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KRISLAI
Pirmutinis piknikas 
Nebetiki melais 
Ir naujas pavojus 
Ir jis melsis už taiką!

I Vienok nepavyko
Garbingai sukakčiai atžymėti

— Rašo A. Bimba —

Jau virto labai gražia tra
dicija, kad baltimoricčiai pir
mutiniai dar prieš didžiuosius 
vasaros karščius surengia 
‘^•Laisvės” n a u d a i pikniką. 
Kaip matote, šiemet jų pik
nikas Įvyks jau birželio 10 d.

Jei niekas nesutrukdys, man 
teks garbe piknike atstovauti 
“Laisvės” kolektyvui.

Tikiu, kad kaip kasmet, taip 
ir šiemet svečių suvažiuos iš 
Filadelfijos ir iš kitų apylin
kių. Bus didelė laimė su jais 
susitikti.

(
Tiek daug Amerikos lietu
vių šiemet ruošiasi aplankyti 
Lietuvą, kad mūsų “veiksnius” 
tiesiog iš proto varo. Ir ko 
jie nebeišgalvoja, kad tuos 

1 žmones sulaikytų nuo vykimo!
I Ypač jie puola ir gąsdina čia 
' gimusius ir augusius lietuvius.

Visus juos suguldė į vieną lo
vą ir paskelbė “išdavikais”...

Labai džiugu, kad žmonės 
Jiebetiki “veiksnių” melais 

.^pie Lietuvą. Gerai, kad jie 
. • nori ir ryžtasi patys savo aki

mis pamatyti, kaip Lietuva 
šiandien atrodo, kaip verčiasi 
ir gyvena jos žmonės.

Konfliktas tarp Izraelio ir' 
arabiškų kraštų sudaro taikai 

‘ naują pavojų. Visur matomas 
didelis susirūpinimas.

Tarybinėje spaudoje aiškiai 
kaltinamas Izraelis. Jis vadi
namas agresoriumi, Jungtinių 
Amerikos Valstijų imperializ
mo Įrankiu. Nurodoma, kad 
“sėkmingas Sirijos žengimas Į 
pažangą ir jos ryžtinga anti- 
imperialistinė kova siutina im
perializmą, arabų reakciją ir 

, Izraelį.” Sirijos taikos komi
tetas ragina pasaulį “organi
zuoti protestą ryšium su su
dariusia pavojinga situaci-

i”
Tokių prajovų ryšium su 

Vietnamo karu dar nebuvome 
girdėję: ir prezidentas John- 
sonas per Mirusiems Pagerb
ti Dieną (Memorial Day) mel
sis už taiką!

Įsivaizduokite: Jo rankose 
A visas reikalas; jis gali karą 

užbaigti rytoj. Bet jis siunčia 
armijas, jis plečia karą, jis 
įsakė bombarduoti šiaurės 
Vietnamo miestus ir kaimus. 
Bet štai jis ims ir melsis už 
taiką!

Už ką mūsų prezidentas lai
ko Amerikos žmones? Nejau- 

? jigUhs mano, kad jie jo tomis 
sDSflldomis tikės?

Aną dieną New Yorke įvy
kusi demonstracija už karą 
buvo pridengta gražia fraze 
“For the support of our boys 
in Vietnam.”

Nesunku įsivaizduoti, kiek 
| , niujorkiečių būtų demonst

ravę už šūkį “For the support 
of our president and his Viet
nam war!”

Vienok, kaip visi pripažįsta, 
ir toks demonstra c i j o s 

į»g^|g]o užmaskavimas ne dau- 
. jKflBsia tedavė. Tokiam New 

sumobilizuoti tik apie 
SPr/5,000 “patriotų” laikoma di- 
p džiausiu nuosmukiu.

(Pabaiga 3-me pusi.)

Ne Oswaldas užmušė John F. 
Kennedį, sako Garrisonas

Didelis karo pavojus 
Vidurio Rytuose

Tarybų Sąjungos Rašytojų 
IV-asis suvažiavimas

New Orleans, La. — Pro
kuroras JĮ$m Garrison, ku
ris tyrinėja prezidento Ken- 
nedžio užmušimą, sako:

—Lee Harvey Oswaldas 
neužmušė prezidento Ken- 
nedžio, ir Central Intelli
gence Agency žino, kas jį 
užmušė, bet nepasako...

Garrisonas sako, kad 
prezidentą Kennedį užmušė 
tūli individualai, kurie pa
siryžę atgauti Kubą, ku
riems nepatiko bandyta ir 
nepavykusi invazija į Kubą 
1961 metais. Šamo k s 1 a s 
prezidentui Kennedžiui nu
žudyti, sako Garrisonas, 
buvo sudarytas iš vien su 
Kubos bėgliais.

Tokius dalykus Garriso
nas atidengė savo pasikal- 
bėiime su laikrašti ninku 
Bob Jones. Pasikalbėjimas 
buvo atliktas ir paskelbtas 
per radiia ir televizija iš 
stoties WWL-TV.

Antradienio “Laisvė” 
neišeis

Antradienį, gegužės 30— 
Memorial Day, Mirusiems 
pagerbti diena. Tai oficiali 
šventė mūsų šalyje, ir tą 
dieną paštas neveiks. Dėl 
to mes tą dieną “Laisvės” 
neišleisime. Sekama “L” 
laida išeis už penktadienį, 
birželio 2 d.

Du senatoriai ir 
karas Vietname

Washington. — Du sena
toriai — nariai Senato už
sieninių reikalų komiteto— 
sako: Kinija jau prieš kele
tą mėnesių yra pasakiusi, 
kad ji kariaus, jei JAV įsi
verš į Šiaurės Vietnamą, 
arba jei matys Šiaurės 
Vietnamui pavojų.

Tais senatoriais yra Al
bert Gore iš Tennessee ir 
Joseph Clark iš Pensylva- 
nijos.

Po ketverių metų susitarė
Ženeva. — Po ilgų ir at

kaklių derybų dėl muito 
mokesčių sumažinimo (va
dinamasis “Kenedžio raun
das”), kurios vyko “bend
ro susitarimo dėl muito ta
rifų ir prekybos” (GATT) 
ribose, jų dalyviai pagaliau 
priėjo kompromisinį susi
tarimą. /

Jie susitarė sumažinti 
muito mokesčius plačiam 
prekių asortimentui viduti
niškai tik 35 procentais, 
nors iš pradžių buvo nu
matyta juos sumažinti 50 
procentų.

Derybos Ženevoje, pava
dintos velionio JAV Kene
džio vardu, (jis buvo jų ini
ciatorius), vyko iš viso 
ketverius metus, 

t

Garrisonas sako, kad ČIA 
žinojo vardus kiekvieno as
mens, dalyvavusio suokal
byje, žinojo vardus tų, ku
rie paspaudė šautuvo gai
duką. Jis sako, ČIA galė
tų per 60 minučių išvar
dinti asmenis, dalyvavusius 
tame baisiame sąmoksle. 
Bet užuot tai dariusi ČIA 
bando pastoti kelią jam, 
Garrisonui, tyrinėjančiam 
tą sąmokslą.

ČIA nieko neatsako į 
Garrįsono kaltinimus.

Beirut, Lebanas. — Žur
nalas “Dialogue” tapo už
darytas dėl to, kad patirta, 
kad jis buvo gavęs pinigų 
iš amerikinės šnipų organi
zacijos ČIA. Taip praneša 
žurnalo redaktorius Tew- 
Sayegh.

Buvo baisus gaisras 
Brusselyje

Brussels, Belgija. — Ge
gužės 22 d. čia. įvyko bai
sus gaisras didžiulėje de- 
partamentinėje krautuvėje 
LTnnovation. Krautuvė su
degė. Daug žmonių taip 
pat gaisre žuvo, o daugelis 
buvo sunkiai sužeisti — pa
vojingai apdegė.

Ši krautuvė pardavinėjo 
daug amerikinių produktų; 
prieš tai buvo protestuota.

Gaisro priežastis, rašant 
šiuos žodžius, dar nežino
ma. Griuvėsiuose ieškoma 
sudegusių žmonių lavonų.

Vietname mūšiai ir vėl 
“atgijo”

Saigonas. — Po 24 valan
dų liovimosi muštis, mūšiai 
ir vėl .prasidėjo. Frontas 
“atgijo”; amerikiniai bom
bonešiai sėja tūkstančius 
bombų ant Šiaurės Vietna
mo. Žmonių gyvybės, mies
tai ir kaimai naikinami. 24 
valandų “mūšių paliaubos” 
buvo padarytos minint 
Buddos gimtadienį.

Maskva. — Svetlanos Ale- 
liujevos - Stalinaitės sūnus, 
Josifas Morozovas, parašė 
jai laišką ir pasmerkė už 
tai, kad ji pabėgo “į Vaka
rus,” palikdama savo vai
kus, savo šalį, savo drau
gus. Josifas yra Stalinai
tės pirmojo vyro sūnus.

_

Washington. — Valsty
bės departamentas paskel
bė: jei Kinija dris su savo 
kariuomene padėti Šiaurės 
Vietnamui gintis, jei ka
riaus, tai JAV pradės puo
limą ant Kinijos visokiomis 
priemonėmis ir “iš visų pu
sių.”

Kai šitie žodžiai rašomi, 
trečiadienį, Vidurio Rytuo
se (Mid East, o kiti tą sri
tį vadina Near East—Arti
maisiais Rytais) padangė 
labai debesuota ir bet ku
rią valandą gali prasidėti 
baisi audra — karas tarp 
Izraelio ir arabiškų valsty
bių — Egipto, Sirijos, Jor
dano.

Abidvi pusės gerai gink
luotos ir pasiruošusios. E- 
giptas ir Izraelis pašaukė 
savo atsarginius ir yra “vi
sam kam” pasiruošusios.

Abidvi pusės susimobili- 
zavo ir tik laukia “ženklo.” i

Kaire įvyko didžiulė de
monstracija, kurioje žmo
nės reikalavo valdžią, kad 
pradėtų prieš Izraelį karą- 
“šventąjį karą,” kaip jie 
vadino.

Tuo pačiu kartu Kaire 
buvo Jungtinių Tautų ge
neralinis sekr e t o r i u s U 
Thantas. Jis dėjo pastan
gas įtikinti Nasserį, k a d 
nepradėtų karo, nes jis ga
lėtų išplisti į pasaulinį.

Niujorke vyksta Saugu
mo Tarybos posėdžiai, ku
rių reikalavo Danija ir Ka
nada. Čia svarstomi klatb 
simai, susiję su pavojinga

Alytuje nuteistas mirti 
žudikas V. Karpavičius

Alytus. — Gegužės 16, 17 
ir 18 dienomis Alytaus Kul
tūros namuose buvo teisia
mas Vladas Karpavičius, 
Il-ojo pasaulinio karo me
tu kartu bu budeliais na
ciais žudęs Lietuvos pilie
čius.

Karui pasibaigus, Karpa- 
včius, bijodamas, kad teisė
tumo ranka jo nesučiuptų, 
pasivadinęs “Karpovu”, nu
sidangino net į Sachaliną ir 
dirbo Ochos mieste šaltkal
viu.

Bet laikui bėgant jis bu
vo išaiškintas ir surastas, 
pargabentas į Alytų, čia bu- 

1 vo teistas. Teisė Lietuvos
TSR Aukščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų išvažiuo
jamoji teisminė kolegija su 
teisėju Miežėnu priešakyje.

Karo metu, 1942 metais, 
Karpavičius buvo prisišlė- 
jęs prie besiorganizuojan
čios partizanų grupės, bet 
vėliau Karpavičius visus 
partizanus ir anti fašistus 
išdavė fašistiniams okupan
tams. Jo pasidarbavimu bu
vo įstumtas į fašistų nagus 
ir į mirtį ne vienas doras 
žmogus, antifašistas. Žuvo 
Kalesnykų, Židonių, Alovės 
apylinkėse daug žmonių,— 
vis Karpavičiaus “pasidar
bavimo” dėka.

Teisme liudijo visa eilė 
nukentėjusiųjų, gerai paži
nusis Karpavičių kaip di
deli niekadėją.

Korespondentas V. Mik- 

i padėtimi Vidurio Rytuose.
Nasseris paskelbė, k a d 

Egiptas užblokaduos Aqa
ba (Akabos) įlanką, kuri 
priklausanti Egiptui; neleis 
Izraelio laivams plaukioti, 
gabenti visokius daiktus 
per Raudonąją jūrą.

Izraelio premjeras Levi 
Eshkol pasakė: jei Egiptas 
iš tikrųjų užblokaduos 
Akabos įlanką, jei nepra
leis Izraelio laivų į Elatho 
uostą, tai bus karo pradžia, 
nes Izraelis, sako Eshkol, 
negali gyventi be susisieki
mo vandeniu per Raudoną
ją jūrą.

Prezidentas Johnsonas 
pasakė, kad Akabos įlanka 
yra ir turi būti tarptauti
nė, joje turi teisę plaukioti 
visų tautų laivai; jokia ša
lis neturi teisės jos užblo- 
kaduoti.

* Bet žinios iš Egipto skel
bia, kad Akabos įlanka jau 
esanti užblokaduota; pridė
ta joje minų ir kitokių 
skerspainių laivų kelyje.

Tarybų Sąjunga kaltina 
Izraelį ir sako: jei karas 
Vidurio Rytuose prasidės, 
tai dėl jo vyriausia kaltė 

I kris ant Izraelio.

laševičius Vilniaus “Tiesoje’’ 
rašo:

Valstybinis kaltinto j a s, 
respublikos prokuroro vy
resnysis padėjėjas J. Baku- 
čionis nenuginčijamai įrodo, 
kad, kiek bebandytų teisia
masis išsisukinėti, faktai 
patvirtina jo nusikaltimus. 
Išduodamas kovos draugus, 
būdamas betarpiškas ketu
riolikos žmonių žudikas, jis 
nusipelnė aukščiausios bau
smės, To reikalauja teisin
gumas.

Po pertraukos teisminė 
kolegija, pirmininkaujama 
Lietuvos TSR Aukščiausio
jo teismo nario L, Miežėno, 
dalyvaujant liaudies tarė
jams — Punios vidurinės 
mokyklos direktoriui A. 
Šimkui ir autobusų stoties 
darbuotojai G. Leonavičie
nei, pripažįsta V. Karpavi
čių kaltu pagal Lietuvos 
TSR Baudžiamojo kodekso 
62 straipsnio II dalį ir. re
miantis TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo 
1965 metų kovo 4 dienos 
Įsaku “Dėl asmenų, pada
riusių nusikaltimus taikai 
bei žmoniškumui ir kari
nius nusikaltimus, baudimo, 
nepriklausomai nuo nusi
kaltimo padaryto laiko”, 
nuteisia išdaviką aukščiau
siąja bausme — sušaudyti.

Nuosprendis galuti n i s, 
kasacine tvarka neapskun
džiamas ir neprotestuoja
mas. '

Maskva. — Gegužės 22 d. 
didžiuosiuose Kre m 1 i a u s 
rūmuose prasidėjo IV-asis 
Tarybų Sąjungos suvažia
vimas

Dalyvauja apie 5,000 ra
šytojų, atstovaujančių vi
sas tarybines respublikas.

Lietuvos rašytojus atsto
vauja E. Miežel ai t i s , A. 
G u d a i t i s-Guzevičius, A. 
Venclova, Jonas Avyžius, V. 
Reimeris, A. Baltakis ir 
kiti.

Prie garbės stalo sėdėjo 
ir Tarybų Sąjungos vado-1 
vai: L. Brežnevas, A. Ko-j 
syginas ir beveik visi kiti 
Politinio biuro nariai.

Suvažiavimą atidarant, 
sakė kalbą Rašytojų Sąjun
gos sekretorius M. Marko* 
vas, novelistas. Be kitko, 
jis sakė, kad tarybinių ra
šytojų pareiga propaguoti 
komunizmą, atmetant “Va-'

Draudžia vykti į 
“pavojingą zoną”

Washington. — Valstybės 
departamentas reikalauja, 
kad amerikiečiai be labai 
didelio reikalo nev y k t ų į 
Egiptą, Izraelį, Lebanoną, 
Siriją bei Jordaną, kur ga-
Ii bet kada prasidėti karas, stoti armijon, sako pareiš- 
Taip pat pataria tuose kimas, kol JAW, ves karą 
kraštuose esantiems J A V Vietname.
piliečiams nešdintis iš ten, 
jei neturi didelio reikalo 
būti.

Auto su mirusiu 
vairuotoju

White Plains gyventojas 
B. Fatowe, 71 metų, ištik
tas širdies smūgio sukniubo 
prie rato, o mašina ėmė 
krypuoti po mašinas ant 
Deegan ekspresinio kelio. 
Tai pamatęs, didelio sunk
vežimio vairuotojas Res
tive savo sunkvežimiu ma
šiną sustabdė.

Hong Kong.—Ekonomis
tai suranda, jog Kinijoje 
praėjusiais metais gerokai 
sumažėjo visokių produk
tų gamyba. Vis tai buvo 
dėl “kultūrinės revoliuci
jos” vykdymo, sako jie.

Maskva.—Vladimiras Se- 
mičiastnis, buvęs Saugumo 
Komiteto direktorius, tapo 
paskirtas Ukrainos prem
jero pavaduotoju. Semičias- 
tnio vietą (KGB Komitete) 
užėmė Jurij Andropovas.

Figueira da Foz, Portu-į 
galija. — Keturi ginkluoti 
banditai užpuolė ant vie-' 
tinio banko ir išsinešė 29! 
milijonus escuedos (daugiau 
kaip vieną milijoną dolerių 
amerikietiškais). 

karų purvą.” Jis sakė, kad 
tarybiniai rašytojai mielai 
priima kritiką ir jos nesi
bijo, nes iš jos mokosi.

Rašytojų sąjunga, beje, 
buvo apdovanota Lenino 
ordinu.

Nereikia manyti, sakė 
jis, kad tarybiniai rašytojai 
visi kaip vienas visame ka
me sutinka, vienaip kiek
vieną reiškinį supranta ir 
vertina. Yra daug visokių 
krypčių, bet savikritika ir 
kritika padeda eiti bendru 
keliu—į komunizmą.

Atidarant suvažia v i m ą 
matėsi nemaža svečių-rašy- 
tojų iš kitų šalių. Iš Ameri
kos, be kitų, buvo ir dra
maturge Lillian Hellman.

Tarybų Sąjungos Rašyto
jų sąjunga šiuo metu turi 
daugiau kaip 6,000 narių: 
poetų, novelistų, dramatur
gų, literatūros kritikų.

200 jauną vyrų 
atsisako kariauti

Ithaca, N. Y. — Apie 200 
jaunų vyrų, daugiausiai 
Cornell universiteto studen
tų, pasirašė po pareiškimu, 
kad jie atsisakys stoti į ka
riuomenę. Atsisak y s i m e

Greta to, apie 170 asme
nų, daugiausiai moterų, pa
sirašė kitą pareiškimą, ku
riuo užgiria tų 200 vyrų at
sisakymą stoti armijon, kol 
JAV kariaus Vietname.

Fordas “atšaukia” 85,000 
automobilių

Ifetroit, Mich.. — Ford 
or Kompanija įsakė sa- 
automobilių pardavė

te “atšaukti” ir pataisy-

Mot 
vo 
jam 
ti 85,000 “Cougar” pavadi
nimo automobilius, kuriuos 
žmonės pirkosi.

Pasirodo, kad tie auto
mobiliai turi tam tikrus 
defektus ir juos reikią pa
šalinti. Pardavėjai tai pa
darysią be jokio užmokes
čio.

Washington. — Gene r o- 
las Earle G. Wheeler Jr.,
JAV Vyriausiojo štabo vir
šininkas, sako, amerikiečių 
kariuomenė nesiverš į Šiau
rės Vietnamą.’

Wheeler skelbia, kad yra 
yta visiems JAV ko- 
dieriams Vietname, kad 
bmis “progomis” nesi-'

įsak 
mar 
joki 
veržtų į Šiaurės Vietnamo 
teritoriją.

konferencija, kurioje

Washington. — čia vyks
ta apie 90 valstybių atsto
vu 
svarstomas gėlojo vandens 
klausimas: kaip jį išvalyti, 
kaip daugiau jo turėti.
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Mirusiems pagerbti diena šiemet
GEGUŽĖS 30-ji yra Mirusiems Pagerbti Diena (Me

morial Day. Nėra žmogaus, kuris neturėtų mirusių ar
timųjų. Ir štai per šią dieną mes juos prisimename, juos 
pagerbiame ir, prie progos, jų kapus papuošiame gėlė
mis. Tai labai graži tradicija.

Mirusiems pagerbti diena buvo įvesta 1868 metais 
pagerbimui Civiliniame Kare žuvusiųjų kareivių. Vė
liau ši graži tradicija virto pagerbimu visų mirusiųjų. 
Bet šiandien ir vėl visų amerikiečių mintys nukrypsta 
į jaunus vyrus, kurie karuose yra pakloję savo galvas, 
nes kaip tik šiandien vėl tūkstančiai amerikiečių jaunų 
vyrų savo galvas guldo tolimajame Vietname, viename 
iš barbariškiausių karų, į kurį mūsų kraštą įtraukė mū
sų vyriausybė. Taigi, ir gerbdami savo artimuosius, ku
rių nebėra mūsų tarpe, pirmoje vietoje turėsime mintyje 
jau daugiau kaip 10,000 ten toli kritusių jaunų šios ša
lies vyrų ir desėtkus tūkstančių sužeistų, kurių daugelio 
gyvybės dienos jau labai sutrumpintos.

Kaip tiktai ši šventė turi būti panaudota reikalavi
mui, kad Vietnamo karas būtų nutrauktas, kad ten ame
rikiečių ir vietnamiečių kraujo liejimas būtų tuojau su
laikytas.

Baigimas karo, atsteigimas Pietrytinėje Azijoje tai
kos, ištraukimas iš Vietnamo visų užsienio militarinių 
jėgų, bus tinkamiausias ir geriausias pagerbimas visiems 
mirusiems.

Jas panaikins, o jų turtą pasiims
JAU ir spaudoje pasirodė duomenų, kad Ame

rikos Katalikų bažnyčios vadovybė kėsinasi ant tau
tinių parapijų. Esąs įsakymas tautines parapijas lik
viduoti. Apie tai pradedama kalbėti viešai ir lietuvių 
klerikalų spaudoje. Bet lietuviai parapijonai yra rami
nami, kad lietuviškos parapijos veikiausia pasiliksian- 
čjos nepaliestos.

Sunku tikėti, kad katalikų bažnyčios aukštosios gal
vos imtų ir pasigailėtų lietuvių. Atrodo, kad tautinių 
parapijų likvidavimas yra jau netolimos ateities klausi
mas.

Kas atsitiks su turtingomis lietuviškomis bažny
čiomis ir klebonijomis? Jei neklystame, šioje šalyje yra 
apie 150 lietuviškų bažnyčių. Tuo būdu bažnyčių ir kle
bonijų pastatai ir iždai yra verti daugelio milijonų do
lerių. Gražus turtelis!

Bet, kaip žinia, viskas užrašyta ir priklauso vysku
pams. Parapiją likvidavus ir parapijonus išmėčius po 
visas bažnyčias, bažnyčia su visais įrengimais ir turtais 
automatiškai patenka į vyskupo rankas. Didelė skriau
da lietuviams parapijonams, bet kas jų paiso, kas su jais 
skaitosi...

Rimta padėtis ir vid. rytuose
JUNGTINIŲ TAUTŲ sekretorius Thant išsiskubi

no į Egiptą pas Nasserį tartis dėl staigiai kilusio dide
lio pavojaus Izraelio santykiuose su arabiškomis šalimis. 
Paskutiniais keleriais metais tame pasaulio kampe buvo 
“ramu,” nes Jungtinės Valstijos ten laikė sargybos ar
miją. Ji buvo Egipto teritorijoje. Bet šiomis dienomis 
Jungtinė Arabų Respublika (tai yra Egiptas) pareikala
vo, kad ji iš jos žemės išsikraustytų. Na, ir ji turėjo iš
sikraustyti. Tuojau prasidėjo kalbos apie neišvengiamą 
ginkluotą konfliktą. Iš vienos pusės Izraelis, iš kitos pu
sės Egiptas, Sirija, ir kitos arabų valstybės.

Visiems aišku, kad konflikto tarp Izraelio ir ara
biškų kraštų nebūtų galima izoliuoti. Anglija, Pran
cūzija ir Jungtinės Valstijos 1950 metais davė Izraeliui 
pažadą, kad jos ją saugos ir globos. Na, ir, kaip žinia, 
Izraelis iš savo pusės visuomet palaiko Jungtinių Valstijų 
politiką. Tai jo atsilyginimas už pažadėjimą apsaugos.

Vadinasi, turime naują naujo pavojaus židinį. Pra
nešama, kad abi pusės ruošiasi karui. Sunku dabar pa
sakyti, kuo baigsis sekretoriaus Thanto misija pas Nas- 
serj. Labai daug ko nesitikima. Jis pats, sakoma, nededa 
daug vilčių.

Bet ir čia blaivus protas, o ne ginklai, turėtų pra
bilti. Gaila, kad civilizuoti žmonės dar nėra išmokę ci
vilizuotai tarptautinius klausimus spręsti.

TOKIUS JAUNUOLIUS 
REIKĖTŲ TIK GRAŽIAI 
PASVEIKINTI

Chicagos menševikų 
laik r a š t y j e (geg. 20 d.) 
koks ten žmogelis, pasira
šęs “Sportininku,” piktai 
rašo:

Atsilankius J. Kubiliui Chi- 
cagon, pasklido gandai, kad 
lietuviai sportininkai važiuos 
į Vilnių. Dabar reikalas jau 
eina iš gandų j konkrečius pa
siruošimus kelionei. Iš patiki
mų šaltinių patyrėme, kad 
nedidelė lietuvių sportininkų 
grupė, daugiausia pamėgusi 
krepšinį, privačiai rengiasi 
važiuoti į Vilnių, o ten jau or
ganizuotai dalyvaus rungtynė
se ir okupanto suplanuotoje 
50 metų bolševikų valdžios pa 
grobimo sukaktuvinėje • šven
tėje.

Daugumoje tai yra tie pa
tys jaunuoliai, kurie savo lai
ku prašinėjo Amerikos lietu
viams aukų, kad galėtų apmo
kėti savo keliones į Pietų 
Ameriką, Australiją ir kitas 
vietas. Ne visi Australijon va- 
žinėjusieji planuoja važiuoti į 
Vilnių, bet žaidėjų dauguma 
yra pasižadėjusi važiuoti.

Amerikos lietuviai ne taip 
dosniai, bet vis dėlto noriai 
jiems aukojo, nes žinojo, kad 
jaunimas neturi pinigų, o gra
žiai pasirodyti jis gali. Tuo 
tarpu dabartinės kelionės pa
ruošiamieji darbai jau gerokai 
pirmyn pastūmėti, bet iki šio 
meto tie jaunuoliai aukų ne
prašė. Ar jie jau tiek pra
turtėjo, kad gali patys savo 
keliones apmokėti, ar atsirado 
koks stambus mecenatas, ku
ris jiems keliones apmokės 
vienas. Jei jie patys mokės 
kelionę į Vilnių, tai kas mo
kės kelionę iš Vilniaus?

Daugelį nustebino ši jau
nuolių kelionė.

Panašiai su pasibaisėjimu 
gieda ir “Draugo” redakto
riai. Jie tiesiog susidėję už 
galvos rankas šaukia:

“Pastaruoju laiku vėl nu
stebino mus naujos nelemties 
grėsmė. Kurį laiką buvo kuž
dama slaptai, o dabar jau iš
eina ir viešumon kai kurių 
mūsų sporto žmonių ryšiai su 
okupuoto krašto įgaliotiniais 
ir jų pasiryžimas ten ųykti 
su krepšinio išvyka...” Tai 
esą baisu, girdi: mūsų spor
tininkų dalis stovi ant klai
dingo kelio, vedančio juos 
komunizmo tarnybon ir tėvy
nės reikalų išdavimam”

Jei iš tikrųjų taip yra, 
jei iš tikrųjų tie spordtinin- 
kai yra pasiryžę vykti j 
Lietuvą ir dalyvauti spor
to lenktynėse, tai juos rei
kia tik nuoširdžiai pasvei
kinti ir palinkėti jiems ge
riausios sėkmės, geriausio 
pasirodymo, o ne juos plūs
ti ir niekinti. Juk garbin
gesnės vietos lietuviams 
sportininkams pasirod y t i, 
kaip senoji Lietuvos sostinė 
Vilnius, negalėtum nė įsi
vaizduoti.

eivis gali suklupti ir būti 
panaudotas sovietinei poli
tikai.”

Skaitai žmogus tokius sa
paliojimus ir galvoji: kas 
tiems veiksnių saudos re
daktoriams pasidarė? Vi
sur jiems tik pavojus ir pa
vojus. Pavojus net tame, 
kad, ot, lietuvis susitiks su 
lietuviu, pasisveikins, pasi
kalbės, gal dar vienas ki
tam vodkutės ar “Canadian 
Club” po čėrkutę užsifun- 
dys!

Pasakysime, kad tokio 
pakvaišimo, kokį šiandien 
viešai demonstruoja “veiks
nių” ir “vaduotojų” vadai, 
nebuvome matę visoje tiek 
Kanados, tiek Jungtinių 
Valstijų lietuvių istorijoje.

Mes sakome: iš susitikimo 
su svečiais iš Lietuvos jo
kio pavojaus niekam nėra. 
Pavojų yra išgalvoję “va
duotojų” kvailos ir piktos 
galvos.

Azotas konservuoja
JAV sėkmingai tiriamas 

naujas misto produktų kon
servavimo būdas. Į plastma
sinius indus, kuriuose yra 
konservuotini maisto pro
duktai,' tiekiamas skystas 
azotas, verdąs esant 196° C 
temperatūrai. Vei k i a n t 
skystam azotui, konservai

ūmai užšąla, o azotas išga
ruoja.

Dujinis azotas išspaudžia 
orą iš taros ir pastaroji 
automatiškai užsidaro. Taip 
konservuotus maisto pro
duktus galima nebešaldyti 
ir siųsti toliau. Jų kokybė 
nepakinta per kelias savai
tes.

PAVOJUS TIK 
KVAILOSE ir 
PIKTOSE GALVOSE

Ir vėl pas juos “svarbiau
sias” klausimas: susitikti 
ar nesusitikti su svečiais iš 
Lietuvos?! Ir diskutuoja, ir 
barasi, ir piktžodžiauja.

Klausimas vėl iškilo su 
Montrealio paroda. Mat, 
į parodą iš Lietuvos atvyks
ta garbingų, tai e n t i n g ų 
žmonių. Klerikaliniai “Tė
viškės žiburiai” (geg. 13 d.) 
susitikime su jais numato 
didelį pavojų. Girdi, dide
lis pavojus yra, kad dauge
lis kanadiečių lietuvių no
rės su svečiais iš Lietuvos 
susitikti, su jais pasisvei
kinti, su jais Susipažinti; 
Na, ir “čia geros valios iš

■Ryšium su tuo dar gali
ma pridėti, kad “vaduoto
jų” spauda dar ir šiandien 
tebedergia Paryžiaus lietu
vius, kurie buvo susitikę su 
svečiais iš Lietuvos. Štai 
va ką seilėja koks ten Ju
lius Pakalka Chicagos “N” 
geg. 19 d. savo “Atvirame 
laiške Lanskoronskiui: 
Pone Lanskoronski,

Chicagos lietuviai labai pa
sipiktinę Paryžiaus lietuvių, o 
ypatingai Tamstos “kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
pavergėju” žygiais, priimant 
ir vaišinant Lietuvos išgamą, 
bolševikų agentą, V. žalake- 
vičių. Be to, Vieton proestavę 
prieš rodomą prancūzams Lie
tuvą niekinančią propagandi
nę filmą, jūs patys nuėjote jos 
pažiūrėti ir po to padarėte V. 
žalakevičiui priėmimą — vai
šes. Tai negirdėtas lietuvių 
reikalų išdavikiškumo padari
nys. Didesnio mūsų išdavimo 
kovos už Lietuvos laisvę prin
cipu vargu begalima būtų ras
ti, nebent dar šnipinėjimą 
okupantui.

Mūsų komentarai nebe
reikalingi. •:

NAUJAS LEIDINĖLIS
New Yorke pasirodė nau

jas trimėnesinis leidinėlis 
“Fact Memorandum.” Jį 
leidžia “Committee to Com
bat Nazism and Anti-Semit
ism.” Leidinio redakciją su
daro Charles R. Allen, Max 
Kurz, Wallace A. Morgan 
ir T. H. Tetens. Visi pla
čiai žinomi veikėjai.

Pirmajame numeryje daug 
vietos pašvenčiama numas- 
kavimui kaip nacio Vakarų 
Vokietijos prezidento Hein
richo Lubkės ir premjero 
Kurt Georg Kiesingerio, 
Taip pat nurodoma, kad 
naujosios nacių Nacionali
nės Demokratinės Partijos 
pasirodymas ’scenoje Vaka
rų Vokietijoje sudaro dide
lį pavojų. Kaip diena aišku, 
kad Vakarų Vokietijoje hit- 
lerizmas iš naujo kelia gal
vą.

Leidinio adresas: “Fact 
Memorandum,” 1182 Broad
way, Suite 1106, New York, 
N. Y. 10010.

Dantų spalva ir antibiotikai
Grupė Bostono gydytojų 

nustatė, kad laikiną moks
leivių dantų patamsėjimą 
sukelia gydymui naudojami 
antibiotikai, jų tarpe tetra
ciklinas. Antibioti k u o s e 
esantis pigmentas veikia 
augančią emalę ir jai su
teikia rusvą atspalvį. Vėliau 
dantys įgauna normai i ą 
spalvą.

Sugrįžus
Lietuvos baldžių gaminiai 

pasiekia vis tolesnius kraš
tus. Juos žino ir kaitrio
sios A f r i k o s — Somalio, 
Gvinėjos, Malio — gyven
tojai. Praėjusių metų pa
baigoje Vilniuje suprojek
tuoti ir Lietuvos įmonėse 
pagaminti baldai naujoms 
Jemeno — Sanos, Hodeldos 
ir Taizo miestų mokykloms. 
Neseniai iš ten pagrįžo ir 
šių eilučių autorius, pa
dėjęs minėtus baldus mon
tuoti.

Jemenas—tai kraštas, kur, 
galima sakyti, viduramžiai 
persipynę su mūsų dieno
mis. Laikas čia tarytum 
buvo sustojęs. Ir sustojęs 
ilgus šimtmečius. Civiliza
cijos ir kraštutinio atsiliki
mo junginys sukuria ne
įprastą atmosferą. Juk, sa
kysim, Sanos, Hodeldos, 
dos, Taizo ir kitų miestų 
grožis, arabiško turgaus 
spalvų margumas, iaudies 
meninės kūrybos šedevrai 
negali nustelbti to liūdno 
palikimo, kurį paliko kara
lių viešpatavimo epochos. 
Nėra šiame krašte aukštų
jų mokyklų, muziejų, bibli
otekų, dargi knygų ne
spausdinta. Miestuose nėra 
kanalizacijos - vandentiekio 
įrengimų. Tai—mažytė da
lis to, su kuo teko susidur
ti kiekviename žingsnyje.

Jemenas — labai savita 
šalis. Kadaise • čia būta 
aukštos kultūros, kurios 
pėdsakus užtinki ir šian
dien. Miestų architektūra 
išlaikė senas tradicijas, ir 
atvykęs pamatai ; įdomius 
statinius. Vykusiai naudo
jamos vietines medžiagos— 
plikasis molis ir akmuo. 
Gerų meistrų rankos jas 
paverčia į pasakiškų tūrių 
ir kontūrų pastatus. Iš jų 
kuriamas ir puikusis arabų 
ornamentas, apie kurio me
niškumą tiek d a trg man 
jau buvo tekę girdėti. Da
bar pamačiau savo akimis. 
Gyvenamuose namuose pla
čiai taikomi spalvoto stiklo 
vitražai, ypač gražiai atro
dą vakarais.

Krašte, nepagarsėjusiame 
gamtos turtais, klesti pre
kyba ir amatai. Sanos ju
velyrai ir šiandien gamina 
nuostabius dirbinius iš va
rio, sidabro, aukso...

Tiesa, kaip jau minėjau, 
jaučiamas ir dvidešimto 
amžiaus pulsas. Jemenie- 
čiai noriai keičia kupranu
garius į automobilius, daug 
kur matyti tranzistoriniai 
radijo aparatai. Net šven-

iš Jemeno
tikas, kvie s d a m a s tikin
čiuosius maldai, naudojasi 
garsintuvais.

Vis dažniau matyti vyrų 
šiuolaikiniais d r a b užiais. 
Tačiau moterys ir šiandien 
apsigaubusios paslaptingo- 
gomis čadromis, baikščiai 
slepia akis.

Tik 1962 m. Jemenas pra
dėjo “normalų” gyvenimą, 
užmezgė naudingus ryšius 
su įvairiomis pasaulio vals
tybėmis. Miestų vaizdas kei
čiasi. Statomi modernūs 
pastatai, tiesiamos plačios 
gatvės, kuriamos kultūri
nės įstaigos.

Trys naujos mokyklos, 
kuriose sumontuoti lietu
viški L'Mai, —<’tai naujų 
pasikeitimų simbolis. Ma
lonu, kad mūsų darbas ge
rai įvertintas, kad ne kartą 
teko girdėti jemeniečių pa
dėkos žodžius.

Gal būt, iš pirmo žvilgs
nio šio krašto “atjaunėji- 
mo” tempai atrodo nepa
kankamai greiti, tačiau, ge
riau susipažinęs, jauti, kad 
čia dirbami dideli darbai, 
kad monarchiją nuvertus! 
valdžia paskelbė žūtbūtinę 
kovą tamsai ir atsilikimui.

Tadas Baginskas
(Iš “Gimtojo krašto”)

Brockton, Mass.
Šiuos žodžius rašant pa

vasaris jau pasibaigė, pra
sideda vasara. Laikas bė
ga labai greitai. Turime 
prisirengti prie vasaros 
veikimo. 

1 •

Sunkiausi vasaros pikni
kai tai apskričių piknikas 
birželio 18, Maple Parke, 
Methuen - Lawrence, Mass. *, 
“Laisvės spaudos piknikas 
liepos (July) 2 d., Montel
lo, Mass.

Todėl LLD 6 kuopos na
riai būkite kuopos susirin
kime pirmadienį, birželio 5.

• 1

Pirmas šios vasaros pa
rengimas, tai M o n t e 11 o s 
Moterų Apšvietos klubo. 
Jos rengia gegužinės “May 
Walk” (eiseną). Įvyks sek
madienį, gegužės 28-tą, K. 
Ustupų sode, 27 Cleveland 
Ave. Pradžia vidurdienį. 
Prašo vietinius ir iš apylin
kės visus dalyvauti. Suei
sime, pasikalbėsime, tyra
me ore praleisime laiką.

Jeigu lytų, parengimas 
vistiek įvyks Liet. Taut. 
Namo mokyklos halėje.

George Shimaitis

NEJAU ŽIEMA?
Nejau žiema? Užklojo ledas upę. 
Linguoja varnos, medžiuose sutūpę. 
Sidabrą šaltą papūtė šiaurys 
Ir užtrenkė visų namų duris.
Nejau žiema? Jau langus braižo šaltis. 
Įšalo tvenkiny pa juodus valtis, 
Ir skamba žingsnių aidas, kai eini, 
Sustyrusiame gatvės grindiny.
Suspindo saulė, ir miškai sužibo, 
Lyg tūkstančiai baltų varpelių kybo, 
Ir gaudau aš nulinkusias šakas, 
Viršum pakėlęs ištiestas rankas.
Aš iškeliu abi rankas į dangų—
Lyg aukštos žvaigždės

plaukia man tarp rankų, 
Lyg vėsūs, blankūs saulės spinduliai, 
Sužibę širdyje melsvai, žaliai.
Nejau žiema? Kodėl gi man tai gera? 
Kodėl lyg upė linksmas vėjas šnera? 
Kodėl gi žydi medžiai ir laukai 
Baltai, žydrai, geltonai ir pilkai?

• Ant. Venclova

Hartford, Conn

geriau negu buvo I 
Gražiai padainavo

Gegužės 24 d. įvykęs Ląjfe 
vės choro parengimas 
vyko 
ketas i. 
worcesterietes H. Smith ir
I. Janulienė duetus ir I. Ja- " 
nulienė solo. Išėjo labai v 
graži 
giau 

Lai
4 daineles. 
kalbėĮjo drg. Kunca iš New 
Have 
Bridgeport© apie choro nu
veiktus darbus.

Buvo labai malonus laiš
kas nuo Worcesterio Aido 
choro 
su $1 
kinin 
Sveči

O M. Nikzentaitienė pri
siuntė raudonų rožių; nors 
pati sirginėju,_ bet nepamir
šo s\ 
jubiliejaus.

La.
me j tįsų prisiminimą ir gra
žius
vės dhoro varde tariu šir
dinga ačiū!

ai. Publika vis dau- 
reikalavo.
svės choras sudainavo

Po to trumpai

no ir Strižauskas iš

, sveikinantis jubiliatą 
1 Taipgi gražus svei- 
as nuo Hartfordo 
) su $10.

arbaus Laisvės choro

jai labai mes įvertina-

inkėjimus mums. Lais

metų

gų ii

ažu prisiminti per 40 
nuveiktus darbus. Tai 

ngos darbščiųjų drau- 
draugių; jos parodo, 

ilima nuveikti dirbant 
rdžiai ir teisingai.nuoš:

Mūsų nenuilstanti pran
cūzaitė Vilma . Hollis per 22 
metu 
les h 
kai ■ 
kyda 
geria

s mokė liaudies daine- 
armoningai dainuoti, 
tada ir gaidas pritai- 
na mūsų balsams, kad 
u dainuotus! ir kad 

dikcih'a būtų gera. Pamilu
si lietuvius ir mūsų gražią 
kalba, ji nuoširdžiai dirbo 
Laisvės chorui.

ina ir suėjimas sykį į 
tę didžiai pagelbėję 
s palaikyti jauną dvm 
jrfįtjnŽje, ir . ne . taip 
a metų našta mūsų pe-

sava 
mum 
šią į

čius.
siems esame dėkingi, 
tik prisidėjo prie dar-kas

bo, kad parengimas būtų 
paseiemingas.

Ma tėsi daug veidų iš kitų 
kolonijų žmonių, net ir iš 
Bostono ir iš kitur.

Vandens “bomba”
Japonų gaisrininkai gais

rams gesinti naudoja “bom
bą.” Tai plieninis rutulys, 
kurio pavi r š i u j e, yra 18
čiaupų. Į indą pripilama 90 
litrų abai suslėgto vandene.
“Bomba” kabo ant troso p^ 
malūnsparniu, kuris ją nu
meta į gaisro židinį. Kai 
Tokijo pakrašty užsidegė
mažas namas, “bomba” už
gesino gaisrą per 5 sekun
des.

naujų staltiesėlių pavyzdžius 
M. Baranausko nuotrauka
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r New Yorko miesto ribose 
gegužės 22 d. susidūrė du 
prekiniai traukiniai. Žuvo 
6 darbininkai, sužeista 4.

Nelaimė ištiko trauki
niams einant po apie 40 
mylių per valandą greičiu 
ant vienų bėgių priešais 
viens kitą? Trenksmas bu
vo toks didelis, jog tūlus 
darbininkus nusviedė toli 
nuo stovėtos vietos. Kai 
kuriuos vagonus nušokdino 
nuo bėgių ir užvarė prieš 
pakrantę. Eksplozija pa
degė didelį plotą. Griuvė- 

i siu prispaustieji neturėjo 
progos gelbėtis.

Valdžia ketina tyrinėti, 
dėl ko įvyko ši baisi katas
trofa.

^Reikalauja pagerinti 
t mokyklose tvarką

Mokytojų unija, ketina 
reikalauti, kad valdžia už
darytų tas mokyklas, ku
riose nėra mokykloms bū
tinos tvarkos, iki tvarka 
bus įvesta. Taipgi žada rei
kalauti užmokesčio už ne
dirbtą laiką tiems, kurie dėl 

*' tos priežasties būtų priver
sti nedirbti.

5 ŽINIOS
Žmoniški kaimynai

Fašistuojantys vandalai 
prieš keliolika dienų Long 
Islande apdarkė vienos kvei- 
kerių religinių žmonių or
ganizacijos įstaigos sienas, 
aprašinėjo kurstančiais prie 
kruvinų puolimų šūkiais, 
įtarė protestuojant prieš 
kara Vietname.

Bet kaimynai sprendė, 
jog grupė turi demokratinę į 
teisę pritarti ar nepritarti! 
kam nors. Už savaitės jie 
sudarė talką ir sykiu su įs
taigos savininkais naujutė
liu dažo rūbu apvilko visą 
sieną. i

“Laisvės” Reikalais
Sekanti prieteliai, atsinaujindami laikraščio prenu

meratą, prisiuntė ir finansinės paramos—
Lietuvių Meno Sąjungos 2-oji Apskritis

(per M. Sukackienę), Worcester, Mass. $100.00

Iš pašalpos gyvena 
80,000 vaikų

New Yorke apie 80,000 
vaikų žemiau 17 metų jau 
gyvena iš gaunamų labda
rybės šalpų (relief). Jie 
neturi progos blaivai žiū- 
^ti j šviesesnę ateitį.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

“Lietuvos Mokslų Akademi
ja XXV’’ yra pavadinimas 
stambios šiemet Vilniuje pa
sirodžiusios knygos. Leidinys 
skirtas atžymejimui Mokslų 
Akademiją įsteigimo dvide
šimt penkZrių metų sukakties. 

I Širdingai ačiū Juozui Matu
liui ir Algirdui Žukauskui už 
knygos autografavimą ir pri- 
siuntimą.

Tai iš tikrųjų labai svarbus 
leidinys. Jis mus kuo pla
čiausiai supažindina su šios 
mokslų tvirtovės jau nueitu 
garbingu keliu.

štai Akademijos prezidentas 
mokslininkas J. Matulis duoda 
pkičią bendrą Akademijos 
vystymosi apžvalgą, P. Braz
džiūnas apibūdina fizikos, 
technikos ir matemat ikos 
mokslų skyrių, A. Kancerevi- 
čius supažindina su fizikos ir 
matematikos institutu, V. 
Dauknys — su energetikos ir 
elektrotechnikos institutu, Č. 
Garbaliauskas ir K. Makariū- 
nas kalba apie branduolinės 
fizikos ir radioaktyvių izotopų 
taikymo skyriaus veiklą, K. 
Bieliukas aprašo geografijos 
skyriaus Veiklą, V. Girdzijaus
kas apie chemiją ir biologiją, 
A. Prokopčikas, K. Bernata
vičius, K. Jankevičius, P. Za- 
jančkauskas, J. Prūsaitė, K. 

^JjSsakas, V. Januškevičius, 
Puronas, M. Jučas, A. Jo

nynas ir J. Marcinkevičius 
mus supažindina su kitais 
Akademijos instit u t a i s bei 
skyriais.’ Visi autoriai yra 
įžymūs mokslininkai.

Visi tie, kurie dar ir šian
dien abejoja puikiu mokslo 
suklestėjimu Tarybų Lietuvo
je, būtinai turėtų šią knygą 
jsigyti ir perskaityti.

Lietuvos Mokslų Akademi- 
,^'Ja ir jos darbuotojai, su ku- 

fcį^daugybe teko ir asmeniš- 
^dhsusipažinti per viešnagę 

Jpuvoje, yra pasididžiavimas 
, tfsos lietuvių tautos ir kiek

vieno susipratudio lietuvio vi* 
sur.

Liaudies mokytojai
Mokytojas — tai pati ma

siškiausia ir garbingiausia 
profesija Lietuvoje. Dau-' 
giau kaip 30 tūks t a n č i ų 
mok v t o j u šiandien dirba 
bendrojo lavinimo mokyk
lose, kuriose moko ir auk
lėja daugiau kaip pusę mi
lijono moksleivių.

Socialistinė santvarka 
sudarė geras sąlygas, kad 
jaunoji karta augtų kultū
ringa ir išsilavinus, kad ji 
tinkamai pasiruoštų gyve
nimui, kūrybinei veiklai. 
Tam, visu pirma, reikėjo 
naru ošti daug liaudies švie
tėju. Vilniaus ir Šiaulių 
pedagoginiai institutai. Vil
niaus universitetas pokario 
metais paruošė apie 23.000 
mokytoiu, jau nekalbant 
anie tūkstančius mažesnio 
išsilavinimo mokytojų.

Priešingi militarinei 
tarnybai

21 New Yorko universi
teto studentas spaudoje pa
siskelbė, kad jie neis mili- 
tarinėn tarnvbon todėl, kad 
jie yra priešingi Vietnamo 
karui.

Protestuoja prieš karą 
Vietname

Ithaca, N. Y. — Apie du 
šimtus Cornell universiteto 
studentų Čia suruošė de
monstraciją, reikalaudami 
baigti karą Vietname.

2,000 piketavo rotušę
Apie 2,000 telefonų dar

bininkų piketavo miesto ro
tušę, reikalaudami daugiau 
apsaugos nuou kriminalis
tų.

Kinai smerkia JAV
Tokio. — Iš Pekino gauta 

žinių, kad Kinijos spauda 
rūsčiai pasmerkė JAV dėl 
įsiveržimo į demilitarizuotą 
zoną Vietname.

Western Union viršinin
kai ketina loterijos tikėtų 
nepardavinėti, per mažai 
temoka už darbą. Jie rei
kalavo 12 procentų.

Pranešimas
WATERBURY, CONN. 

Paraginimas
LLD 28 kuopos susirin

kimas kviečiamas sekma
dieni, birželio 4 d., 2 valan
dą, 103 Green st. svetainėj.

Šis susirinkimas bus 
gana svarbus, tad visi bū
tinai turime jame dalyvau
ti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti.

Dar nekurie neužsimokė* 
jo duokles, tai malonėkite 
užsimokėti.

Nepamirškite savo drau
gus pakalbinti į mūsų kuo
pą įsirašyti. Po pasitarimų 
turėsime užkandžių.

KIem Yenkeliūnienč

J. Cedrono atminčiai nuo giminių,
Brooklyn, N. Y........................................... 25.00

Helen Mikita, Miami, Fla................................ 25.00
Richmondhillietis .........................     20.00
A. ir M. Raškauskai, Waterbury, Conn............20.00
Anna Daukus, Detroit, Mich............................ 11.00
J. K., F. K., J. A. (kolektyvo darbas),

Huntington, N. ■ Y. ................................. 10.00
Dr. John S. Staneslow, Prospect, Conn........... 10.00
M. Karpavičienė, Nashua, N. H...................... 10.00
St. Radusis, Bayonne, N. J. . ......................... 10.00
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y. .. . ................... 10.00
Jurgis Macevičius, Frankfort, N. Y................. 8.00
A. /line, Detroit, Mich.......... ............................ 6.00
Roselandietis, Ill.......................  6.00
Juozas Pakutka, Chesire, Conn............................ 6.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y......................... 6.00
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.......................... 5.00
Caroline Remeitis, Berlin, Conn....................... 5.00
J. K. Sharkey, Chicago, Ill................................ 5.00
Nellie Skublickas, Ricmond Hill, N. Y..............5.00
S. Večkys, Woodhaven, N. Y............................ 5.00
Leonard Pakštis, Iselin, N. J........ ........................ 5.00
Marija Pacenkienė, Wyoming, Pa................... 5.00
Mr. ir Mrs. H. Tureikis, Philadelphia, Pa........ 5.00
J. ir O. Samulėnai, Fitchburg, Mass................... 5.00
V. Judzentavičius, Chicago, Ill...................... 3.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill.................................. 3.00
John Slench, Chicago, Ill................................. 3.00
V. Macy, Voluntown, Conn. .. ........................  3.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa......... ............ 3.00
J. Gataveckas, Carnegie. Pa..................  2.00
D. M. Solomskas, Floral Park, N. Y................... 2.00
K. C. Strauss, Easton, Pa............................  2.00
M. ir M. Riskevičiai, Brooklyn, N. Y. .................2.00
Martha Skerston, Randolph, Mass.................. 1.50
Po $1: F. Mankauskas, Wilkes-Barre, Pa.; Napole

onas Kisielius, Brooklyn, N. Y.; Pr. Jočionis, Dearborn, 
Mich.; A. Skirmont, Eva Kavolienė, M. Gutauskienė, 
Brockton, Mass.; Geo. Paulukonis, Shaft, Pa.; Stanley 
Yanuskis,, Miami, Fla.; J. Kireilis, Johnson City, N. Y.;
M. Kalušis, W. Fitchburg, Mass.; J. Kwesko, Newark,
N. J.; A. Burt, Ramond, Wash.; Pr. Jasiukaitis, Fair
view, N. J.; Helen Graibus, Carle Pl., N. Y.; Geo. Bud- 
ris, Elizabeth, N. J.; J. Katinis, Easton, Pa.; Isabella 
Macewicz, E. Billerica, Mass.; A. Paukštienė, Miami,

.U1 ••

Ačiuojame viršminėtiems rėmėjams už jų paramą.
“Laisvės” Administracija

Rašytojas Baltrūnas — A., Sutkaus nuotrauka

SU ROGUTĖMIS JAUNA ŠEIMA Į DARBĄ
Tėvelio žingsniai—energingi, spėrūs, 
Rogutėse pipiras aptulotas;
Jis traukiamas, virvutės įsitvėrus;
Mamos blakstienos—šerkšno apšarmotos,—

Greit jau aštuonios lygiai,
Visur jie bendražygiai

Be ginčų, be intrigų
Darbe, ruošoj, prie knygų.

Žingsnius jų žvalina šiaurys nirtingas, 
Jiems veidus masažuoja, dažo,—< 
Juos traukia siekis tapti nemirtingais
Tame, kurį vaikų darželiu veža:

Ir šalty, ir per liūtį
Jiems laimė žengt per kliūtį.

Aukotis, kurti, būti!
KoUeistar—būti! Būti!

\ J. Subata

CLEVELAND, OHIO
Iš Moterų Klubo 

susirinkimo
Gegužės 11 dieną įvyko 

mėnesinis Moterų Klubo 
susirinkimas, kuriame drg. 
J. Žebrys buvo pakviestas 
duoti paskaitą. Bet šiame 
susirinkime buvo ir Moti
nos dienos minėjimas, tai 
klubo sekretorė d. M. Ma- 
čionienė buvo paruošus gra
žią paskaitą Motinos dienos 
klausimu, tai antroji pa
skaita tapo atidėta sekan
čiam klubo susirinkimui. 
Atidėta dar ir dėl to, kad, 
dėl blogo oro, šis susirinki
mas nebuvo skai 11 i n g a s 
kaip paprastai būna.

Sekantis Moterų klubo 
susirinkimas įvyks birželio 
8 dieną paprastoje susirin
kimų vietoje, 1-mą vai. po 
pietų. Kviečiamos ne tik 
visos klubo narės, bet ir pa
šalinė publika atsilankyti. 
Paskaita paruošta istori
niais klau simais — apie 
krikščionybės įvedimą Lie
tuvoje. Kurie nėra tuo 
klausimu susipažinę, turėtų 
būtinai atsilankyti.

Svečias .

Gegužės 30 d. Vienerių metų mirties proga —
prie mylimos žmonos MATILDOS kapo
Prabėgo jau metai skęstantys liūdesy,
Kaip mano brangioji mane p alikai.
Negirdžiu paguodos, nei žody ių skambesio,
Kuriais tiek daug mane rami įai.

Gyvenimo viltys, kurias puoselėjai,
Sudužo, pranyko, nuėjo užmarštin.
Kas gali atminti kiek va rgo padėjai,
Beruošiant sau kelią švic sion ateitim

Tas laimes, ką troškai, netek o sulaukti,
Gyvybę nuskynė nelaukta mh tis.
Nežiūrint, kiek jėgų mojaisi lukauti,
Nes to karštai troško jautrioj i širdis.

Matant kuomet tavo kumis gęsta, bąla,
Tuoj apsiautė tamsi migi a.
Nuliūdusi mano širdis di 
O krūtinėn veržias tyla.

eba, šąla,

Aš rymoju, liūdžiu, giliai nu: 
Prie kapo nakties glūdumoje

riminęs

Ir glausdamas kapą, karštai 
Aš šaukiu, išgirsk gilumoje.

prie krūtinės,

Bet šaltasis kapas prabi t negalėjo,
Vien tyla grabinė slapti įga,
Tik tartum vėjelis į ausį šnabždėjo —
Lai ilsis krūtinė jausmin ga.

J. Žebrys
Cleveland, Ohio.

PRISIMINIMAS MIRUSIŲ NARIŲ

Įvairumai
TELEL AZERIS

JAV sukurta tamsoje ma
tanti televizijos kamera. 
Tai pasidarė įmanoma, ap
švietus daiktus tokios že
mos šviesos įtampos laze
rio spinduliu, kad jis nema
tomas. Tie, kurie rodomi 
televizoriaus ekrane, gali ir 
nežinoti apie tai. Naujaja
me įrenginyje panaudotas 
dujų lazeris, jo spindulys j 
pakankamai ' stiprus,, kad / 
daiktai ir žmonės būtų ma
tomi per 9 metrus nuo ka
meros.

Televizinio lazerio siste
ma galės būti pritaikyta 
aviacijoje, nusil e i d ž i a n t 
lėktuvams -tamsoie. Pakili- 
mo-nusileidimo tako kontū
rai bus tiksliai perduoti 
lėktuvo kabinos televizijos 
ekranui. Ateityje telelaze- 
riai padės tyrinėti naktinių 
gyvūnų gyvenimą.

DDT Antarkditoje
Viena keistųjų Antarkti

dos mįslių: mokslininkai 
aptiko gerai mums pažįs
tamų DDT miltelių pėdsa
kus kai kurių Pietų ašiga
lyje. gyvenančių gyvūnų ke
penyse ir riebaluose, nors 
tose vietose DDT niekada 
nebuvo naudojami. Iš kur 
pingvinų ir ruonių organiz
muose atsirado šio insekti
cido dalelių? Vargu DDT 
molekules i Antarktidą ga
lėjo atnešti oro srovės. Šio 
nesuprantamo reiškinio 
priežasčių tebeieškoma.

Japonijoje atidaryta nir^ 
moii pasaulyje žuvų,, vėžlių 
ir žinduoliu ligoninė. De
vyni specialistai gvdo 250- 
iki 300 įvairių rūšių “ligo
nių.” Ligoninėje yra chi
rurginis ir akių skyrius.

Bandymais įrodyta, kad, į 
vištų lesalą primaišius ami
no rūgščių, iš kiaušinių iš
sirita daugiau viščiukų. 
Vienos amino rūgštys pasi
didina gaidukų skaičių, o 
kitos — vištyčių.

Brangiausias vynas pa
saulyje — 1806 metų gamy
bos. Jo butelis kainuoja 403 
dolerius.

Su gailesčiu širdyse mes prisimename pasi
traukusius iš gyvųjų tarpo LLD 153 KUOPOS 
NARIUS.

Mes stengiamės vykdyti toliau jūsų pradėtą 
darbą.

Kuopos valdyba ir nariai, 
San Francisco, Calif.

Prisiminimas /
Proga Memorial Day (Prisiminimo Dienos) 

šiuomi norime pagerbti mūsų kuopos mirusius 
narius, kurie gyvi būdami, pagelbėjo kuopai gy
vuoti vienu ar kitu būdu. Amžina atmintis jiems.

A. J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė
U. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
P. Grabauskas
P. Juozevičius
J. Jurevičius
C. Jankaitis
O. Jakštienė
Z. Kavoliūrias

Kairys 
Kazlauskas 
Litwin 
Malinauskas 
Nečiunskienė 
Rainys 
Repšys 
Sadauskas 
Titanis 
Vaznys 
Venckūnienė

— ALDLD 185 kuopos 
Valdyba ir nariai.

Ozone Park, N. Y.

o.
T

PRISIMINIMA
Brooklyn-Ozone Par

Literatūros Draug: 
kuopos mirę i

P. Bukšnys
V. Degutis
M. Dobinis ]
Ona Dobinienė <
P. Gražys
J. Gaitis «
P. Gyvis
Z. Gailiūnas
Adelė Kalakauskienė
J. Kalvaitis
Teof. Kapočius
J. Kovas
A. Linkus
J. Litvinskas
V. Lukminas
K. Mitkus
P. Poškaitis
P. Reinhardt
A. Raulušaitis

Memorial Day—Atminimų dier 
prisimename jūsų narystę ir 
Literatūros Draugijoj ir ryž 
ir joje išlaikyti neišdildomą

r k N.Y.

i j os 1-osios 
lariai
L Rukšis 
ML Sapiega 
<. Sungaila 
L Stakvilevičius 

Stankevičius
L Steponaitis 
T. Stupuras 
<. Šimkus 
L šukaitis 
Vlarg. Slogsnaitienė 
Amelia Stupurienė 
V. Tauras 
L Urbonas 
Anicetas Vildžius 
L Vaiginis 
<. Vigūnas 
<. Žemaitienė1 
V. Zoruba

ą, gegužės 30-ją— 
darbus kultūrinėj 
tamės ją auginti 

jūsų atminimą.
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ŠIANDIENINE TARYBŲ 
LIETUVOS SPAUDA

Mūsų amžiuje neįmano
ma žmogų įsivaizduoti be 
laikraščio ir knygų. Spau
da, radijas ir televizija ta
po neatskiriamais mūsų bi
čiuliais ir palydovais, ge
riausiais pagalbininkais su
sivokti milžiniškame moks
lo ir technikos laimėjimų, 
politinių ir kultūrinių įvy
kių labirinte. Pagaliau 
spauda yra viena iš geriau
sių priemonių pažinti tau
tas, ji suartina su milijo
nais žmonių visuose konti
nentuose.

Spauda tapo labai popu
liari ir mėgiama Lietuvoje. 
Dabar tiek mieste, tiek ir 
kaime vargiai besurasi žmo
gų, kuris kasdien neper
žiūrėtų vieno ar kelių laik
raščių ir žurnalų, nepasido
mėtų, kas vyksta Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje, užsienio 
šalyse, nepasigilintų į vieną 
kitą ūkinę ir mokslinę prob
lemą. Nuolat sparčiai au- 
gantieji laikraščių, žurnalų 
ir knygų tiražai rodo didelį 
Lietuvos gyventojų išpru
simą, aukštą jų kultūrą. 
Lietuva pagal laikraščių ir 
žurnalų prenumeratą užima 
pirmąją vietą Tarybų Są
jungoje. Šiuo atžvilgiu ji 
gerokai pralenkia tokias 
išsivysčiusias kapita
listines šalis kaip Angli
ja, Danija, Švedija. Lietu
voje tūkstančiui gy veto jų 
tenka 1,400 laikraščių ir 
žurnalų. Palyginus su pra
ėjusiais metais laikraščių 
ir žurnalų prenumerata pa
didėjo 650 tūkstančių eg
zempliorių ir pasiekė 4 mi
lijonus 130 tūkstančių eg
zempliorių. Tai gana daug 
tokiai nedidelei gyventojų 
skaičiumi šaliai kaip Lietu
va. Praktiškai dabar kiek
vieną šeimą lanko po kelis 
laikraščius ir žurnalus.

Auga ir laikraščių bei 
žurnalų populiarumas. 
“Tiesos” dienraštis dabar 
leidžiamas ketvirčio milijo
no egzempliorių tira
žu. Žurnalai “Mokslas ir 
gyvenimas” bei “Tarybinė 
moteris“ nedaug atsilieka 
nuo “Tiesos.” Jų tiražai vir
šija 200 tūkstančių egzemp
liorių. Laikraščiai “Vals
tiečių laikraštis,” “Komjau
nimo tiesa,” “Lietuvos pio
nierius,” žurnalai “Jauni
mo gretos,” “Genys” ir 
kai kurie kiti išleidžiami 
daugiau kaip po 100 tūks
tančių egzempliorių kiek
vienas. Solidžiais tiražais 
išeina žurnalai “Šluota,” 
"Švyturys,” “Mūsų sodai,” 
“Mūsų gamta,” “Ekrano 
naujienos,” “Kultūros ba
rai” ir kt. Šiais metais 
pradėjo eiti savaitraštis 
“Gimtasis kraštas” ir lite- 
ratūrinis-visuomeninis žur
nalas jaunimui “Nemunas.” 
Dabar Lietuvoje išeina 62 
respublikiniai laikraščiai ir 
žurnalai. Be jų penkiuose 
didžiausiuose Lietuvos 
miestuose — Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje — išeina mies
tų laikraščiai — dienraščiai, 
kurių' bendras tiražas vir
šija 200 tūkstančių egzemp
liorių. Štai, “Kauno tiesa” 
kasdien patenka į 70 tūks
tančių, o “Tarybinė Klaipė
da” — į 45 tūkstančių skai
tytojų rankas. Be to 44 
rajonuose po 2-3 kartus į 
savaitę išeina vietiniai laik
raščiai. Jų bendras tiražas 
siekia arti 400 tūkstančių 
egzempliorių. Kai kurie ra
joniniai laikraščiai taip 
pat išeina gana nemažais

tiražais — po 12-15 tūks
tančių. Prieškarinėje Lietu
voje laikraštis ar žurnalas, 
turėjęs tokį tiražą, buvo 
laikomas plačiai skaitomu.

Pastaruoju metu išaugo 
ir gerai, įdomiai rašančių 
žurnalistų gretos, pagerėjo 
ryšiai su skaitytojąis. Da
bar Lietuvos žurnalistų są
jungai priklauso 572 žur
nalistai. Jų veiklos skatini
mui Tarybų Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas įsteigė “Lietuvos 
nusipelniuosio žurnalisto” 
garbės vardą. Šis vardas 
suteikiamas žurnalistikoje 
ne mažiau dešimt metų ir 
aktyviai daly vau j an t i e m s 
visuomeniniame gyvenime. 
Už geriausius žurnalisti
nius darbus kasmet skiria
mos Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko premijos. Šios pre
mijos laureatais jau tapo 18 
geriausių Lietuvoje spau
dos, radijo bei televizijos, 
leidyklų ir telegramų agen
tūros žurnalistų. Be to, pa
staraisiais metais už ilga
metį ir nepriekaištingą dar
bą spaudoje, aktyvią žurna
listinę veiklą Tarybų Sąjun
gos ordinais ir medaliais 
apdovanota 70 žurnalistų, 
penkiolikai žurnalistų su
teiktas Lietuvos nusipelniu
sio kultūros veikėjo arba 
Lietuvos nusipelniusio žur-i 
nalisto garbės vardas.

Didelio masto pasilakė ir 
knygų leidimas. Jeigu 1940 
metais buvo išleistos 387 
knygos, trijų milijonų 770 
tūkstančių egze m p 1 i o r i ų 
tiražu, tai pernai buvo: 
išleista daugiau kaip pus-Į 
trečio tūkstančio knygų,! 
o jų tiražas viršijo 15 mili
jonų egzempliorių arba po; 
penkias knygas kiekvienam 
gyventojui, nežiūrint kokio 
jis amžiaus bebūtų. Poka
rio metais Lietuvoje išleis
ta daugiau kaip 33 tūkstan
čiai knygų, o jų tiražas pa
siekė ketvirtį milijardo. 
Ypač daug leidžiama origi
naliosios mokslinės, politi
nės ir grožinės literatūros. 
Dešimttūkstantini a i s tira
žais leidžiami E. Mieželai
čio, J. Marcinkevičiaus, L 
Simonaitytės, A. Venclovos, 
T. Tilvyčio, A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus. A. Bieliausko ir 
daugelio kitų poetų, prozai
kų, dramaturgų knygos. 
Mėgstamos ir jaunosios 
kartos literatų knygos. O 
jų pastaraisiais metais į 
lietuvių literatūrą įsiliejo 
gana gražus būrys. Daug 
dėmesio skiriama lietuvių 
literatūros klasikai. Pakar
totiniais leidiniais leidžiami 
K. Donelaičio, Žemaitės, 
Maironio, Vaižganto, V. 
.Krėvės, P. Cvirkos, S. Nė
ries, S. Petkevičaitės-Bitės 
ir kitų raštai. Didelis dar
bas atliekamas leidžiant 
mokslinę ir techninę litera
tūras. Išleista po kelis to
mus “Lietuvos istorijos,” 
“Lietuvių literatūros istori
jos,” “Lietuvos floros,” 
“Lietuvos fizinės geogra
fijos,” leidžiamas di
dysis “Lietuvių kalbos žo
dynas,” mokslinė daugiato
mė “Lietuvių kalbos gra
matika,” “Lietuvos Mokslų 
akademijos darbai,” “Bal
tistika,” “Literatūra ir kal
ba” ir daugelis kitų leidi- 
my.

Kasmet knygų derlius yra 
gausus ir įvairus, o tai la
bai džiugina reiklų Lietu
vos skaitytoją.

B. Sungailiškis

Lietuvių Meno Sąjungos Antroji Apskritis
Mirusiųjų pagerbimo dieną prisimename, pagerbiame lietuviškos dainos aukletojus- 

myletojus išeivijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose

Mikas Petrauskas 
1823-1937

Mikas Petrauskas, lietu
viškos dainos kompozito- 
rius-kūrėjas, men i n i n k ų 
auklėtojas, ilgą eilę metų 
gyveno LMS Antrosios ap
skrities ribose. Gražiausią 
savo gyvenimo dalį jis su
dėjo dainos meno ugdymui. 
Nepavadu o j a m a i padėjo 
ankstyviesiems iš Lietu
vos ateiviams pamilti 
dainą, su ja skaidrinti savo 
pilkas gyvenimo dienas ir 
toli esant nuo Tėvynės.

Mikas Petrauskas, kaip 
muzikas, paliko Amerikos 
lietuviams didelės vertės 
nemirtingą idealą.

Vincas Visotskis
Vincas Visotskis, įžymus 

chorų, orkestrų vedėjas, 
Miko Petrausko mokinys, 
buvo baigęs chorų ir or
kestrų vadovavimui moks
lo šaką. Gimęs Žemalės 
miestelyje, prie Latvijos 
rubežiaus.

Visotskis savo talentu, 
ryžtu aukštai iškėlė muzi
kos dainos meną Connecti
cut valstijoje. Netikėta 
mirtis nuskynė šio tauraus 
muziko gyvybę ankstyvame 
amžiuje, atnešė meninin
kams nemirštiną nuostolį.

San Francisco, Calif.
♦

Motinos Dienai šaunus 
pobūvis

Balandžio 14 dieną A. ir 
V. Taraškų rezidenc i j o j e 
San Leandre įvyko Motinos 
Dienos atžymoj imas. Jį su
ruošė vieni Oaklando ir San 
Leandro vyrai be moterų 
talkos. ‘

Tikrai buvo didelis mote
rims surprizas. Vyrai su
planavo ir paruošė nepa
prastai skanius pietus. Jie 
patys prižvejojo žuvų ir iš
taisė kar a 1 i š k u s pietus. 
Moterims šį sykį vyrai ne
leido nė rankų pridėti prie

Ką reiškia
perversmas Graikijoje?

Edvardas Šiugeris
Edvardas Šiugeris — re

tos ištvermės, ryžto meni
ninkas darbuotojas — sū
nus mūsų kaimyniškos ta
rybinės respublikos Latvi
jos — į mūsų eiles atėjo 
XX-ojo šimtmečio pradžio
je. Jis harmonizavo lietu
vių liaudies dūinas, gamino 
joms muziką. Mūsų LMS 
Antrosios apskrities ribose 
jis buvo daugelio chorų mo
kytoju. Jo direkcijoje per 
dešimtmečius aidėjo lietu
vių dainos salėse, parkuo
se. Jo šviesios asmenybės 
atmintis bus ilgus laikus 
su mumis.

/

Izabelė Jarmalavičiūtė-
Kugel

Jsi amerikietė lietuvaitė 
buvo pasiekus aukštą muzi
kos mokslą kaip pianistė ir 
chorvedė. Eilę metų ėjo 
LMS Antrosios apskrities 
muzikės - direktorės parei
gas. Mirtis ją pakirto jau
natvėje, nespėjus pasireikš
ti jos muzikos talentui. Jos 
mirtis paliko mūsų apskri
čiai neužpildomą spragą.

Juozafina Streimikaite-
Karsokienė

Karsokienė—amerikiete— 
pasireiškė kaip chorvedė, 
pianistė, įžymi darbuotoja 
mene. Ilgus metus jinai 
mokė Worce s t e r i o Aido 
chorą. Jos ankstyva mir
tis worcesterieciams meno 
mylėtojams liko neužmirš
tamu nuostoliu.

pietų ruošos. Jie patys ke
pė bei virė, patys patarna
vo prie stalų ir patys su
plovė indus.

Tai didelis bravo Kali
fornijos vyrams už tokį pa
siryžimą. Yra sakoma, kur 
yra ryžtas, ten randa
ma ir išeitis. Kitų kolo
nijų vyrai turėtų paimti 
pavyzdį iš ikaliforni e č i ų 
vyrų. Reikia moteris 
kai kada paliuosuoti, kad 
joms būtų proga atsikvėpti, 
nes daugumoj vis tos pačios 
turi gaminti pietus ir t. t.

Šiame jaukiame pobūvyje 
buvo atvykus veiklioji Ona 
Bernotienė iŠ Los Angeles

Antanas Mazurka
Žuvo Ispanijos pilietinia

me kare.
Juozas Sakalas

LMS 2-osios apsrities 
Jaunuolių komisijos narys, 
kovojęs Ispanijos pilietinia
me kare Abraomo Linkolno 
brigadoje, grįžo sužalota 
sveikata. Mirė Chicagoje.

Pranas Baublis
Žuvo Ispanijos kare.
Šie trys jauni meninin

kai, Worrcesterio Aido cho
ro nariai, žuvo kovoje už 
žmogaus laisvę, už taiką 
pasaulyje. Lai būna jiems 
amžina pagarba.

Pagarbus prisiminimas 
lai bus visiems mūsų ap
skrities choruose dainavu
siems, dirbusiems, besiilsin
tiems Amerikos žemėje.

Gi mus, bendrai su jais 
dirbusius, šaukia poeto 
Maironio daina:

Tegu bėga mūsų upės 
į marias giliausias

Tegu skamba
mūsų dainos 
po šalis plačiausias.

LMS ANTROSIOS 
APSKRITIES 
KOMITETAS

Marijona O. Sukackiene 
Ona Visot skiepė 
Jurgis Šimaitis 
Jonas Lukštas

miesto. Bernotienė — bu
vusi sanfranciskietė, čia tu
ri daug draugų.

L—ma

Redakcijos Atsakymai
M. Baltui i Onyte i, San 

Franciske.—Jūsų įspūdžius 
iš kelionės Havajuose gavo
me. išspausdinsime pirmą
ja proga.

Bologna, Italija. — čia 
įvyko aštrūs susikirtimai 
tarp policijos ir žygiuotojų, 
kurie protestavo prieš JAV 
dėl karo Vietname;

Graikijos liaudžiai jau ne 
kartą teko pergyventi kru
vinus reakcijos siautėjimus, 
bet tai, kas šioje šalyje
vyksta dabar, pranoksta 
viską, kas buvo anksčiau.

Po monarchinio-fašistinio 
perversmo, kurį naktį iš 
balandžio 21 dienos į 22-ąją 
įvykdė karinė klika, tūks
tančiai demokratų uždaryti 
į kalėjimus, be teismo iš
siųsti katorgon į negyvena
mas Egėjaus jūros salas. 
Paleistos politinės partijos 
ir pažangios organizacijos, 
panaikinti konsti t u c i j o s 
straipsniai, ga r a n t u o j ą 
buržuazines - demokratines 
laisves. Šalyje jau atsira
do koncentracijos stovyk
los, stambes n i u o s e mies
tuose sudaryti kariniai tri
bunolai politiniams veikė
jams teisti. Už grotų atsi
dūrė graikų tautos didvyris 
Manolis Glezas, buvęs 
prem j e r a s Papandreu su 
sūnumi ir tūkstančiai kitų 
patriotų, kurie išgarsėjo, 
kovodami prieš fašizmą. 
Suimta daugelis parlamen
to deputatų, Lam b r a k i o 
vardo jaunimo organizaci
jos narių. Patriotams gre
sia kruvinas susidorojimas.

Reakcija išsigando
Šis perversmas nėra at

sitiktinis. Jis užbaigė po
litinę krizę, kuri šalyje vy
ravo nuo 1965 metų liepos 
mėnesio, kai iš valdžios bu
vo pašalinta Pap a n d r e u 
vyriausybė.

Gegužės mėnesį turėjo 
įvykti parlamento rinkimai. 
Bet jau ikirinkiminė kam
panija parodė, kad jie nie
ko gero nežada dešinio- 
sioms jėgoms. Įvykusiuose 
mitinguose Graikijos darbo 
žmonės nepritarė vyriausy
bės kariniams įsipareigoji
mams, kad jų tėvynė nebū-

įvelta į kruviną Vietntfr 
karą. Vis įtakingesnė

tų 
mo 
darėsi Vieningoji demokra-

partija (EDA).
Liaudis ruošėsi rinki

mams, o reakcinė karinin- 
kija, karaliaus rūmai ir de
šinieji elementai pagal iš- 
anksto numatytą planą ruo
šėsi perversmui.

Neapsieita, žinoma, ir be 
užj 
imperialistų paramos. Ame
rikos pasiuntinys Atėnuose 
Telbotas jau iki perversmo 
keletą kartų tarėsi su kara
liumi ir savo veiklą ypač 
suaktyvino po to, kai buvo 
sudaryta nauja vyriausybė

Aukščia u s i o j o teismo 
kuroru Kaliasu prieša- 
e. Ne be reikalo prie 

Graikijos krantų ėmė plau
kioti JAV šeštojo laivyno 
laivai ir buvo pareikši, 
kad Vašingtonas pasiniu 

suteikti ekonominę ir 
‘inę paramą Graikijos 
narchinei-fašistinei dik- 
ūrai.

ūrio “patarėjų” — JAV

su 
pre 
ky?

sęs 
kai
mo
tat

Graikija tapo pavojingu 
kariniu - fašistiniu židiniu. 
Tai negali nekelti susirūpi
nimo Europos tautoms, kn

is kovoja už tai, kad Eu- 
oje būtų užtikrinta tvir- 
taika.

rio
rop 
ta

Štai kodėl gausūs mitin
gai vyksta Maskvoje ir 
Londone, Helsinkyje ir Ro
moje, Paryžiuje ir Belgra- 

daugelyje įvairių šalių 
Paprasti darbo 

mės, mokslininkai, kili
os darbuotojai, politiniai 
tėjai protestuoja pri 

kad pažeistos grail^J 
tos konstitucinės teisės 

areštuojami 
epresuojami demokrati-

de, 
mičstu. 
žm 
tūr 
vei 
tai, 
tau
prieš tai, kad 
ir
niaji ir politiniai veikėjai, 
prieš fašizmo atgaivinimą 
(Graikijoje.

V. Petkevičiene.

PHILADELPHIA, PA.
Gamtos rykštė plaka meną

Per daugelį metų, įpusė
jus gegužės mėn. ir pra
džioje birželio, Dailės mu
ziejaus papėdėje, prie ža
liuojančių medžių ir dau
giaspalvių žydinčių gėlių, 
pastato estradą, kurioje ge
rai prasilavinę menininkai 
suvaidina operas, baletus, 
koncertus ir kitokius me
niškus kūrinius atvirame 
ore. nemokamai. Bet šį se
zoną lietus ir šalti vėjai 
nušvilpė trejetą puikių vei
kalų, nepastatytų scenoje. 
Tik gegužės 15-os vakarą 
buvo suvaidintas įspūdin
gas baletas, kurį vaidinant 
aktoriai virpėjo 42-jų laips
nių šaltyje ir nepabaigė 
veikalo.

• — • •

Politinių partijų Šurnas 
jau truputį aprimo. Miesto 
burmistras J. Tate, demo
kratas, vėl laimėjo nomina
cijas antrai B. tarnybai. 
Bet, sakoma, lapkričio mėn, 
rinkimuose respufil ikonų 
partijos kandidatas A. 
Specter grūmoja didžiau
siu pavojumi demokratų 
partijai. Šiomis dienomis, 
dėl negalavimų, rezignavo 
policijos viršyla E. J. Bell. 
Jo vieton paskirtas F. Riz
zo. Policijos komisionierius 
gauna metinės algos $22,- 
000.

N 
šim 
titu

ubalsuota pakeisti seną 
to metų valstijos kons- 
ciją.

Išvykos į baltimoriečių 
ruošiamą pikniką birželio 
11 d. komisija lyg biskį su
sirūpinusi didžiulio bvjgo 
pripildymu. Mat, šiemet 
daugelis išvykos mėgėjft 
nūs
galdvimais. 
tuos draugus ir 
s u 1 
vyk 
tai 
rėš.

skundžia sveikatos ne- 
Bet aš prašau 

drauges 
kaupti visas jėgas ir 
;i į šį linksmą pikniką, 
ir jūsų sveikata page- 

Tyras oras, linksmi
pasimatymai ir pašnekesiai 
su draugais ir pažįstamais 

,da pasuka žmogaus 
<atą gerojon pusėn.

Leonora

visa 
svei

Mieli laisviečiai,
Prašome paskelbti 

raštyje “Laisvėje” šią mū<
sų padėką:

Dėkojame visiems, kurie 
mudu sergančius lankė, do
vanas mums 
kus 
drai 
Chic
PhiLxdelphijoje

nešė, atviru- 
siuntė. Esame dėkingi 
gams Kalifo rnij o j e,
agoje, Baltinio r ė j e, 

ir visoje 
nkėje. Taipgi didžiai 
name paslaugas savo 
ers ir žento, sūnaus įr

vert
dukt
marčios, kurie mudu 
žiūrėjo.

“L aisvei” siunčiame 
Dėkui visiems.

Mr. & Mrs. H. Tureikis
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Miami, Springs, Fla.
žodis iš po 

sunkios ligos
metų kovo 20 dieną 

į Daktarų ligoninę
Gables, Fla. Akių 

specialistas daktaras R. M.
Oliver padarė operaciją ant 
kairiosios akies. Daktaras 
pasakė, kad operacija buvo 
sunki, nes liga (katarakta.) 
buvo perdaug užsisenėjusi 
tačiau operacija buvo ga
na pasekminga.

Ligoninėje kambarys, val
giai ir aptarnavimas buvo 
kuo geriausias. Į namus 
išleido kovo 26. Mano lei- 
dukė Elizabeth parsivežė 

i namo.
Ligoninėje mane aplankė 

daugelis draugų ir draugių.
Dabar jaučiuosi labai ge

rai. Mano artimas draugas 
George Danis turėjo opera
ciją ant abiejų akių nuo 
tos pačios ligos. Jis sura
gino mane ir suteikė savo 
aKinius trumpam laikui pa
naudoti. Gerbiama Marie 
Koch du kartu Socialinio 
Klubo salėje iš estrados pa
gerbė mane. Taipgi užuo
jautos kortomis palinkėjo 
man geros sveikatos visa

Kuriems patogiau važiuo
ti iš Chesterio, būkite ten 
pažymėtu laiku.

Laikas iki pikniko beliko 
trumpas, būtina užsisakyti 
vietą. Kad ji būtų užtikrin
ta, pašaukite A. Zalner: 
HO 8-7226. Visi gausite ge
rą patarnavimą ir puikiai 
praleisime laiką pas mielus 
mūsif baltimoriečius drau
gus: vaišingai būsime pri
imti ir pabuvosime geroj 
sueigoj tarp puikių žmonių.

A. Lipčius

Binghamton, N. Y.

Walter V, Šimkus

Padėka
Širdingiausia padėka 

draugams ir prieteliams, 
kurie man pagelbėjo pri
rengti mano vyro Jurgio 
Mikito šermenis. Tai drau
gams J. ir A. Birštonams 
ir J. ir M. Paukštaičiams.

Ačiū Vincui Bovinui už 
pasakytą kalbą šermeninė
je, Ignui Urbonui už skai
tymą eilėraščio ir J. W.~ 
Thomsonui už kalbą ir pa
kvietimą dalyvių važuoti i 
LSK salę.

Ačiū draugijoms — LSK, 
Aido chorui ir LLD 75 kp., 
giminėms ir draugams už 
gėles. Taipgi širdingiausias 
ačiū visiems laidotuvių da
lyviams ir lankytojams šer
meninėje.

Širdingai dėkoju draugei 
Olgai Šimkienei už supir
kimą maisto ir jos pagel- 
bininkėms už pagaminimą 
valgių.

Ačiū visiems už užuojau
tos laiškus — iš Miamio ir 
iš kitur.

Helena Mikitas
Miami, Fla.

CLEVELAND, OHIO

eilė draugų.
Gegužės 19 okulistas 

taikė ir įteikė naujus
pri- 
aki-

nius, su kuriais aiškiai vi
sas raides matau ir šitją sa
vo padėką rašau.

V. J. Stankus

Birželio 20 d. bus pirmi
niai balsavimai (primaries). 
Walter V. Šimkus kandida
tuoja Demokratų partijos 
vardu šeštame distrikte į 
miesto tarybą.

169 Curtiss Parkway 
Miami Springs, Fla.

Philadelphia, Pa.
Jau prabėgo daugiau kaip 

Atveji metai, kai Philadel- 
jmijos šiaurinės dalies 
Respublikonų susivieniji-1 
mas buvo uždarytas, namas 
parduotas, likęs turtas pa
dalytas lygiai tarp narių, 
kiek kuriam .priklausė. 
Bet dar liko arti 3-jų šim
tų narių, daugelis jauno 
amžiaus, puikių, gražių, 
malonių mūsų tautiečių, be 
jokios draugijos. Jie išsi
sklaidę po plačią Philadel- 
phiją ir jos apylinkes. Be 
jokios draugijos, gelbstin- 
čios išsisaugoti nuo ištau- 
tėjimo, nuo tautinio išnyki
mo iš mūsų gretų.

Ar ne didelė klaida pa
daryta tarp tų tūkstančių 
Pįdla d e 1 p h i j o s lietuvių ? 
Manau, jog kai kas turėtų 
^galvoti ir pasitarti, kad 
tuos mielus žmones įtrauk
tų į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5-tą kuopą. 
Draugija yra didelė ir tvir 
ta, visi gali jai priklapsyti 
be skirtumo įsitikinimų. 

• • •
Philadelphijos geri drau

gai yra jau parandavoję di
delį autobusą važiuoti į pa
vasarinį Baltimorės drau
gų pikniką birželio 11 d.

Busas išeis nuo 4 St. ir 
Girard Ave., 9 vai. ryto, 

Bbiskį vėliau nuo 2nd ir Mor- 
j#Sts., o už pusės valan- 
J)s, 9:30 vai., bus Cheste- 
dyje, prie Lietuvių Klubo,

• 339 East 4th St.

W. V. Šimkus yra vedęs 
ir dviejų vaikų tėvas. Jis 
yra Susqehanna Valley 
Home inžinierius. Jis bu
vo paskirtas dem o k r a t ų 
majoro Wm. P. Burns prie 
miesto darbų, bet kai res
publikonas majoras ’ J. W. 
Esw o r t h y laimėjo rinki
mus, tai demokratus -pašali
no iš tų vietų. Tuoinet ir 
W. V. Šimkus neteko, mies
to darbo.

Šimkus -smarkiai kriti
kuoja respublikonų admi
nistraciją. Ji esanti apsi
leidusi, nepaisanti piliečių 
reikalų. Miesto gatvės ap
leistos, daugelis jų išdaužy
tos, niekas netaiso.. Atma
tų kolektavimas netvarkin
gas ir t. t.

Jis primena lietuviams 
birželio 20 d. balsuoti už 
jį. Jis sako:

I would like to get the 
support of all Lithuanians. 
I could use all the help I 
can get in the Primaries 
June 20. Thank you.

Walter V. Šimkus
15 High St. 
RA 42172

Koresp.

Hartford, Conn.
40-metinė sukaktis

Gegužės 21 d. Lietuvių 
svetainė, 157 Hungerford 
St., prigužėjo pilna, grynai 
lietuviškai kalbančių sve
čių iš plačios apylinkės, 
pradedant Bostonu ir bai
giant Bridgeportu. Jie su- 
vyko pasveikinti Laisvės 
chorą.

Plačiai lietuviams žino
mas Hartfordo Laisvės cho
ras yra įsisteigęs 1927 me
tų kovo mėnesį. Jam jau 
suėjo 40 metų. Kaip cho- 
riečiai sueigose linksmino 
svečius nuo Bostono iki 
Brooklyno lietuviais apgy
ventuose miestuose, taip ir 
choro draugai ir bičiuliai 
gausiai atvyko švęsti choro 
sukaktį su choriečiais.

Šiame parengime progra
ma susidėjo sekamai: pir
miausiai buvo pateikti pie
tūs, kurie svečius pilnai 
patenkino. Paskiau Lais
vės choras sudainavo kele
tą liaudies dainelių, o ant 
pabaigos iš Worcesterio Ai
do choro Moterų duetas— 
Janulienė ir Smithienė—la
bai vykusiai sudainavo, Ja-
nulienė sudainavo ir solo. 
J. J. Kunca ir J. Strižaus- 
kas pasakė po keletą žo
džių. O po to šeimininkės 
svečius pavaišino pyragais 
ir kava. Tai buvo pridėč- 
kas prie pietų. .

Gražiai ir linksmai teko 
praleisti pusdienį pas hart- 
fordiečius.

J. Strižauskas

Nauja mokykla
Neseniai Vilniuje, Žirmū

nų gatvėje, iškilmingai bu
vo atidaryta stambiausia 
Lietuvoje vidurinė mokyk-, 
la. Erdviose klasėse ir au
ditorijose viena pamaina 
galės mokytis 1712 mokslei
vių. Naujasis pastatas per
duotas Vilniaus 7>ajai vidu
rinei mokyklai.

MIAMI, FLA.
Mirus

Jurgiui Mikitai
I

Reiškiu širdingiausią užuojautą velionio 
gyvenimo draugei Elenutei Mikitienei.

BARBORA KLIMAS
Dearborn, Mich.

Pranešimas
NEWARK, N. J.

Newarko Rusų-Amerikie- 
čių Centras rengia busu iš
vyką į Arrow Parką, Mon
roe, N. Y., sekmadienį, ge
gužės 28. Busas nuo Ukrai
ną Liaudies Namo, 723 So. 
14th St., išeis 8 vai. ryte 
(punktuališk ai). Abipusė 
kelionė $2.50 asmeniui.

Norintieji važiuoti prašo
mi paskambinti Ukrainą 
Namui, BI 8-4975, priduo- 
dant savo vardus (arba pa- 
skabinti John Semenovich 
į namus 242-4809 vakare.

/ Sekmadienį, 2 vai. po pie
tų minėsime Memorial Day 
su koncertu ir šokiais ne
mokamai.

Busas taipgi sustos prie 
Lackawanna geležinkelio ir 
Broad St. 8:30 ryte paimti 
ten laukiančius.

John Semenovich

Atrodo, bus rami vasara
Neperseniai Clevelande 

lankėsi Rev. M. L. King ir 
kalbėjosi su vietos dvasiš
kiais. Todėl manoma, kad 
nerimaujančių negrų apgy
ventose vietose bus ramu.

Labai gerai, kad King at
vyko šiuo laiku. Jau keli 
žmonės tapo užmušti; plėši
mų įvyko daug, policistas 
vienas iš tų aukų. Sako, tai 
vaikėzų darbai. Vienas bu- 
so vairuotojas, sustojo išsi
gerti kavos, tai tapo per
šautas penkis kartus...

Pasėka tų įvykių, majo
ras Locher ir policijos čy- 
fas tuoj išdavė komandą 
“get tough.”

Pradžioje gegužės mėne
sio mūsų mieste įvyko rin
kimai. Gubernatorius 
Rhodes būbnijo, kiek tik 
galėjo, kad įpravedus savo 
politiką pardavimui bondsų 
vertės šimto milijonų dole
rių mokykloms, viešiesiems 
darbams ir t. t. Balsuoto
jai nubalsavo du prieš vie
ną prieš tai.

Gubernatorius paskyrė į 
komisiją net 
politikierių, bet ir tuo nieko 
nepešė.

Dabar Clevelando majoro 
Locher peršamas “city tax” 
sumanymas balsuotojų už- 
girtas. Tai p ridavė ūpo ma
jorui vėl kandidatuoti į 
miesto darbą.

Kai King pradžioje mė
nesio lankėsi Clevelande, tai

joru, bet šis nė “pypt.” King 
norėjo tartis apie negrų 
getus. J. P.

LDS 55-os kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, birželio 3 d., 4 vai. 
po pietų, EOUV klubo sve
tainėje, 12618 Shaw Ave.

J. Petraus, sekr.

ir žymų negrą

jis norėjo matytis su ma

Stamf

Rochester, N. Y.
Padėkos žodis

Nuoširdus dėkui visiems 
už atlankymą manęs ligo
ninėj ir namie ir už pri
siųstus laiškus ligon i n ė j 
ir namie, taipgi už paskam- 
binimą telefonu.

Tas viskas sudaro ligo
niui malonumo.

Ekstra dėkui R. Baraus
kui už parvežimą iš ligoni
nės.

Sveikata pamažu taisosi. 
Ir jei viskas taip eis, tai 
bus galima sugrįžti prie 
LDS 11-tos kuopos finansų 
raštininko pareigų ir prie 
Gedimino draugystės vei
kiančiojo komiteto vice-pir- 
mininko pareigų.

Dar kartą nuoširdus dė
kui visiems!

B. černauskas

Valdosta, Ga..—Čia siau
tėjo aštrūs viesulai, prida
rydami žmonėms dag nuo
stolių.

Dacca, Pakistanas.—Nuo 
šių metų balandžio mėnesio 
pradžios .Rytų pakistane
nikė nuo raupų apie, 500

Dorchester, Mass.
Gegužės 17 d. žmona ir 

aš nutarėm aplankyti mūsų 
ilgametį ir malonų draugą 
Joną Samulėną, gyvenantį 
Fitchburg, Mass.

Paralyžius pakirto Jono 
sveikatą. Iš pradžių dar ga
lėjo su lazda pavaikščioti, 
bet nuo 1966 metų kovo mė
nesio, jau antri metai, kai 
gavo antrą stroke, supara- 
iyžavo jį visą, negali pasi
judinti. Įvažai gali ir kalbė
ti. Jei ko klausi, stengiasi 
atsakyti taip ar ne.

Didelė garbe jo moteriai 
Onytei, kad jinai taip gra
žiai jį prižiūri. Gi jinai sa
ko: jei ne mano geroji se
sutė Eva Tamulionienė, aš 
negalėčiau to viso panešti. 
Jinai nuo ryto iki vakaro 

i man padeda kasdieną. Nur- 
!sė ateina padėti kas dieną, 
nes jis patsai negali pasiju
dinti, o gal sveria apie 200 
svarų

Onutė prašė manes padė
koti per “Laisvę” visiems 
jų draugams, kurie juos 
aplanko. Sako, gaunu daug 
laiškų, kuriuose klausia 
apie jo sveikatą, bet negaliu 
visiems atsakyti. Pradedu 
rašyti, susigraudinu ir ne
galiu rašyti.

Kada per ilgą laiką ne
matai tokio reginio, pa
miršti, bet kai pamatai, la
bai šiurpu žiūrėti kad gam
ta taip žiauriai nuskriaudė 
tokį malonų ir gerą žmogų.

S. ir J. Rainardai
P. S. Čia įdedu čekį $5, 

A. Samulėnienė juos davė 
“Laisvei”.

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIR?*

Experienced only

Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.

HELP WANTED MALE
TR. 

ers. 
and x 
paid 
pay, 
son. 
CO., 
Mass.

kINEE or Experienced work- 
For lasting, cutting, stitching 
amping rooms. 5 day week, 
holidays and insurance. Good 
steady work. Apply in per- 
GEORGE H. ROSEN SHOE 
129 Franklin St., Cambridge, 

- (37-41)

ence
cellen
sonne
Land
oppor

/ELDERS: Heli-Arc. Experi- 
necessary. Good rate and ex- 
t fringes. Call collect. Per- 
. Dept. ROLLE MFG. CO., 
dale, Pa. 855-1171. An equal 
(unity employer. (37-44)

G
Al

In

G

) SHORT ORDER COOK 

ID PREPARATION COOK 
Country Club. Good hours.
>od pay. Call TU 4-5108.

(39-42)

I lelp Wanted Female

to

CA

WOMAN 
separate and spread goods, 

in knitting mill. 
Year round work. 

Must speak English.
PITOL KNITTING MILLS 
Westmoreland & Collins 
Phila., Pa. (37-42)

1 JALE & FEMALE

(39-52)
Gailestingai ir meiliai 

prisimename juos:

- Juzę Burbienę
mirusią 1964 metų gegužės 26 d.

Dominiką Burbą
1959 metų birželio 21 d.

Juozą Burbą
1923 metų rugpiūčio 21 d.

Dukterys—
Amelia Juškevičienė
Mary Zoubra

rd, Conn.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Du susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 

54 kuopos susirinkimai 
įvyks sekmadienį, Gegužės 
(May) 28 d., 2 vai. popiet, 
408 Court St., rusų kamba
riuose.

Taipgi komisija išduos 
raportą iš vykusio parengi
mo.

Yra ir kitų svarbių klau
simų apsvarstyti. Visi na
riai būtinai pakalbinkite, ir 
savo draugus bei pažįsta
mus ateiti ir įsirašyti.

Valdyba (40-41)

ATTENTION! 
portinity. 
Imm ?d. employment in small town 
with 
year! 
wk. 
geriaii duties, 
dential. 
814-635-2920 after 9 P. M.

Excellent Op-
Pharmacist wanted.

low cost of living. $10,000 
y plus fringe benefits. 43 hr. 
with Sundays off. No mana- 

All replies confi- 
For further detail phone 

(37-46)

REAL ESTATE
FOR SALE 525 acres of land 

locat 
1’4 
and 
to Nt 
locat 
spring water supply; abounds with 
wild 
available in this area. Only $95.00 
per 
COW 
Rhoc 
401-( 47-2383.

?d in Springfield, Vermont.
: rule frontage on US Route 91 
JS Route 5. A three hour drive 
w York. Skitchawaug Mountain 
?d on property. Abundant

life. The last large acrage

icre. TURNQUIST LUMBER 
PANY, Route 101, Foster, 
e Island, 02825. Area Code

(37-41)

St. Petersburg, Fla.
Kapų lankymo dienoje gegužės 30, mes LLD 

45 kuopa, prisimename ir iš gilumos širdies pa
gerbiame visus šios kuopos narius, kuriuos ne
gailestingoji mirtis prašalino iš mūsų tarpo, ka
dangi visų negalima atskirai įvairdint. Tad vi
sus abelnai ant kart prisimename ir juos pager
biame, kuris bei kuri kuomi nors prisidėjo-prie

Lai būna jiems lengva šios šalies žemelė, 
šios kuopos išauklėjimo.

L.L.D. 45 Kuopa
Valdyba ir nariai

J MIAMI, FLORIDA

Liūdnas Prisiminimas
L.L.D. 75-tos kuopos mirusią narių

Per keliolika metų mirtis ištraukė iš mūsų tarpo di
delį skaičių narių, šis skaudus įvykis nebus pamirš
tas, kol ši kuopa gyvuos. Visuomet juos prisiminsime, 

šalies žemeje.
Alice Bubelienė 
George Mikita 
Charles Degutis 
Adelė Suvakienė - 
Antanas Balzeris 
Marijona ir Stasys

Meisonai 
Juozas Milleris 
Frank Martin

Lai būna jiems ramybė š
Vincas Paukštys 
Pranas Cvirka 
Petras Skeberdis 
Antaųas Zavish 
Antanas Kairys 
Marijona Z avi s 
Jonas Žekonis 
Antanas Navarauskas 
Antanas Mikulis

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugijų ir kuopų 

nariai, ateikite į savo 
.susirinkimus ir pasimo- 
kėkite metines duokles.
LDS 67 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, Birželio-June 1-ą d. 
Po to susirinkimų nebus 

I per du mėnesius—liepos ir 
rugpiūčio.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, Birželio - June 5 d. 
' Liet. Namo B-vės mėnesi
nis susirinkimas įvyks ant
radienį, Birželio-June 6 d. 
Vieta Lietuvių Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine Street. 
Laikas — 7 vai. vakare.

Šv. Roko pašalpinės drau
gijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, Bir
želio-June 7-ą d.

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, Birželio-June 8-ą d. 
Vieta — Lietuvių Pil. Klu
bo salėje, 128 Ames St. Pra
džia 7 vai. vakare.

Geo. Shimaitis

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.
Olympia Park atidarymo 
jų dienų šventė— gegužės 
, 29 ir 30-tą dienomis.
Programas bus sekantis:

28 (Įlieną, nedėlioj, bus pie
tūs kaip 1 vai., o 5-tą valan

tis dainų programa. Ai
do choras vadovybėj J. Dir
velių, dainininkai, O. Dir- 
veli mė, L Janulis, H. Smith, 
J. Sabaliauskas ir kiti. Tai 
bus 
tas.
landyti ir linksmai dieną 
pra 
bus
są pašarą ir piknikai bus 
kas

tikras balius ir koncer-
Kviečiame visus atsi-

eisti. Nuo dabar parkas 
atdaras kasdien per vi-

nedėlios dieną.
Visus kviečia —

Gaspadorius 
(40-41)

BALTIMORE, MD.
LLD 25-os kuopos susi

rinkimą turėsime šeštadie
nį, 
po lietų, nariams žinomoje 
vietoje. 
rius| dalyvauti. Turėsime 
pas 
vės? 
įvyks birželio 11-ą dieną.

birželio 3-ičą d., 2 vai.

Prašome visus na-

tarti laikraščio “Lais- 
pikniko reikalu, kuris

Kuopos komitetas



6 pusi. LAISVĖ Penktadienis, Gegužės (May) 26, 1967

Širdinga padėka
Noriu draugams ir gi-1 

minoms padėkos žodį tarti 
už jų pareikštą užuojautą 
ir pagalbą, suteiktą man ir 
mano šeimai nelaimės me
tu.

Mirus mano gyvenimo 
draugui, Motiejui Jakš- 
čiui, dėkoju draugams ir 
giminėms už atsilankymą' 
jo šermenyse, už gėles, už 
mišias, uz simpatijos pa
reiškimus.

Tariu didelį ačiū Rojui 
Mizarai už pasakytas kal
bas prie karsto ir prie ka
po.

Ačiū “Laisvei” už prane
šima apie mirtį ir už ve
lionio nekrologą.

Marcele Jakštienė
(Su šia padėka draugė 

M. Jakštienė įteikė “Lais
vei” $10. Už dovaną šir
dingai iai dėkojame. — Re
dakcija.)

'Adolfas Gilmanas-Gutauskas
sismalsindavo lošti arkliais,

Iš Motery Klubo susirinkimo Vyksta į Čikagą

Forumas apie Vietnamo 
karą

N. Y. Tvmsterių unijos 
taryba ruošia forumą Viet
namo karo klausimu 
perūžės 17 d., Commodore 
Hotel. 42 St., nrie Lexing
ton Ave. Pradžia 7 vai. va
kare.

Dienos metu prie Rocke
feller Center praeivis tapo 
gatvėj sustabdytas ir iš jo
atimta 6 tūkst. dolerių.

Ryšium su A. Gilmano 
pagerbtuvių banketu, įvy
kusiu gegužės 20 d., apie jį 
buvo daug “Laisvėje” kas 
pasakyta. Bet čia aš noriu 
papasakoti, kaip gema mū
sų veikėjai, mūsų spaudos 
bendradarbiai. A. Gilmanas 
yra tam vienas geras pa
vyzdys.

Gimė jis biedniokų vals
tiečių šeimoje, J oniškio 
apylinkėje, tarnavo tur
tingiems ūkininkams pie
menuku, neturėjo progos 
mokytis. Skurdas jį atvarė 
j JAV dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą.

Ką gi jis pirmiausia čia 
darė? Už ko jis griebėsi? 
Adolfas išmoko kirpė j o 
(barberio) amato, kad ga
lėtų duoną užsidirbti, kad 
turėtu šiokią tokią atspirtį. 
O tada siektis ko nors di
desnio, svarbesnio.

Kadaise lietuvių kirpėjų 
Amerikoje buvo daug. Ir 
tie, kurie ko nors mokėsi, 
puikiai prasisiekė.

Kirpėjas visuomet turėjo 
ryšį su žmonėmis, išgirsda
vo iš jų nuomones, galėjo ir 
savo nuomones jiems, vie
naip ar kitaip perduoti. 
Kirpėjas dažnai protarpiais 
turėdavo laisvo laiko. Jei 
jis buvo nepalinkęs į gir
tuoklyste. jei nebuvo susi
žavėjęs kozyromis, jei ne-

OZONE PARK, N. Y.
Mirus

Motiejui Yakščiui
Reiškiu širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Marceliai, sūnums Pranui ir Antanui, mar
čioms Onai ir Lillian, anūkei Susan, broliui 
Pranui ir kitiems velionio artimiesiems.

—J. WEISS
Brooklyn, N. Y.

jis galėdavo studijuoti, mo
kytis.

Ir taip iš lietuvių kirpėjų 
mes susilaukėme visos eilės 
spaudos bendadarbių ir vei
kėjų. Šia proga galima pri
minti tokius žmones, esan
čius šiandien mūsų judėji
me: Pranas Jočionis—De
troite, J. M. Lukas — Wor- 
cestery, V. J. Stankus — 
Floridoj, J. Stasiukaitis — 
Cliffside, N. J., ir visa eilė 
kitų, kurių negaliu visų 
čia išvardyti.

Adolfui rūpėjo pramokti 
anglų kalbos, jam rūpėjo 
išmokti lietuvių rašybos, 
jam rūpėjo giliau pažinti 
viską, kas jį supa, visą gy
venimą. Jis mokėsi.

A. Gilmanas neakivaiz
diniu būdu (per korespon
dencijas) baigė vidurinę 
mokyklą, jis pamėgo paišy
bą, ir per metų eilę piešė 
politines karikatūras, kurių 
nemaža tilpo mūsų spaudo
je.

Jis studijavo, rodosi, ir 
agrikultūrą— ėmė specia
lius kursus korespondenci
jomis iš Cornell Universi
teto. O kai išėjo pensijon, 
pradėjo taisyti laikrodžius 
—taipgi įdomi ir reikalin
ga profesija. Pastar u o j u 
metu A. Gilmanas pradėjo 
mokytis (“Laisvės” spaus
tuvėje) linotipininko ama
to.

Visuomet jis jaunas, vi
suomet greitas, visiškai ne
atrodo, kad būtu 70 metų 
amžiaus jaunuolis.

Adolfas visuomet pasiry
žęs padaryti tau paslaugą, 
jei tik jo paprašysi. Ne kar
tą jis, mūsų prašomas, vy
ko į kai kuriuos mitingus, 
į kai kuriuos koncertus 
jiems aprašyti.

Daug jo straipsnių ir ko
respondencijų tilpo mūsų 
laikraštyje!

Ir jubiliatas sau ramiai 
gyvena su žmona Ona ii’

OZONE PARK, N. Y.

Mirus ’

Motiejui Yakščiui
Reiškiame užuojautą jo žmonai Marcelei, 

sūnums Pranui ir Antanui, marčioms Onai ir 
Lillian, anūkei Susan, broliui Pranui ir visiems 
kitiems velionio artimiesiems.

A. M. Liepai 
D. F. Mažiliai 
R. I. Mizarai 
A. V. Nevins 
Sofija Petkus 
P. H. Siauriai 
V. Šibeika 
Benny Skublickas 
Nellie Skublickas 
Eleanore Sungaila 
Mary Tamelis 
Ona Titanis 
P. N. Ventai 
A. Zeidat 
J. Gasiūnas
U. Bagdonienė 
Pr. N. Bukniai
V. O. Čepuliai 
V. V. Bunkai 
A. černevičienė
A. Cibulsky
J. Danilevičienė 
Eva Gailiūnas
L. M. Jakštai
K. K.
Mar. Kalvaitienė
B. W. Keršuliai 
J. A. Kalvaičiai
M. Krunglienė 
AL Kunevičienė
L. Kavaliauskaitė 
R. H. Feiferiai
J. J. Lazauskai

P. Kunz
K. I. Levanai 
V. Lisajienė 
M. B. Lukšienė 
Ona Malinauskienė 
Bill Malin 
P. Macys 
A. Mi kalaus 
A. Rainienė 
S. Sasna 
J. Siurba 
F. Varaška 
A. Vaznienė 
S. Vinikaitis
J. Vinikaitis 
S. Večkys
K. Petrikienė 
Albina Angelis 
Ch. Nečiunskas 
J. Anskienė
A. Balčiūnas 
V. Baltrušaitis
F. Belskienė 
P. Bieliauskas 
A. I. Bimbai 
C. B. Briedis 
P. Collins
G. Diržuvaitis 
P. Gustaitis 
A. Gustaitis 
J. Gužas
J. E. Kosmach

dukra Carolina Niujorko 
priemiestiniame rajone.

Bet tai ne viskas. Tik tuo 
A. Gilmanas nesitenkino. 
Jis įstojo į lietuvių visuo
meninę veiklą. Per apie 
dvidešimt metų buvo AL- 
DLD Il-osios apskrities pir
mininkas. Buvo sekretorius 
kadaise gyvavusio Komite
to Dariui*- Girėnui pamin
klui pastatyti Brooklyne. O 
šiuo metu A. Gilmanas— 
LDS 1-osios kuopos finan
sų sekretorius ir tas parei
gas eina jau per penkiolika 
metu.

Tokis žmogus vertas pa
garbos ir visuomenė jam 
pagarbą išreiškė gausiu at
silankymu į jo pagerbtu ves, 
kurias suruošė LDS 1-oji 
ir 46-oji kuopos.

Be trumpučių sveikinimų, 
kuriuos atliko banketo da
lyviai, buvo ir meninė prog
rama. Mildred Stensler va
dovaujant, Ona Stelmokai- 
tė-Eicke ir V. Beckeris su
dainavo keletą dainų. Dai
navo ir aidiečiai. kurių ban
kete buvo nemaža.

Pats jubiliatas tarė užbai
gos žodį, visiems dalyviams 
ir rengėjams ištardamas 
gilią padėką.

Tuo ir baigėsi šis spalvo
tas parengimas.

R. Mizara
PS. Beje, kai kurie as

menys prisipntė jubiliatui 
sveikinimus laiškais. MyL 
da ir Walter Žukai (iš Eli
zabeth) prie sveikinimo

Gegužės 17 d. “Laisvės” 
salėj e k 1 u b i e t ė s ture j o 
skaitlingą susirinkimą.

Klubo pirmininkė I. Mi
zarienė jį atidarė, o susirin
kimo vedėja išrinkta O. 
Kazlauskienė. Buvo aptar
ti klubo bėgamieji reikalai.

I. Mizarienė pakalbėjo šių 
dienų klausimais, priminė, 
kad po įvykusios didžiosios 
prieškarinės demonstracijos 
balandžio 15-tą Niujorke, 
visoje šalyje vyksta didelis 
judėjimas už sustabdymą 
karo Vietname.

Moterų klubo narės pasi
rašė ant peticijos ir pasiųs 
į Washingtona prezidentui 
Johnsonui, prašant prezi
dento pritarti Jungtinių 
Tautų sekretoriaus U Tha
nt pasiūlmui. sustabdyti ka
rą Vietname.

L Mizarienė pranešė, kad 
mūsų tris klubietes ištiko 
didelė nelaimė. Įžymios vei- j

Kalbėtojai Gilmano 
pagerbtuvėse

A. Gillmano pagerbtuvėse 
(praėjusį šeštadienį) kalbė
jo sekami asmenys: V. Ban
kus, , LDS 1 kuopos pirmi
ninkas, kuris pakvietė J. 
Jušką būti vakaro vedėju. 
J. Juška paskaitė apie A. 
Gilmaną neilgą rašinėlį, o 
po to skaitė savo eilėraštį, 
skirtą jubiliatui.

Paskui jis iškvietė eilę 
banketo dalyvių, kurie seka 
iš eilės:

Rojus IVIizara, Povilas 
Beeis iš Greįt Neck, N. Y.; 
Ignas Bečiš iš Elizabeth, 
N. J., George Stasiukaitis 
iš Cliffside, N. J., A. Velič
ka, V. Bunkiėnė, ,Wm. Sko- 
dis, Ona Kazlauskiene, Ie
va Mizarienė, An t an a s 
Bimba, K. Pętrikienė, Mag
dalena Juškienė iteikė ju
biliatui dovana, L. Kava
liauskaitė skaitė sveikini
mus, Ona Gilmanienė, Ka
rolina Gilmanaitė ir Adol
fas Gilmanas.

NUOŠIRDI PADeKA
Mes nuoširdžiai dėkojame 

A. Gilmano banketo gaspa- 
dinėms Kaziūnei Čeikaus
kienei ir Helenai Siaurie- 
nei, kurios pagamino vaka
rienę visam banketui, ir 
taipgi George Varisonui, 
kuris joms padėjo. Tr taip
gi dėkojame patarnauto
joms (veitermoms), kurios 
vikriai dirbo prie stalu: 
Nastei B u k n i e nei, Verai 
Bunkienei. Nelei Ventienei, 
Onai Čepulienei ir Ievai Mi- 
zarienei, ir Povilui Ventai, 
kuris joms-gelbėjo.

Dėkojame ir visiems kal
bėtojams, kurie kalbėdami 
sveikino jubiliata įvertinda
mi jo atliktus darbus. Ir 
labai didelis ačiū Aido cho
ro mokytojai M i 1 d r e d a i 
Stenslerienei. solistui Vik
torui Bekeriui, artistei-dai- 
nininkei Onai Stelmokaitei 
ir aidiečiams. kurie gražiai 
dainuodami linksmino pub
lika. Ir taipgi ačiū Povilui 
Bečiui ir Julijai Lazauskie
nei, kurie atvežė glėbius ge
liu ir padabino stalus. Tr, 
žinoma, ačiū visai publikai, 
kad taip skaitlingai atsilan
kė.

T/DS 1 ir 46 kuonu
Rengimo komisija

kėjos kalifornietės Ks. Ka- 
rosienės motinėlė mirė. 
Bruklinietės veiklios klu- 
bietės Irenos Levanienės 
staiga mirė anūkėlė, sulau
kusi vos 28 metų amžiaus— 
liko vyras ir trys mažame
čiai vaikai. Taipgi veiklios 
klubietes Marcelės Jakštie
nės vyras mirė. Klubietes, 
giliai sujaudintos, atsistoji
mu ir minute tylos pagerbė 
mirusius ir pareiškė nuo
širdžią užuojautą mirusių 
šeimoms.

Iškeltas klausimas, ar tu
rėti dar vieną šią vasarą 
klubo mitingą. Didžiuma 
klubiečių pasisakė šią va
sarą turėti ilgesnes atosto
gas; susirinksime tik rūg
ščio mėnesį. Tačiau prašo
me drangos, knd ir atosto
gų metu nepamirštų mūsų 
klubo reikalų.

Kaip žinome, mūsų klubui 
uždėta kvota įrašymui na
riu i LLD dar neišpildyta, 
trūksta dar dviejų narių. 
Būtų gražu, kad, kai sugrį
šime į pirmą klubo susirin
kimą, kad mūsų kvota bū
tų išpildyta su kaupu.

Reikia parašyti kelis žo
džius apie veiklią klubietę 
Magdalena Juškienę. Kaip 
žinoma, Juškienė buvo su
sirgusi lengvu širdies smū
giu. Tačiau draugė, kiek 
sustiprėjusi, ir vėl rūpinasi 
musu klubo reikalais. Kol 
kas ji dar nenajėgė pati da
lyvauti susirinkime, tai per 
savo vyra. J. Jušką, iteikė 
klubui auką nuo B. Maku- 
tėnienės — $5 ir L. Vaičio- 
nienės—$5. Jos tampa am
žinomis klubo narėmis.

M. Burkauskienė aukojo 
$2. Ačiū M. Juškienei už 
pasidarbavimą, o draugėms 
už auka.

M. Stukiene i Klubą įra
šė Anna Adams. V. Bal
kus įrašė Anną Prankaitis. 
Ačiū joms!

Užbaigus susirinkimą, 
draugės maspethietės — O. 
černevičienė, O. Kalvaitie
nė. O. Kunevičienė, O. Ci- 
bulskienė — visos gimu
sios geaužės mėnesi, ta pro
ga klubietes pavaišino. Ačiū 
joms!

Linkiu visoms klubietėms 
geros sveikatos ir gražiai 
praleisti atostogas.

Korespondentė
V. Bunkienė

AIDO CHORO REIKALAI
Šiomis dienomis gauta po 

$5 nuo sekančių Choro gar
bės narių:

Frank Vaitkus
J. Stasiukaitis
Anna Cibulsky
A. Kaulinienė
V. Venckūnas
Anna Phillipse
Adam Jasulaitis
Motiejus Klimas
Kazys Dzevečka
Anna Jasinskienė
Eddie Karp
Visiems viršminėtiems 

prieteliams širdingai ačiū!
A. Mitchell, Fin. Sekr.

Annapolis, Md. — Suras
tą, kad keletas Laivyno 
akademijos studentų rūko 
marichuaną; jie tapo su
imti.

Sekamą šeštadienį LLD 
Centro sekretorė Ieva Mi
zarienė vyks į Čikagą. Tą 
dieną čikagieciai ruošia ra
šytojui d-rui A. Margeriui 
išleistuvių į Lietuvą vaka
rą, kur Ieva dalyvaus.

Sekmadienį Čikagoje bus 
antinacinė konferencija —
ten ji taip pat atstovaus
LLD.

Pirmadienį Čikagoje įvyks 
LLD narių susirinkimas, ku
riame Ieva padarys prane
šimą apie mūsų draugijos 
reikalus.

0 antradienį — Memori
al Dieną — dalyvaus iškil
mingame mirusiųjų pager
bime, kuris įvyks Lietuvių 
Tautinėse Lapinėse.

PADEKA
Anksčiau buvo spaudoje 

pranešta, kad brooklynietis 
Kazys Aleksynas buvo su
sirgęs ir buvo paguldytas 
ligoninėje.

Kazys prašė mane jo var
du padėkoti visiems drau
gams, kurie jį lankė ligo
ninėje, už prisiųstas korte
les, už linkėjimus greitai 
pasveikti ir laikraščiui 
“Laisvei” už patalpinimą 
keletą sykių apie jo padėtį.

Jis sako, kad jo planai
(vykti i Floridą pas gimi
nes ir draugus, o vėliau į 
Lietuvą) kol kas nebus 
vykdomi, nes dar esąs po 
gvdytojo priežiūra.

Kazys iteikė “Laisvei” do
vaną $10. Laikraščio ko
lektyvo vardu, dėkui jam 
už dovaną ir linkime jam 
greitai sustiprėti, kad galė
tų savo viršminėtus planus 
įvykdyti šiais metais. ■.

L. K—te
4 LjluL—Ji

RICHMOND HILL, N. Y.
' * f.

“Laisves” direktoriams
Musu posėdžio diena šis 

pirmadienis, gegužės 29- 
oji. Prašau nepamiršti. .

Sekretorius (40-41)

pridėjo $10, J. K. Mažukna 
(iš Pittsburgh, Pa.) — $5. 
Jubiliatas tas dovanas įtei
kė “Laisvei.” Dėkui jam!

PARDAVIMAI
Parsiduoda Launderette (skal

bykla), taipgi galima ir išnuomoti. 
Yra 10 mašinų ir visi kiti įrankiai. 
Renda $50 i mėnesį. Taipgi išsi* 
nuomoja penki kambariai su šilu
ma.

Dėl daugiau informacijų, prašo
me skambinti VI 3-6545 nud 2 vai 
dieną iki 8 vai. vak. Vieta randasi 
(Knickerbocker Ave., prlė HalSey&t., 
Ridgewoode.

Piktadariai Vinco , 
Baltrušaičio bute <

Praėjusį antradienį už s®, 
kau pas Vincą Baltrušaity;' 
13 Logan St., Brooklyne. 
Radau jį labai neramų, 
nervingą. Maniau, kad taip 
yra jau dėl žinomų jo ne
laimių — žmonos mirtis ir 
kitos šeimyninės bėdos, dėl 
kurių pasilikęs gyventi vi
same name vienas.

Bet jis man papasakojo 
ir kitką.

Užpraėjusio ketvirtadienio 
vakarą, sugrįžęs iš M. Jakš-
čio šermenų, rado viską sa
vo bute išvartytą, išmėty
ta, net kilimai suversti. 
Apsižvalgęs, pastebėjo už
pakalines duris išplėštas ir 
maudynės langą pagadintą. 
Matyt, 1 pro langą lįsti į, 
maudynę tamsoj buvo ne
patogu, tai įsiplėšė pro du
ris. Kadangi nei pinigų, 
nei auksinių daiktų bute ne
buvo, tai ir nieko kito ne
paimta. Į viršutinius kam
barius, matyt, įeiti nespėta^ 
nes pajusta, kad savininkas 
ieina pro priekines duris, 
kurias atidarant prie jų pa
statytas daiktas parvirto 
kain pavojaus signalas.

Abu sutikome su viena iš
vada: negarbingas mūsų 
valdžios karingumas gengs-
teriškąi auklėja mūsų dar 
tebeaugančius jaunuolius.

V.

Parengimų kalendorius
Birželio 10 d.

LDS 13 ir LLD 185 kuo
pos rengia banketą—išleis
tuves draugu Vinikaičiu į 
Floridą — “Laisvės” saloje, 
Ozone Parke. Ą

LLD 1 kuopos nariams
\Susirinkitnas įvyks gegu

žės 29-os vakarą “Laisvės”
salėje. Turime būtinų ap
tarti reikalų. Visi kuopos
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba

Prisimename 
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje, 
vo išgalę darbavosi arba pai 
ir išsaugoti pažangias orga
Štai jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

. Kiekviena pagal sa- 
*ėmė darbą išauginti 
nizacijas ir spaudą.

Mary Mikalauskienė 
"Viktorija Zmitraitė-

Millerienė
Marė Nečiunskienė 
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė 
Kazimiera Petlickienė 
B abela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė 

nilija Stupurienė 
na Urbaitienė 
ella Vaitkus

Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti. r
NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

Helen Andriks 
S. Bidermanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
O. Janušienė
Adelė Kalakauskienė 
Frąnciška Kazokienė 
Magdalena Kunciėnė 
Lucy Klimienė' 
Rožė Laukaitienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk 
Izabelė Misiūnienė

O

.n

of a Soldier’ ”—N. Y. Times.

PRASIDĖS 6ESTADEENI, GEGUŽES 20 D.
Amerikinė Premjera

“Šilta nuotaika ir meilė”—Daily News.
“Puikus pasilinksminimas’—N. Y. Post.
“Malonu matyt—žavėjantis kaip ’Ballad

ARTKINO
“THERE WAS AN OLD COUPLE

Įspūdinga drama apie dabartinį gyvenimą Rusijoj
Direktorius Grigory Chukhrai, kuris davė jums “Ballad of a Soldi

Ekstra! Chekhov’o “A GAME OF CARDS”
CINEMA VILLAGE

22 E. 12th St., arti 5th Ave.
Theatre

„ „ ......._______• WA 4-3363
Rodamas limituotas — nuo Gegužės 20 iki birželio 2 d.




