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Vasaros atostogos
Gražiai išlydime
Gerai, kad jų neklauso 
Žada nebebėgti 
Baisi liga

' “Moonlighters” 
Pas baltimoriečius

Rašo A. Bimba

Pastebėjau, kad beveik
sos mūsų organizacijos nusita
rė vasarą per trejetą mėnesių 

* nebelaikyti susirinkimų. Taip 
pat mūsų chorai, taip sakant, 

i per vasaros karščius “išeina 
iš biznio”: nebeturi praktikų, 
nesimokins naujų dainų.

Liekasi tik viena gyvybės 
ir veiklos forma per birželį, 
liepą ir rugpjūtį: piknikai. Iš
važiuojame į girias. Susieina
me su draugais, pasikalbame, 
“paužiame”. Viskas gerai.

Bet, draugai, reikia žinoti, 
kad tie trys mėnesiai yra “kū- 
džiausi” mėnesiai mūsų spau- 
dai. Tad pasirūpinkime, kad 
tuose piknikuose, kiekviena- 

C me jų, būtų prisiminta apie 
V “Laisvę” ir “Vilnį”.
’ Atostogos reiškia poilsį. Bet 

laikraščiai turi išeiti ir išeina.
V JŲ išleidimo išlaidos pasilieka 

tos pačios. Vadinasi, jiems pa
rama vienodai reikalinga per 
apskritus metus.

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
graži Amerikos lietuvių grupė 
jau atostogaus Lietuvoje. Mes 
su jais atsisveikinome praėju
sį šeštadienį. Palinkėjome lai
mingos kelionės, gero vėjo.

Vėliau iš New Yorko išvyks 
dar dvi grupės — viena lie
pos pradžioje, o kita rugpjū
čio pradžioje.

| Sužinota, kad taip pat dvi 
ar trys grupės išvažiuos

t Chicagos ir dvi grupės iš Bos
tono. Vadinasi, šiemet vyks

ti tančių Lietuvon bus daug dau- 
' ' giau, negu kuriais kitais me- 

tais.
JL Tai gražu, tai gerai. Tiki- 
'’ mės, kad didelė dauguma tu

ristų sugrįš pasitenkinę savo 
viešnage Lietuvoje. Nė valan
dėlei neabejoju, kad visi jie 
Lietuvoje bus šiltai, draugiš
kai priimti.

Įdomu, kad turistai susideda 
iš įvairiausių pažiūrų žmonių. 
Jų tarpe būsią penketas net 
kunigų. Tai irgi labai gerai. 
Tas tik parodo, kaip vėjais 
eina visa ta kunigų “Drauge” 
ir “Darbininke” vedama pik
ta propaganda prieš vykimą 
į tėvų žemę. Tas parodo, ko- 
kie kvaili ir vaikiški yra visi 

* ALTo ir VLIKo vadų prakei
kimai tų, kurie vyksta viešna
gę praleisti Lietuvoje.

Džiugu, kad Amerikos lietu
vių ryšiai su gimtuoju kraštu 

. darosi platesni ir šiltesni.

Didelis, nors toli ne pilnas 
mūsų astronautų laimėjimas

Filosofo planas teisti 
Johnsoną ir kitus
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METAI 55-ieji

Militarinė diktatūra nebegali 
nuraminti Vietnamo budistus

Cąpe Kennedy, Fla.—Mū
sų įžymieji ast r o n a u t a i 
Thomas P. Stafford ir Eu
gene Cernan, laimingai nu
sileidę iš tolimų erdvių, 
jaučiasi labai gerai. Jie su
silaukia sveikinimų iš visų 
šalių. Juos, žinoma, tuojau 
pasveikino pr e z i d e n t a s 
Johnsonas. . Tarp kitų, iš 
užsienio gauti pasveikini
mai nuo Italijos preziden
to Saragato ir Tarybų Są
jungos prezidento Podgor- 
ny.

Jų žygis su erdvėlaiviu 
“Gemini 9” yra didelis 
mokslo laimėjimas. Apie 
tai nėra jokios abejonės. 
Perdaugiau kaip dvi va
landas astronautas Cernan 
buvo išėjęs iš laivo ir ap
skrido apie žemę prilaiko
mas 150 pėdų ilgio tam tik
ru guminiu vamzdžiu, per

kurį gaudavo kvėpavimui 
deguonio. Tai pirmas toks 
pasiekimas erdvių tyrinėji
me.

Betgi erdvėlaiviui “Ge
mini 9” ii’ astron autams 
buvo skirta arba numatyta 
daug platesnė misija. Buvo 
manyta, kad Cernan galės 
paleisti darban savo įtaisą,

nio, bet to negalėjo padary
ti. Buvo planuota, kad “Ge
mini 9” pasivys pirmiau pe- 
leista įrengimą ir su j u o 
susisieks, susiriš, kad tuo 
būdu iš erdvėlaivio vienas 
astronautas galėtu į jį per- 
sikelti-persėsti. Deja, nie
kas iš to neišėjo. Vadina
si, pats vyriausias šio žy
gio tikslas buvo nepasiek
tas. Tą padaryti bus sten
giamasi ateityje.

Kada? Niekas nežino.

Ir Lietuvoje gražiai i Šaunus tarybinių tautų
pagerbta Ks. Karosienė

Vilnius, V. 30. Dailininkų 
sąjungos/salėje šiandien su
sirinko respublikos sostinės 
visuomenės atstovai pami
nėti pažangios JAV lietu
vių veikėjos Ksaveros ka
rosienės gimimo 65-ąsias

iš i metines.
Susirinkimą įžanginiu žo

džiu atidarė Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirmi
ninkas V. Karvelis. Respub
likos taikos gynimo komite
to atsakingas sekretorius 
G. žaliukas papasakojo apie 
K. Karosienės gyvenimą, 
jos pasiaukojamą kovą už 
taiką ir draugystę tarp 
tautų. Sukaktuvininkės vi
suomeninę veiklą, jos daly
vavimą Amerikos darbinin
kų klasinėje kovoje nušvie
tė Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio

draugystės pavyzdys
Vilnius. — Graži grupė 

Lietuvos statybininkų išvy
ko į Taškentą, taip skau
džiai nukentėjusį nuo ke
turių žemės drebėjimų, pa
dėti miestą atstatyti. Jie 
ž«ąda duoti taškentiečiams 
10,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Šis Lie
tuvos statybininkų mostas 
yra šaunus tarybinių tautų 
draugystės pavyzdys. Vil
niečiai iškilmingai išlydėjo 
savo draugus į tolimą, bet 
garbingą kelionę.

PRANCŪZUOS“komu
nistų PARTIJOS 

VADOVYBĖ
Paryžius. — Birželio 16 

ir 17 dienomis įvyks Pran
cūzijos Komunistų partijos 
CK plenumas. Plenumas 
apsvarstys klausimą “Da
bartinė politinė padėtis, 
liaudies kovos vystymas,

šalimis draugijos pirminin- parįijos veikla vienybei pa-

Anglijos žinių agentūra 
d. iš- 
spau- 
tokią

“Reuters” birželio 7 
siuntinėjo pasaulinei 
dai iš Kong Kongo 
žinia: <.

Įžymusis Ariglijos filoso
fas Bertrand Russell, dide
lis karo priešas, paskelbė, 
kad jis organizuoja karo 
kriminalistams teisti tarp
tautinį tribunolą. Jis iš
siuntinėjęs laiškus patiems 
įžymiau s i e m s visame pa
saulyje advokatams, rašy
tojams ir kitiems veikė
jams, kviečiant juos būti to 
tribunolo nariais-teisėjais.

Kas per vieni tie karo kri
minalistai, kuriuos B e r t - 
rand Russell planuoja teis
ti? Jis sako: Tai Jungti
nių Amerikos Valstijų pre
zidentas Johnsonas, Apsi
gynimo sekretorius McNa
mara, 
rius 
Lodge 
karą 
vadai, 
pagal 
rembergo karo kriminalis
tams bausti įstatymą, pagal 
kurį buvo nuteisti 
bausti .naciai karo 
nalistai.

Filosofas Russell

žino, kad nei prezidentas, 
nei kiti Amerikos vadai su 
jo tribunolu nesiskaitys, į 
tokį teismą nestos, jį igno
ruos, nesiteisins u ž šiame 
k a r e papildomus baisius 
žiaurumus. Vadinasi, j i e 
bus tribunolo teisiami u ž 
akių, jiems teisme nedaly
vaujant.

Savo sumanymą bei planą 
Russell paskelbė savo krei
pimesi į Šiaurės Vietnamo 
žmones gegužės 24 dieną.

“The N. Y.Times” šią 
žinią atspausdino birželio 8 
d. po maža antrašte: “Lord 
Russell Seeks To Try U. S. 
Leaders.”

Saigonas. — Pietų Viet
namo diktatoriui Ky ir jo 
militarinei klikai nesiseka 
nuraminti budistų priešini
mąsi. Jis sutiko į vyriau
sybę įsileisti dešimt civili
nių žmonių, bet pats atsi
sako pasitraukti iš premje
ro vietos. Be to, jis įtrau
kė du budistus, bet ne iš 
Jungtinės Budistų Bažny
čios atstovus. Na, o ši baž
nyčia atstovauja didelei bu
distų daugumai.

buvus armija nenorinti 
malšinti budistus. Jos ka
rininkai sako, kad jie žy
giuoja kariauti prieš liau- 
diečius, o ne ši miestą už
imti.

Už dienos kitos visa si
tuacija turės vienaip ar ki-

Washingtonas. — Valsty
bės prokuroras pareikala
vo, kad “Alexander Defense 
Committee’’ užsiregistruotų 

Šios bažnyčios vadai sa- užsienio valstybės agentū-
ko, kad Ky tuo savo mostu ra. Mat, komitetas sukur- 
neišsprendė nė vienos prob- j tas gynimui Pietų Afrikos

Valstybės sekreto- 
Rusk, ambasadorius 
ir kiti už Vietnamo 
atsakingi Amerikos 
Jie. būsią teisiami 
taip vadinamą Nu-

ir nu- 
krimi-

puikiai j

Ženeva. — Dar vis Ame
rikos Darbo Federacijos - 
IOK atstovai atsisako da
lyvauti Tarptautinėje Dar
bo Organizacijoje. Jie pyks
ta, kam suvažiavimo pir
mininku tapo daugumos iš
rinktas Lenkijos atstovas- 
komunistas. Nesiskaito nė 
su prezidentu Johnsonu, ku
ris, sakoma, pataria darbi
ninkų vadams boikotavimą 
nutraukti.

lemos ir kad prieš jo vy
riausybę bus kova tęsiama 
toliau.

Tuo tarpu Ky pasiuntė 
dešimties tūkstančių armi
ją i budistų pasipriešinimo 
centrą šiaurėje, Į miestą 
Hue. Bet, žinoma, ten pri-

Respublikoje persekiojamų 
negrų veikėjų. Alexander 
yra nubaustas 10 metų ka
lėjimu.

Paryžius. — Tarpe Vaka
rų Europos ir socialistinių 
šalių prekyba didėja.

Baltieji šovinistai apšaudė 
ir sužeidė drąsų kovotoją

New Delhi. — Indija pra
dėjo prekybą su Pakistanu.

“Vienybė” cituoja įžymųjį 
pabėgėlių propagandistą dr. J. 
Girnių, kuris pagaliau pasa
kęs: “Ir komunistus galima 
daugiau paveikti ne nuo jų 
bėgant, bet su jais kalbantis.” 

Noriu karštai dr. Grinių pa
sveikinti. Kada jis susiprato 
ir priėjo tokios protingos iš
vados nuo komunistų nebėgti, 
nesvarbu. Svarbu, kad žmo- 
gUs prablaivėjo.

Dabar dr. Girnius turėtų pa
veikti savo kolegas: kad ir jie 
nebebijotų komunistų, nebe
bėgtų nuo jų, o idėjiškai, kaip 
jis sako, stengtųsi juos atvers
ti.

Komunistai gi, galiu užtik- 
TW/inti, kaip niekados nuo nie- 

ko nebėgo, taip nebėgs ir da
bar. Jie tiki savo idėjų ir įsi- 

? tikinimų teisingumu. Jie ne
bijo, kad Girnius juos idėjiš
kai paveiktų. Prašome, stenki
tės.

Tegu atsiranda, prasideda 
dialogas.. Jie už dialogą. Jie

(Tęsinys 6 pusi.)

s *

.1

kas L. Kapočius. Apie K. 
Karosienę susirinkime šiltai 
kalbėjo Respublikinio taikos 
gynimo komiteto narė, A- 
kademinio operos ir bale
to teatro solistė M. Aleš- 
kevičiūtė ir revoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje dalyvė V. 
Norvydai te.

Susirinkimo dalyviai pa
siuntė K. Karosienei sveiki
nimo telegramą.

SVEČIAI Iš VENGRIJOS 
LIETUVOJE

Vilnius. — Į respublikos 
sostinę atvyko vadovaujan
čių Vengrijos Liaudies Res
publikos prekybos darbuo
tojų grupė. Delegacijos 
tikslas: užmegsti prekybi
nius ryšius ir respublikos 
Prekybos Ministerija, suda
ryti sutartis dėl pasikeiti
mo prekėmis. •

Akrą. — Ganos militaris- 
tų valdžia kviečia Jungtinių 
Valstijų kapitalistus steigti 
fabrikus ir kitokias įmones.

siekti ir pasiruošimas par
lamento rinkimams.”

Maskva. — TSRS pasiga
mino erdvių laivą, kuris 
galės nusileisti sausumoje 
arba vandenyje. .

Ponas prezidentas bijo 
Dominikos liaudies

' Santo Domingo. — Laimė
jęs prezidento vietą ponas 
Joaquin Balaguer, matyt, 
bijo respublilkos žmonių. 
Jis sako, kad taip vadina
mos “taikos jėgos,” užsie
nio ginkluotos jėgos, turės 
dar ilgai pasilikti Domini
koje. Jis žino, kad jis iš
rinktas tiktai todėl, kad 
taip norėjo Jungtiniu Vals
tijų valdžia. Jeigu užsienio 
ginklai būtų pašalinti, po
nas prezidentas veikiausiai 
ilgai neišsilaikytų. Tokia 
yra nuomonė visų stebėto
jų. Jo laimėjimu labai pa- 
siten k i n u s i o s Jungtinės 
Valstijos.

Sen. Robert Kennedy 
Pietų Afrikoje

Šiuo tarpu senat orius 
Kennedy važinėja su pra
kalbomis Pietų Afrikos 
Respublikoje ir kalba prieš 
rasinę segregaciją. Jį pa
kvietė universiteto studen
tai. Jo kalbų klausosi dide
lės minios ne tik negrų, bet 
ir baltų žmonių.

Rasistinei valdžiai jo kal
bos nepatinka, bet kol kas 
jam netrukdo.

EXTRA!

NATO valstybės priešingos 
Rytų-Vakarų suartėjimui

Brussels. — NATO vals
tybių užsienio reikalų mi
nistrai pasisakė prieš lai
kymą pasitarimo su Varšu
vos Pakto valst y b ė m i s . 
Prieš pasitarimą balsavo ir 
Prancūzijos ministras Mau
rice Coube de Murville. Jis 
sakė, kad toks pasitarimas 
mažai tereikštų, nes dabar
tinė pasaulinė padėtis to
kiam žygiui labai nepalan
ki. Na, o Jungtinių Vals
tijų valstybės Sekretorius 
Dean Rusk labai griežtai 
kalbėjo prieš šiuo tarpu ta- 
rimąsi su socialist! n ė m i s 
valstybėmis dėl pagerinimo

santykių tarp Rytų ir Va
karų.

Pasiūlymą šaukti pasi
tarimą su Varšuvos Pakto 
jėgomis davė Danija. Jai 
pritarė kitos mažosios vals
tybės. Bet kai pasipriešino 
didžiosios valstybės, pasiū
lymas neturėjo jokios pro
gos laimėti.

Madridas.—Ispanijos fa
šistinė valdžia konfiskavo 
katalikų savaitraštį “Sig- 
no,” kuriame buvo atspaus
dintas diktatūrai nepalan
kus straipsnis. Laikraštį 
leidžia Ispanijos Katalikų 
Akcijos organizacija.

Miami, Fla. — Pirmasis 
šio sezono uraganas “Al
ma” smarkiai užgavo Ku
bą, pridarydamas daug ža
los.. Taip pat skaudžiai pa 
lietė Key West ir beveik 
visą Floridą. Ims laiko vi
sus n u o s t o 1 i u s sužinoti. 
Kadangi iš anksto buvo 
žmonės apie audrą perser
gėti, tai jie buvo gerai pa-| 
siruošę ją pergyventi.

Memphis, Tenn. — James 
H. Meredith, negras, baigęs 
advokatūros mokslą Colum- 
bijos universitete, čia dabar 
randasi ligoninėje, sunkiai, 
bet nepavojingai sužeistas. 
Dar ne visos kulkos išimtos 
iš jo kūno, bet savo žmonai 
iš ligoninės praneša, kad jis 
jaučiasi “gerai” ir kad juo 
ji per daug nesirūpintų, 
per daug nesisielotų. Bet 
apie jį dabar kalba ir juo 
rūpinasi visa šalis. PrezL 
dentas Johnsonas įsakė 
Valstybės Prokurorui dary
ti viską, kad teroristas ar 
teroristai būtu sumedžioti 
ir tinkamai nubausti.

James H. Meredith par
eina iš Missisesippi valsti
jos. Savo nepaprasta drą
sa jis pasižvmėjo jau 1962 
metais, kai kovojo už įleidi
mą negrų į Mississippi vals
tijos universitetą ir laimė
jo. Ten jis porą metų mo
kėsi policijos saugomas nuo 
baltųjų šovinistų. Baigęs 
tą universitetą, jis atvyko į 
Columbijos unive r s i t e t ą 
mokytis teisės. , Dabar jis 
nusprendė grįžti į savo gim
tąją valstiją ir ten vienui 
vienas keliauti daug mylių 
51-uoju keliu, kad įrodyti, 
jog negrui toje valstijoje

yra saugu, kad tos valsti
jos negrai gyvena baimėje 
be pagrindo. Na, ir jis 
maršavo. Iš pasalų vieno
je vietoje pasipylė ant jo 
kulkų kruša. Tik stebėtis 
reikia, kaip jis su tiek kul
kų kūne dar išliko gyvas! 
Pašautas tapo skubomis 
čionai atvežtas į ligoninę.

Taigi, dar jaunas, bebai
mis Meredith savo žygiu 
irodė kaip tik priešingą, 
būtent, kad Mis s i s s i p p i 
valstijoje dar tebeviešpa
tauja teroras ir kad joje 
negrams vis dar tenka gy
venti baimėje.

BIBLIJA NESUTEIKĖ 
JOKIOS APSAUGOS

Memphis, Tenn. — Ligo
ninėje gulėdamas James 
Meredith pareiškė spaudos 
reporteriams, kad jis gale-' 
jo užpuoliką užmušti vienu 
šūviu, jeigu būtų turėjęs 
tuo metu šautuvą, vietoje 
biblijos.

“Ką aš maniau tuo metu, 
kai žmogus į mane šaudė? 
—Meredith prisiminė. — Aš 
galvojau, kad neturėdamas 
su savimi šautuvo pada
riau klaidą.” Užpuolikas 
būtų buvęs “vienu šūviu 
nudėtas.”

Coldwiater, Miss. — Civi
linių teisių judėjimo vadai, 
su dr. King priešakyje, tę
sia maršavimą į valstijos 
sostinę Jackson. Pašovimas 
ir sužeidimas Mereditho pa
šalino buvusius tarp civili
nių teisių judėjimo grupių 
nesusipratimus. Dabar vi
sos grupės bendru frontu 
reikalauja iš Kongreso nau
jo įstatymo, kad pietinėse 
valstijose teroristų siautė
jimui prieš negrus iš tikrų
jų būtų padalytas galas.

Televizijoje debatai 
apie dievą ir tikėjimą

Londonas.—Praėjusį sek
madienį čionai įvyko tele- 
vizuojami debatai. Dievo 
buvimą ir tikėjimą gynė 
evangelistas Billy Graham. 
O dievo buvimą atmetė Mr. 
Frost. Pareikalautas įro
dyti dievo buvimą, evange
listas gyrėsi, kad jis turėjęs 
su dievu asmenišką kontak
tą ir todėl dievas esąs! 
Jam taipgi biblija atsakanti 
į visus klausimus.

Bedarbių skaičius vėl 
žymiai padidėjo

Washoingtonas. — Vy
riausybė pripažįsta, kad 
per gegužės mėnesį mūsų 
šalyje nedarbas vėl gero
kai padidėjo. Dabar jau 
vėl 4 proc. visų darbo jėgų 
neturi darbo ir jo negali . 
gauti. Valdžia bedarbių 
skaičiaus padidėjimą išaiš
kina daugelio studentų, mo
kykloms užsidarant, darbo 
ieškojimu.
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APIE ČEKOSLOVAKIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad gegužės mėn. pabai
goje ir birželio pradžioje ■ 
Pragoję įvyko Čekoslovaki
jos Komunistų partijos 
XIII suvažiavimas. Jame 
dalyvavo ir Tarybų Sąjun
gos KP generalinis sekre
torius L. Brežnevas, ir jis 
čia pasakė svarbią kalbą.

Paaiški, kad Čekoslovaki
jos Komunistų partija yra 
viena didžiulių partijų — ji 
turi 1,700,000 narių, šalis 
pramoninga, ir vis žygiuoja 
pirmyn, socializmo linkme, 
o komunistai visam darbui 
vadovauja.

Partijos CK pirmasis se
kretorius A. Novotnas pa
darė pagrindinį suvažiavi
mui pranešimą. Pasak El
tos, jis pabrėžė:

i Su pasididžiavimu mes pa
minime rezultatus, kuriuos da
vė didelis darbas, atliktas so
cializmo pergalės ir taikaus 
Čekoslovakijos liaudies gyve
nimo vardan, pasakė A. No
votnas. Mūsų partijos XIII su
važiavimas susirinko, praėjus 
trumpam laikui po Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
XX111 suvažiavimo, kurio kū
rybinį patyrimą mes galėsime 
panaudoti Čekoslovakijos Ko
munistų partijos darbe.

Po to pranešėjas kalbėjo a- 
pie šalies ekonomikos vystymo 
problemas. Jis apibūdino pa
grindinius naujojo liaudies 
ūkio vystymo penkmečio pla
no uždavinius.

ČSR, toliau pareiškė A. No
votnas, yra neatskiriama pa
saulinės socializmo šalių san
draugos sudėtinė dalis ir ak
tyvus Ekonominės savitarpio 
pagalbos tarybos narys. Pa
grindinis mūsų respublikos 
ekonominių ir mokslinių-tech
ninių ryšių su užsieniu rams
tis buvo ir bus santykiai su 
Tarybų Sąjunga, kuriuos mes 
ir ateityje visapusiškai vysty
sime.

Kalbėdamas apie Čekoslo
vakijos gyvybinės galios stip
rinimą, pranešėjas pabrėžė, 
kad šią problemą Čekoslova
kijos komunistai sieja su visų 
šalių — Varšuvos sutarties da
lyvių — vienybės stiprinimu, 
ją gyvybinio potencialo stipri
nimu ir glaudaus bendradar
biavimo su Tarybų Sąjunga 
plėtimų.

ČKP CK Pirmasis sekreto
rius pabrėžė, kad Čekoslova
kijos liaudis tvirtai remia did
vyriškąją Vietnamo liaudį ir 
jos pastangas, kurių tikslas — 
įgyvendinti teisingus reikala
vimus.

Nurodęs svarbų TSKP vaid
menį kovoje už komunistinio 
ir darbininkų judėjimo vieny
bę, A. Novotnas pažymėjo: 
principinga TSKP Centro Ko
miteto pozicija dėl komunis
tinio judėjimo problemų, ku
rią plačiai remia ir supranta 
viso pasaulio komunistų ir 
darbininkų partijos, vėl buvo 
išreikšta TSKP XX111 suva
žiavime.

Jokios skirtingos- pažiūros j 
vieną ar kitą teorinį arba po

Birželio menesio dienos
BIRŽELIO (MĖNUO — savito persilaužimo mėnuo, 

stovįs tarp pavasario ir vasaros. Alyvos baigia žydėti, 
o rugiai jau pradeda plaukti. Birželio mėnesyje dau
gelis farmerių (Lietuvoje: kolūkiečių) jau gali padaryti 
šiokį tokį apskaičiavimą, ar jų jsėtas į žemę grūdas, 
įsodinta bulvė atneš tiek vaisių, kiek žmogus norėtų.

Bet politine prasme birželio mėnuo mums, JAV lie
tuviams, ir, žinoma, visai lietuvių tautai, turi kitokią 
reikšmę. Ir lietuvių tautos atmatoms birželio mėnuo yra 
‘‘baisybės mėnesiu,” o lietuvių tautos sūnums ir duk
roms, tikriesiems patriotams, birželio mėnuo yra 
džiaugsmo mėnesiu.

Tai kaip gi mes čia visa tai suderinsime?

1940 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ Lietuvoje įvyko 
didižulis perversmas: žlugo fašizmas, smurtu užgrobęs 
valstybės galią 1926 metais. Ir tai buvo toks didelis 
dalykas, kad jis nulėmė mūsų tautos ateitį.

Kaip visa tai atsitiko?
Visiškai paprastai.
Lietuvoje žmonių gyvenimas buvo labai sunkus. 

Lengva ten buvo tik dvarininkams, fabriknntams, na, 
kunigams ir visokiems kitokiems veltėdžiams.

Atsiminkime, nuo pat Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo Lietuvos Komunistų partija buvo paskelbta 
nelegale partija. Ji veikė pogrindyje. Jos nariai, — 
geriausi lietuvių tautos sūnūs ir dukros — buvo baisiai 
persekiojami, žudomi, kankinami, kalinami. Kiti buvo 
ištremti į provincijas, kad tik nesusitiktų su miestų 
darbininkais; kiti buvo priversti pasitraukt iš Letuvos.

Lietuvoje buvo sūnūs ir posūniai. Sūnūs viską turė
jo, o posūniai — nieko. Vargas šakojo, vargas lapojo, 
vargas vartuose žydėjo!

1940 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ Tarybų Sąjun
gos vyriausybė, pasikvietusi Lietuvos valdžios, fašistinės, 
žinoma, atstovus į Maskvą, pasakė: jūs per daug, žkr 
lojate įgulas mūsų kariuomenės Lietuvoj e-r įgulas, dėl 
kurių pernai susitarėme. Mes pasiųsime į Lietuvą dar 
vieną kitą Tarybinės Armijos diviziją, kad negalėtu- 

. mete savaip dalykus tvarkyti, kadangi visa tai eina su- 
lyg susitarimu. Keiskite valdžią.

A. Smetona šaukia kabineto posėdį ir klausia, ką 
daryti? Ministrai, tarp kurių, pasirodo, buvo ir dorų, 
tokių, kaip generolas Vincas Vitkauskas, kariuomenės 
vadovas, sako: tegu Tarybų Sąjunga siunčia daugiau sa
vo kariuomenės, ji mums nieko nekenks. Mes turime 
Vilnių, vėl turėsime kada nors ir Klaipėdą, tai ko mums 
čia baimintis?

Kaž kas lyg per sapnus tarytum sakė, o ar negalima 
Tarybinei Kariuomenei pasipriešinti?

—Kas gi priešinsis,—atsakė generolas Vitkauskas, 
—kad visa Lietuvos kariuomenė mielai laukia Tarybų 
Sąjungos kariuomenės!.. Pagaliau, kam priešintis!..

Matydamas, kad visas reikalas eina ne ta kryptimi, 
kaip jis manė kad eis, diktatorius A. Smetona pamatė 
ant sienos tik jam vienam tebeįskaitomą parašą: fa
šizmui ne vieta Lietuvoje, tu jokiu būdu nesulaikysi 
liaudies judėjimo už laisvę.

Smetona, iš tikrųjų, nebuvo čebato aulas. Jis nu- 
, matė, kad jo valdymo dienos baigėsi. Jis buvo gudresnis 

už Mussolinį ir už Hitlerį, nes nelaukė paskutinių va
landų. Pasiėmė žmonelę, šeimelę, aukso ir sidabro, ir 
dūmė “pro beržyną į Berlyną.”

Ir atsidarė Lietuvai vartai į naująjį gyvenimą. Be 
kraujo lašo įvyko visuomeninis perversmas. Tiesa, dur
nelis A. Valdemaras, neapkentęs savo buvusio frentO' 
Antano Smetonos, nacių siunčiamas, grįžo į Lietuvą, bet 
jis buvo pasodintas į savo vietą ir daugiau nekliudė 
žmonėms žygiuoti pirmyn.

KAS GI PO TO LIETUVOJE vyko? Manifestaci
jos, džiaugsmo mitingai, kad grįžo žmonėms laisvė gy
venti, dirbti, eiti į priešakį. Atsidarė kalėjimų durys, 
išleisti buvo politiniai kaliniai ir jie stojo didžulin dar
ban. Įvyko rinkimai j Liaudies Seimą, o seimas nutarė 
paskelbti Lietuvą tarybine socialistine respublika. Tie
sa, tai buvo padaryta 1940 m. liepos 21 d.

Tai štai, kokie “stebuklai” įvyko Lietuvoje 1940 
metų birželio mėnesį. Štai, kodėl lietuviškieji “vaduo
tojai,” prisiminę birželio dienas, iš savo skūros verčiasi, 
nes jie galvoja, jie žino, kad tai,buvo jiems baisios die
nos. Žinoma, baisios. Bet kam? Fabrikantams, dvasi
ninkams, dvarponiams, fašistams.

Kadaise, 1941 metais, “vaduotojai”—kunigai, menše
vikų vadovai—įsakė saVo pasekėjams: birželio 15 d. jūs 
badaukite ir tuos pinigus, kuriuos turėtumėte išleisti 
maistui, atiduokite mums, o mes grąžinsime Lietuvoje 

' fabrikantams fabrikus, dvarininkams dvarus, o kitiems 
• liaudies priešams—geras, riebias valdiškas vieteles.

Žmonės badavo,. kvailiais pasistatė, o “vaduotojai,” 
ėsdami ir gerdami, tik juokėsi iŠ jų.

Saugokitės, mieli broliai lietuviai, nors dabar. Ne
pasiduokite “vaduotojų” kvailoms užmačioms!

litinį klausimą negali patei
sinti atsisakymo nuo veiksmų 
vienybės bendroje kovoje 
prieš imperializmą, pabrėžė 
pranešėjas. Mūsų partija įsiti- 
tikinusi, kad tarptautiniai ko
munistų ir darbininkų partijų 
pasitarimai yra tikslingi, ir 
laiko juos efektyvia priemone 
viso judėjimo veiklai koordi
nuoti ir ideologinei 'vienybei 
bei veiksmų vienybei užtikrin
ti.

ATSIMENATE VERDŪ- 
NĄ?

Dauguma mūsų skaityto
jų, be abejonės, yra girdėję 
nedidelio Prancūzijos mies
to — Verduno — pavadini
mą. Prieš 50 metų prie Ver- 
duno virė baisus mūšis. Ko
vėsi vokiečiai su prancū
zais. Vokiečiai vis veržėsi prie 
Paryžiaus, o prancūzai pa
siryžo jų neprileisti. Na, ir 
prancūzai čia mūšį laimėjo. 
Laimėjo be kitų pagalbos. 
Kaip žinia, Amerika tuo
met dar nebuvo Vokietijai 
karo paskelbus’.

šį įvykį prancūzai šiuo 
metu skaito dideliu daly
ku, tautiniu pasididžiavi
mu. Prieš 50 metų dabarti
nis Prancūzijos prezidentas 
generolas de Golis buvo ne
aukštu karininkėliu, ir jis 
tame mūšy dalyvavo.

Mūšis ties Verdūnu šie
met, taigi, buvo labai pla
čiai visoje Prancūzijoje at
žymėtas. TASSO korespon
dentas Paryžiuje šitaip tą 
įvykį apibūdina:

Visa Prancūzija žiūrėjo per 
televiziją iškilmingą ceremo
niją Verdune ryšium su 50-o- 
sioms metinėmis nuo tos die
nos, kai įvyko vienas iš labiau
siai kruvinų mūšių žmonijos 
istorijoje.

Milijonai prancūzų kartu su 
televizijos operatoriais perėjo 
per kautynių laukus, kur ka
daise kunkuliavo gyvenimas, 
o paskui, vokiečiams įsiveržus 
į Prancūziją pirmojo pasauli
nio karo metais, buvo nušluo
ta nuo žemės paviršiaus dau
gybė gyvenviečių, o žemė bu
vo nuklota šimtų tūkstančių 
žmonių lavonais.

Čia, prie bekraščių karinių 
kapinių, susirinko apie 25 tūk
stančius pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo veteranų. Naktį 
vienose kapinėse, kur lygiomis 
eilėmis išsirikiavo 15 tūkstan
čių baltų kryžių, susitiko likę 
gyvi atstovai tų pulkų, kurie 
1916 metais apgynė šalį nuo 
vokiečių įsiveržimo. Viršum 
kiekvieno kryžiaus buvo už
degtas deglas; liepsna deg
lams uždegti buvo atgabenta 
estafete nuo nežinomjo karei
vio kapo Paryžiuje.

Rytą pro kapus rikiuotės 
žingsniu pražygiavo Verduno 
karinės apygardos kariuome
nės junginių kareiviai. Ka
riuomenės • parade dalyvavo 
prezidentas de Golis — vienas 
iš Verduno mūšio veteranų,— 
apsivilkęs šio susitikimo pro
ga savo generolo uniforma.

Kalboje, pasakytoje, kariuo
menei pražygiavus, de Golis 
pabrėžė, kad 50 metų senumo

įvykiai ir dabar nėra nustoję 
savo1 aktualumo ir skatina 
prancūzus padaryti tris pa
grindines išvadas.

Pirma, prancūzų nacija tu
ri siekti vienybės, kuri įgalino 
ją nugalėti priešą- prieš pen
kiasdešimt metų. Antra, Pran
cūzijos ir Vokietijos santykių 
istorija, pradedant Karolio 
Didžiojo imperijos padalijimu 
Verdune prieš 1123. metus ir 
baigiant paskutiniais kruvi
nais mūšiais prie Verduno, dar 
kartą rodo, kad “visa Europa 
turi susivienyti, įveikusi atsi
radusį joje pavojingą skili
mą”. Ir pagaliau, trečia, Pran
cūzija turi padėti užtikrinti 
pusiausvyrą ir taikos bei pa
žangos pergalę.

KAIMO MOKYTOJOS 
BALSAS

Š. m. gegužės 31 d. laido
je Vilniaus “Tiesoje” skai
tome:

Džiugu, kad mūsų tarybinis 
gyvenimas toks turiningas ir 
įvairus, kad žmonės turi kuo 
džiaugtis. Būnu laiminga, kai 
galiu ką nors pradžiuginti.

Man tik 30 metų. Tačiau gy
venime teko matyti daug, nes 
pats pragyventas laikotarpis 
žmonijai atnešė daug pasikei
timų. Gera man, Daugailių, 
Lokėnų dvarų kumečio duk
rai, kad šiandien nebėra dva
rų ir išnaudotojų, džiugu, kad 
dabartiniai mano moksleiviai 
nesusiduria su tokiais sunku
mais moksle ir buityje, kokius 
teko patirti mums, vyresnie
siems žmonėms, džiugu, kad 
pasalūno bandito kulka, nuo 
kurios, žuvo mano tėvas Anta
nas Pratkus, nenusineša gyvy
bių, džiugu, kad aš, buvusio 
bežemio duktė, šiandien esu 
mokytoja.

Laimingiausia mano gyveni
me diena buvo tadą, kai aš, 
1962 metais pradėjusi studi
juoti Pedagoginiame institute 
lietuvių kalbą ir literatūrą, 
1965 m. vasarą gavau nebaig
to aukštojo mokslo pažymėji
mą. Tada mano dvynukams 
Jūratei ir Valdyčiui buvo tik 
po pustrečių metukų. Sunku 
buvo auginti mažylius, dirbti 
ir mokytis, tačiau esu labai 
laiminga, nugalėjusi šiuos 
sunkumus.

Mano svajonė — baigti stu
dijas.

O trūkumų pas mus dar yra. 
Ypatingai jų daug kaimo mo
ters buityje: nėra vaikų dar
želio, pirties, butus nuomojam 
pas privatininkus labai nepa
togius. Retai matome teatro 
pastatymus, žinoma, galima 
pasiūlyti rajono centro paslau
gas, tačiau jis už 20 kilomet
rų ir ne visada moteris, augi
nanti trejetą ar daugiau vai
kų, turi kada ir gali ten nu
vykti. Norėtųsi, kad šios bui
ties “smulkmenos” (taip sam
protauja tie, kuriems neteko 
su jomis susidurti) nevargintų 
kaimo moterų.

D. Kuliavienė
Kiškeliškių aštuonmetes 

mokyklos mokytoja
Prienų rajonas

Fargo, N. D. — Šimtai 
•žmonių demonstravo, rei
kalaudami atšaukti JAV 
militarines jėgas iš Viet
namo.

Lietuvos žmonės priėmė 
krikščionybę prieš suvirš 500 
metų ne savanoriai. Jiems 
tai varu primetė Lenkijos 
karalius Jogaila ir D L K 
Vytautas su kardo ir ugnies 
pagalba.. Lenkijos karalie
nės Jadvygos dovanoti lie
tuviams vilnoniai marški
niai ir visokie kiti žibučiai, 
kaip jaukas - masalas nau
jiems perkrikštams apgau
ti, — maža ką padėjo. Vy
tauto kariuomenei iš Že
maitijos pasitraukus, žmo
nės degino katalikų bažny
čias ir vėl garbino savo se
nuosius dievus. Kaip to me
to vyskupas Giedraitis sakė, 
retas kuris žemaitis mokė
jo “Tev? mūsų.” Bajorai- 
dvarininkaį, kunigų prašo
mi, verste vertė, baudžiau- 

| ninkus eiti bažnyčion. Kur 
dvarininkų ir tijūnų lazda 
nepadėjo, klebonams į pa
galbą atėjo civilinės admi
nistracijos pareigūnai — se
niūnas su Storasta.

Bajorai katalikų religiją 
vartojo kaip priemonę vals
tiečiams pažaboti, tačiau 
patys jai buvo abejingi. Ki
ti visai netikėjo arba laikė 
bažnyčią pramogų vieta:

“Vyskupas M. Valančius 
savo knygoje ‘Šėmaičių vys
kupystė’ skund ž i a s i, kad 
1643 m. Žemaitijos vysku
pas Jurgis Tiškevičius daug 
vargęs beprašydamas bajo
rus, kad jie, atėję į Krakių 
bažnyčią, nusiimtų kepures 
ir nerūkytų pypkių. Kitoj 
vietoj vysk. Valančius sa
ko, kad 18-j o amž. antro jo j- 
je pusėje daug bajorų, nie
kinančių bažnyčią, mirė be 
kunigo; kad jau mirties pa
tale būdami jie nekviestus 
kunigus pro duris išgulda
vę, o savo testamentuose 
prašydavę juos palaidoti ne 
bažnyičos rūsyje arba šven
toriuje, o kur nors ant pilia
kalnio viršūnės: kad diduo
menė, beskaitydama pran
cūzų raštininkų knygas, 
mažne suvis tikėjimą buvo 
pametusi.”*)

Ir dabar, po daugiau kaip 
500 metų krik š č i o n i š k o 
smurto ir prietarų režimo, 
—lietuviai bažnyčiai nenori 
vergauti. Miestuose ir so
džiuose steigiami, Panevė
žio pavyzdžiu, Ateistų na
mai, klubai, rateliai, apie 
kuriuos buriasi jaunimas, 
vadovaujamas sąmoningų 
komjaunu o 1 i ų ; ruošiamos 
paskaitos, saviveiklos paro
dymai, pionierių sueigos, sa- 
vivaldybos mokyklėlės ir 
pan. Ateistinis mokinių auk
lėjimas mokyklose vaidina 
labai didelį pedagoginį vaid
menį. ĮAteistų namų-rate- 
lių darbą įsitraukia vis dau
giau vidurinių ir aukštųjų 
mokyklų mokytojų bei pro
fesorių. Jie yra išsilavinę 
žmonės ir geri liaudies švie
timui prelegentai:

“Religijos veikėjai, siek
dami išplėsti savo tikėjimą, 
jo įtaką, kuoplačia u s i e m s 
visuomenės sluoksniams, — 
imasi įvairiausių priemonių. 
Vienus patraukia į savo re
ligiją skelbdami ‘visagalio’ 
galybę, masindami rojaus 
palaima ar grasindami pra
garo aknčiomis. Kitus, gud
resnius, stengiasi palenkti 
daugiau ar mažiau ‘logiš
ku’ galvojimu suderintais 
argumentais. Teologai, pri-

*) “Kazimieras Lyščinskis—ate
izmo pradininkas Lietuvoje,“ J. Jur
ginis.

versti remtis tariamai • 
alizmo, kuris remiasi nenu-. 
‘moksliniais’ įrodymais, 
stengiasi sulaikyti vis didė- 
jantį žmonių pasitraukimą 
nuo religijos, mėgindami ap
siginti nuo kovingo materi- 
galimu mokslu bei logika... jS 
Nė viena religija negali ligi 1 
galo atlaikyti proto logikos. 
Religiniai mokymai tiek 
prieštaringi, jų teiginiai tiek'* 
neatitinka mokslą, logiką ir 
bendrai gyvenimo potyrį, 
jog anksčiau ar vėliau su- ' 
griūva kaip kortų nameliai, 
kai susiduria su sveiku pro
tu, su mokslo bei gyvenimo 
faktais. Mūsų dienų religi
jos išsivystė iš primityvių' 
žilos senovės religinių pa
žiūrų ir beveik nieko nė
ra pakeitusios savo pagrin
duose; jos visos tapo gyve- 4 
nimo anachronizmu ir pa
sidarė visai nesuderinamos < 
su nuostabia gyvenimo ir s- 
mokslo pažanga.”*)

*

Tarybų Lietuvoje vis dar 
yra, ypatingai senesniojo 
amžiaus, nemaža prietaruo
se plūduriuojančių žmonių. 
Iš jaunesniosios kartos jau 
maža kas tiki ilgabarzdį die
vą, dangų ar pragarą. Ta
čiau vis dar pasitaiko tokių, 
kurie ir netikėdami eina^ 
bažnyčion atlikti kai kurių * 
apeigų: sutuoktuvių, krikš- * 
to, mirimo atveju ir pan. Jie 
tai daro kartais tėvų spiria- 
mi, senų papročių bei tradi
cijos paveikti ar apeigų iš
kilmingumu sužavėti. Šiuo 
metu T. Lietuvos jaunimo 
pirmaeiliai vadai siekia to, 
kad jaunuomenė rastų iš
kilmingumą, jaukią aplinką 
ir gražias tradicijas tarybi
nėse įstaigose, civilinės met
rikacijos pavilijonuose. Jie 
žiūri, kad jaunuolių sutuok
tuvės nebūtų vien sausa re
gistracija. Ta proga sukvie- J 
čiama juo didesnis būrys jų ji 
asmeninių draugų, įmonės 
bei mokyklos personalo ir > 
šiaip artimųjų. Šio svarbaus 
įvykio atžymėjimui bei pri- 
siminimui duodama jaunie- 
siems kuklios dovanėlės, 
siuntinėjama sveikinimai, 
ruošiama koncertai, šokiai 
ir kt. Tai nepaprastai vei
kia jaunuolių moralę!

Atlaidų- metu, ar kokio 
vyskupo lankymosi proga, 
kai kas susižavi bažnytinių 
iškilmių puošnumu ir tam
pa tikybinės propagandos 
auka. Lietuvos ateistai vi
sa tai supranta, jie šį psi
chologinį momentą pilnai 
įvertina ir ieško priemonių 4 
šitą masių jauką, šį gudriai 
kunigų ant kablelio užka
bintą masalą, nulifikuoti! * 
Todėl tokių bažnytinių iš
kilmių metu, kad sulaikyti 
žmones nuo bažnyčios lan
kymo, — jie kur nors neto
liese suruošia dainų šven
tę, sporto žaidynes, rajoni
nius festivalius, kolūkių pa- 
sisekimo apžvalgą, etc. Tas 
duodą labai gerų rezultatų. ,5 
Tik tokis veikimas dar ne- L 
pakankamai išvystytas, sto
ka jam patrauklių propa
gandinių sumanymų ir su
manių, kompetentingų dar
buotojų. Dirva šiam darbui t 
labai didelė ir daug žadan
ti, todėl reikia 'tikėti, kad J 
netolimoje ateityje — ji bus' |; 
pilnai eksploatuota. Lietu-1 
vos žmonės turės būti lais
vi; religinių apinasrių jiems J 
nereikia!

*) “Apie religiją ir jos šaknis,“ 
J. Galvydis, iš “Mokslas ir gyveni
mas.’’
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A. Kazlauskas

Apie L. Prūseikos knygą “Publicistika”
LLD nariai jau gavo ir 

daugelis jau perskaitė L. 
Prūseikos straipsnių knygą 
“Publicistika.” Įdomią šios 
knygos recenziją parašė dar 
pernai A. Kazlauskas, Vil
niaus Valstybinio universi
teto istorijos katedros vyr. 
dėstytojas. Recenija tilpo 
“Vakarinėse Naujienose” 

V (1965 m. liepos 27 d.). Mes 
r'r čia paduodame A. Kazlaus

ko straipsnį mūsų skaityto
jams.—“L.” Redakcija

“Minties” leidykla pra
džiugino skaitytoją įdomia 
pažangaus Amerikos lietu
vio knyga — L. Prūseikos 
“Publicistika.”

; Albertas Vabalas (1887- 
1961), plačiau žinomas Lep- 

i > no Prūseikos slapyvardžiu, 
dar būdamas jaunuoliu sto- 

I jo į revoliucinio judėjimo 
| . kelią. Teko pergyventi di

džius gyvenimo išbandymus 
—areštą, kalėjimą, ištremtį. 
Pabėgęs iš Sibiro, 1912 me
tais užsigrūdinęs revoliucio
nierius atvyko į JAV.

Negalima nesistebėti šio 
tauraus kovotojo už demo
kratiją ir progresą neišsen
kama energija. Beveik pu
sę amžiaus jis garsėjo JAV 
lietuvių kolonijose kaip pui
kus oratorius, talentingas 
publicistas ir organizato
rius.

Mūsų visuomenė apie L. 
Prūseiką plačiau sužinojo 
1960 metais, kai pasirodė jo 
“Atsiminimai ir dabartis.” 
Leidinyje “Publicistika” su
kaupti L. Prūseikos straips
niai. skelbti pažangiuose 
JAV lietuvių leidiniuose — 
žurnale “Šviesa” ir dienraš
tyje “Vilnis,” kurios jis ke
liasdešimt metų buvo vie
nas redaktorių. Rin
kinio sudarytojai — “Vil
nies bendradarbis S. J. Jo- 
kubka ir J. S. Mažeika — 
siekė tikslo: atskleisti• ga
baus publicisto įvairiapusį 
•talentą.

L. Prūseikos pastabi akis 
įdėmiai sekė pagrindinius 
JAV ir tarptautinio gyveni
mo faktus. Puikiai orien
tuodamasis kupinoje prieš
taravimu JAV tikrovėje, jis 
aštria plunksna, sąmojingai 
iškeldavo amerikinio gyve
nimo neigiamybes. Auto
rius parodo, kad tikraisiais 
Amerikos šeimininkais vra 
menka saujelė multimilijo- 
nierrių—17-os grupė. Kny
goje pašiepiama “amerikinė 
demokratija.” Jai laisvė — 
plėšti ir mulkinti eilinį pi-

Gaminantieji idėjinį “mais
tą” JAV monopolijų' stam
bieji laikraščiai yra dezin
formacijos tarnyboj ir, kaip 
pripažįsta patys kapitalis
tai. “gali skleisti melą daug 
greičiau ir toliau, negu mū
sų protėviai galėjo įsivaiz
duoti.” L. Prūseika, kriti
kuodamas amerikinį gyve
nimo būda, pagarbiai atsi
liepia anie G. Vašingto
ną. A. Linkolna ir kitus 
JAV demokratijos kūrėjus, 
kurių priesakus seniai už
miršo šiandieniniai Volstry- 
to magnatai. Lietuvos skai
tyto lams bus įdomu sutikti 
šių ižvmių asmenybių tarpe 
ir mūsų nacionalini didvyrį 
Tadą Kosciuška, kuris visą 
savo turtą paliko negru 
švietimui ir vadavimui si iš 
vergijos. Ypač aukštai L. 
Prūseika vertino JAV dar
bininku klasės vadovus V. 
Z. Foster), Č. Ruthenbergą, 
populiariąją E. G Flin, kuri 

savo pirmą politinę kalbą 
pasakė, teturėdama vos 15 
metų, ir daugelį kitų.

Žymiausia vieta rinkinyje 
skiriama lietuvių gyvenimui 
JAV. L. Prūseika mūsų 
skaitytojui kiek plačiau pa
teikia JAV lietuviu istori
jos fragmentus, nušviečia 
pažangių organizacijų veik
lą, kalba apie jų ideologinį 
ginklą—spaudą.

L. Prūseika savo straips
niuose atskleidžia pažangių
jų ir reakcinių jėgų lietuvių 
tarpe kilmę ir raidą. Kny
goje nurodoma, kad aršiau
siais reakcionieriais visais 

laikais buvo klerikalai. 
XIX amž. pabaigoje juoda
skverniai “ugnimi spiaudė į 
socialistus,” vadino juos fa
natikais, dabar jie nuož
miausi komunizmo priešai.

Jeigu kadaise Čikagos kle
bonas Kriaučiūnas — gob
šuolis ir šantažistas—draus
davo net pažangesnius laik
raščius skaityti, tai dabar 
kunigai, kaip pastebi L. 
Prūseika, “paslėpė vilko 
nasrus, o lapės uodegą ro
do.” Betgi jų neapykanta 
pažangiesiems liko ta pati. 
Netoli nuo klerikalų šian
dien yra nužengę tautinin
ką ir socialdemokratai. Ka
daise prieš “atžagareivius” 
kovoję socialistai, dabar vi
sai subankrutavo. L. Prū
seika taikliai pastebi, jog 
“klerikalai juos taip apka
bino, kad daugelį pasmaugs 
savo glėbyje.” Dalis /rinki
nio medžiagos , p a s a k o j a 
apie įvairaus plauko “va
duotojus.” Autorius trum
pai supažindina su pagrin
dinėmis “dipukų” organiza
cijomis ir jų bosais.

Šie politiniai rėksniai, nu
rodo L. Prūseika, tai vakar 

.dienos Lietuvos darbo žmo
nių išnaudotojai, buvę ak
tyvūs hitlerinių okupantų 
talkininkai. Lietuvių tau
tos atplaišos šūkaloja apie 
tariamąjį “lietuvystės.” “ne
priklausomybės” nykimą 
Tarybų Lietuvoje. Autorius 
primena, kad anksčiau jų 
kova už nepriklausomybę 
prasidėdavo ir baigdavosi 
lankstymusi carui ir kaize
riui, o dabar jie kelią į Lie
tuvą bando gristi atominė
mis bombomis. Todėl šie ka
ro krankliai sudaro JAV 
visuomenėje patį reakcin
giausią sluoksnį. L. Prūsei
ka įtikinamai parodo, kad, 
burnodami/ prieš Tarybų 
Lietuvą, šie išeivijos sluoks
niai pasmerkia save galuti
niam išnykimui, nes pažan
giuosius JAV lietuvius gai
vina bendravimas su kles
tinčia tarybine tėviške.

Knygoje, kaip priešpasta
tymą politiniams vertel

goms, sutinkame pažangių
jų Amerikos lietuvių pa
veikslų, straipsnių apie Lie
tuvos proletarinės valstybės 
įkūrėją V. Kapsuką. L. Prū
seiką su įžymiuoju lietuvių 
tautos sūnumi rišo nuošir
di draugystė, užsimezgusi 
dar 1909 m. Suvalkų kalė
jime.

Knygoje nušviečiama. V. 
Kapsuko veikla JAV ir Lie
tuvoje, pabrėžiama, kad jo 
geležinė ištvermė ir nepa
laužiama valia, pasišventi
mas darbui ir idėjai stebino 
ne tik bendraminčius, bet ir 
priešus. Šiltu žodžiu L. Prū- 

LEONAS PRŪSEIKA
seika aprašo savo bendra
žygių gyvenimo kelią. Prieš 
mus iškyla “Vilnies” bend
radarbis F. Abekas, sužlug
dęs 1935 m. Pasaulinio lie
tuvių kongreso nacionalisti
nį blizgesį, daktaras M. Pa- 
levičius, buvęs angliakasys, 
J. Baltrušaitis, išvertęs į 
lietuvių kalbą “Marsaljetę” 
ir “Varšuvietę,” pažangus 
karikatūristas J. Bulis, pla
čiau žinomas Lumbio slapy
vardžiu, ir daugelis kitų 
taurių kovotojų. Daugelis 
jų didžiai vargo dėl kasdie
ninio duonos kąsnio, bet vi
suomet rasdavo laiko ir jė
gų visuomenei, mokslui.

L. Prūseika viliasi, kad 
Amerikos lietuviai, neboda
mi metų naštos, žvaliai dar
buosis progreso labui. Juos 
stiprina įsitikinimas, kad 
šiandien Lietuva, kaip sako 
autorius, ne tuščia bačka su 
skambiais šūkiais, kokia ji 
buvo lietuviškosios buržua
zijos valdymo metais, bet 
klestinti šalis, “įžengusi į 
naują, socialistinį savo gy
venimo etapą.”

Talentinga L. Prūseikos 
pluunksna vertė žodi grės
mingu, ginklu priešui ir 
mielu draugui. Mus žavi ir 
stebina jo plati erudicija. 
Knygoje giliai, teisingai ir 
meniškai raiškiai atsiveria 
skaitytojui mažai žinomi 
faktai, turintieji didelę pa
žintinę reikšme. Nėra abe
jonės. kad L. Prūseikos 
“Publicistika” uzijns gar
bingą vietą greta mūsų 
mėgstamų pažangių Ameri
kos lietuvių — A. Bimbos, 
R. Mizaros, K. Karosienės 
ir kitų — veikalų. Šios kny
gos pasirodymas yra ne tik 
T j. Prūseikos, bet ir visų 
JAV pažangiu lietuvių veik
los p a g e r b imas, jis žymi 
nuolat tvirtėjančius gimti
nės ir išeivijos ryšius.

Maskva. — TSRS jau
nųjų. komunistų suvažiavi
me kalbėjo JAV Jaunų ko
munistų atstovas Robertas 
Heisleris..

O šimtų tūkstančių niekas 
negrąžins

Nuvykęs į Jungtines Vals
tijas Alfonsas Milukas 
ėmė specializuotis platini
me taip reikalingų “va
duotojams” melų ir šmeiž
tų apie Lietuvos gyvenimą. 
Kaip girdėti, jis skaito pa
skaitas jaunimo organizaci
jose ir universitetuose. Jis 
dedasi dideliu žinovu, nes 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos, o dar buvęs kurį laiką 
ištremtas į Sibirą. Tai ne
abejotinas tarybinės san
tvarkos ir Lietuvos liaudies 
priešas. Nežiūrint to, jis 
buvo išleistas į Ameri
ką, nors ir buvo aišku, kad 
jis ten nepasakys tiesos 
apie padėtį Lietuvoje, bet 
taps šmeižikų ir melagių 
įrankiu.

Tačiau pats faktas Milu
ko, Armonienės, Deveikių ir 
kitų išvykimo į Ameriką 
liudija, kad niekas jų Sibi
re nenukankino, nelikvida
vo, tuo tarpu kai šmeižikai 
tikina, kad buvę tremiama 
išnaikinimui.

Jei Milukas turėtų kiek 
sąžinės, jis turėtų pasakyti, 
kad iš Sibiro grįžo į Lietu
vą visi, kas panorėjo, o jei 
kas liko, tai todėl, kad ten 
atrado geras tarnybas, pa
sistatė namus, vedė ar ište
kėjo už vietos gyventojų. 
Sunku laukti iš pono Milu
ko, kad jis papasakotų apie 
tuos didelius laimėjimus, 
kuriais džiaugiasi lietuvių 
tauta visose srityse, o ypa
tingai kultūros ir švietimo 
nepaprastame pakilime.

Bet svarbiausia išvada iš 
pono Miluko “aktyvumo,” 
man atrodo, yra ta, kad ir 
buvę ištremtieji ir daugelis 
tu, kurie atliko bausmes net 
už didelius nusika 11 i m u s 
hitlerinės okupac i j o s me
tais, vra sugrįžę ir gyve
na. Tuo tarpu kas prikels 
ir sugražins tuos šimtus 
tūkstančių nekaltų žmonių 
—vyrų, moterų ir vaikų,— 
kuriuos išžudė pono Miluko 
idėjos draugai hitlerininkų 
oakalikai okupacijos metais 
ir nacionalistiniai banditai 
pokario laikais?

Katalikai ir taikus 
sambūvis

Žinomas veikėjas ir 
voliucinės kovos dalyvis 
Vladas Niunka paskutiniuo
ju laiku daug dėmesio ski
ria nagrinėjimui problemų,

re-

PO LIETAUS
Nulijo, nulijo... *,
Balandžiai ant stogų sparnus džiovinąs, 
Balutėse taškenasi žvirbliai. . .
Ir, begaliniai norisi lakstyt vėl basai
Po šlapią žolę,
Stipriai krestelį liepos šaką virš galvos.
Kad ant plaukų šalti lašai pabirtų
Lyg Karoliai...
Arba žiūrėt, žiūrėt užvertus galvą, 
Į blykštančią vaivorykštę. . .
Vėl susirinks vaikai,
Plukdys klanuose laivelius
Iš senų sąsiuvinių viršelių .x..
Baltus, žydrus, žalius..........
Tegu nuplaukia ir mano laivelis 

/Iš saulėto vaikystės sąsiuvinio viršelio.

Iš kur tu, ilgesy?
Gal iš tamsos naktų nemiegotų, 
Iš išsvajotų tolimų kelių?
O gal tave man atsiuntė

dar nerasta žvaigždė, 
Arba pavasarį pajusto berželio pumpuras? 
Nunešk mane į audrų ir griaustinių šventę, 
Banga nuplauk į šaltą jūros tolumą,

. Įkelk šiltą spindulį.
Tiktai į kelio dulkę nepaversk!

Regina Bernaltavičiūte

Aš DAINUOJU
Su pirmaisiais vyturiais dainuoju 
Žemei dainą.
Su pirmaisiais pumpurais dainuoju 
Saulei dainą.

Puošdamas laukus žiedais 
Pavasaris eina.
Aš dainuoju. Teskrenda laukais 
žemei dainos.

Regina Bernatavičiūtė
Alytus

KRISLAI IŠ LIETUVOS
susijusių su katalikų bažny
čios politikė. Tuo tikslu jis 
buvo nuvykęs ir į Romą lai
ke visuotino bažnyčios susi
rinkimo Vatikane. Tuo rei
kalu V. Niunka parašė “Per
galės” Nr. 5 straipsnį “Ka
talikiškasis pasaulis kryžke
lėje.”

Jis pažymi, kad svarstant 
schemą - konstituciją “apie 
bažnyčią šiuolaikiniame pa
saulyje” buvo paliestos to
kios tragiškos pasaulinės 
problemos, kaip taika ir ka
ras, gėrybių paskirstymas 
besivystančiose šalyse, bado 
ir skurdo problemos. Tomis 
problemomis pirmą kartą 
susirūpinta bažnyčios isto
rijoje, kaip pažymi Vatika
no laikraštis “L’Osservato- 
re Romano.’'

—Tai jūs, marksistai, pri- 
vertėte bažnyčią tai dary
ti, — pareiškė V. Niunkai 
vienas teologas italas, ne
vengiąs bendrauti ir disku
tuoti su komunistais.

Iš pasikalbėjimų su kata
likiškojo pasaulio atstovais 
Romoje V. Niunka įsitiki
nęs, kad tikinčiųjų masės, 
daugelis katalikų veikėjų ir 
dvasininkų remia taikų sam
būvį tarp socialistinių ir ka
pitalistiniu valstybių, nepri
taria antikomuni s t i n i a m 
kryžiaus karui, apie kurį 
vis dar tebesvajoja reakcin
gieji klerikalai. Žinoma, 
įvairūs katalikų sluogsniai, 
remiantys taikų sambūvį, 
vadovaujasi skirtingais mo
tyvais ...

Yra katalikų, kuriuos rem
ti taikos sambūvį skatina 
vien atominio karo baimė, keletą metų, išvyko į Mask- 
Šią kataliku kategoriją dau- vą, į Visasąjunginio kine* 
giausia sudaro žmonės, matografijos instituto reži- 
priklausantys įvairiems ka- suros fakultetą. Pirmieji jo 
talikiškosios buržuazijos darbai kino komedijos 

“Skenduolė” ir kartu su J. 
Fogelmanu statytoji “Kol 
nevėlu.” Tačiau jo tikroji 
kūrybinio kelio pradžia bu
vo filmas “Adamas nori bū
ti žmogumi,” kuris Pabal
tijo ir Baltarusijos kino fes
tivalyje buvo apdovanotas 
nrizu “Didysis Gintaras.” 
Sekančiais, 1960 m., tas pats 
prizas atitenka filmui “Gy
vieji didvyriai/’ kuriu meni
nis vadovas ir ketvirtosios 
novelės režisierius taip pat 
buvo V. Žalakevičius. Se
kantis io sukurtas filmas 
buvo “Vienos dienos kroni
ka.”

Didžiausias V. Žalakevi- 
čiaus meninis laimėjimas bu-

sluoksniams; šie žmonės 
dažniausiai yra griežtai nu
sistatę prieš socializmą, ta
čiau laikosi nuomonės: “Ge
riau ilgiau gyventi šiame 
pasaulyje kartu su komu
nistais, negu pirma laiko 
nukeliauti į ana pasauli.” 
Tačiau pastaraisiais laikais 
katalikiškajame pasaulyje 
stiprėja tendencija sieti tai
kaus sambūvio problemą su 
esminiu pakeitimu pažiūrų 
i socialistinę santvarką ir 
pripažįstama, kad jos nu
neigimo politika yra atgy
venusi.

V. Niunkos rašinys įdo
mus visiems, kurie domisi 
tomis problemomis.

Tavo akys visai ne saulės 
Ir žydrumui dangaus neprilygsta. 
Tavo akys man visas pasaulis: 
Jos ir myli, ir juokias, ir pyksta. 
Akys bara, ramina ir guodžia, 
Priekaištauja ir pritaria tyliai. 
Ir nereikia, nereikia man žodžių! 
Taip kaip tu, juk manęs nieks nemyli. 
Jei sunku bus, žvilgsniu man padėsi, 
Jei nuskriaus—akimis nuraminsi;
Aš norėčiau, kad niekad niekad 
Jų šešėliai liūdni nesudrumstų.
Einu tyliai gatve. Kaštonai žydi, 
žalių pušų ošimų vėjas atneša.
Tegul visi visi man laimės šios pavydi— 
Mylėt, gyvent ir džiaugtis su pavasariu.

Regina Bernaltavičiūte
Alytus

Alytus

Lietuvos architektai 
Neatsilieka

Daug įdomių dalykų 
“Jaunimo Gretų’ korespon
dentui papasakojo apie sta
tybos ir architektūros reika
lus Namų statybos kombi
nato viršininkas Š. Liubec- 
kis. Jis kalbėjo apie nau
jus sumanymus Vilniaus 
statybai įvairinti ir gražin
ti bei gerinti. Atsisakoma 
nuo vien tik penkiaaukščių 
namų statybobs, kaip buvo 
seniau. Dabar jau daug 
kur Vilniuje iškilę devynių 
aukštų gyvenamieji namai. 
Naujuose gyvenamuose ra
jonuose suprojektuota sta
tyti 9-12 aukštų pastatai. 
Statant skirtingo aukštumo 
namus, bus išvengta mono
toniškumo, vienuodumo.

Į klausimą, ar Lietuvos 
architektvų projektai pri
lygsta pasaulinių standartų 
lygiui, Š. Liubeckis atsakė: 
“Manau, taip. Mes didžiuo
jamės tokiais unikaliais pa
statais, kaip statybininkų 
klubas, kaip “Gintaro” vieš
bučio, “Neringos” kavinės 
interjerai. Ypač džiugu, 
kad jaunoji architektų kar
ta itin kūrybinga ir kovin
ga.”
V. žalakevičiaus kūrybiniai 

laimėjimai
Lietuvos Kino studijos re

žisierius V. Žalakevičius 
jau plačiai pagarsėjo ne tik 
Lietuvoje, bet ir toli už jos 
ribų. Jis gimė 1930 m. Kau
ne, tarnautojų šeimoje. Bai
gęs vidurinę mokyklą, įsto
jo į Kauno Valstybinį uni- 

| versi te tą. Pasimokęs jame 

vo neseniai sukurtasis fil
mas “Niekas nenorėjo mir
ti,” susilaukęs didelio pasi- 
pasisekimo visoje Tarybų 
Sąjungoje ir visuotino pri
pažinimo. Filmu plačiai su
sidomėta ir užsienyje. Tas 
filmas taip pat jau apdova
notas “Didžiuoju Gintaru,” 
o šiomis dienomis V. Žala- 
kevičiui už jį suteikta Vi
sasąjunginio Lenino Kom- 
įaunimo Sąjungos premija, 
be to, jam suteiktas Lietu
vos TSR Nusipelniusio me
no veikėjo garbės vardas.

“Kauno pavasaris”
Kauno didžiojo sporto sa

lėje telpa daugiau kaip 5,- 
000 žmonių. Tačiau jų buvo 
žymiai daugiau, nes publika 
užpildė ne tik tribūnas, bet 
ir visas tarpueiles ir pra
ėjimus. Tokį didelį susido- 
mėįimą sukėlė tarptautinis 
šokių turnyras, suruoštas 
Kaune ir pavadintas “Kau- s 
no pavasariu.” Tai pirmos 
tokios rūšies rungtynės ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Tarybų Sąjungoje. Ligšiol \ 
būdavo ruošiamos nedidelio ) 
masto šokių rungtynės tarp 
Pabaltijo respublikų pra
moginiu šokių šokėjų. Šį 
kartą dalyvavo ne tik Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, 
bet ir Leningrado, o taip 
pat Vokietiios Demokrati
nės Respublikos. Lenkijos ir 
Čekoslovakijos šokėjai. Žiu
ri komisija pirmuosius pri- 

!zus už geriausiai atliktus 
šokius paskvrė šokėjams iš 
Leipcigo — Brigitai ir Han
sui Bušams, kurie jau ne
karta pasižvmė je kaip šokių 
čempionai Vokietiios Demo
kratinėje Respublikoje.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1966. V.21.

Keturių respublikų 
svečiai

KAUNAS. — Kasmet Pa- 
baltijo politechnikumai ren
gia pavasarinius moksleivių 
festivalius. Šįkart busimieji 
technikai susirinko į Kau
ną. Šiltai kauniečiai priė
mė svečius iš Talino, Ry
gos, Kaliningrado ir Vil
niaus. šeštadienį pirmojoje 
dienos pusėje festivalio da
lyviai susipažino su mūsų 
miesto įžymybėmis, o vaka
re kolonomis su keturių res
publikų vėliavomis patrau
kė į Medicinos instituto ak
tų salę, kur įvyko šios tra
dicinės šventės atidarymas. 
Čia su koncertu pasirodė 
Lietuvos politechnikumų sa
viveiklininkai. ' Kitą dieną 
visų laukė išvyka garlaivių 
į Kačerginę. Gražią pavasa
rio dieną iki vėlaus vakaro 
netilo keturių broliškųjų 
respublikų jaunimo dainos. 
Šokis keitė šokį... Kačer
ginėje įvyko ir festivalio 
uždarymas. Ateina n č i a i s 
metais ši šventė įvyks Ta
rybų Elstijos sostinėje.

A. KrotkusPolitechnikumo moksleivis
TSRS TELEVIZIJA

Tarybų Sąjungoje dabar 
yra 130 savarankiškų tele
vizijos studijų, transliuo
jančių' savo programas. Ne- \ 
tolimoje ateityje dar prisi
dės naujas telecentras 
Maskvoje, kuris bus vienas 
didžiausių pasaulyje. Jis 
transliuos šešias progra
mas, iš kurių vieną — spal
votą. Šio centro programa 
iš pradžių numatoma 14 
vai. per parą, o ilgainiui dar 
išsiplės. Maskvos telecent
ras bus baigtas statyti 1968 
metais. . 7 /
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Atrodo, kad vietiniai ir 
svečiai, dalyvaujantys LLD 
75 kuopos kultūrinėse su- 
eigose, būna patenkinti. 
LLD kuopos pietūs ir kultū- 
rinės-meninės prog r a m o s 
ruošiamos ne tik organiza
cijos nariams, bet visiems 
lietuviams.

Birželio 22 dieną taip pat 
įvyks pietūs 12:30 vai., o 
vėliau seks kultūrinė pro
grama.

Šį mėnesį sukanka metai, 
kai netoli nuo mūs,-St. Pe- 
tersburge, mirė dar jaunas 
veikėjas, dainius ir poetas 
Pranas Paaklniškis. Mes 
ruošiamės tinkamai pami
nėti velionio mirties meti
nę sukaktį. Tai bus tin
kama kalba apie velionio 
veiklą, jo poetinį darbą. Ir 
poetą negalima pagerbti be 
muzikos, be dainų, be jo 
sukurtos poezijos. Tad bus 
kultūriška programa. Tiki
mės, kad šioje sueigoje da
lyvaus visi L L D nariai 
jų draugai.

Nominavome 
gubernatorių

ir

372,451 balsus, High gavo 
338,281, o Kelly — 331,580. 
Reikėjo antro perbalsavi- 
mo — už Burns ar High. 
Burns’as jau “nusimovė 
pirštinaites.” Jis kaito ir 
dar daugiau parodė savo 
reakcinį veidą. Jis kaltino 
oponentą, kad anas “per
ka” negrų balsus, kad High 
yra “radikalas.” Jis grąsi- 
no spaudos atstovams nete
kimu darbų, kurie rašys 
apie Burns’o nešlovingas 
akcijas. Jis daug balsų pra
rado, kai viešai u ž g y r ė 
Alabamoje išrinktą rasistą 
Lurteen Wallace’ą, kuris, 
anot jo, išgelbėjo valstiją 
nuo negrų užgrobimo.

Tuo pačiu Robertas King 
High pasirodė pažanges
nis, pataikė kalbėti viduti
nio piliečio reikalais, šio 
momento nuotaikomis. Jis 
kalbėjo valstijos ekonomi
niais reikalais, mokesčių 
klausimu, apie skurdo paša
linimą. High jau gana se
niai pasisakė už įgyvendini
mą civilių teisių įstatymo, 
prieš segregaciją.

Atėjo ir antras perbalsa- 
vimas. Floridos piliečiai 
atmetė reakcinį Burnsą.

Praeitas gegužės mėne-| Miamio meras Robertas
sis Floridoje buvo politinės 
kovos mėnesis. Dabar jau 
galima kalbėti tik apie tos 
kovos pasėkas. Rinkiminė 
kampanija buvo gyva, ašt
ri, — valstijos politikieriai 
vanojo vienas kito kailį ga
na šiurkščiai. Paprastiems 
piliečiams kampanija davė 
tik daugiau faktų, kaip 
mūs išrinkti pareigūnai ir 
jų kolegos naudoja valsty
bės postus saviems tiks
lams.

Bet visgi nominacijų kam
panija parodė, kad Flori
dos politikoje dominuoja 
demokratai. Kuris jų kan
didatas tampa nominuotas, 
tas būna išrinktas ir lap
kričio rinkimuose.

Nominacijose lenktynia
vo trys kandidatai — da
bartinis g u b e r n a to rius 
Haydon Burns, Miamio me
ras Robert King High ir 
Scott Kelly. Buvo many
tą, kad Burns bus lengvai 
nominuotas pirmuose balsa
vimuose. Bet išėjo atvirkš
čiai.

Prieš dvejus metus Burns 
laimėjo gubern a t o r i a u s 
postą irgi prieš Miamio me
rą Robertą King High. 
Tuo laiku Burns išstojo 
prieš civilinių teisių įsta
tymą. - Jis gatviniais žo
džiais koliojo savo oponen
tą, vadindamas jį “nigger- 
loveriu” (negrų mylėtoju). 
Burns buvo labai įsigalėjęs 
Jacksonvillėj, būdamas per 
14 metų to miesto meru. 
Ten jis buvo politinis “bo
sas.” Tapęs FJoridos gu
bernatorium, jis apsukriai 
naudojo ir valstijos politinę 
mašiną savo ir kolegų nau
dai. Tad jį rėmė šių me-, 
tų nominacijose didžiosios 
biznio įstaigos, kaip ap- 
draudos kompanijos, ban
kai, komercijos rūmai, laik
raščiai. Miamio didlapis 
“Herald” rašė editorialą už 
Burns. Rinkimų kampani
jai jis turėjo surinkęs virš 
milijono dolerių, kuomet 
kandidatas High neturėjo 
nei ketvirtadalio tiek. Pa
statų sienos visur buvo iš
lipytos dideliais Burns’o 
plakatais. Laikraščių pus
lapiai buvo užpildyti j o 

-skelbimais.
Bet kas toliau? Pirmie- 
balsavimai jau parodė 

staigmeną, kad Bums, gali 
ir pralaimėti. Jis surinko

King Hight gausiai laimėjo 
nominaciją į gubernato
riaus postą. Mažai tenka 
abejoti, kad pažang e s n i s 
High lapkričio mėnesį bus 
išrinktas Floridos guberna
torium.

Waterbury, Conn.
Prieš 64 metus mirė vie

nas Valparaiso universite
to jaunas studentas Ignas 
Griešius ir buvo pargaben
tas į Waterbury. Norėta jį 
čia palaidoti. Bet tų laikų 
lietuvių kunigas pasidarba
vo, kad visos kapinės atsi
sakė jį priimti laidoti. Tai
gi buvo laikinai palaidotas 
Naugatuck, Conn.

Neužilgo nupirkta 11 ak
rų žemės ir 1902 metais įs
teigta lietuviškos kapinės, 
ir velionio Igno Griešau^ 
palaikai buvo pargabenti į 
lietuviškas kapines.

Jis gyvas būdamas buvo 
pirmas už steigimą lietuvių 
Laisvų Kapinių, nes tais 
laikais laisvamaniam žmo
gui mirus, būdavo daug ke
blumų pasilaidoti. Turbūt 
tais laikais nebuvo kito 
miesto, kad būtų 
puolami laisvesni 
kaip Waterbury.

Dabartiniu laiku 
kokią 10 metų žmonės pra
dėjo daugiau kreipti domės 
į laisvas kapines, pirkosi 
sklypus ir laidojosi. Teko 
dalyvauti kapų taisymo su
sirinkime. Iš raportų pa
aiškėjo, kad kapinės gera
me stovyje, gražiai apžiūrė
tos, viskas tvarkoje.

J. Strižauskas

PHILADELPHIA, PA Iš laiškų

Ramstis

Worcester, Mass.
Iš Aido Choro (

Gegužės 29 dieną Aido 
Choras dainavo oficialiame 
Olympijos Parko atidaryme 
šios vasaros sezonui, kur 
mūsų plačios apielinkės vi
si lietuviai galėsite, kuomet 
tik laikas pavelis, praleisti 
sekmadienius.

Aido Choras visą vasarą 
turėsim atostogas, tai šia 
proga noriu palinkėti mo
kytojui Jonui Dirveliui ir 
visiems choriečiams turėti 
smagias vakacijas, kad vėl 
visi sveiki galėtumėm dai
nuoti.

Mūsų dainininkė Veroni
ka Nekrošienė, mūsų-.myli
mos dainininkės Irenos Ja- 
nulienės mamytė, važiuoja 
vakacijas praleisti Lietuvo
je, ten pas savo artimuo
sius. Aido Choras linki jai 
smagiai praleisti laiką mū
sų -tėvų krašte ir laimingai 
vėl pas mus sugrįšti.

Aido Choras buvo užkvie
stas pabaigoje gegužės į 
Brocktoną suvaidinti pirmą 
aktą “Išeivis”, kurį mes 
taip gražiai perstatėm pas 
mus Worcesteryje. Bet mes 
jau buvome seniai pasiža
dėję Olympia Parko atida
ryme dainuoti, tai negalė
jom pas juos nuvykti. Tai 
lauksime rudens, gal dau
giau kolonijų norės Aido 
Chorą pakviesti šį istorinį 
veikalą pastatytų tai būtų 
kilnus tikslas dėl Aido Cho
ro šio veikalo pamokas tu
rėti. “Išeivio” pirmas aktas 
yra labai jaudinantis, tei
singai vaizduoja įvykius tų 
laikų, kuomet mes vykom į 
Ameriką, t. y. prieš virš 50 
metų. Garbingas kreditas 
priklauso mūsų mokytojui 
Dirveliui už pritaikymą 
dainų, kurios jausmingai 
surištos su šiuo veikalu. Ne 
tik žiūrovam? stebint vaidi
nimą, o ir vaidintojams 
trykšta ašaros. Malonu bu
vo dalyvauti vaidinime.

kunigų 
žmonės,

jau per

MIAMI, FLA.
Mūsų miesto ligoniai

Serga Nelly Urbonienė 
jau apie 8 mėn? kojos kaip 
ir suparaližiuotos, negali 
vaikščiot be tam tikros pa
galbos, bet jaučiasi tvirtes
nė ir tikisi atgauti sveika
tą. * {

Kazys Tamošiūnas sune
galavo ir po gydytojo prie
žiūra randasi ir gydosi na
mie, stropiai saugojamas 
žmonos Nelly, bet jau svei
kata eina į gerąją pusę, sti
prėja.

Antanas Nevarauskas tu
rėjo operaciją ant pūslės. 
Operacija pavyko gerai, bet 
dar vis gydytojų priežiūro
je.

Antanas Makulis pagul
dytas ligoninėj. Gydytojai 
dar nenustatė ligos priežas
ties. Antanas sunkiai serga 
ir, kaip man jo sesuo sakė, 
turės būt operuotas.

A. Mason

Baltimore, Md.
Iš mūsų veikimo

Kantas nuo karto verta 
pažymėti kas veikiama-dir- 
bama mūsų kolonijoje. Vi
sa veikla glūdi LLD 25-toje 
kuopoje.

Jos susirinkimai yra vie
ta, kur daromi tarimai.

Šį kartą susirinkimas bu
vo nariais skaitlingas, gal 
dėl to, kad tik už keleto sa
vaičių, birželio 19 d., įvyks 
“Laisvės” naudai piknikas. 
Kadangi apylinkių draugai 
ir draugės deda pastangas 
atvykti į Baltimorę, tai 
mūsų kuopos nariai, pilnai 
įvertindami jų pastangas, 
ruošiasi jų priėmimui.

Pastebėjus per spaudą, 
.jeigu New Yo rk o mieste 
Pirmosios Gegužės minėji
mo komitetui susidarė iš
laidų daugiau, negu komi
tetas galėjo padengti, ant 
vietos mūsų kuopa aukojo 
10 dolerių tam tikslui.

Kad įdavus daugiau ener
gijos nugalėti ligą' sergan
čiam kuopos nariui, nutar
ta kuopos vardu pasiųsti 
jam bei jai atvirutę.

Kp. Korespondentė

16 dienų ligoninėje
i Padarius operaciją 16 die

nų gulėjau Bucks County 
ligoninėje. Nepaisant ko
kia operacija, turi nukentė
ti didelius skausmus^ Pir
mosiomis dienomis atvyko 
kunigas, ragindamas būti 
ištikimu nežinomam dievui. 
Man pasakius “palikite ma
ne ramybėje'’, įteikė tikėji
mo knygelę. Tuomet skai
čiau “Jaudinantys susitiki
mai”. Paėmęs knygelę ir 
varto, klausia, kas joje ra
šoma. Gavęs atsakymą pa
sišalino.

Kitą dieną slaugė sako: 
Moteris kitame kambaryje 
nori jumis matyti, pasikal
bėti apie Lietuvą. Nuėjau. 
Ji man sako: esu lietuvių 
tautybės, maža atvežta 
į Ameriką, lietuvių kal
bą pamiršau, bet visada 
prisimenu gražiąją Lietu
vą. Įteikė atminčiai su sa
vo parašu “Lithuania Way
side Shrine, Worlds Fair, 
N. Y. 1965.” Kitą dieną 
skaitau “Vilnį“, o “Laisvė” 
guli šalia manęs. Viena 
slaugė kokių 18-19 metų, 
žiūri į laikraščius. Sako, 
“esi lietuvis?”, atsakiau,— 
“taip”. Sako: Mano tėvai 
lietuviai, gyvename Pend- 
del, tik dvi mylios nuo mū
sų. Pirmiau skaitydavo lie
tuvių laikraščius, bet pase
no, nebegali skaityti. Bet ji, 
slaugė, lietuvių kalbos ne
moka.

Ligoninės gyvenimas sun
kus, nuobodus, ypatingai 
gulint tarpe sunkiai ser
gančių. Slaugės mandagios, 
patarnavimas geras, kam
barys dviems, dienai $23. 
Gydytojo pasakymu, opera
cija, buvo sėkminga. Bet, 
sako, ims nuo trijų iki še
šių savaičių pilnai pasveik
ti: Ateitis nusakys likimą. 
Ačiū draugams* draugėms 
už linkėjimo atvirutes, laik
raščius, aplankiusiems ligo
ninėje ir parvykus į namus. 
Visiems atskirai atsakyti 
negaliu. Atleiskite.

Harrisburge priėmė įsta
tymą su pataisymų bausti 
viso amžiaus kalėjimu ir 
$10,000 pasimokėti moterų 
prievartautojus.

Saldainių pramonės dar
bininkų unijos Berks Coun
ty lokalo 265 darbininukai 
streikuoja. Kompanija ne- 
linkus kontraktą pasirašy
ti. Derybos vedamos.

15 philadelphiečių šią 
vasarą gyvens kelias savai
tes Maskvoje, ir Leningra
de, tyrinėdami Tarybų gy
venimą.

Manuel Alverez, pabėgėlis 
iš Kubos, areštuotas ir pa
dėtas po.1 $50,000 kaucija, 
laikomas kalėjime, kaltina
mas apgavime trijų bankų, 
išėmus 73 tūkstančius do
lerių Philadelphijoje. Kitų 
dviejų savo pagalbininkų 
neišduoda.

Majoras Tate sako: Susi
vienijus Pennsyl vania su 
Central Railroad, philadel- 
phiečių įplaukos padidės.

Anthony Anella, pagalbi
nis direktorius, sako kad 10 
tūkstančių senelių Philadel
phijoje ir apylinkėje neiš
pildė Medicare aplikacijų.

Trijų dienų Memorial 
šventėse Philadelphijoje ir 
apylinkėje įvairiose neląi-, 
mėse žuvo 32, i

Birželio 19 d. gražiu po
kyliu bus atžymėtas mūsų 
geros bičiulės Churlienės 
gimtadienis. Linkime svei
katos ir ilgo gyvenimo. Gai
la, ligos ištikti, mes negalė
sime dalyvauti.

Sekmadienį, birželio 19 d., 
9val. ryto, nuo Girard Ave. 
ir 4 St. išvyks didelis auto
busas į baltimoriečių ren
giamą “Laisvės” paramai 
pikniką. Sveiki esantieji 
prašomi važiuoti. Autobu
sas geras, smagi kelionė už
tikrinta, draugiškas balti
moriečių priėmimas — bū
kite laiku.

Pilietis

Brockton, Mass.
Kaip vyksime piknikan 

birželio 12 dieną
Į apskričių pikniką birže

lio 12 d. vyksime busu, ku
ris išeis nuo Liet. Tautiško 
namo, 8 Vine St., 12 vai. 
dieną. Kurie užsisakėte vie
tą važiuoti busu, nepavėluo
kite.

Piknikas įvyks sekmadie
nį, birželio 12, Maple Par
ke, Methuen, Mass.
Reikalaukime baigti karą 

Vietname
Vienuolikto distrikto kon- 

gresmanas James A. Burke 
ir kongresmanas William 
Bates iš Salem, Mass., iš
siuntinėjo piliečiams infor
macinius. laiškus, kuriuose 
jie giriasi gavę už bilijonus 
dolerių pramonei kontrak
tų, pasisekę sumažinti įve
žamus produktus (ypač ba
telius) iš kitų šalių. .

Būtų gerai, jei tie pilie
čiai, kurie gavo tuos infor
macinius laiškus, parašytų 
jiems laiškus reikalaujant 
baigti karą Vietname, kad 
būtų atsiekta taika Azijoje, 
kad Amerikos visi jauni vy
rai būtų gražinami namo.

George Shimaitis

Great Neck, N. Y.
Gegužės 29 d. L.A.P. Klu

bas turėjo išvyką Kings 
Parko giraitėj. Rengta tiks
liai, kad palinkėti draugui 
Povilui Bečiui laimingos 
sėkmės jo kelionei į savo 
gimtą žemę, dabar Tarybų 
Lietuvą. Su grupe turistų 
jis išvyko 7 d. birželio.

Parengimas bei piknikas 
pavyko visapusiškai gerai. 
Klubiečių ir kaimynų bei 
svečių buvo nemažai, buvo 
grupė iš Brooklyno, kad pa
linkėti gero vėjo ir sveika
tos toj linksmoj kelionėj 
Povilui Bečiui, Gaspadinės 
turėjo pagaminusios gerus 
pietus. Netrūko ir gėrimo. 
Iš ryto lijo, bet greitai sau
lutė pasirodė. Visų nuotai
ka pakilo. Kalbos ėjo apie 
vykstantį į Lietuvą^ Kadan
gi Beeis yra populiarus sa
vo veikla ir su visais drau
giškai sugyvena, tai ir daug 
gavo gerų komplimentų ir 
linkėjimų, kad apžvelgtų 
Lietuvos žemę, o sugrįžęs 
praneštų, kaip’ jam išrodo 
ten vykstantis progresas ir 
žmonių gyvenimo būklė.

Ir aš reiškiu tau, Povilai, 
geriausios sėkmės ir turėti 
daug smagumo kelionėj.

F. Klaston

Washingtonas. — JAV 
pirks karinių lėktuvų Ang- ] o i O

Retas “Laisvės” ar “Vil
nies” numeris išleidžiamas, 
kuris neatneštų skaudžios, 
nemalonios žinios apie mū
sų pažangaus darbo veikė
jus, kurie taip staigiai-ne- 
tikėtai išsiskiria iš gyvųjų 
tarpo.

“Laisvės” birželio 3 die
nos “Krisluose” pranešta 
apie staigią, netikėtą mirtį 
Tado Kaškevičiaus. Gal nė
ra lietuvio, kuris nebūtų 
girdėjęs apie brolius Joną 
ir Tadą Kaškevičius. Pa
žangieji lietuviai, pažangios 
organizacijos ilgai prisi
mins Jų darbus apšvieto- 
je. Gaila, kad Jie per grei
tai apleido gyvųjų eiles!

Ne taip seniai buvo pla
čiai rašyta “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” apie staigią S. 
Penkausko mirtį. Tai buvo 
ideališkas ir draug iškas 
žmogus, dažnai ^ susitikda
vom seimuose. Daugiausia 
man teko sueiti į pažintį su 
juo sykiu važinėjant po 
Lietuvą ir kitas šalis 1959 
metais. Gaila, kad šią va
sarą jau nesusitiksiu Pen
kausko LDS seime Čikago- 
je!

“Vilnyje” birželio 1 d. tel
pa pranešimas apie mirtį 
drg. J. Žebrio žmonos Ma- 
tildos (ji mirė gegužės 30 
d.). Tai skaudus ir liūd
nas įvykis drg. Žebrio šei
moje. Tame pačiame “Vil
nies” numeryje telpa platus 
aprašymas Clevelando pa
žangios veikėjos Onos Wil- 
liamienės laidotuvių gegu
žes 19 d..ir tose laidotuvė
se pasakyto? drg. Žebrio 
kalbos.

Mes, pittsburghioečiai, ir
gi turime sunkumų; * kele
tas mūsų geriausių veikė-, 
jų yra spaudžiami ligos: 
U. Paičienė jau per ilgą lai
ką nesijaučia gerai; Ona 
Miliauskienė neseniai su
grįžo iš ligoninės ir dar nė
ra pilnai pasveikus; Juozas 
Mažeika randasi dabar ligo
ninėje, buvo sunnkios ligos 
prispaustas, bet po opera
cijos jaučiasi geriau.

Linkiu, kad visi kuo grei
čiausiai sugrįžtų į geriausią 
sveikatą!

Viso geriausio Jums!
J. K. Mažukna

Lawrence, Mass.
Būtų gerai, kad apskričių 

piknįko, kuris įvyks birželio 
12 d., Maple Parke, komisi
ja susirinktų birželio 11 d., 
šeštadienį. Tuomet galėtų 
geriau viską piknikui su
tvarkyti.

Visi pikniko darbininkai 
turėtų susirinkti į Maple 
Parką kaip 8 vai. ryto sek
madienį, birželio 12 d. Tuo
met darbininkai pasiskirs
tys darbui ir galės viską 
gerai atlikti.

Kaip žinote, kitas pikni
kas įvyks Ramo va Parke, 
MonteHoje. Tai bus laikraš
čio “Laisvės” naudai. Komi
tetas nusitarė tam piknikui 
nusamdyti busą, kuriuomi 
bus galima piknikan nuva
žiuoti. Jonas Kodis tuo rei
kalu rūpinasi, -tai pas jį ga
lės užsisakyti buse vietą.

V. Kralikauskas

Ateityje įrengimai 
šildys ir šaldys

Ar. galima pagaminti au
dinius, kurie priklausomai 
nuo oro ir- sezono, mus šil
dytų arba šaldytų? Tokie 
audiniai sukurti TSRS che
minių pluoštų perdirbimo 
mokslinio tyrimo institute. 
Vakuume audiniai paden
giami plonyčiu akytu aliu
minio sluoksniu. Jie pui
kiai praleidžia orą ir pasi
žymi nepaprastomis savy
bėmis.

Pavyzdžiui, vasarą meta
lizuotos užuolaidos, pakabi
nus jas metalu padengta 
puse į lauką, praleis šviesos 
spindulius, bet atspindės ši
luminius ; kambaryje bus 
vėsu. Ži e m ą, pakabinus 
užuolaidas atvirkščiai, jos į 
kambarį atspindės šilumą, 
šildys patalpas. Panašų liet
paltį karščių metu reikia 
dėvėti metalu padengta pu
se į viršų, o šaltesnėmis 
dienomis — atvirkščiai. To
kie drabužiai nepaprastai 
reikalingi geologams, turis
tams, metalurgams ir ki
tiems.

Minėtieji audiniai pasiro
dys parduotuvėse metų pa
baigoje. Juos gamins Rygos 
kombinatas.

Prisiminimas
Prano Pakalniškio

Jau praslinko metai, kai 1965 metais birželio 13 
dieną žiauri mirtis netikėtai nuskynė malonaus 
draugo gyvybės žiedą. Nors jau metai laiko, kai 
gyvųjų tarpe jo nesiranda, bet gražūs jo gyveni
mo pavyzdžiai ir kilnus atminimas gyvas mūsų 
širdyse. Mes ilgai jo nepamiršime.

Tu buvai mūsų visų mylimiausias,
Už viso pasaulio turtą tu buvai brangiausias 
Tavęs pamiršti niekad negalėsime, 
Kol būsime gyvi, toTtaye'prisiminsim.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
45 kuopa.

St. Petersburg, Fla.
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Jaunoji
> Užmirškime tai, kad Vil- 
| % niuje iki antrojo pokarinio 
r laikotarpio gyveno tik sau-

. jele lietuvių. Per pasta
rąsias dvi dekadas lietuvių 
ten atsirado labai daug. Da- 
baltiniu laiku Vilnius yra 
jaunų žmonių miestas, jau- 
nų lietuvių miestas. Vilniu

mi je koncentruojasi didžiuma 
r * Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
Y Jose mokosi Lietuvos jauni- 
,Jvzmas. Jaunesni mokosi pil

ną laiką, suaugę dienomis 
dirba darbovietėse, o vaka
rais lanko aukštojo mokslo 
institutus, ir nors jiems ima 
ilgesnį laiką juos baigti, bet 
jie juos baigia ir patampa 
aukštos kvalifikacijos spe
cialistais.

Išaugusi modernioji in
dustrija visus mokslus bai
gusius jaunus vyrus ir mo- 

j t e r i s sugeria. Nereikia 
jiems ieškoti Kanadų, Bra- 
zilijų, Argentiną ir kitų, — 

’ jie turi apsčiai darbo Lietu
voje. Didelėje didžiumoje 
jaunoji Lietuvos karta yra 
sąmoninga esamos politinės 
santvarkos propaguotoja ir 
jos palaikytoja. Šiandien 
Lietuva — tai jie! Jie ją 
prikėlė iš pelenų. Jie ją 
išauklėjo ir jie yra pasiry-

F
i

Norwood, Mass.
Mirė Elzbieta Karol

Birželio 1 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Elzbieta 
Karol (Karalienė), sulau
kusi virš 80 metų amžiaus. 
Paliko dideliame liūdesyj 
savo vyrą, dvi dukras Aidą 
ir Lilijaną, žentus ir keletą 
anūkų, taipgi nemažai arti
mos giminės ir gerų drau
gų bei draugių. *

Velionė buvo pašarvota 
Paul H. Krow Funeral 
Home ir palaidota birželio 
3 d. Norwood Highland 
Cemetery. Buvo sunešta 
daug gyvų gėlių vainikų. 
Prieš išlydint ir šermeninė
je S. Rainard pasakė gra
žią atsisveikinimo kalbą; 
pakalbėjo jis ir kapinėse.

Oras tą dieną buvo labai 
gražus, tai velionę palydė
jo virš 50 žmonių su 21 ma
šina.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti užeiti į 
velionės namus ir tinkamai 
pavaišinti.

Velionei E. Karol amži
nos ramybės, o šeimai liūd
noj valandoj užuojauta.
Turistai išvyko į Lietuvą
Birželio 8 d. iš Norwoodo 

išvyko atlankyti savo gim
tąjį kraštą Tarybų Lietuvą 
M. Uždavinis ir Apolionė 
Babilienė, iš Islingtono — 
R. N i a u r a ir jo žmona 
Yvonė.

M. Uždavinis jau antrą 
kartą vyksta; pirmą kartą 
jis lankėsi 1964 m. rugpiū- 
čio mėn.

Šį kartą visi mūsų ar
timi draugai ir draugės

CLEVELAND, OHIO

Mirus
F ~J Matildai Žebrys-Zebrauskienei

Reiškiame giliausią užuojoutą jos gyvenimo 
j draugui Jurgiui, dukterims Felicijai Kaminsky su 
• ~ šeima, ir Aldonai Schroeder su šeima, ir jos anū-
7 kams Marshal, Barbarai, Kenneth ir Ronald, ir
( visiems jos draugams ir artimiesiems.

— L.L.D. 22 kuopa

Lietuva
žę ne tuščiomis pagyromis, 
bet aktualiai ją apginti nuo 
bile išlaukinių susikompro
mitavusių neo-patriotų.

Taip, pas mus Amerikoje 
dar yra burnų aušintojų, 
kurie sapnuoja, kad kokiu 
tai stebuklingu, būdu nu
tūps jie ant Gedimino kal
no ir pareikš: “Mes atėjome 
jus valdyti,” ir visa Lietu
va puls ant kelių ir pasi
tiks juos su duona ir drus
ka. Jaunoji Lietuva žino, 
kad jūsų, broliai, stichijiš- 
kas pasiraitojus kelines bė
gimas įkandin hitlerinio 
vermachto, nukirpo tą gi
ją, kuri jungė jus su Lietu
va, ir atpalaidojo jus mate
rialiniai ir dvasiniai skrajo
ti po platųjį pasaulį ir 
kas sau kurti atskirą “eg
zistenciją.” Lietuvai jūs 
esate mirę, išskyrus tuos, 
kurie nedviprasmiškai turi 
pakankamai ryžto koope
ruoti su Jaunąja Lietuva.

Jaunoji karta Lietuvoje 
yra Lietuvos valdytoja ir 
jai, matyt, teks dar daug 
daug metelių ją valdyti pa
gal geriausią savo suprati
mą, o ne pagal mirusiųjų 
sielų norą.

Zavis

didesnėj ar mažesnėj suei
goj, linkėjo mums laimingos 
kelionės į mūsų gimtąją tė
vynę, ten linksmai paviešė
ti ir laimingai sugrįžti su 
daugeliu gerų įspūdžių.

M. Uždavinis

Militariniy sąjungų 
problemos, susirinkimai

Brussels, Belgija.—Čionai 
posėdžiauja NATO šalių 
ministrai. Dalyvauja ir 
mūsų JAV valstybės sekre
torius Dean Rusk. Kadangi 
Prancūzija nebenori su 
NATO kooperuoti, tai su
sitarta tos sąjungos mili- 
tarinę komandą iškelti iš 
Paryžiaus į Brusselį. Kal
bama ir apie kitokias NA
TO reformas.

Maskva. — Tuo tarpu čio
nai taip' pat posėdžiauja 
Varšuvos Pakto valstybių 
užsienio reikalų ministrai. 
Dalyvauja septynių socia
listinių šalių ministrai. Ta
rybų Sąjungai atstovauja 
Andrei Gromyko. Sakoma, 
kad yra tariamasi apie so
cialistinių šalių militarinio 
apsigynimo jėgų sustiprini
mą.

PRIEŠ ATOMINIUS 
GINKLUS

Tokio. — 26 organizaci
jos suorganizavo komitetą 
sušaukimui tarptautinės 
lūs.

Konferencija šaukiama 
21-ųjų metų sukaktyje nuo 
metimo atominių bombų j 
Hirosimą ir Nagasakį.

Haverhill, Mass.
Jau du jauni vyrai žuvo 

Vietname ir buvo parvežti 
ir palaidoti.

Gegužės 17 d. mirė P. 
Ralph Basilieri, 19 metų, 
362 Washington St. Paliko 
savo žmoną Margaret ir 5 
mėnesių dukrelę. Palaido
tas gegužės 28 d. St. Pat
rick’s kapinėse.

Gegužės 22 d. mirė Sgt. 
Willard R. Ryan, 23 metų, 
12 Arch Ave. Paliko žmoną 
M. Morelli ir du vaikus. Pa
laidotas birželio 1 d. River
side kapinėse.

\

Vagių yra labai daug, 
viską sunku būtų ir apra
šyti. Jacunskų valgyklą, 81 
River St., apvogė daug kar
tų, o iš gegužės 27 į 28 nak
tį išnešė mėsą, puodus ir 
daug kitų daiktų, padarė 
daugiau kaip $150 nuosto
lio. Šeštadienio rytą žmo
nės susirinko prie valgyk
los, bet negavo valgyti, nes 
nebuvo nei maisto, nei puo
dų. Valgykla buvo uždary
ta ligi gegužės 31 d.

Methuenų Maple Parke 
buvo daug didelių ir links
mų parengimų. Bet par
kas jau parduotas. Žmonės 
čia vieni kitus klausinėja, 
kas atsitiko ir kodėl birželio 
12 d. šiame parke bus di
delis piknikas, kurį rengia 
Bostono apylinkės apskri
tys. Atrodo, kad tai bus 
p a s k u t i n is Maple parke 
mūsų parengimas.

Šiame piknike, kaip ma

—

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.

Ramo va Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

Parkas bus atdaras nuo 11 va landos ryto iki 11 vai. vakaro

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė [^> 
Alto

ii talentingos dainininkės 
Worcester, Mass, šiame 
piknike dainuos solus 

ir duetus.

HARTFORDO LAISVES CHORAS
Bušu atvyks į pikniką ir jis čia dainuos 

“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS 
Ęus 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. , Rengėjai

tosi iš skelbimų, žmonės 
rengiasi dalyvauti iš visos 
plačios apylinkės, kad su
sitiktų, pasilinksmintų ir at
sisveikintų su gražiu senu 
Maple Parku.

Gegužės 27 d. korespon
dencijoje įsiskverbė pora 
klaidų. Buvo pažymėta 
South Roxbury, o turėjo 
būti South Duxbury. Ki
toje vietoje pažymėta 10 
Margin St., o turėjo būti 
104 Margin St.

Ligi pasimatymo Maple 
Parke. Senis

Skelbia, kad Vietname 
neteko šimtų lėktuvų

Washingtonas. — Ofici
aliai vyriausybė pripažįsta, 
kad per visą Vietnamo karą 
Amerika prarado 363 lėktu
vus. Šiaurės Vietnamas 
nukirto 256 lėktuvus, o liau- 
diečiai Pietų Vietname nu
mušė 107 lėktuvus. Bet 
Šiaurės Vietnamo vyriau
sybė sako, kad Amerika 
yra"praradusi net 1,076 lėk
tuvus. Vadinasi, nuostoliai 
labai dideli.

JAV NUOSTOLIAI 
VIETNAME

Saigonas. — Nuo gegužės 
14 iki 21 dienos Jungtinės 
Valstijos neteko 146 karei
vių užmuštais ir 820 sužeis
tais.

Hue mieste vietnamiečiai 
sudegino Jungtinių Valstijų 
“Kultūrinį centrą”. Vietna
miečiai sako, kad tai buvo 
propagandos centras.

Lowell, Mass.
Mirė Juozas Blažonis

Birželio 2 d. mirė Juozas 
Blažonis, gavęs širdies prie
puolį. Birželio 6 d. buvo nu- 
veštas į Cambridge krema- 
toriją ir sudegintas. Pele
nai palaidoti laisvose Koo
peratyvo kapinėse Nashua, 
N. H.

Blažonis buvo pažangus 
darbuotojas. Buvo “Vilnies” 
ir “Laisvės” skaitytojas, 
“Laisvės” bendradarbis ir 
vajininkas, LDLD 44 kuo
pos fin. sekretorius ir LDS 
110 kuopos iždininkas. Di
delis kreditas priklauso Bla- 
žonio pusseserei M. Milienei 
ir jos sūnui Richiui, kad lai
dojo taip, kaip jis gyvas bū
damas norėjo.

J. Blažonis iš Lietuvos 
paėjo Onuškio apylinkės, 
Grendavės kaimo.

Išlydint iš laidotuvių kop
lyčios atsisveikinimo kelis 
žodžius pasakė šios žinios 
rašė j as.

Pareiškiu didelę užuojau
tą likusiai Blažonio pusse- 
rei M. Milienei ir jos sūnui 
ir visai jų šeimai jųjų liūd
noj valandoj.

Buvo atvažiavę į šerme
nis iš Haverhillio A. ir M. 
Kazlauskai, abudu Račkaus
kai ir A. Navickas. Po visų 
ceremonijų buvo visi daly
viai pakviesti pas Mrs. Mi- 
lienę į stubą ant pietų.

Lai būna tau, Juozuk, il
sėtis ramiai. O mes likę 
dirbsim tavo neužbaigtą 
darbą.

Lowellietis.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity for right man 

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

Call—WA 2-2270
(43-49)

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)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 

in automatic feeds. Must be able to 
set up. Fringe benefits. Salary ac
cording to exp. Small metal shop. 
MA 7-3673. (45-48)

MACHINIST
Immediate opening for machinist 

of all classes, top salary, plenty of 
overtime. Apply.

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

(corner 10th & Rising Sun Ave.) 
BA 6-4999

SHIPPING SUPERVISOR. 2nd & 
3rd shift openings. Knowledge of 
Bill-of-Lading and experienced in 
supervising people. N. E. plant loca
tion. CROWN PRODUCTS, 2121 
Wheatsheaf La., Phila. PI 4-4452.

(45-51)

WANTED MECHANIC to work 
on costruction equipment. Apply: 

NINE ACRE EQUIPMENT 
Rt. 2A, Acton, Mass. 

617-263-4648 (45-46)

COOKS. Short order. Must be fast. 
Day and night work. DOYLES TA
VERN, Springfield, Shopping Center.
Apply in person 11 to 3 PM.

215-KI 4-2244 or KI 3-0397.
(45-50)

AUTO MECHANICS. Experienced 
with Chrysler products. Good start
ing salary, plus benefits. Stop by

, . j , I
4518 Baltimore Ave., see Frank, 
Service Mgr. No phone calls.

TRUCK DRIVERS, exp. necessary. 
Steady job, good working cond. Must 
know Camden & Phila. area. Apply 
BRODY’S WAYSIDE FURNITURE, 
8050 Route 130, Pennsauken, N. J. 
1-609-665-4800 or MA 7-5641..

(45-48)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR 

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team
. And for all 3 shifts

I
REGISTERED •

PHYSICAL THERAPIST
MEDICAL

TECHNOLOGISTS
REGISTERED 

X-RAY TECHNICIANS
LP NURESES

(Graduates of Approved Schools) 
Contact Personnel Office

WILLIAMSPORT HOSPITAL
Williamsport, Pa.

(40-49)

AUSTRALIJOJE RADO 
DAUG NAFTOS

Sydney, Australija —Prie 
Šiaurvakarinės Australijos 
dalies yra Barrow sala. Ant 
salos surado gausius klo
dus naftos. Šimto kvadrati
nių mylių plote įrengė 24 
šulinius.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

- LLD 11 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 13—June, 2:30 
popiet. Kviečiame narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime. Turi
me keletą svarbių reikalų apkalbėti.

Jaskevičius, sekr.
, (45—46)

Paieškojimas
Ieškau brolių, Burdą Joną (Sta

sio) ir Feliksą, kurie į Ameriką iš
vyko prieš pirmąjį pasadlinį karą. 
Laiškus gaudavau iki 1932 m., po 
to Susirašinėjimas nutrūko. Brolis 
Jonas gyveno: P. O. Box 2, Au 
burn, Mass, O brolio Felikso adreso 
visiškai nežinau. Jono žmonos vardas 
Ona, sūnus Danielius, kitų vaikučių 
vardų nežinau. Jonas dabar turi būt 
apie 70 m., o Feliksas dviems me
tais jaunesnis. Prašau jų pačių, ar 
kurie juos pažino, parašyti man. 
Augustas Burda, Kaunas—2, Kranto 
Alėja, 14/58, Lithuania, USSR.

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)

PUNCH PRESS OPERATOR
Exp. on automatic speeds. 

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

MA 7-3673
(45-48)

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)

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

Work in Chester & Montgomery Cos.
Montgomery Cos.

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

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

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

8590 Newportville Rd. 
Fallsington, Pa.

Or call WI 5-0317 (42-48)

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)

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)

Help Wanted Female
KEYPUNCH OPERATORS. 1st 

shift, C. C. Research Co. has open
ings for Operator with recent work
ing exp. on 024, 026 and 056. Quali
fied Operators may apply in person 
or phone. NATIONAL ANALYSTS, 
1015 Chestnut St. Mezz. F.l MA 7- 
8109, Ext. 62., (45-47)

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. 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)

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)

, WAITRESS 
Full and part time. 

. Experience not necessary.
Apply: 

FRED'S DINER 
1401 Ridge Pk. 
Conshohocken

(40-46)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

i 1
i U



6 pusi. LAISVE Penkt. birželio (June) 10. 1966

Tuščios kėdės neplojo...
Chicagos lietuvių jaunimo 

salėje buvo suruoštas lietu
vių mokyklos vakaras, prie 
kurio buvo ruoštasi net še
šetą mėnesių. Mokytojai 
programai vadovavo. Mo
kiniai buvo paruošti didžiu
lei publikai ką nors naujo 
duoti, lietuviškos kultūros 
suteikti.

Mokiniai, tiesa, gražiai 
programoje pasirodė. Bet 
kaip buvo su publika, kur 
buvo mokinių tėvai? Jūra
tė Jasaity te “Drauge” ap
gailestauja:

“Uždanga nusileido. Pro
grama pasibaigė. Prasi- 
skleidžiau uždangą ir žiū
riu į salę. Viename salės 
kampe susispietę draugų 
būrelis, kur-ne-kur prie sta
lų sėdi mokytojai ir keletas 
tėvų. Tuščios kėdės nesiža
vi mūsų pasirodymu ir už
tat neplo.ia. O tėvai, ku
riems pasirodyti norėjome 
ir pusę metų ruošėmės, mū
sų darbo pamatyti nenorė
jo. Prieš pusę metų pradė
jome ruoštis šiam vakarui. 
Po pamoku, kas šeštadie
nis, skambėjo akordeono 
garsai, sukosi popbs tauti
nio šokio sūkurx\ kiti trau
kė lietuviškąją \dainą, dar 
kiti, užsidarę klasėje, kalė 
eilėraščių. Ir tik šiam vaka
rui, šiam vienkartiniui pa
sirodymui.

Mieli tėveliai, mes, būda
mi išdykėliai, dažnai ne- 
klaudažos ir nevisada no
riai ėję i mokyklą, kaip tik 
norėiome iums parodyti, 
kad čia ne tik skaityti ir ra- 
švti mokomės, bet ir gra
žiųjų tautinių šokiu ir dai
nų, Mūsų ir mokytojų įdė
tas darbas, mums nebuvo 
per sunkus, peš tai bUVo 
skirta iums. Nejaugi netu
rėjot laiko vieną vakarą 
praleisti kartu su visos mo- 
kvklos vaiku tėvais, pasigė
rėti mūsų atliktu darbu ir 
snnrasti mokyto iu rūpesti. 
Nejaugi keb doleriai būtų 
buvusi per didelė auka mo- 
kvklos reikalui, kuria mes 
jūsų vaikai lankome ir. jūs 
tikite, kad čia nasisemiame 
savo rimtosios kalbos mok
slo žinių.

Nelinksmi vaikštinėjo mo
kytojai. nes neatėio ju dar
bo vaisių pamatyti ir su 
jais kartų nabųvoti. Liūd
nai nusiteikę vaikštinėjo 
tėvų komiteto nariai, dide
lio rūpesčio slegiami. Nes 
jūs neatėjote iu darbo pa
remti ir prisidėti prie mo
kyklos išlaikymo.

O anksčiau buvo kitaip. 
Salėj netilpdavo tėvai ir jų 
svečiai.” (“D.” birž. 4 d.).

O kas tie mokinių tėve
liai? Daugiausia dipukai, 
kuriems lietuvybė turėtų 
būt arčiausia prie širdies. 
Betgi pasirodo, kad jiems 
nerūpi nei savo vaikučių 
pastangos, nei mokytojų 
ryžtas išlaikyti lietuvybę, 
puoselėti lietuvių kultūrą.

Kad mokinių suruoštame 
vakare kartu su savo vai
kais dalyvautų, tėvai pasi
gailėjo keletą dolerių iš
leisti.

Atplyšę nuo gimtojo kra
što, susižavėję amerikietiš
ku doleriu, jie laipsniškai 
pamiršta lietuvybę, jos kul
tūrą.

Nesakyčiau, kad taip yra 
su visais dipukais, bet jų 
dauguma eina slidžiu keliu 
i ištautėiimą. Pasirodo, kad 
jie tuo klausimu pralenkia 
pirmuosius Amerikon atvy
kusius lietuvius dar gero
kai prieš pirmąjį pasaulinį 
kara.

Kitas “vaduotojų” nuo
smukis.

Brooklyne buvo rengta 
“Dainų šventė” gegužės 22 
d. Iš anksto smarkiai prie 
-tos šventės ruoštasi. Buvo 
pakviesti Newarko, Phila- 
delphijos. Brooklyno irMa- 
spetho chorai, katalikų ir 
tautininkų chorai. Po pa
rengimo “Vienybė” patalpi
no nuotrauką. Didžiules sa
lės estradoje choras dai
nuoja, o publikos matosi 
mažytė grupelė. Laikraštis 
“Vienybė” pastebi: “Pui
kiai pasiruošę chorai daina
vo pustuščiai salės publi
kai”. Programos. dalyviams 
tuščios kėdės irgi neplojo...

Tai buvo didelis nuosmu
kis. parodantis lietuviškos 
publikos atšalimą nuo “va
duotoju”.

“Vaduotojų” skelbiamas 
karas tiems, kurie norėtų 
sų Lietuvos liaudimi palai
kyti artimus ryšius, nema
ža lietuviu atšaldo nuo bet 
kokios lietuviškos veiklos.

Nuodinga sėkla duoda ža
lingą vaisių.

J. Gasiūnas

Cape Kennedy, Fla. — 
JAV erdvių užkariavimo jė
gos, kurios ruošia žmogaus 
pasiuntimą ant Mėnulio, 
pagamino labai ilga raketą, 
kuri yra lygi 36 aukštų na
mo aukščiui.

RUMFORD, ME. 
Mire

JUOZAS VAZNYS
Birželio 6, 1966

Liūdžiu netekus mylimo dėdės Juozo, mano mi
rusio tėvo Petro Vaznio brolio.

Anne Yakstis
Richmond Hill, N.Y.

Minis

Tadui Kaškevičiui
reiškiame giliausią užuojautą jo dukrai Olgai, 
sesutei Lietuvoje, artimiesiems ir draugams. 
Tadas buvo ilgametis Lietuvių Meno Sąjungos 
narys ir iždininkas. Liūdime netekę gero meni
ninko ir bičiulio.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
Centro Komitetas

Išleidom didelę lietuvių 
turistų grupę į Lietuvą

Trisdešimt vieno asmens 
turistų grupė praėjusį ant
radienį SAS linijos lėktuvu 
išskrido į Lietuvą. Jų ke
lionę tvarkė niujorkiškė 
Union Tours agentūra.

Gal būt ne visi nori bū
ti skelbiami spaudoje, to
dėl visų pavardžių ir ne
skelbiame. Tarp išlėkusių
jų buvo Benjaminas F. Ku
bilius — iš Čikagos, Povilas 
Bėčis — iš Great Neck, N. 
Y., V. ir B. Keršuliai—iš 
Brooklyno, Walter Duben- 
dris — iš Floridos, Juozas 
Butkus — iš South Bosto
no, Juozas Jankus—iš Ka
lifornijos. Jonas Kasperiū- 
nas—iš Philadelphijos. žo
džiu, į šią lietuvių turistų 
grupę įėjo žmonės iš pla
čios Amerikos.

KELRODIS I VISŲ 
TAUTŲ PIKNIKĄ

Piknikas įvyks birželio 19 
dieną kempėje Midvale, ne
toli nuo miestelio Wanaque, 
N. J. įžanga $1, vaikams 
veltui. Kempė atdara visą 
dieną.

Rengia ir kviečia visus 
Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas.

Specialūs autobusai išeis 
iš New Yorko 9 vai. ryto 
nuo Komiteto raštinės, 49 E 
21st St. Bilietas $2 (round 
trip). Turi būti įsigyti iš 
iš anksto, ne vėliau birželio 
17-tos vakaro.

Automobiliais: iš N. Y. 
George Washington tiltu—

Take R te; 4 (9 miles) in
to Rte. 208. 208 runs into 
Rte. S-91. Continue on S-91 
a few hundred yards, cross 
Bridge, turn • sharp right 
into, Skvline Drive, take to 
end where it dead-ends in a 
transverse highway. Turn 
left on this highway, 511 
(unmarked). Go less than 
two miles, cross a bridge, 
turn right into Westbrook 
Road, which skirts and 
crosses reservoir. Follow 
Westbrook Road to whjte 
police booth, where West
brook Road turns left. Take 
second left turn after the 
nolįce booth into Snake 
Den Road, then follow 
signs into Camp Midvale.

Lincoln Tunnel: Take Rte. 
3 to Garden State Park
way, north on Parkway to 
Rte. 4, take West on 4, fil- 
low directions as above.

Prašome informaciją išsi
kirpti, kelrodis nebus laik
raštyje kartojamas.

Londonas. —Plėšikai pa
čiupo iš banko $274,000.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LLD185 kuopos susirinkimas jvyks 
birželio 14 d. Susirinkimas bus su 
skaniais pietumis. Valgysime 12 
vai., o paskui posėdis. Vieta: Lais
vės salė, 102-02 Liberty Avė.

Gerbiami LLD nariai, t^ip pat ir 
svečiai, atsilankykite. Svarbu tai, 
kad šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš atostogas, tai ir bus svar
bu gerai pasitarti organizacijos ir 
veiklos reikalais.

Pietūs gi labai prieinama kaina— 
tik $1.25 asmeniui. Mūsų kuopos 
žuvininkai pasižadėjo prigaudyt! un
gurių ir kitokių žuvų. Tad nepa
mirškite atsilankyti ir gerai, sočiai, 
sveikai pasivalgyt!. Valdyba

(44-45)

REIKALAVIMAI
Reikalingas ' vyras ar moteriškė, 

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

Pasiekę Kopenhageną, jie 
sėdo į suomių lėktuvą ir per 
Helsinkį pasiekė Leningra
dą, o iš ten—tiesiog į Vil
nių. Lietuvoje mano išbū
ti 18 dienu. . u

Laimingos kelionės!
PS. Beje, su grupe iki 

Leningrado išskrido ir niu
jorkietė Albina Rušinskai- 
tė. Leningrade ji pasiliks 
keletui dienų, o iš ten pati 
viena skris į Maskvą. Pa
buvojusi ten keletą dienų, 
vyks į Vilnių.

Išleidžiant šią turistų 
grupę, teko, sutikti daug 
daug žmonių, kurie atvyko 
savuosius palydėti. Tai bu
vo lyg savotiška lietuviška 
šventelė SASo salėje.

Ns.

SUGRĮŽO Iš PO ILGOS 
KELIONES

NewyorHete Margaret 
Cowl (Kavaliauskaitė) su
grįžo iš Europos birželio 6 
d. Ji išvyko balandžio mė
nesį. Jos kelionė Europoje 
prasidėjo su Italija ir baigė
si su Lietuva.

Margareta sako jai buvo 
labai malonu vėl pamatyti 
draugus su kuriais matėsi 
Lietuvoje 1964 metais. Daug 
linkėjimų nuo jų amerikie
čiams. Susitiko ir su dr. Pe
triką, kuriam labai patinka 
jo vizitas, sako per greit 
bėga laikas. Laukia atvyks
tant pirmosios grupės, kuri 
išskrido birželio 7 d.

Welcome horpe, Margaret!

VANDALAI DRASKO 
MIESTO PARKUS

New Yorkas. — New 
Yorko parkų departa
mentas sako, kad vandalai 
parkuose per metus pada
ro daugiau $500000 mies
tui nuostolių. ' <

Jie sulaužo ir sugadina pa
minklus, sužaloja medžius. 
Net cemento stulpus išvar
to...

PER DIENĄ PAGAMINA 
6,000 PERUKŲ

New Yorkas.—Dabar už
ėjo. liga nešioti perukus. 
Jais “puošiasi” m o terys, 
puošiasi ir vyrai.

David & David, inc., fab
rike per parą pagamina 
daugiau 6,000 perukų, 1,000 
iš žmonių plaukų ir 5,000 iš 
chemikalių medžiagų. 

_

AMERIKINĖ PREMJERA
į Penktadienį, Birželio 10

ARTKINO PERSTATO

“Marriage oi Balzaminov”
Spalvota

Aleksandro Ostrovskio puiki 
komedija, dalyvauja Rusijos 

gabiausi artistai-žvaigždės

* * *

SOVIETU CIRKAS ITALIJOJ
Spalvota

Programa iš Puikių 
Pasilinksminimų!

* * #

REGENCY THEATRE
Broadway ir 67th Street 

New York 

SC 4-3700 

(Atvėsintas Oras)

Sugrįžo iš Lietuvos 
Pranė Lapėnienė

Paviešėjusi Lietuvoje apie 
dvi savaites, grįžo į namus 
Pranė Lapėnienė, žurna
listė, gyvenanti Stony 
Brook, L. I. Lietuvoje, sa
koma, P. Lapėnienė buvo 
apsilankiusi ne tik Vilniuje, 
o ir Kaune, kituose mies
tuose, taip pat ir kolūkiuo
se. Parsivežė ji įdomių 
įspūdžių ir žada paskelbti 
juos spaudoje. Ns.

Kinijos studentai už 
vadovybės politiką

Pekinas. — Didžiojo Pe
kino Universiteto studentai 

j masinėmis demon st raci jo
jomis užgiria Komunistų 
Partijos vadovybės politiką 
pašalinti iš atsakingų vie
tų tuos, kurie tai vadovy
bei priešingi. Taip pat su 
partijos vadovybe ir kitų 
aukštųjų mokyklų studen
tija.

Pirmasis prizas teko 
lietuviškam filmui

Kijevas, Ukraina. — Čio
nai geriausių tarybinių fil
mų festivalyje pirmąjį pri
zą laimėjo Lietuvos Kino 
Studijos pagamintas filmas 
“Niekas Nenorėjo Mirti.” 
Kaip žinia, šį nepaprastai 
įspūdingą filmą sukūrė V. 
Žalakevičius.

Taipgi prizai suteikti Ža- 
lakevičiui už geriausią sce
narijų ir D. Banoniui už 
geriausiai atliktą vyrišką 
vaidmenį.

New Yorkas.—Pabėgėliai 
pradėjo atvirai kalbėti apie 
naują invazija i Kubą. Jie 
ryžtasi paveikti mūsų vy
riausybę, kad ji dar kartą 
ginklais susidorotų su Ku
ba. Jaučiama, kad šitai 
savo piktai agitacijai jie 
turi pritarimo šios šalies 
valdančiuosiuose rateliuose.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas patvar
kė, kad 1954 metais nuteis
tas visam amžiui kalėti dr. 
Sheppard būtų iš naujo tei
siamas, arba paleistas. Jis 
buvo kaltinamas savo žmo
nos užmušimu. Teismas sa
ko, kad per didelė laikraš
čiuose propaganda prieš jį 
neleido teismui šaltai ir be
šališkai išnešti nuosprendį.

Baltimorės ir Apylinkes Visuomenės Dėmesiui

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. 25 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 19, 1966
Pradžia 11 vai. ryto. — Muzika nuo 3 iki 7:30 vai. vak.

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

U

Turėsime skanių Valgių ir gėrimų. Piknikas įvyks visiems žinomoj vie
toj, paranki svečiams priimti. Kviečiame visus dalyvauti. x

KELRODIS: Iš Philadelphijos miesto ir apylinkės — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės. Privažiavę Haven St., sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. su
kite i kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės į kairę, ir pusant
ros mylios pavažiavus, kairiame šone bus pikniko vieta.

Iš Baltimorės miesto važiuojant imkite autobusą No. 20, Baltimore St. Tik tą, kur pažymėta 
“Dundalk”. Busas priveža, prie pat pikniko vietos.

Iš Washington, D. C.: Baltimore-Washington Parkway. Atvažiavus netoli Baltimorės miesto 
tėmykite iškabą “Harbor Tunnel.” Išvažiavę i kitą pusę tunelio pirmas išsisukimas bus Hola
bird Avė. Važiuokite tąją gatve, rasite pikniką.

Tai kaip gi Mėnulio 
paviršius atrodo?

Pasadena, Calif. — Ame
rikiečių “Surveyor” dar 
vis tebesiuntinėja Mėnulio 
paviršiaus fotonuotraukas. 
Jų jau atėjo šimtai. Gali
mas daiktas, kad ta foto
kamera nesustos veikus 
dar ilgai.

Dabar mokslininkai stu
dijuoja nuotraukas ir iš jų 
daro išvadas. Daugumos 
mokslininkų nuomonė yra, 
kad Mėnulio paviršius yra 
panašus negiliai apartam 
laukui. Ant jo gali vaikš
tinėti žmogus, 
savo pėdų žymes, 
nugrims iki kelių, 
si, paviršius gana

Jis paliks 
bet ne- 
Vadina- 
kietas.

UžPAGERBTAS 
DRĄSĄ

Bloomfield, N. J.—New 
Jersey Valstijos Committee 
for Sane Nuclear Policy ap
dovanojo senatorių Wayne 
Morse garbingu “Political 
Courage” medaliu. Tai vie
nintelis senatorius, kuris 
griežčiausiai kovoja prieš 
Vietnamo karą ir prez. 
Johnsono užsieninę politiką. 
Tiesa, tai politikai neprita
ria ir sen. Gruening iš A- 
laskos, bet jis nepasižymi 
tokiu kovingumu.

Newark, N. J.—New Jer
sey valstijos Amerikos Dar
bo Federacijos organizaci
jos ilgametis prezidentas 
Murphy yra vienas iš tų 
sutvėrimų, kurie reikalauja 
Vietname karą plėsti. .Ka
dangi Rutgers universiteto 
profesorius Genevese pasi
sakė prieš karą, tai Mur
phy ji išvadino išdaviku ir 
reikalauja, kąd federalinė 
valdžia pradėtų tyrinėti vi
są universitetą, ieškant ja
me “subversyvių.”

PONAS GUBERNATO
RIUS Už PLĖTMĄ KARO

Pennsylvaniios valstijos 
gube r n a t o r i u s William 
Scranton reikalauja, kad 
Vietnamo karas būtų ple
čiamas, pradedant bombar
duoti Šiaurės Vietnamo ži
balo stotis ir fabrikus. Jis 
nemano, kad toks žvgis pa
skatintų Tarybų Sąjungą ir 
Kiniją giliau įsitraukti į 
karą. ' ,

Maskva. — Čia buvo įkur
ta tarybiniu genetikų ir se
lekcininkų draugija.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

už kalbėjimąsi su visų pažiū
rų žmonėmis. Jie visada už 
idėjišką paveikimą! |

Narkotikų vartojimas yra 
baisi liga. Ypač mūsų mies
tuose ypač daug jaunimo yra 
tos ligos aukos. Apskaičiuoja
ma, kad mūsų krašte yra dau
giau kaip 100,000 tokių bevil
tiškų ligonių.

O tie nuodai (opiumas irki-* 
tų rūšių pavojingi stimulian- 
tai). yra labai brangūs. Tai 
ne piliukė, kurią galėtumei 
nusipirkti už dešimtuką ar 
penkis centus. Vidutiniai, pa
tenkinimui savo baisaus troš
kulio, narkotikų vartotojas tu
ri į dieną praleisti apie $13. 
Iš kur juos paimti?

Anglų kalboje turime be
veik naują žodj — “moonligh
ter”. Tai pavadinimas to, ku
ris turi daugiau negu vieną 
darbą-užsiėmimą. Plačiausia 
“mūnlaitinimas” yra paplitęs 
tarp valdžios tarnautojų, po
licininkų, profesorių, mokyto
jų ir t.t.

Tokių “mūnlaiterių” Ameri
koje esą virš 4,000,000. Iš ki
tos pusės, apie tiek pat yra 
bedarbių, tai yra, darbininkų, 
kurie neturi nė po vieną dar
bą.

Tai irgi nesveika padėtis. 
Ne iš gero, žinoma, žmogus 
stengiasi palaikyti daugiau ne
gu vieną darbą. Kai neužten
ka vieno užmokesčio žmoniš
kai su šeima pragyventi, žmo
gus priverstas ieškoti papildo
mų pajamų.

Bet viskas rodo, kad šis mū
sų Amerikos socialiniame gy
venime reiškinys ne silpnės, 
bet dar stiprės ateityje.

Ir aš noriu atkreipti lais- 
viečių dėmesį į mūsų gerųjų 
draugų baltimoriečių ruošiamą 
“Laisvės” naudai pikniką bir
želio 19 dieną. Nebe daug va
saromis beturime spaudos nau
dai išvykų, tai • rūpinkimės, 
kad tos, kurios dar įvyksta, 
būtų skaitlingos ir vaisingos.

žinau, kaip rūpestingai Bal- 
timorės laisviečiai ruošiasi sve
čius iš visur šiltai priimti ir 
gerai pavaišinti, žinau, kad 
filadelfiečiai gerai mobilizuo- 
jasi vykimui į pikniką. Bet ir 
iš visos New Jersey valstijos 
Baltimorę pasiekti nesunku. 
Reikia, kad ir iš Didžiojo New 
Yorko gera grupė nuvyktų. 
Baltimor iečiai ir “Laisvės” 
personalas bus labai dėkingi t 
visiems, kurie savo atsilanky- 4 
mu mūsų laikraštį parems.

Roma. — Minėdama Ita
lijos Respublikos įsteigimo 
dvidešimtmetį Italijos val
džia paskelbė plačia kali
niams amnestiją. Tūkstan
čiai lengviau nusižengusių 
kalinių sugrįžta į namus 
pas savuosius.




