamas 4 kambarių apart- 

mentas. Nauja vonia, naujas pe
čius ir sinka. Arti subvės. Naujai 
išdekoruota. $80. Skambinkite — 
516 PE 5-0706. (43-44)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteriškė, 

mokanti ekspertiškai rusų-anglų kal
bas. Dirbti kaip vertėjai ir ant ma
šinėlės. Gera alga. Jdomus darbas. 
Prašome kreiptis: PODAROGIFTS, 
INC., 220 Park Ave. So., New York 
City. Tel. 228-9547. (43-45)

Paieškojimas
Ieškau savo sesers, Jakaitienės 

Aleksandros, Jokūbo d., gimusios 
maždaug 1910 metais Normainėlių 
kaime, Šėtos valsč., Kėdainių apskr. 
Į Ameriką išvyko 1924 -1927 m. 
Paskutinį laišką iš jos gavau 1947 
metais iš N. Y. Gyveno ten su 
savo vyru Jakaičiu Jonu, -kilusiu iš 
Josvainių valsč., Kėdainių apskr., ir 
sūnumi Ričardu.

Prašau sesers atsiliepti arba pa
žinojusius mano seserį informuoti 
apie ją šiuo adresu: Lietuvos TSR, 
Vilniaus raj. MaiŠiogalos apylinkė, 
Krovės tarybinio ūkio skyrius, Sta
sei Volkovienei.
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