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KRISLAI
Minskui—900 metą!
Kultūros ir pramonės centras 
Išvyko d-ras A. Margeris 
Tegu tik mūs nepamiršta

— Rašo R. Mizara —

šiemet sukanka 900 metu 
Tarybą Baltarusijos sostinei 
Minskui. Ta proga aną die
ną Baltarusijos nuolatinis at
stovas Jungti nese Tautose 
Niujorke Gerodotas G. černu- 
čenko su žmona, suruošė pri

ėmimą spaudos atstovams ir 
u diplomatams.

Buvo išstatyta daug foto
nuotrauką ir kitokiu duome
nų apie tai, kas šiandien da
rosi Minske. O ten vyksta d i-

Dideli mūšiai Vietname 
vis tebeverda

Svarbūs JAV teismo 
nuosprendžiai

NasserisPrezidentas 
išdėstė save planus

Carizmo metais Minskas bu
vo apleistas provincinis mies-i 
tas, tačiau jame revoliucinis 
darb. judėjimas buvo gyvas. 
Juk Minske, o ne kur kitur, 1 
1898 metais įvyko Rusijos So
cialdemokratų dar b i n i n k ų 
partijos steigiamasis suvažia
vimas. Namelis, kuriame su
važiavimas vyko, dar yra išli
kęs. 1931 metais šių žodžių 
rašytojui teko į jį koją įkelti.

Saigonas. — Po to, kai 
JAV kariuomenė įsiveržė į 
Demilitarizuotą zoną, mū
šiai smarkiai padidėjo’. Pa
didėjus mūšiams, padidėjo 
ir amerikiečių aukų skai
čius.

Praėjusią savaitę buvo 
paskelbta, kad per septy
nias dienas buvo i užmušti 
mūšiuose 337 amerikiečiai 
kariai; sužeista 2,282. Taip 
pat dingo be žinios 31 ame
rikietis karys — gal į ne
laisvę pakliuvo.

New York. — Apie ame
rikiečių nuostolius Vietna
me parašė “New 
mes” apžvalginį 
(sekmadieninėje 
Laikraštis sako,
praėjusios savaitės Vietna
me buvo tokie amerikiečių 
nuostoliai:

York Ti- 
straipsni 
laidoje), 
kad iki

10,253 kareivių užmušta.
61,425 sužeista.
Prarasta 2,225 lėktuvų 

bei malūnsparnių.
Karas Vietname JAV kas 

kiekvieną mėnesį lėšuoja 
daugiau kaip du bilijonus 
dolerių.

Šiaurės Vietnamas yra 
prisiuntęs į Pietų Vietnamą 
septynias divizijas su apie 
60,000 karių. Vietnamiečiai 
patriotai, sako laikraštis, 
gali sumobilizuoti dar 400, 
000 vyrų į armiją. Laikraš
tis sako: netiesą skelbia tie, 
kurie sako, kad JAV laimi 
karą Vietname; dar toli 
nuo to.

Iš viso vietnamiečiai turi 
pastatę prieš JAV kariuo
menę apie 280,000 karių.

Antrojo pasaulinio karo me
tu vokiškųjų nacių armijos 
miestą buvo baisiai apnaikinę, 

^pedaug pastatų beišliko.
Bet šiandien Minskas—vie

nas gražiausių tarybinių mies
tų! Jis — kupinas mokslo ir 
kultūros įstaigų. Jis didžiai 
pramoningas: veikia didžiulis 
traktorių fabrikas, sunkveži
mių fabrikas, televizorių ir 
kitų sudėtingų mašinų fabri
kai. Miestas turi apie pusę 
milijono gyventojų. Ir jis vis 
tebeauga ir tebegražėja!

Minskas — didžiulis gele
žinkelių ir kitų susisiekimo 
priemonių mazgas.

sie- 
ry- 
lai-

Per ilgus laikus Minską 
jo politiniai ir kultūriniai 
šiai su Lietuva. Gedimino 
kais, atsiminkime, Minskas 

• įėjo į Lietuvos Didžiąją kuni
gaikštiją, į jos ribas.
4 Kai Lietuvą valdė “sava“ 

J|uržuazija, Minske buvo įsi
dūręs veiklus lietuvių kultūri
nis centras, iš kurio plaukė 
lietuviškas spausdintas žodis. 
Buvo spausdinama visokių 
knygų ir brošiūrų; čia per ke
letą metų ėjo savai t r a š t i s 
“Raudonasis Artojas,“ pasie
kęs ir Amerikos lietuvius.

Karo metu, beje, Minske na
ciai žiauriai nukankino buvu
sį amerikiečių lietuvių darbi
ninkų veikėją Juozą Šukį.

<

J Lietuvą išvyko gyventi žy
mus čikagietis publicistas ir 
rašytojas, d-ras Algirdas Mar- 
geris-šeštokas.

Pragyveno jis Amerikoje 
Jie 60 metų ne veltui: dir- 
o, mokėsi, mokėsi ir dirbo— 

tiek galima trmpai apie jį pa
sakyti. Kadaise pasakė jis 
čia daug kalbų, organizavo 
LSS kuopas; parašė spaudoje 
nemaža straipsnių.

O kai pasiryžo tapti me
dicinos gydytoju — sunkio
mis pastangomis juo ir tapo. 
Tačiau, tik gydytojo praktika 
jis nesitenkino: parašė keletą 
romanų ir publicistinių knygų. 
Du kartu buvo nuvykęs į Ta

li Lietuvą ir apie ją para- 
mbią knygą.

et štai: A. Margeris jau 
įrengė į 78-uosius metus. Svei
kata ima pašlyti ir jis prašo 
Tarybų Lietuvos vyriausybės

Saugumo Taryba vis 
tebedebatuoja

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pradėjo debatus 
dėl Vidurio Rytų padėties.

Šiuos žodžius rašant, tre
čiadienį, debatai tebevyk
sta.

Pirmadienio posėdyje sa
kė kalbas, be kitų, Egipto 
atstovas Mohamed Awad 
el-Kony, nušviesdamas jo 
vyriausybės poziciją; jis 
kaltino Izraelį, kad jis esąs 
agresyvus, ir skelbė, jog 
Tirano sąsiauris ir Akabos 
ilanka priklauso arabams ir 
iie tuos vandenis < 
liuos kaip norės.

Izraelio atstovas 
Rafael gvnė savo
sybės politiką ir sakė, kad 
jo vyriausybė kovos už Ti
rano sąsiaurio ir Akabos 
įlankos neutralumą; tie 
vandenys turi būti laisvi vi
su tautų laivams, tame 
skaičiuje ir Izraelio.

Didelę kalbą sakė JAV

palaiko

Saugumo 
vieni pa-

kontro-

Gideon 
vyriau-

ambasadorius Arthur Gold- 
bergas, palaikydamas Izra
elio pusę.

Taip pat didelę kalbą sa
kė ir TSRS ambasadorius 
Nikalojus T Federenko; 
jis kaltino Izraelį agresy
vumu ir sakė, kad jo ša
lies vyriausybė 
Egipto poziciją.

Kalbėjo ir kiti 
Tarybos nariai,
laikvdami vieną pusę, kiti 
— kitą. Taip debatai ir 
vyksta.

Iš Washin gtono praneša
ma. kad vyksta pusiau slap
ti diplomatiniai pasitarimai, 
kuriais manoma prieiti nrie 
bendros nuomonės dėl Tira
no sąsiaurio.

Kai kurie Jungt. Tautų 
veikėjai bijosi tik to, kad, 
j ims čia bedebatuo jant, Vi
durio Rytuose nekiltų koks 
nors “incidentas”, 
pradėtų karą.

kuris

leidimo jam ten gyventi—pra
leisti paskutinius amžiaus me
tus ramiai, be rūpesčių.

Savo laiške d-rui Margeriui 
rašiau, kad esu priešingas mū\ 
sų žmonėms vykti į Lietuvą 
gyventi. Priešingas dėl to, kad 
kiekvienas pažangus asmuo 
mums čia labai . rei kalingas. 
Bet sakiau daktarui: jeigu ki
taip negalima — vyk ten į 
savo gimtąją žemę; mes lin
kime jam laimingos kelionės 
ir smagaus pagyvenimo soci- 
1 ištinę j e šalyje.

Tik lai jis nepamiršta mūs, 
tegu, kaip darė d-ras J. Kaš- 
kiaučius, parašo mūsų spau
dai.

Tenka palinkėti laimingos 
sėkmės ir tiems JAV lietu
viams sportininkams, kurie 
yra pasiryžę vykti į Tarybų 
Lietuvą ir ten išbandyti “sa
vo giliukį“ su Lietuvos krep
šininkais!

Tarybinė smuikininkė- 
premijos laimėtoja

Brusselis.—Praėjusią sa
vaitę čia buvo jaunų smui- 

.kininkų konkursas — iš vi
so dalyvavo 24 smuikinin
kai.

Pirmutinėje vietoje atsi
stojo Felipė Hirčhorna, ta
rybinė pilietė, 20 metų am
žiaus mergaitė, ir ji gavo 
premiją su $4,000 pinigine 
suma. Filipė, sakoma, pra
dėjo smuiką groti būdama 
5 metų amžižaus.

Antrą premiją laimėjo 
bulgarė Stoiką Milanova, 
21 metų amžiaus. Trečioje 
vietoje atsistojo kitas tary
binis smuikininkas — Gui- 
donas Kremeris, 20 metų 
amžiaus.

Premijos duodamos iš 
karalienės Elžbietos įkurto 
fondo, paskirto jauniems

Washington. — Gegužės 
29 d. JAV Aukščiausiasis 
teismas paskelbė keletą 
nuosprendžių. Du iš jų la
bai svarbūs ir paliečia daug 
žmonių.

1. Teismas tarė žodį dėl 
nupilietininio naturalizuotų 
piliečių. Jis pareiškė kad 
t. v. “Federal Nationality 
Aktas”, kurį Kongresas pa
darė 1940 metais, yra 
ne.konstitucinis. Pagal tą 
įstatymą valdžia galėjo len
gvai nupilietinti ypatingai 
naturalizuotus JAV pilie
čius dėl visokių jų “nusižen
gimu”. Teismas tarė, kad 
nevalia nupilietinti Ameri
kos piliečio be jo paties su
tikimo. Tas įstatymas, kurį 
Kongresas padarė 1940 me
tais, vra , priešingas JAV 
Konstitucijos 14-aiam Am- 
endmentui (papildymui).

Teisėjas Black, parašęs 
šiuo klausimu sprendimą, 
pareiškė, kad viena grupe 
piliečiu. leisdama istatvmus, 
neturi teisės atimti piliety
bę kitiems piliečiams.

(Gal būt. kad šis teismo 
sprendimas tjįrės reikšmes, 
ir A.. Bimbos nnnilietinimo 
bvlnie: tai matysime . ne
trukus.)

2. Kitas'Svarbus snren-1 Aukščiausiajame teisme.

dimas liečia Kaliforniją. 
Kalifornijos piliečiai andai 
referendumu nubals a v o, 
kad kiekvienas namo savi
ninkas, pats sprendžia, kam 
jis turėtų savo namą par
duoti ar išnuomuoti. <

Kalifornijos valstijos aukš-1 
čiausias teismas pareiškė,; 
kad tas nubalsavimas yrai ir 
nekonstitucinis, kadangi jis | kol Izraelis negrąžins šimtų 
duoda teisę namų savinin- j 
kams atsisakyti parduoti 
arba išnuomuoti, sakysime, 
negrui ar meksikiečiui, sa
vo narna. Dabar Aukščiau
sias šalies teismas užgyrė 
Kalifornijos teismo spren
dimą. V I

3. Teismas tarė ir kong- 
resmano Powello reikalu 
žodį. Kaip žinia, JAV Kon
gresas pašalino Powella iš 
Kongreso vyriausiai dėl to, 
kad jis negras. Powell krei
pėsi tiesiog i Aukščiausiaji 
teismą reikalaudamas, kad 
jis atmestu Kongreso snren- 
dima. kad tuoiau gražintų 
iam.Powellui. kongresmano 
teises. Bet teismas nutarė: 
tegu pirmiau žemesnieji j 
teismai taria, savo žodi tuo J 
reikalu, o tada tas klausi
mas galės būti 'svarstytas

Kairas. — Gegužės 28 d. ir Tirano sąsiaurio, tai tie 
Egipto prezidentas Gamai vandenys yra Egipto ir 
Abdel Nasser sušaukė spau- Egiptas turį teisę nepra- 
dos ir radijo atstovų kon- leisti laivų, 
ferenciją ir čia išdėstė egip- Izi 
tiečių planus, ryšium su Iz- j r 
raeliu. kia

Jis sakė, kad jokios tai- ]U1 • • Į z okos sutarties tarp Egipto V
• Izraelio negali būti tol, IRo1 gai 

prs 
kalams. Čia aliejus esti pi
lamas i ryna (paipa) ir te
ka 
tux 
vai

tūkstančių arabų, išvytų iš 
Palestinos.

Jei kiltų tarp arabiškų 
valstybių karas su Izraeliu, 
sakė Nasseris, ir jei JAV 
laivynas' stotų Izraelį ginti, 
tai Egiptas neprašytų jo
kios išlaukinės pagalbos; 
Egiptas ir kiti arabiški 
kraštai patys ryžtingai ko
votų.

O kai dėl Akabos įlankos•

plaukiančių Į 
aelį, į Elatho uostą, 
'irano sąsiauriu atplau- 

laivai iš. Raudonosios 
os ir tada Akabos įlan- 
plaukia iki Elatho. Sa

na, Izraelis per ši uostą 
ma aliejų, reikalingą 
monei ir kariniams rei-

jis jau iki Haffos dirb- 
ių, kurios tą aliejų ap

ei ši vandens kelia Egin- 
uždarys. tai Izraeliuitas

bus labai dideli nuostoliai, 
nes tuomet tektų aliejų iš 
Trano gabenti Viduržemio 
jūra, o tai labai tolimas ke
lias.

Graikijos komunistai ragina
kovoti reakciją

Kunigas Bevel 
apie JAV padėtį

Chicago, Ill. — Čia kal
bėdamas, sambūry prieš ka
rą Vietname, kunigas Ja
mes Bevel sakė, Amerikos 
žmonės šiandien atsiduria 
tokia j padėty, kaip Vokie
tija buvo naciams įsigalint.

Bevel yra civilinių teisių 
kovos vadas, antras po Dr. 
King. Jis kalbėjo trečiadie
nį Epiphany Episkopatų 
bažnyčioje rag i n d a m a s 
žmones kovoti prieš karą, 
taipgi prieš reakcijos įsiga^ 
Įėjimą..

Mitingą ruošė Taikos Ta
ryba ir Students for De
mocratic Society.

Smarkus anglas 
buriuotojas

Plymouth, Anglija.— Sa
vo žegliniu-buriniu laiveliu 
grįžo namo Sir Francis 
Chichesteris, pats vienas 
apiplaukęs aplink visą Že
mės kamuolį. Jo laivelis — 
'“Gipsy Moth IV” — 53 pė
dų ilgio. Pats vienas Chi
chesteris jį vairavo, pats 
sau gaminosi valgį, pats 
vienas gaspadoriavo.

Aplink pasaulį Chicheste
ris plaukė per 2 2 6 dienas 
ir per tą laiką nuplaukė 
28,500 mylias.

Kai grįžo į Plymouthą, 
Chichesterį pasitiko didžiu
lė masė ir jį karštai svei
kino.-

Belgradas.—Graikijos Ko
munistų partija, kreipėsi į 
visą graikų tautą, raginda
ma sutelkti sa^o gretas 
vieningame fronte, kad ša
lyje būtų atkurtos konsti
tucinės ir dokume n t i n ė s 
teisės.

Kaip pranešta TANJU
GO agentūra, remdamasi 
“Tiesos balso” radijo sto
ties laida, GKP Cit rezoliu
cijoje. Graikijos komunistai 
ragina visas organizacija^ 
ir partijas, visus, kas išti
kimas demokratiiai, susi
telkti kovai su diktatūra.

Graikijos kompartija tai}) 
pat paragino liaudį kovoti, 
kad būtų išgelbėta politinių 
kalinių ir visų karinės chun
tos kalinamųjų gyvybė, kovoti, 
kad būtų nutraukti suėmi
mai be teismo procesai, kad 
būtu likviduoti karo teis
mai.

Manolio Gilezo ir Leonido 
Kuorko gyvybei vėl gresia

pavojus. Tanjugo agentūra 
pranešė, kad anie tai buvo 
kabama čia priimtoje Grai

ns radijo stoties “Tiesos 
įsas” laidoje.
Šie du Vieningosios kai

riu įų demokratų
?riai, atsidūrę 

saugumo tarnybos 
rankose, galimas 
kar kinami, ir, kas

kiji 
bal

lyd

gia
gal
m a
m a
valdančioji Graikijos kari-

chunta. sakoma laidoje.

Atėnų 
agentų 

dalykas, i 
dar blo-

li, specialus teismas juos 
nuteisti mirti, remda- 

us neteisingais kaltini- 
s. kuriuos dabar ruošia

nė

Kairas. — Į Egiptą buvo 
ykęs Jordano karalius 
neinąs. Jis su preziden- 
Nasseriu sudarė penke- 

riens metams bendrą ap
rimo sutarti: jei viena 
s būtų užpulta, tai ki
što tų jai talkon, sako. 
irtis. Ligi šiol buvę tarp 
nto ir Jordano “nesusi- ' 
timai pamiršti.”

atv 
Hu 
tu

sig 
sali 
ta

Eg 
pra

Ištrėmė komunisto

d.

Baigėsi TSRS rašytojų 
suvažiavimas

Maskva. — Gegužės 27 
baigėsi Tarybų Sąjungos

Rašytojų sąjungos IV-asis 
suvažiavimas. Jis ragino, 
kad rašytojai kurtų geres
nius veikalus, kad žiūrėtų 
ne tiek formos, kiek turi
nio, auklėjančio skaitytojus 
komunistine dvasia.

Suvažiavimas išrinko va
dovaujanti komitetą iš 190 
žmonių. Į komitetą įeina 
visų respublikų rašytojų 
atstovai.

muzikams, kad jie geriau 
mokytųsi. Tarptaut i n i a i 
konkursai vyksta kas kiek- 
vieneri metai.

žmoną
Athenai, Graikija.—Grai

kijos militaristinė-fašistinė 
valdžia išdeportavo į Ang
liją žymaus Graikijos ko
munistų veikėjo žmoną 
Betty Ambatielos. Ji buvo 
gimusi Anglijoje ir ištekėjo 
už Ambatielos; Graikijoje 
gyveno ir kartu su vyru 
kovojo už liaudies reikalus.

Tony Ambatielos kadaise 
buvo išlaikytas • Graikijos 
kalėjime 17 metų. Dabar 
jį militarinė - fašistinė val- 
ir vėl įkišo į kalėjimą. Am
batielos yra 54 metų am
žiaus vyras. Pastaruoju 
metu jis buvo Apvienytos 
Demokratinės partijos va
dovas.

Lietuvoje mirė Bronius 
Leonas-Pušinis

Vilnius. — Gegužės 21 d. 
čia mirė įžymus revoliucio
nierius, kovotojas Bronius 
Leonas-Pušinis, eidamas 79 
metus amžiaus.

B. Pušinis gimė 1888 m. 
spalio 25 dieną Palnyčioje 
(dabartiniame Kapsuko ra
jone), valstiečių šeimoje. 
Visa savo subrendusi am
žių Bronius Leonas-Pušinis 
paaukojo kovai u ž darbo 
žmonių reikalus. Buržuazi
jai valdant šalį, jis buvo 
kalintas, persekiotas, bet 
tai nepalaužė jo ryžto ko
voti už socialistinę san
tvarką.

B. Leonas-Pušinis buvo il
gametis Lietuvos Komunis
tų partijos narys ir veikė
jas.

New York. — Arizonos 
universiteto prof e s o r i u s 

is Gerard P. Kulpei* šu
lo naujų faktų apie Ve

nera (Venus). Jis sako, 
kač Venera neturi vandens, 
tokiuo būdu neturi ir gy
vybės.

d-r

Angeles, Cal.— Mirė 
aktorius George E.

sulaukęs 64 metu
Jis dažniausiai

filmų
Stone 
amžiaus.
vaidindavo gengsterių rolė-
se.

IV [orristown, N.J. — Čia 
ė d-ras Atwood Town- 

sulaukęs 70 metų am-
mil
sed
žiailis. Jis yra buvęs New
Yoi
sori

tko universiteto profe- 
us.

T'alaidotas gegužės 23 d. 
Karių kapinėse Antakalny-
je.
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Supuvimas mūšy šalies Senate
NESENIAI buvo tyrinėtas ir surastas kaltu suk

čiavime senatorius Thomas Dodd iš Connecticut. Už sa
vaitės kitos bus svarstomas jam už tai papeikimas. Nie
kas nė nesiūlo jį išmesti laukan. Bet jau tada, kai buvo 
tyrinėjamas sen. Dodd, buvo pirštu rodoma, kad tokie 
pat nusidėjėliai yra ir daugelis kitų senatorių.

Dabar aikštėn iškilo kita labai panaši istorija su 
vienu iš stambiausių Senato šulų, su senatoriumi Ed
ward V. Long, iš Missouri valstijos. Jis kaltinamas ne- 
legališkai gavęs didelį, net $48,000 atlyginimą iš vienos 
advokatų firmos. Skandalą iškėlė ne pats Senatas, bet 
spauda. Aišku, kad sen. Long teisinasi, o jis teisintis, 
aiškintis, aiškus daiktas, labai moka.

Pasirodo, kad be algos, kurią jis gauna kaip sena
torius, Mr. Long reguliariškai 1963 ir 1964 metais nuo 
advokatų firmos gaudavęs po $2,000 kas mėnesis už jai 
pavestas bylas, kurios ką nors turi su valdžios biznio 
transakcijomis.

Bet dar svarbiau tas, kad ryšium su šiuo skandalu 
paaiški, jog panašiai sukčiauja ir kiti senatoriai. Pirmu
tinis prie to prisipažino tas pats jau minėtas Dodd. Jis 
sako, kad tame “nieko nauja” ir “nieko blogo,” nes pa
našiai elgiasi ir kiti senatoriai.

O kiek šunybių, suktybių ir apgavysčių iškiltų, jei
gu visus senatorius patyrinėtų pašalinė įstaiga? Kaip 
dabar yra, tai mes piliečiai sužinome tik mažytę dalelę 
to, kas iš tikrųjų vyksta toje aukštoje mūsų šalies val
džios įstaigoje.

Finansuos prezidentinius 
rinkimus!

PREZIDENTAS Johnsonas užsispyrusiai reikalau
ja, kad Kongresas nutartų finansuoti prezidentinius rin
kimus.

Iki šiol pačios partijos pasidengdavo išlaidas. Ręs- 
publikonai ir dfemokratai* išleisdavo milžiniškas sumas— 
kiekviena gal iki 65 milijonų dolerių. Pagal jo pasiūly
mą joms tuo sielotis nebereikėtų ir kapitalistams iš ki
šenės nebereikėtų kloti dideles sumas savo kandida
tams. Jos ateitų iš mūsų sumokėtų taksų! Norėtume 
ar nenorėtume, netiesioginiai visi turėtume finansuoti 
savo priešų kandidatus.

Reikia atsiminti, kad toks įstatymas dar kiečiau 
užrakintų duris mažesnėms partijoms. Pasiūlyme tie
siog ir sakoma, kad bus apmokamos rinkiminės kampa
nijos tiktai didžiųjų partijų. O ką reiškia “didžioji” 
partija? Ogi “didžiąja” partija bus skaitoma ta partija, 
kuri pirmesniuose rinkimuose buvo surinkus mažiau
sia 25 procentus paduotų balsų. Vadinasi, turime tiktai 
dvi tokias “didžiąsias” partijas, Demokratų partiją ir 
Respublikonų partiją. Tai šios dvi partijos ir pasinau
dotų prezidento Johnsono pasiūlymu.

Žinoma, nepamirštamos ir “mažosios partijos.” 
“Mažąja” partija skaitoma ta partija, kuri pirmesniuo
se prezidentiniuose rinkimuose buvo gavus nuo 5 iki 25 
procentų visų paduotų balsų. Jos visas savo rinkimi
nės kampanijos išlaidas turės pačios pasidengti, bet po 
rinkimų, joms tas išlaidas sugrąžintų. Bet iš kur ma
ža partija gaus rinkimams pinigų? Kapitalistinėms par
tijoms, kurios ir taip surenka desetkus milijonų dole
rių savo rinkiminėms kampanijoms, nereikės laukti, kad 
po rinkimų valdžia iš iždo sugrąžintų padarytas išlai
das, jos iš anksto gaus numatytas sumas pinigų savo 
rinkimų vedimui. Vadinasi, kas jų ir taip daug turi, 
tam bus dar pridedama, o kas mažai teturi, arba ni^ko 
neturi, tam tegu “dievas padeda”...

LABAI PROTINGAS 
DIDELIO OPTIMISTO 
BALSAS

Laikas nuo laiko pasigir
sta balsų, kad reikėtų siau
rinti mūsų judėjimą, “tau
pyti jėgas”. Ypač beveik 
kasmet pasikartoja tokie 
pasiūlymai dėl mūsų spau
dos.

Matyt, ir dienraščio “Vil
nies” bendrovės neseniai 
įvykusiame dalininkų suva
žiavime šis klausimas buvo 
iškilęs. Mums atrodo, kad 
labai teisingai tokius suma
nymus atmeta ir sukerta 
mūsų senas veikėjas ir žur
nalistas Vincas Andrulis. 
Gegužės 25 d. “Vilnyje“ jis 
rašo:

Dar vienas nepriimtinas pa
tarimas.

Suvienyti “Vilnį” ir “Lais
vę” ir leisti vieną didelį, gerą 
dienraštį. Čia matosi ta pati 
tendencija: bus lengviau, ma
žiau teks dirbti spaudos pa
laikymui, senatvei palengvin
sime.

Kokie gi tam prospektai?
Viena, rytiečiai norėtų dien

raščio Brooklyne, o vidurva- 
karuose mes norėtume dien
raščio Čikagoj, čia yra did
žiausia lietuvių kolonija, čia 
yra du priešiški lietuvių dien
raščiai. Mums rodos, čia labai 
reikalingas liaudies dienraš
tis.

Antra, ką galima sujungti?
“Laisvės” personalo žmonės 

į tai atsako,' kad vargiai bet 
loas vyktų Čikagon. Mašinos 
irgi nereikalingos. Mums ne
stokoja mašinų; mums reikia 
daugiau technikinių jėgų — 
prasilavinusių žmonių.

Iš Čikagos į, Brooklyn*} taip
gi nedaug kas vyktų. Mes juk 
atsidūrėme tokiose sąlygose, 
kad jau sunku persikelti >kK 
tur gyVėnti; šeimos,/kiti rei- 

' kalai riša, mus kur jauųuo 
seniau gyvename.. .r , ..

Bet man šie du argumen
tai silpnesni. Man’svarbiausia 
tas, kad ir Čikagoj ir Brook
lyne reikalingi mūsų laikraš- 
V • •ciai.

Pasigilinę į mūsų išeivijos 
gyvenimą pastebėsime, jog 
kur yra kad ir aršiai prieš- 
darbininkiškas laikraštis, o 
mūsų laikraščių nėra, priešai 
stipriai laikosi.

Del to, kol galime, palaiky
kime laikraščius, kiek jų tu
rime.

Atsiminkime, kad siūlymai 
suretinti dienraščius daryti 
jau apie 20 metų atgal. Tai 
siūlytojai argumentavo, kad 
vistiek ikada nors teks tą da
ryti. Mūsų atsakymas buvo 
ir tebėra: Kada nors mirsime, 
bet nei vienas dar neiname 
sėdėti kapinėse.

Planavimas iš anksto, dary- 
ryti ką nors tinkamo mūsų or
ganizacijų augimui ar bent 
išlaikymui kaip yra, reikia 

i laikyti geru. Bet planavimas 
mažinti veiklą, likviduoti or
ganizacijas — nereikalingas.

Kada fiziniai jau nebus ga
lima, ir be planavimo likvi- 
duosis.

Reikia, kad karo nebūtų
VISUR šiandien didžiausias susirūpinimas padėtimi 

Vidurio Rytuose. Staiga šiame pasaulio kampe kilo 
ginkluoto konflikto pavojus. O ginkluotas susikirtimas 
tarp Izraelio ir arabiškų valstybių (Egipto, Sirijos ir 
kitų šalių) galėtų išsivystyti į pasaulinį konfliktą.

Kaip žinia, šiame konflikte Jungtinės Valstijos 
ir Anglija palaiko Izraelio pusę, o Tarybų Sąjunga, 
Indija ir Kinija kaltina Izraelį ir palaiko arabų pusę. 
Vadinasi, abiejose pusėse jėgos milžiniškos.

Bet reikia tikėti, kad šaltas, blaivus protas laimės 
ir naujo ginkluoto konflikto bus išvengta.

Pasiūlymai tai daryti, dėl 
to yra žalingi, šiuo didelių 
kovų, protinės revoliucijos lai
ku ypač tai kenksminga. Rei
kia stengtis stiprinti veiklą, o 
ne mažinti, o ne trauktis at
gal.

• Pernai amerikiečių šei
mų skolos siekė 365 bilijo
nus dolerių. 14 procentų 
visų Amerikos darbo žmo-| 
nių pajamų išeina procen-’ 
tams už skolas apmokėti.

• Gvatemalos reakcija 
ruošiasi susidoroti su šalies 

’komunistais ir kitais pa
žangiais veikėjais. Nese
niai paskelbtas manifestos, 
kad įsteigiama “Gvatemalos 
antikomunistinė taryba.”

BAIGTI SU 
ĮŽEIDINĖJIMU IR 
ŽEMINIMU MOTERŲ

Sūnku nusikratyti senų 
moterį žeinihahčių tradici
jų. Pasirodo, kad jų dar 
nehiažai yra užsilikusių ii* 
Tarybų Lietuvoje.

š. metų “Tarybinės mo
ters” 4-ame numeryje įkai
tome taip įžeistos ir teisin
gai protestuojančios mote
riškės tokį laišką:

Aš noriu papasakoti apie

vieną atsitikimą, kuris mane, 
kaip moterį, labai įžeidė.

Vieną trečiadienio vakarą 
mes, keturios bendradarbės, 
nutarėme atšvęsti vienos iš 
mūsų gimimo dieną. Išsiruo
šėme į “Kastytį.” Tačiau jau 
rūbinėje mums pasakė, kad 
vienos, be vyrų, moterys į res
toraną neįleidžiamos. Iškvie
tėme administratorę. Ji pa
aiškino, kad į pirmaeilį mies
to restoraną vienoms mote
rims eiti tikrai negražu, ne
dera ir pan. Nepadėjo ir 
aiškinimas, kad mes norėjome 
truputį iškilmngiau atšvęsti 
vienos draugės gimimo dieną.

Sekančią dieną aš nuėjau į 
Kauno valgyklų trestą, kalbė
jau su direktoriaus pavaduo
toja. Ji man irgi įrodinėjo, 
kad iš tiesų vienoms mergi
noms į restoraną netinka ei
ti. Suprantate—nepriimta, ir 
tiek, ir kad į vienas moteris 
ar merginas tokiose vietose 
atreipiamas dėmesys, žiūrima 
su pašaipa, žodžiu, išvada 
viena: restoranai, nors jie ir 
labai ištaigingi, neturi gero 
vardo ir tik todėl save ger
biančios merginos ar moterys 
ten neina. Savo išvadą aš pa-Į 
dariau garsiai, ir pokalbis į 
baigėsi.

Mes buvom nusprendusios i 
iš karto rašyti į spaudą. Ta- 
čiau po pokalbio valgyklų 
treste nutarėme, kad neverta, 
gal iš tiesų mes išsišokome. 
Praėjo trys mėnesiai. Nese
niai man papasakojo dar vie
ną panašų atsitikimą iš Vii- • 
niaus. Keturios mokytojos, at-1 
vykusios dalyvauti seminare, Į 
taip pat buvo neįleistos į “Dai
navą” vienos, o. kai kitą die
ną atėjo septynios ar astuo
nios ir atsivedė vieną vyrą— 
kliūčių nebuvo! Ar tai ne 
pasityčiojimas iš moters, jos 
orumo, jos žmogiškosios ver
tės? ; ir.
tomk" Hoky toįjįps/: ivle-j
n ds, moterys i - u ž ėjti į k a- 
vinę, bet jokit! būdiihe į^pii?- 
maeilius miešto restoranus. 
Tik sakykite,J koks pas mus 
skirtumas tarp, kavinių ir res
toranų?

Jei mes neteisios, norėtume, 
kad netikęs mūsų pavyzdys 
laiku įspėtų kitas merginas 
nuo tokių savarankiškumo 
žingsnių. O jei teisios,— norė
tume, kad žmonės, įžeidę mus 
(ir tikriausiai ne vien mus), 
pajustų, jog taip daryti netu
ri teisės.

Džiugu, kad “Tarybine 
moteris” redakcija Jokiam 
moterų pažeminimui skel
bia griežtą kovą. Ji sako:

Mūsų žurnalas dar prieš ke
letą metų yra pasisakęs šiuo 
klausimu. Laikas laužyti se
nus, netikusius papročius. Mū
sų moteris — ne kanarėlė 
narvelyje, ji viena dirba, ke
liauja, lanko teatrus, kiną. 
Tai kodėl ji negali viena ar 
su draugėmis užeiti į resto
raną? Visur ir .visada, ne vien 
restorane, pažiūrą į moterį nu- 

Į lems ne ta aplinkybė, kad ji 
viena, o jos elgesys. Rimtos, 
orios, save gerbiančios moters 
nedrįs varstyti įžūlus ar dvi
prasmiškas žvilgsnis nuo gre
timo staliuko, tuo labiau žo
dis ar gestas. Tam pagaliau 
yra aptarnaujantis restorano 
personalas, kurio pareiga — 
saugoti savo lankytojų gerą 
nuotaiką.

Skaitytojų iš Kauno laišką 
mes dar perskaitėme žurna
listėms, suvažiavusioms iš 
įvairių respublikos rajonų į 
pasitarimą “Tarybines mo
ters”'redakcijoje. Jų reakcija 
dėl tokios pažiūros į moterį, 
aplamai į pasenusius, supelė
jusius nutarimus buvo, kaip 
ir reikėjo tikėtis, audringa. 
Jos pasipiktinusios išreiškė sa
vo požiūrį ir reikalavo, kad 
Prekybos mihisterKja ir valgy
klų trestai iš naujo peržiūrė
tų senus sprendimus.

J. GRIGIŠĮLIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Aktorius D. Banionis

Daugelio klaidingi 
įsitikinimai

Daugelis baltųjų mano, 
kad visi negrai nekenčia 
baltųjų, kad jie nekenčia ir 
žydų ir kad jie daugiau lin
kę prie kriminalizmo. Taip
gi daugelis mano, kad neg
rai yra žemesnio lygio, kaip 
baltieji.

Žinoma, tai klaidingi įsi
tikinimai. Moksliniai įrody
ta, kad negrai nėra žemes
nio lygio, kad jie yra ly
gūs su baltaisiais, tik poli
tinė ir ekonominė prie
spauda neleido jiems kul
tūriniai tiek aukštai pakilti, 
kiek daugumas baltųjų ga
lėjo atsiekti.

Prezidentinė kriminaly- 
bių tyrinėjimo komisija sa
vo raporte nurodo, kad kri- 
minalybė yra tarprasinė, 
kad kriminalistų yra visose 
tautinėse grupėse ir rasinė
se grupėse.

Pereitais metais New 
Yorke buvo atlikta 543 
žmogžudystės. Tyrinėjant 
pasirodė, kad tik 8 procen
tai žmogžudysčių buvo pa
pildyta prieš baltuosius iš 
negrų pusės. Tai palygina
mai daug mažesnis procen
tas, kiek baltieji yra nužu
dę negrų. . .

Apskaičiuojama, kad apie 
trečdalis negrų nekenčia 
baltųjų. Tai irgi daug ma
žesnis nuošimtis, palyginus, 
kiek baltųjų nekenčia neg
ru. .j.............. ,

Panašiai yra ir su'dhtiše- 
mitizmu. Daug daugiau 
baltųjų yra nū'sištatę ’prieš 
žydus, 'kaip negrų.

K^rašfutinis- napįoųąli^mas, 
supijąs - 
tiesa, skelbia •^’neapykantą 
prieš baltuosius' Bet jis yra 
įsigalėjęs^ mažoje negrų 
mažumoje.

Griežtoje kovoje už neg
rų teises aktyvus daugelio 
baltųjų dalyvavimas įrodo 
negrams, kad sėkmingai 
kova galima pravesti tik 
tuomet, kai negrai ir bal
tieji, bendrai veikdami, su
daro tvirtą frontą prieš ra
sinę diskriminaciją.

Klaidingi įsitikinimai, ne
paisant kaip jie būtų sklei
džiami, kenkia negrų ir 
baltųjų vieningai kovai. 
Klaidingi įsitikinimai pade
da rasinės diskriminacijos 
palaikytojams.

•

Hong Kongas kovų 
sūkuryje

Garsioji Anglijos kolonija 
Hong Kongas, esantis prie 
Kinijos sienos, šiuo metu 
pergyvena “kultūrinę revo
liuciją”, atsuktą prieš ang
lus.

Kinai jaunuoliai, gavę in
spiracijos iš liaudiškos Ki
nijos komunistų vadovo 
Mao “kultūrnešių”, jau an
trą savaitę kelia riaušes.

Jie reikalauja Hong Konge 
gyvenantiems kiniečiams, 
kurie sudaro daugumą gy
ventojų, daugiau teisių ko
loniją valdyti, o gal ir ją 
visai prie Kinijos prijungti. 
Kova plečiasi, apima pla
tesnes mases.

Anglijai dabar susidaro 
daug nesmagumo. Nežinia, 
kas gali atsitikti. Anglijos 
generalinis gubernatorius 
Sir David Trench rimtai 
susirūpinęs, ar jis galės iš
kilusią kovą užgniaužti. 
Turėdamas 20,000 policistų 
ir kareivių, geriausiais gin
klais apšarvuotų, jis tikisi 
opoziciją nugalėti. Bet kaip 
su Ki?/:a, ar ji neįsikiš, ne
pareikalaus daugiau teisių, 
kaip buvo išreikalauta iš 
Portugalijos Macao koloni
joje.

Anglai, tiesa, labai daug 
atsideda ant to, kad iš Hong 
Kongo Kinija per metus 
gauna apie pusę bilijono 
dolerių užsieninės valiutos, 
taipgi kad Kinija per šią 
anglų koloniją veda plačią 
prekybą su daugeliu kitų 
valstybių. Pasirodo, kad ši 
kolonija šiuo metu Kinijai 
yra naudinga, kaip dabar 
stovi, nors Kinija galėtų 
anglus iš ten išvaryti.

Kokia gali būti Hong 
Kongui ateitis. Visa plati 
teritorija kadaise iš Kinijos 
buvo išpirkta ant 99 metų. 
Už 30 metų tas. išpirkimas 
baigiasi; Tuomet manoma, 
kad Kinija tikrai perims 
visą tą teritoriją.
r! i i ■ —:— i

Alkohbliš kaltas už' 50% 
Visų auto nelaimių

I L ' U V ' ’ Ii!į • f ' Į
M^ęhigano universiteto 

specialūs tyrinėtojai jau nu
statę, kad alkoholį naudo
jantieji automobilių vai
ruotojai atsakingi už 50 
procentų visų automobilių 
nelaimių.

Kiekvienas vairuotojas, 
daug ar mažai gėręs, stato 
pavojun savo gyvybę ir.ki
tų gyvybę. Tikrieji alkoho
likai, kad ir visai būtų ne
gėrę, pasilieka pavojingi, 
nes jie negali normaliai sa
vo automobilių vairuoti.

Žinote, kad nuo to laiko, 
kai buvo pradėta automobi- 
lais važinėti, ikišiol jau 1 
milijonas ir 500,000 žmonių 
automobilių nelaimėse žu
vo. Šiuo metu daugiau au
tomobilių, daugiau nelai
mių, daugiau žmonių visai 
nekaltai žūsta.

Minimo universiteto tyri
nėtojai rekomenduoja tra- 
fiko policijai daugiau pri
žiūrėti vairuotojus, atsiti
kime nelaimės daugiau juos 
egzaminuoti, ar jie nenau
doja alkoholio ar jie nėra 
alkoholikai, kurie visai ne
turėtų teisės vairuoti auto
mobilius.

V imas įuoimausm lietu
vių u 
UC ClA 
AA1YUO 
xiuild 
jura .
&iauc.^iai susijusi su rezU- 
oeriaus 
ciaus
me ' Auomas nori u u u žmo
gumi 
uambnis, auinuamas vieną 
pagrmumią
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mueiiictLO graiijuje

v y ta u vo zuaiaue v i- 
varuu. nuceuL ju m-
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vaiumenų — 
acijos kontoros turėk

toriaųis nausos. sykscioniis 
prieit 
geoej 
arens 
ouvo 
mokiusia kinematogranjoje 
IKunj 
rejo 
darbui ‘"Vienos dienos kro
nika" 
laitev

onemis narnoms su- 
j acsKieisti uinisKO 
to viuų. bis vaiumuo 
aktoriui mokykla, įs

ti cnaraKterp lai tu- 
xakos ir seKanciam jo

(19ob m. rez. v. ža
lčius).

Apie šio talentingo ak
is diapazono platu-tona

mą k|alba ir jo vaidmuo 
me ‘ 
ti.”

iNiekas nenorėjo mir

Buvusio bandito Vait
kaus, paskirto kaimo Tary
bos pirmininku, paveikslas 
sklidi 
dėtin, 
gos. Subtiliausiais potepiais 
aktoi 
viduj 
nas, ; 
antra 
j imą , 
nė B; 
ir šlcĮivę. 
niam 
jeve-Į-aktorius buvo pripa
žinta; 
mens

nas gyvenimiško su- 
gumo ir tragiškos jė-

ius piešia nerojaus 
s vykstančias permai- 
o polinkį į žmones, ir, 
vertus, — nepasitikė- 

jais. Sis vaidmuo pel- 
anioniui pripažinimą 

VI Visasąjungi- 
.3 kino festivalyje Ki-

s geriausiu vyro vaid- 
atlikėju. Premija už 

gerialusiai sukurtą vyro 
vaidmenį jam paskirta iiu 
— "usių metų Karlo 

kino festivalyje, o da
isi pasiūly tas 1967 me-

praej
Vairų
ba r j
tų Tarybų Sąjungos Valsty
binei premijai gauti.

Kelias į šias pergales pa- 
as jo darbu puikiame 
vėžio dramos teatro 

atkakliu

grįst
Pane 
kolek ty ve. Ilgu, 
darbu aktorius kopė į šian
dieni aes aukštumas.

Kaip teatre, taip ir kine 
Banionis demonstruoja pui
kų si 
Tai j 
masis; savo personažo 
daus 
vaidj

įgebėjimą persikūnyti, 
i s pasiekia vadovauda- 

vi- 
būkle. Stebėdamas jo 
bą, tarytum matai ir 
visą herojaus mąsty- 

procesą.mo procesą.
Netrukus žiūrovai vėl su

sitiks 
tu. J 
nionį 
ranir 
princ;
nis sukūrė paveikslą pla
ne t ) s žmogaus, pasireiš
kiančio penkiuose asmeny
se — karaliaus, garbėtroš
kos, 
ir ži

su mėgstamu artj^ 
e pamatys Donatą Bru 
spalvotame plačiaek- 

iame filme “Mažasis 
as.” Donatas Banio-

komersanto, geografo 
bintų degiko.

A. Markauskas

matematikos mokslų kandidatais J. Viržonaite ir J. čipliu 
K. Liubšio nuotrauka

Redakcijos atsakymai 
s.

nį
tis” j< 
turės 
gos.w.; 
neliu 
istori 
naud 
už rašinėjimą.

Zavis. — Jūsų straips- 
Zatikano nauja kr^H 
dėsime. Atleisite, kaj 
truputį palaukti pro-

. Dūda.—Jūsų straips- 
“Siuvamos mašinos 

ja Lietuvoje” nepasi- 
įsime. Vis tiek ačiū

• Streikavę Searos valsti- 
Brazilija) studentai ir 
rsiteto dėstytojai rei* 
o, kad būtų likv 
sitarimai su Jung

jos ( 
unive 
kalav 
ti su 
mis Valstijomis dėl vadiri
mosios JAV pagalbos Bra
zilijos mokslui. (ELTA)
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Bronius Žekonis ir jo 
didvyriška mirtis
lininką Bronių Žekonį 

rai pažinau 1940-1941 
Mums teko dirbti 

vienose patalpose— dabar
tiniame Kauno istoriniame 
muziejuje. 1940 m. rugpiu-
čio mėnesį buvau paskirtas 
Liaudies kovų muziejaus 
organizatorium, o Žekonis, 
kaip Liaudies kariuomenės 
politinis vadovas, šefavo 
Kariškai-istoriniu muzie
jum, jis tapo šio muziejaus 
direktorium.

Žekonį, kaip pažangų dai
lininką, žinojau iš draugų 
pasakojimų anksčiau, bet 
asmeniškai susitikome ir 
susipažinome pirmą kartą 
šiuo metu. Tai buvo aukš
to ūgio, tiesus, gražiais gel
tonais plaukais vyras; ei- 
gastis-kiek atlaši. Nepai
sant stambaus sudėjimo, jo 
žydrose akyse atsispindėjo 
♦velnumas ir didelis jautru- 

>mas.
—Ką gi. dirbsime kartu,— 

pasakė.— Reikia organizuo
ti muziejine propagandą. 
Aš ir pats kol kas neįsivaiz
duoju. kaip reikės peroga- 
nizuoti Karo muziejų: juk 
čia iš kiekvieno kampo 
dvelkia fašistiniu tvaiku.

Karo muziejaus direkto
riaus narei^as kuri laiką 
ėio pulkininkas J. Baraus
kas. buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės švietimo sky
riaus viršininkas, wriau- 
sas skautininkas, o io ant
rininkas— ilgametis muzie
jaus konservatorius majo
ras P. Šeštakauskas.

I projektuojamasai Liaudies 
kovų muziejus) buvo^paves- 
ta suorganizuoti partijos 
pogrindinės veiklos parodą 
na, žinoma, atspindint ir ki
tus pastarųjų metų visuo
meninio- politinio gyveni
mo įvykius ir reiškinius.

Po suvažiavimo tos paro
dos medžiaga buvo perkelta 
į muziejų ir čia atidaryta 
dviejose salėse ekspozicija, 
eksponatų buvo originalūs, 
viena kita fotokopija. Žeko
nis dažnai vaikščiodavo po 
sales.

Kokie kuklūs savo išvir
šine išvaizda buvo tie eks
ponatai! Nedidukai, pras
tame popieriuje, ne kaip 
techniškai atspausdinti at
sišaukimai. brošiūros, laik
raščiai, nublukusios vėlia
vos su nusilpusiais įrašais— 
šūkiais, spausdinti ir piešti 
plakatai, fotografijos ir kt.

“Mažas kupstas”
—Taip,čia nėra to, kas su

keltų žvilgsnio efektą, bet 
už tai turinys! —atsisėdęs, 
pliaukštelėjęs ranka į kelį, 
sako Žekonis.—Mažas kups
tas didelį vežimą verčia. O 
kiek žmonių dėl iu nukentė
jo... Juk tai revoliucinės ko
vos relikvijos.

Ypač dažnai vartvdavo 
Žekonis pogrindine “Šluo
ta”. nelegaliai kairiųjų dai
lininku leistą satyros žur
nalą. Šičia daug buvo jo pa
ties darbo idėta. Vartyda
mas jis aiškino, kas kieno 
niešta, kas kieno rašyta.

Reikės vėl kovoti, —gulėda
mas aukštielninkas, sudė
jęs renkas už galvos, ant 
skiedrų, kurių čia buvo at
vežta pakuoti eksponatams, 
rengiamiems siųsti į Mas- 
vą, į Visasąjunginę žemės 
ūkio parodą.

—Kas galėjo tikėtis, kad 
taip išeis. Atrodė tokia jė
ga, galybė, o štai...

— Reikėtų bėgti iš Kauno, 
bet kur? Aš neturiu jokių 
namų, jokios tėviškės. O 
jeigu ir atsidurtum kaime 
—kas ten laukia?
Pikto priešo džiaugsmas
Besikalbant užėjo P. Šeš

takauskas, kurio veide švi
tėjo džiaugsmas, kad netru
kus ateis vokiečiai, čia pat 
ėmė raminti Žekonį:

—Nieko, jei matysim, kad 
blogai, galėsit išvykti į ma
no ūki prie Dusetų. Rankos 
s t iprios—galėsit šienauti, 
arti...

Žekonis tylėjo—nei taip, 
nei dėkui.

Tomis dienomis jis iš mu- 
z i e jaus patalpų neišėjo. 
Valgyti atnešdavo ir dažnai 
lankydavo giminaitė K. Žė- 
konytė. už jį gerokai vyres
nė, dirbusi Vilijampolėje 
pradinės mokyklos mokyto
ja. Ji papasakodavo, kas 
dedasi mieste, kad siaučia 
visokie chuliganai su bal
tais raiščiais ant rankovių.

—Po velniais, i ei pakliūsiu, 
nesileisiu, kad kankintu ir 
tvčiotusi,—nervingai vaikš
čiodamas pasakė Žekonis.

Paskutinį kartą
Užėjau dar kartą. Man 

pasirodžius muziejuje, vie
nas žemesniųjų tarnautojų 
priėjęs pasakė:

—Jūspasišalinkit, čia jūsų 
ieško.

Ką gi — gyvybė brangi, 
reikia sprukti. Atsisveikinu 
su Žėkoniū. Ir šiandien pri
simenu jo akių graudų 
žvilgsnį, kuris tartum sakė: 
“Vargu daugiau pasimaty
sim, tik nežinia, katras pir
ma žūsime...”

Hitlerinės okupacijos me
tais gyvenau periferijoje, 
su Kaunu ryšiai nutrūko. 
Tik kartą iš kažkurio pažįs
tamo patyriau, jog Žekonis 
iš Kauno taip pat išvykęs ir 
apsigyvenęs bene Kėdai
niuose. Po Tarybų Lietuvos 
išlaisvinimo nežinojau, kad 
1944 m. liepos mėnesi Žeko
nis buvo atvykęs į Kauną', 
gestapininkų suimtas gat
vėje ir sušaudytas IX for
te. Graudu pasidarė: taip 
arti buvo pergalė, ir jis jos 
nesulaukė...

Br. Žekonis gimęs 1911 
m. vasario 17 d. Juodžiu
mi kaime, Kupiškio raione, 
varginau valstiečių šeimo
je. 1929-1935 m., mokyda
masis Kauno Meno mokyk
loje. gyveno“Žiburėlio” ben
drabutyje. Jis buvo aktyvus 
dailininkų komunistu po
grindinės kuopelės navvs. 
nrisidėio nrie pogrindinio 
satyrinio žurnalo “Šluotos” 
leidimo. Ne vienas io pieši
nys buvo įdėtas į šį žurna
lą

Julius Būtėnas

Įdomus rašytojo Antano 
Venclovos laiškas

Lietuvių buities 
muziejus

Už revoliucines liaudies 
kovas

Prasidėjo derybos su mu
ziejaus administracija dėl 
patalpų naujai organizuo
jamam muziejui, šiaip taip 
išsiderėiau pradžiai viena 
kambari darbo kabinetui 
ir sale eksnonantams sudė
ti. Žekonis, tiems kariš
kiams besisnyriuojant. pa
laikė nauiai organizuoja
mo muziejaus nuse: reikia 
parodvti revoliucines Lietu
vos liaudies kovas.

Netrukus G. Abramavi- 
čiui tarpininkaujant ir pa
dedant. atsigabenom iš bu
vusioje Saugumo departa
mento arehyba, susijusi su 
Lietuvos Komunistu parti
ja pogrindine veikla. Du 
Sinkvežimius atsivežėm,

o tenai nebuvo: ir maišai, 
lagaminai a t s išaukimu. 

• laikraščiu, knvgu. plakatu, 
raudonu vėliavų su šūkiais 
ir he in. nogrindiniu spaus
tuvių šriftu dėžės, šanirn- 
grafai. dailininkų piešti 

(plakatai ir kt. j
Žekonis dažnai užeidavo 

tu eksnonantu pasižiūrėti: 
daugelis buvo jam nažista- 
mi. ypatingai artimi—jis 
pats platino atsišaukimus, 
rado savo pieštu plakatų...

k Kaip komunistas
■IrKpnp 1940 m. rugsėin mė- 
»'Fnesi Žekonis huvo priimtas 

į nartiia. gal būt teisingiau 
—nerregisimotac iš pogrin
džio. Ji priėmė Kauno uni
versiteto nirminė partinė 
organizaeiia. nes ir univer
siteto. ir Karo muzieiaus 
rūmai buvo toie pačioje 
Donelaičio gatvėje.

1941 m. vasario 5-9 d. 
jvvko Lietuvos Komunistu 

-j&rtiios V suvžiavimas: tai 
pirmas suvažiavimas 

^Igmtliomis sąlygomis. Kari- 
ywiku namuose, kur wko 

suvažiavimas. Revoliucijos 
muziejui (taip pasivadino

Ekspozicijoje buvo iškabin
ta nemaža originaliu po
grindžio laiku plakatų.

Karta apsilankė, neprisi
menu. “Pravdos” ar “Izves- 
tiiu” korespondentas iš 
Maskvos, kuris su dideliu 
dėmesiu apžiūrinė jo eksno- 
natus. Keletas originaliu 
spalvotu plakatų patraukė 
io dėmėsi.

—Kieno darbas—žinoma?
—Kaip ir žinoma,—paste

bėjau.
—A. tai čia visi tokio dai

lininko Motuzos-Matuzevi- 
čiaus — paaiškino priėjęs 
Žekonis.

—Kur jis dabar?
—1935 m. išvvko j Tarvbu 

Aa mnga, nartiios siųstas. 
Likimas nežinomas.

—Tai aišku. Ježovo laikais 
pasodino. —paaiškino mas
kviškis korespondentas.

Ir užgriuvo karas!
Bet štai atėjo 1941 m. 

birželio 22 .diena. Karas 
prasidėjo sekmadienį. Ro- i 
dos, antradienį nueinu pa-l 
žiūrėti į muziejų. Tada dar 
vokiečiai Kaune nebuvo, 
bet jau pradėjo siausti va
dinamieji baltaraiščiai — 
buržuaziniai nacionalistai, 
hitlerininkų talkininkai.

—Kur Žekonis?—klausiu, 
galvodamas, kad jis pasi
traukęs.

Tarna u t o j a i susimąstė. 
Kai kurie klastingai šypso
si.

—Žekonis yra muziejuje, 
pasislėpęs vienoje salėje,— 
tyliai paaiškino vienas tar
nautojų ir nuvedė mane į 
tą salę.

Susitinkame. Apie ką kal
bėti tokiu rpomentu? Mu
ziejaus sodelyje—-pro langą 
matyti—renkasi kažkokie 
vyrai, kurie rūsčiais veidais 
žiūri į muziejaus pusę, kaž
ką rankomis rodo. Žekonis 
pasakoja, kad jis pasilikęs 
su partijos žinia.

—Prasideda žiaurus laikai.

• Praėjusią savaite “Iš
vadavimo fronto” raginimu 
Adene buvo organizuotas 
dešimtas šiais metais visuo
tinis streikas, protestuojant 
nrieš anglų kolonizatorių 
žvėriškumus.

1967 m. gegužės 18 d.
... Šį laišką rašau, grį

žęs iš Kapsuko (buv. Mari
jampolės) miesto, iš J. Jab
lonskio vidurinės mokyklos 
100 metų jubiliejaus iškil
mių. Šioje šventėje man bu
vo ypatingai įdomu pabu
voti, nes prieš daug metų, 
dar 1925 m., ir aš baigiau 
šią mokyklą — gimnaziją.

Jubiliejinės iškilmės buvo 
organizuotos labai plačiai 
ir puikiai. Vien svečių bu
vo suvažiavę iš visos Lie
tuvos 800 žmonių. Kultūros 
namuose, pastatytuose toje 
vietoje, kur kadaise stovė
jo apgriuvę Blaivybės na
mai, buvo iškilmingas mi
nėjimas. Dešimtys jaudi
nančių kalbų, linkėjimai, 
dovanos, paskui gražus 
koncertas — dainos ir spe
cialus vaidinimas, kuriame 
buvo panaudoti daugelio iš 
šios mokyklos išėjusių rašy
toju nosmai.

O Jūs žinote, kad ši mo
kykla išleido iš savo sienų 
tokius garsius mūsų tautos 
kultūros darbuotojus kaip 
J. Basanavičius ir V. Ku
dirka, kaip V. Pietaris. J. 
Mačvs-Kėkštas. A. Kriščiu- 
kaitis-Aišbė, V. Put i n a s- 
Mvkolaitis. Trumpai čia 
mokėsi S. Nėris ir K. Bo
ruta. Čia mokėsi ižvmieii 
mūsų revoliucionieriai V. 
Kapsukas-Mmkevičius ir Z. 
An garietis- Aleksa.

Visi šie žmonos geru žo
džiu buvo nrisiminti susi
rinkusiu minėjimo metu.

per Aukštadvarį ir Prienus. 
Visur aplinkui sodri pava
sariška žaluma ir giedras 
dangus džiugino akį. Lau
kai pranašavo gerą derlių.

Kapsuke, tarp kitko, visi 
aplankėme kapus (vienus 
gražiausių Lietuvoje) ir pa
dėjome gėles ant mirusiųjų 
draugų ir mokytojų kapų. 
Kaip žinote, čia ilsisi ir di
džioji mūsų rašytoja Že
maitė, ir poetas Petras Ar
minas. Aplankėme ir mano 
mamytės, mirusios j a u 
prieš 10 metų, kapą ir pa
dėjome gėles.

Štai paskutinių dienų mū
sų įspūdžiai ir pergyveni
mai. Labai jie mieli ir bran
gūs, todėl gal suprasite, ko
dėl taip plačiai apie juos 
rašau. Reikia pažymėti, kad 
iškilmės buvo organizuotos 
labai tiksliai, pergalvotai, 
ir viskas vyko laikrodžio 
tikslumu. Visur jautei 
dirbtinį entuziazmą, 
džiaugsmą savo mokykla ir 
jos sėkme, didžiausią drau
giškumą tarp buvusių 
abiturientų, kurių tarpe 
buvo daug visai Lietu
vai žinomų ir gerbia
mų žmonių — profesorių, 
gydytojų, filologų ir vi
sokiausių kitų specialybių 
žmonių. Kai kurie jų šią 
mokykla buvo baigę dar 
1906-1908 metais, o kiti tik 
pernai palikę mokyklos sie
nas.

Labai daug dėmesio mo
kyklos jubiliejui skyrė mū
sų spauda — laikraščiai ir

Ilgus emtus puoselėta sva
jonė sukurti Lietuvoje liau
dies architektūros ir buities
muziejų po atviru dangumi 
tam 
me 
Kau v • ŠIO 
metb darbuojasi muziejaus 
teritorijos zonavimo, išpla- 
navi 
renąami ekspozicijai 
stati 
nogi 
eina 
terii 
mosios sodybos, 
vert

)a realybe. Nuostabia- 
gamtos kampelyje prie 
no marių pradedama 
muziejaus statyba. Šiuo

mo projektuotojai, at- 
pa- 

li, kaupiami įvairūs et- 
’afiniai eksponatai. At- 
nčia vasarą į muziejaus 
;oriją bus perkeltos nir- 

atskiri 
ingi trobesiai.
audies buities muzieiu-

ie susikoncentruos visa tai, 
ka šimtmečiu bėsvie suku- Į
re darbštieii lietuviai ma
terialines ir dvasinės kul*

DETROIT, MICH.
SVEIKINIMAS

Mikui Detroitiečiui
Šių metų gegužės 25 d. Mikui Detroitiečiui 

sueina 75 metai nuo jo gimimo dienos. Išgyveno 
, krūvą metų. Bet mes, kol jis gyvas, sveikiname 
jį su gimtadieniu, linkėdamos jam ilgo ir links
mo gyvenimo, ir jo pagerbinfui siunčiame “Lais
vei,” “Vilniai” ir “Liaudies gaisui” po $75, t. y. 
po dolerį už kiekvienerius pergyventus metus. 
Mes linkime, kad jis ir ant toliau nenuilstančiai 
dalyvautų ir dirbtų tarp progresyvių. Nuo 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “Liaudies Balso” įsistei- 
gimo, jis yra nuolatinis jų prenumeratorius. 
Kai ką ir parašo.

Dukra STEFANIJA ir 
Žmona TEOFILĖ

Širdingai dėkodami gerbiamoms sveikinto- 
joms už “Laisvei” įteiktą dovaną, ta pačia pro
ga sveikiname jubiliatą ir linkime jam geriau
sios sveikatos, ilgiausių metų!

Savo metų Mikas Detroitietis veltui nepra
leido: per visą savo subrendusį gyvenimą jis sto
vėjo pažangiosiose pozicijose,, rašinėjo mūsų 
spaudai, ją rėmė, veikliai dalyvaudamas pažan
giajame judėjime.

Linkime, kad jis, kiek jėgos leis, tai darytų 
ir peržengęs 75 metų slenkstį!

Už visą “Laisvės” kolektyvą—REDAKCIJA

Jubilieiui išėio iš snaudos 
J. Kirlio, buvusio šios mo- 
kvlos direktoriau s f po ka- 
roVknvca “Šimtametė mn- 
kvkla”. kur anrašyta visa 
mukvldos istov'ii’a.

Tnę načins dienos fo-gpm- 
žčs 13 d A vakaru ivvko no- 
būvis. kur milžiniškoie 
maistu produktu automatu 
p'amvklns salėje susėdom 
visi draugiškai nrie stalu 
ir prisiminėm praeitus lai
kus žodžiu ir dainomis Tr 
Sifoc- nohuvis buvo labai 
tyrini organizuotas.

FUo diena snovto stadio
ne ivvVn moksleiviu suarto 
šventa įvairins snortinius 
sugebėsimus čia demonstra
vo įvairiu klasių mokslei
viai n moksleiviu šioio mo- 
kvklnin vra. tiek kiek nie
kad nebuvo,—daugiau kain 
i

Kansukas paskutini a i s 
metais npnanrastai ISangn. 

j vnan i Kauno nuao. Čia nri- 
( stat.vt.a dano* nainil gamvk- 
j Iii iv frvvonamviii dancria- 
I mikččin namu. Nuo Prienn 
ar Kauno nusės bnciQvH- 
nont nvie miestn tipcing 
didmiesč’n ism”dl daro rau
tasis Kansukas SJennin 
minėto rentve nvlimiancioic 
metais nvoiektnniamn naa- 
tatvti 12 anketų viešbuti 
K ankatn nvn vorsnlini mo- 

iv ki^ekin naetptii
MT’ecjtno viv»c>4-Q nvpmnn“a 

nentvil, Pet tie wp iv knl- 
tvvna eontvao Te krnirzdneVi.l 
{-n tame mnkne* /lr>knv» flnii. 
rrian kn’n 10 4-0 ka<-avvX?n
mnkoleiviii "N T nk irki na p dn>_ 
be Irėlesne? n’whi mnkTr4-nii1

Kelionė iš Vilniaus i Kan- 
suka ir ptrral buvo bp ga. 
1n graži. Šiltos navasariŠ- 
kos dipnns. visoio Lietuvoje 
čvdi baltnnia sodai ir, sode
liai. Važiavome su žmona, 
drniive su Švietimo minis
tro nava duoto 111 kansukie. 
Čin J. Kavaliausiai labai 
gražiu keliu — pro Trakus, 

t

žurnalai, radijas ir televi
zija.’ Tai tikrai buvo visos 
mūsų kultūros šventė.

Mes gyvename normaliai. 
Ką tik atidaviau spaudai 
savo stambią apsakymų 
knygą, kuri, tikiuos, išeis 
rudenį. Tomas šiuo metu 
Estijoj — Tartu universi
tete skaito paskaitas apie 
lietuvių literatūrą — tai 
mūsų tautų draugystės rei
škinys.

Darbo visur daug, ir jis 
virte verda. Visi norime 
naujais darbais ir laimėji
mais sutikti mūsų valsty
bės 50-metį.

Geriausi linkėjimai nuo 
mūsų šeimos Jums ir ki
tiems bičiuliams.

Jūsų,
Antanas Venclova

“TRIPTICHAS” 
TRIMARANAS

Anglijoje pastatytas ne 
įprastas trigubas laivas — 
“Triptichas.” Tai pirmasis 
toks laivas pasaulyje. Lai
vo ilgis 20 metrų. Iškėlęs 
bures, jis plaukia 15 mazgų 
greičiu. Dviejose patogiose 
uždarose patalpose įrengtos 
kajutės 14 keleivių.

Mechaninis kartografas
Topografinių žemėlapių 

braižymas—juvelyrinis dar
bas. Ploniausios linijos su
sipina į tokį painų rezginį, 
kad jame susigaudyti gali 
tik prityręs kartografas.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos inžinieriai su
kūrė automatą “Topokart,” 
kuris pripažintas geriausiu 
pasaulyje mechaniniu brai
žytoju. Į aparatą įdedamos 
vieto vės aerofotonuotrau- 
kos, o išimami reikalingo 
mastelio topografiniai že
mėlapiai. Aparatus gamina 
garsusis Ceiso kombinatas 
Jenoje.
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uzieiaus kūrimo darbas 

a lengvas. Jo organiza- 
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resnublikns 
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kuHūrns ir

, . Vąki’ikšt.no laivą savo 
tėvo vardu

daNcwnnrt News. Va 
buvo nakrikštvtas didžiulis 
kai 
tas

o laivas. Vardas duo- 
John F. Kennedy.

Krikštvnose daly v a v o 
zidentas Johnsonas, taip 
buvusio prezidento. Ke- 

žio našlė su dukrele Ca- 
su sūnum John. Caro- 
atliko pačią svarbiau- 
ceremoniją

pre
pat
net
line
line
šią ceremoniją: sudaužė 
šampano butelį į laivo sieną.

Sako, kad Guadelupe 
“visur ramu”

Paryžius. — Prancūzijos 
valdomoj saloj — Guade
loupe per keletą dienų vi
rė didelės riaušės, kilusios 
ryšium su statyb i n i n k ų 
streiku. Riaušėse žuvo pen
ki asmenys, o apie 60 buvo 
sužeisti. Į kalėjimus val
džia sukišo apie 20 žmo
nių — streiko vadovų.

Dabar valdžia skelbia, 
kad toje saloje “visur ra-
mu

Prietaisas matematiniams 
simboliams rašyti

Anglė L. Paveji išrado 
prietaisą, kurį sujungus su 

; omą j a mašinėle, galima 
yti lygtis ir matemati- 
:s simbolius. Išradimų 
odoje Briuselyje 1963 
ta pati išradėja buvo 
ovanota aukso medaliu 
originalų prietaisą rašo

mąja mašinėle rašyti gai
das.

raš 
raš 
niu 
par 
m.
apą v uz

Prietaisas matematinius 
simbolius gali rašyti hori
zontaliai ir vertikaliai. Jis 

šiai tinka perraš i n ė 11 
uliniams straipsniams,

pui
mo
kuriuose greta normalaus 
teksto pasitaiko lygčių bei 
įva rių simbolių.rių simbolių.

ik%25c5%25a1t.no
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Aš jau mačiau Expo-67
Visur skaitome ir nuolat 

girdime kalbas apie “Expo- 
67.” Montrealio miestas 
ilgai ir rūpestingai ruošėsi 
atžymėti savo šimtmečio 
sukaktį. Tai ir vyksta Ka
nadoje pirmutinė pasaulinė 
paroda. Pelkynuose, 700 
hektarų plote, supilta salos, 
iškasti kanalai, nutiesti ke
liai. Prisodinta netoli 14,- 
000 medelių ir dekoratyvi
nių krūmų, šalitakiais lys
vėse žydi įvairiaspalvės gė
lės. Parodai Kanada išsky
rė 500 milijonų dolerių. Ex- 
po-67 korporacija sudarė 20 
milijonų, Quebeco provinci
ja prisidėjo su 15 milijonų 
ir Montrealio miestas da
vė 5 milijonus. Su tokia 
krūva kapitalo daug ką ga
lima nuveikti. Parodai pasi
ruošimas užtruko 3 su puse 
metų.

Mieste, iki parodai, iškas
ta nauja “subway.” Turbūt, 
Montrealio “subway,” po 
Maskvos metro, savo grožiu 
ir patogumais bus pirmu
tinis.

Parodoje daugiau kaip 60 
šalių turi savo paviljonus. 
Iš oro, įspūdingiausi pavil
jonai yra Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos. Amerika iš
leido 9 milijonus dolerių, o 
Tarybų Sąjunga—15 milijo
nų. Kitos šalys po mažiau. 
Statybinė medžiaga, daugu
moje, plieniniai lynai, plast
masė ir stiklas.
Dominuojantis paviljonas
Dominuojantis paviljonas 

yra Tarybų Sąjungos. Vi
są laiką tęsiasi ilga eilė lan
kančių, bet minia slenka po 
valiai pirmyn. Įėjus į vidų, 
tuojau pajunti gyvenimo 
pulsą. Be daugybės įvairių 
eksponatų, nuolatos matosi 
filmuose, kaip Sibire plečia
ma pramonė, susisiekimai, 
plačiuose vandenynuose at
liekami žuvų sudorojimai. 
Parodoma įvairūs poilsio 
rezortai, ligoninėse daro
mos opera c k^,s ; vaikų 
darželiai ir daug viso
kių kitų gyvenimo vaizdų. 
Tarp kitų, teko matyti Vil
niaus gamybos radiją “Mi
niją,” Šiaulių išdirbystės 
dviračius, žuvų konservavi
mą Klaipėdoje, daug pra
monės dirbinių.

Paviljone yra daug įžy
mių menininkų tapybos kū
rinių, keramikos dirbinių, 
audinių, gintaro papuošalų 
ir kitokių širdį glostančių 
gražumynų. Viršutiniame 
aukšte kabo kelios kapsulės, 
kuriomis tarybiniai kosmo
nautai skrido aplink mūsų 
planetą.

Indijos paviljonas gražiai 
įrengtas, rūpestingai vaiz
duojami šalies ekonominiai 
pasiekimai, žmonių kasdie
ninis gyvenimas su jų pasi
sekimais ir problemomis.

Keleto didesniųjų valsty
bių paviljonai yra verti gi
lesnės atidžios.

Vakarų Vokietijos pavil
jono architektūra buvo su
kėlusi daug priekaištų: būk 
tai atvaizdas Hitlerio plano 
valdyti pasaulį. Didelis gra- 
mozdas. Viduje — menka
verčiai gaminiai.

Amerikos paviljonas
Jungtinių Amerikos Vals

tijų paviljono išorė — įspū
dingiausia iš visų. Bet įė
jus į vidų — nusivylimas. 
Daugiausia atidžios su
kaupta Hollywoodo artis
tams: sienose iškabinėta ne 
mažesnės kaip 30x10 pėdų 
dydžio žvaigždžių nuotrau
kos. Tai menkystei užak
centuoti pastatyta misingi
nė lova su ne visai švariu,

iš gabalėlių susiuvinėtu, už
tiesalu. Parašas: “Šioje lo
voje gulėjo Debby Rey
nold.”

Dėmesio ir pagarbos ver
tas eksponatas — originali 
kapsulė, kuria skrido pir
mutinis Amerikos astrona
utas aplink mūsų planetą. 
Žiūrovas mato astronautui 
paruoštą maistą, aprangą ir 
visą aplinką, kurioje jam 
tenka praleisti keletą die
nų.

Užteko dviejų dienų
Planavau parodoje pra

leisti visą savaitę, bet, ne
gaišuojant, užteko dviejų 
dienų.

Kam sąlygos leidžia, ver
ta parodą pamatyti. Girdi
si nusiskundimų — trūksta 
vietų nakvynėms. Netiesa. 
Gal vietų stoka tik didžiuo-; 
siuose viešbučiuose. Bet 
miesto gyventojai, kurie 
gali paliuosuoti kambarį ar 
daugiau, turi juos užregist
ravę; kiti turi prie namo 
iškabą nakvynėms. Kainos 
sureguliuotos — $6 vienam, 
$8 porai, po dolerį už kū
dikį. Mieste mašinoms pa
sistatyti vietų užtenka ir 
nebrangu.

Montrealio miestas daro 
gerą įspūdį: visur švaru, 
gatvės plačios, gerai ap
šviestos, nauji miesto kvar
talai yra daugiau centriniai 
suplanuoti, daug žalumy
nų. Prie autobusų didesnių 
sustojimų keleiviams pasta
tyti gražūs suolai ir pasto
gė. Ten daugiau rūpinama
si žmonių patogumu.
Pati kelionė ten ir atgal

Į Montrealį vykome 12- 
uoju keliu iki Aleksandria 
įlankos. Pervažiavus rūbe- į 
žiu nuostabiai pasikeičia 
gamtos vaizdai. Kelias nu
tiestas šalia St. Laurence 
upės. Visur žemuma-pelky- 
nai, juose krūmoksšniai. 
Ten priskaitoma tūkstantis 
salų. Jeigu bent vienas me
dis auga, tai skaitosi sala. 
Vienur-kitur šalimais kyšo 
plikas akmens kauburys. 
Ant nedidelių salų pristaty
ta vasarinių namelių. Susi
siekimas — tik laiveliu. Pa
togesnėse vietose, upės pa
kraštyje, vasarotojams pa
statai.

Keliai Kanadoje yra ge
ri, platūs, be luksusinių pa
gražinimų šalimais.

Iki Montrealio, per 159 
mylias kelio, nėra nė vie
nos užkandinės, nė mašinai 
kuro stoties. Atgal grįžo
me per Rouse Point, kur 
taip pat tokių patogumų 
nebuvo.

Už kelius ir pervažiuo
jamus tiltus Kanadoje mo
kesčių nerenka.

Pakelėse ir mieste įkyrios 
reklamos keleivių nevargi
na.

JAV gali daug ko pasi
mokyti iš savo kaimynų.

K. Petrikienė

PATAISA
Lietuvių Meno Sąjungos 

Antrosios apskrities pami
nėjime mirusių apskrities 
meno vadovų ir kovotojų 
(”L” nr. 41) po Miko Pet
rausko paveikslu klaidingai 
išspausdinta data. Turėjo 
būti: jis gimė 1873, mirė 
1937 metais.

Pareiškimo pabaigoje iš jį 
pasirašiusių sąrašo praleis
tas Kazimieras U s t u p ą s, 
LMS Antrosios Apskrities 
iždininkas.

Atsiprašome. »

Spaudos gerinimo reikalu
biurgerių reikalai! Jis pa-“ Laisvė j e” dažnokai pa

sitaiko vietų taip netikusiai 
atspaustų, kad suvis nega
lima išskaityti. Nežinau ar 
čia mašinų, ar technikų kal
tė, kad raidžių tik “ragu
čiai” matosi! Tatai leidyk
la turėtų pastebėti ir taip 
sužaloto laikraščio neišsiun- 
tinėti. Kokia nauda skai
tytojui, kai rašinio dalis ne
išskaitoma?

Dėl technikų neapdairu
mo liko sužalotos ir mano 
straipsnio “Bažnyčios ir 
kapitalo giminystė” abi da
lys: gegužės 19 ir 23 d. Pir
mosios dalies rašinio antro
joje špaltoje neišskaitoma:

“To meto Lietuvos sąly
gomis ši daugiamilijoninė 
litų suma turėjo didelę eko
nominę reikšmę. Ją galima 
būtų palyginti kitoms vals
tybinėms pajamoms bei iš
laidoms. Pvz. 1938 m. visa 
žemės mokesčių įsuma bu
vo nepilnai 19,000,000 litų. 
Pradžios mokykloms (įskai
tant mokytojų algas ir mo
kyklų statybas) buvo ski
riama 2-4 milijonai litų, o 
sveikatos apsaugai valsty
bės biudžeto sąmata nesiekė 
nė trijų milijonų litų. Reiš
kia, kulto reikalams buvo 
sumokama 6-7 kartus dau
giau, 1 negu sveikatos rei
kalams. Graži santvarka, ar 
ne?”

Gi antrosios rašinio da
lies, irgi antrojoje špaltoje, 
neišskaitoma:

“Taip kalbėjo “dievo tar
nas,” kurio lūpos kasdien 
monotoniškai kartojo penk
tąjį viešpaties įsakymą — 
NEŽUDYK! Atrodo, kad 
reformistas M. Liuteris no
rėjo pralenkti ir katalikiš
kosios inkvizicijos vadą T. 
Torkvemadą:

Tai va prie ko priėjo “re
formacijos tėvas,” skelbęs 
kovą Romos popiežių abso
liutizmui, kai tik buvo pa
liesti jo šalies feodalų ir

rodė ne tik savo klasinį 
buržua veidą, bet ir tai, kad 
jo bažnyčia, kaip ir kitos,— 
yra kapitalo įrankis.”

Šitokių liapsusų reikėtų 
vengti.

Kitas pastebimas laikraš
tyje blogis, tai kai nosinės 
raidės būna atspaustos be 
“nosių.” Matoma, linotipo 
tam tikros dalys nudilę, 
neatlieja pilnos raidės. Dėl
to nežinia ar čia turi būti 
nosinė, ar paprastoji balsė, 
ar čia rinkėjo, korektoriaus 
ar autoriaus klaida? Dėl to 
skundžiasi ir patys korek
toriai: nežino ar čia rinkė
jo, ar mašinos kaltė?

Tai irgi reikėtų taisyti.
Mislinčius

GYVENIMO DAINA
Per bundančią žemę 
Gegužis ateina 
Ir tėviškei neša 
Gyvenimo dainą.

Štai vėliavų šilką
Vėjelis jau plaiksto.
Kolonos išeina,
Užliedamos aikštę...

Dainų sutalpinti 
Krūtinės negali — 
Te plauks jos į tolį 
Per žydinčią šalį.

Su penkmečių žingsniais 
Mes kelią sau tiesiam.— 
Už derlių! Už laimę!
Į ateitį šviesią! 

Balandžiai pakyla 
Į melsvą padangę. 
Taika ir Gegužis 
Per tėviškę' žengia.

L. Vainikonis
Iš “Valstiečių laikraščio”

• Trijuose Senegalio sos
tinės Daro kino teatruose 
buvo demonstruojami tary
biniai filmai.' ’ *.'

• 48 valandas visiška ty
la gaubė Kobės uostą (Ja
ponija). Reikalaudami pa
didinti atlyginimą, streika
vo 2,500 uosto krovėjų. ;

antras
išsiun-
numeri

Kiekvie- 
skaityti 
žurnalą.

kny ga

$OUU

Juozo Lukausko darbas “Medžiotojai” — A. Sutkaus nuotr.

Sveikinimas ir linkėjimas
(Draugui Adolfui Gilmanui 70 metų amžiaus ir 50 metų 

rašybos-sukakčių proga 1967 m. gegužės 20 d.)
Šiandieną mes minim labai darbštų žmogų—

' ' Piešėją ir taipgi rašytoją brangų,
■ ‘ KuHs dirbo, piešė karikatūras

‘ Ir nuolat gi rašė raštus bei žinias?
Ir dil’bo gi per penkias dešimtis metų
Nė kiek nesiskųsdamas, kad jam sunku būtų.
Tai pasišventimas garbingas, gražus, 
Įr rodantis liaudžiai į šviesą takus.

Jo amžiui gi jau septyniasdešimt metų, 
Kūrybai jo irgi penkiasdešimt metų.

• Tad šiemet gražus jubiliejus gi jo.
■ Ir linksma, ’ kad sveikas sulaukė tokio.

Tai šiandien ir sveikinam šį plunksnos žmogų, 
Ne tik draugams, bet ir visuomenei brangų, 
Ir linkim gyvuoti dar ilgus metus, 
Ir meniškais raštais žavėti vis mus.

Jonas Juška

gavimo, prisiųsdama 2; 45 
kuopa, St. Petersburg, Fla., 
prisiuntė 5 (jie kvotą da
bar viršija 10 narių, įra
šydami iš viso iki šiol 25 
narius); 10 kuopa, Phila
delphia, Pa., prisiuntė 3, 
tai dabar jau turi 4 (reikia 
dar tik vieno nario, kad 
užbaigus kvotą); 75 kp., Mi
ami, Fla., gavo 2, tai jau iš 
viso turi 4; po vieną naują 
narį gavo: 5 kp., Newark, 
N. J. (iš viso gavo 2); 6 kp., 
Brockton, Mass.; 87 kp., 
Pittsburgh, Pa.; ir pavienių 
gavome 2.

Iki šiol jau turime 77 nau
jus narius. Toli dar esame 
nuo 250 kvotos. Dirbkime, 
draugai, visi.
Pilnai užsimokėjo duokles

Per šį laiką prie pilnai 
užsimokėjusių kuopų da- 
augo sekamos: 6 kuopa, 
Brockton, Mass.; 32 kuopa, 
New Haven, Conn.; 62 kp., 
Stoughton, Mass, (čia rei
kia tarti širdingą ačiū ve
teranui veikėjui Geo. Shi- 
maičiui, kuris nuvyko iš 
Brocktono ir pagelbėjo šią 
kuopą sustiprinti); ir 82 
kp., Peoria, Ill.

Iš viso už šiuos metus 
duokles pilnai užsimokėju
sių kuopų turime 26. Jau 
už mėnesio būsime įėję į 
pusę 1967 metų, tad reikė
tų, kad daugiau kuopų būtų 
atlikę šias pareigas.

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

Scranton, Pa.
dingas padėkos žodis 
rdingas padėkos žo

šii
Ši

visiems gerbiamiems, dra 
gėms ir draugams, kuri 
pasirašė ant kortos, linkė
dami greito susveikimo 
man,

Dar kartą tariu labai šir- 
ą ačiū! visiems. Oypa-ding;_

tingai Onutei Stelmokaitei- 
Eicke, už pasidarbavimą ir 
atsiuntimą man kortą su 
daug parašų. Labai, labai 
ačiū!

I. Klevinskas

u trys savaitės, kai vie- 
“Laisvės” senas skaity- 

,s ir LLD 39 kp. narys 
B. Tuškys randasi karo Ve
teranų ligoninėj, Wilkes- 
Bar 
ko Sužinoti, kaip jam ten 
seka; 
kata.

Taisykis, drauguti, 
nedaug jau mūs yra likę. 
Linkiu tau gero susveikii?^ 
iš š: rdies.

nas

re, Pa. Bet kolkas nete

si su jo pašlijusia svei-

nes

rdies.
Senas Draugas-4

Philadelphia, Pa.
šliausia teko sužinoti, 
Juozas Bekampis gavo 

’ą sunkų ir skaudų stro- 
Labai sunkiai turi ka
ti, kad palaikyti gyvy
bes Juozas dar nori gy

venai kiek galint ilgiau, kad 
tų ir toliau darbuotis 
omeninėje veikloje. Nuo

kad 
antį

riau 
bę,

visu
savęs linkiu ligą nugalėti 
dar

LLD reikalai
Iš CENTRO RAŠTINĖS
“šyiesos” numeris

Šiomis dienomis 
tineiome “Šviesos”
antrą. Tikiu, kad. visi na
riai bus ją gavę, kai šį ra
šinėlį skaitys.

Matėte, kad šis numeris 
skirtingas nuo pirmesniųjų. 
Jis buvo spausdintas nau
ja technika (off-set). Bū
tų gerai, jei. nariai praneš
tų Centrui, kaip jiems at
rodo nauja “Šviesa.”

Šia proga kreipiuosi į na
rius ir į Kuopų seKretorius: 
praneškite vardus ir adre
sus narių, kurie negauna 
“Šviesos.” Įdėsime juos į 
skaitytojų sąrašą, 
nas narys turėtų 
savo organizacijos

Knygos
Juozo Baltušio

“Tėvų ir brolių takais” tu
ri pasiekti mus uz penkių 
sesių savaičių. Ji jau ga- 
tava. _ i __ i

Nariai turi žinoti,' kad 
knyga bus siunčiama tik 
tiems, kurie užsimokėję uz 
lybi metus. O yra dar Kuo
pų, kurios ne prisiuntė 
duoklių nei uz vieną narį. 
Prašau visų nedelsti su už
simokėjimu.

Tikiu, kad neužilgo pasi
rodys dar viena-kita knyga.

Aukos Draugijai
Iš St. Petersburg, Pla, 45 

kp. prisiuntė per j. soliuną, 
kuopos sekretorių, stambią 
auką knygų lonuui
Dėkodama 45 kuopai už 
taip gražų žygį, sakiau: 
Tai butų gerai, jei kiekvie
na kuopa prisiųstų tokią 
sumą bent .sykį į metus. Ko- 
mums daugiau reikėtų?

San Francisco, Calif., 153 
kuopa, per savo sekretorę 
V. Sutkienę prisiuntė $25. 
Tai irgi stambi auka, atsi
žvelgiant į tai, kad ten ma
ža lietuvių kolonija.

Kitos aukos per šį lai
kotarpį nuo praėjusio pra
nešimo: J. Jordan (Dai
nius), 1-os kuopos narys 
Niujorke, pridavė $10, už
mokėdamas duokles už tris 
šeimos narius ir $5.75 auko
jo knygų fondui. Kaip ži
note, J. Jordan neseniai 
pergyveno didelę avariją, 
kuri įvyko jam važiuojant 
į “Laisvės” spaustuvę pa
dėti spaustuvės darbinin
kams.

Iš Peoria, Ill., 82 kuopos 
auka, p er sekretorių J. 
Šatkų, $5; P. M. Šoloms- 
kas, “Laisvės” ilgametis 
spaustuvės darbininkas, au
kojo $3; Pranas Naginė iš 
Keene, N. H., aukojo $2 (jis 
vyksta į Lietuvą liepos 12 
d.—linkime jam . laimingos 
ir malonios viešnagės). J. 
Vaicekauskas, Binghamton, 
N. Y., aukojo $2. J. Palio
nis, St. Petersburg, Fla., 
aukojo $1.75. Po $1 pri
siuntė: A. Petrukaitienė ir 
A. Venskevičius, 62 kuopos, 
Stoughton, Mass., nariai, ir 
Charles Kiselis iš Racine, 
Wiš.

Kiselis dabar, priklauso 
pavieniu, nes Rącine nėra 
kuopos. Jis rašo: “Sveiki
nu visą Draugijos kolekty
vą, o labiausiai naują sek
retorę. Man, senam, buvu
siam veikėjui, labai pa tin-

CLEVELAND, OHIO
Netikėta sūnaus mirtis
Draugė J. Žemaitienė, po 

pirmuoju vyru Zaritis, tu
rėjo du sūnus. Jaunesnysis 
sūnus Jonas buvo pastoviai 
apsigyvenęs Los Angeles, 
Kalifornijoj. Retkarčiais 
jis pranešdavo motinai, o 
įkartu ir patėviui J. Žemai
čiui, apie savo padėtį. Ve
lykų dieną su motina dar 
pasikalbėjo per telefoną ir 
niekuo nesiskundė, nors tė
vams buvo žinoma, kad jis 
prieš apie metus turėjęs ko
kią tai operaciją. Tačiau 
gegužės 8 dieną tėvai gavo 
pranešimą, kad Jonas Zari
tis yra miręs.

Gavę tokį pranešimą, lie
pė jo palaikus parvežti į 
Clevelandą, kur ruošėsi jį 
tinkamai palaidoti.

Bet vėlesnis pranešimas 
daugiau ką pasakė apie jo 
mirtį bei jo padėtį. Mato
mai, kaip pavienis, gyveno 
sau vienas kambaryje, o 
kuomet jį rado, tai, gali bū
ti, jau buvo keletas dienų 
kaip mirė.

Jo kūnas buvo tokioje 
padėtyje, kad jį parvežti į 
Clevelandą galėjo tik amži
nai užklijuotame grabe.

Tokiu būdu nė jokių šer
menų nebuvo galima turė
ti. Parvežė ir tiesiai į ka
pines. •

Gaila tokio dar jauno 
žmogaus, sulaukusio tik 
apie 50 metų amžiaus.

Reiškiu gilią užuojautė jo 
motinai ir patėviui Žemai
čiams. •

J. žebrys

■5

7?-m
Nauji nariq kvota }t t. 

, 62 kp., Stbughton, Mąsst, 
išpildė, kvotą liaują1.■ narių

t

• Pasaulio darbo žmonės 
kuo griežčiausiai reikalau
ja nutraukti terorą Graiki
joje, paleisti areštuotus de
mokratus. Oficialūs protes
to dokumentai paskelbti Ar
gentinoje, Prancūzijoje ir 
kitose šalyse, vyksta pro
testo demonstracijos.

ilgai gyveinti.
aipgi teko pasikalbėti su 

A. Zelner. Ji atsišaukia į 
visus philadelphiečius pra

gma pagelbėti pripildyti 
ų važiavimui į Baltinio* 
pikniką birželio 11 cj. 
as išeis kaip 9 vai. ryto
4 ir Girard Ave., biskį 

au nuo 2nd St. Kaip

šyd.
bus.
rėš
Bud
nuo
vėli
9:30 busas sustos prie klu
bo svetainės, 339 E. 4th St., 
Che 
siems užtektinai.
rankiau, ten galėsite Į busą 
įsės
ma 
HO

ster, Pa. Vietos bus vi- 
Kur pa-

;i. Užsiregistruoti gali- 
pašaukiant A. Zelner, 
87226.

A. Lipčius

Brockton, Mass.
egužės 27 d. vakare mi-

re getras Kmaras, ilgame
tis
progresyviškos spaudos £ė- 
mėj
Yakavonis Funeral Horq^, 
Montelloje.

“Laisvės” skaitytojas,

i as. Buvo pašarvotas

Liko liūdėsyj žmona Ka
zimiera, sūnus Adomas ir 
jo šeima.

George Shimaitis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
32,000 LANKYTOJŲ

Gražiosios Anykščių apy
linke 
gin 
lat . 
ristus 
kiečių ekskursijas ir šiaip 
žmones, besidominčius 
tuv 
ger

Kaip papasakojo rašytojo 
Am 
ko 
An-

ės, įžymiųjų rašytojų 
tinęs ir paminklai nuo- 
atvilioja į šį kraštą tu-

, moksleivius, kold

ių kultūra, 
’bėjus.

ūno Vienuolio-Žukaus- 
memorialinio muziejaus 

ykščiuose direktorė T. 
Mikeliūnaitė, pereitais me
tais šį muziejų, o taip pat 
poeto Antano Baranausko 
klėtelę aplankė 32,137 žmo-
nes.

^augiausia lankytojų mu- 
zie; 
Šia 
sezhnas dar tik prasi 
Ansano Vienuolio sodybdjfe 
jau 
lan

us susilaukė vasar 
s metais, nors turi

pabuvojo apie 1000 
<ytojų.
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Baltarusija—atgimęs kraštas IŠ LAIŠKŲ
Baltarusija amžiais buvo 

Bhkoma neišbrendamų pel- 
frių ir gūdžių miškų kraštu. 
Pelkėtos žemės užima treč
dalį respublikos teritorijos. 
Tačiau šiandien pelkės trau
kiasi. Žmonės jau atkovo
jo iš jų milijonų hektarų, 
raistus pavertė derlingais 
laukais, žydinčiomis pievo
mis ir ganyklomis.

Per penkmetį melioracija 
atkovos dar pusantro mi
lijono hektarų. Kukliausiais 
apskaičiavimais, tai duos 
papildomai apie milijonų 
tonų bulvių, daug pašarų 
gyvuliams.

Žmonės surado daug tur
tų ir Baltarusijos žemės 
gelmėse. Rasta akmens 
anglies, skalūnų, smėlio 
stiklo gamybai.

Polesės žemumoje, prie 
Rečicų miesto, iškilo naf
tos gręžinių bokštai. Jau
veikia daugiau kaip 40 grę
žinių; šiemet čia numatoma 
gauti tris ketvirtadalius mi
lijono tonų naftos.

Išaugo naujas Baltarusi
jos kalnakasių miestas—So- 
ligorskas, kurio kombinatai 
duoda beveik trečdalį visų 
šalyje gaminamų kalio trą
šų. Beje, tai ne vienintelis 
jaunas respublikos miestas. 
Novopolockas, Svetlogors-
kas, Žodinas, Belozerskas, 
kuriems vos po keletu me
tų, — jau plačiai žinomi 
chemijos, energetikos, ma
šinų gamybos centrai. O 
pačioje •jauniausioje miesto 
tipo gyvenvietėje — Novo-

DORCHESTER, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Uršulės Kavoliūnienes

Mirusios Gegužes 31, 1959 m.

* bes stygų ir išplėšė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimų ma
mytę. Prabėgo jau 8 mqtai po jos mirties, o mums min
tyse rodosi, kad visai neseniai girdėjome jos kalbų, jos 
mielus motiniškus žodžius, jos troškimus kuo geriausio 
mūsų gyvenime. Su dideliu gailesčiu savo širdyse prisi
mename šių liūdnų sukaktį.

Ilsėkis ramiai, brangioji mamyte, o mes liekame liū
dėti ant visados.

Mirus

Antaninai Balčiūnienei
(San Leandro, Calif.)

Mes, Miamėje (Fla.) ir apylinkėje gyvenanti 
draugai, reiškiame gilių užuojautą velionės duk
rai ir žentui, Ksaverai ir Juozui Karosams, jos 
vyrui Pranui Balčiūnui, anūkams Stanley šeimos 
ir draugams.

Steve ir Julia 
Yurewitz 

John Thomson 
A. Paukštys* 
M. Chulada 
A. Bečienė 
J. ir E. Sliekai 

lukomlyje —• pradėta šilu
minės elektrinės statyba. Ši 
elektrinė savo galingumu 
pranoks visas dabar vei
kiančias Baltarusijos elek
trines.

Žilojo Dniepro pakrantė
je, Mogiliove, pradėjo veik
ti nauja, trečia respubliko
je automobilių gamykla 
Statomas vienas stambiau
siu pasaulyje sintetinio 
pluošto lavsano gamybos 
kombinatų.

Šiandien Baltarusijoje pa
gaminamas kas penktas ta
rybinis traktorius, kas šeš
tas motociklas, kas devin
tos metalo piovimo staklės, 
kas dešimta automatinė li
nija, kas tryliktas radijo 
aparatas ir televi z o r i u s. 
Baltarusijos įmonių pro
dukcija eksportuojama dau
giau kaip į 70 šalių.

J. G.

Scituate, Mass. — Sudegė 
du amerikiniai aficieriai 
gaisre, iškilusiame buvusio
je Coast Guard stotyje, kur 
jie gyveno.

Washington. — Balandžio 
mėnesį smarkiai pakilo vi
sokių gyvenamųjų produk
tų kainos.

Brooklyne areštuoti 8 iki 
15 metų berniukai, vanda
lizmu pridarę 75-ai mokyk
lai $8,000 nuostolių. Penkio
lika jų paduoti vaikų teis
mui.

Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS

V. Bovinas
J. Shukaitis
J. Waters
G. Suvak
J. Smalens'kas
B. White
P. Gabrėnas

Malonūs draugai 
laisviečiai!

Birželio 9 d. įvyks mano 
gimtadienis. Ta proga svei
kinu “Laisvės” štabo geros 
valios darbuotojus, linkė
damas geros sveikatos ir 
sėkmės visuose darbuose. 
Čia prisiunčiu mano gim
tadienio proga $78. Vieną 
“liet u v i š k ą ” dolerį nuo 
kiekvienos mano gyvenimo 
dienos.

Ta proga pridedu $10, tai 
bus mano duoklės į LLD, 
prašau perduoti sekretorei 
Ievai M i z a r i e n e i. Viso 
randate čekį sumoje $88.

Lietuvoje turiu brolį, ti
kiuos kad jis matys šį ma
no sveikinimą ir sužinos, 
kad aš dar esu gyvas. Mat, 
negaunu laiškų nuo jo. 
Kai jis gyveno Amerikoje, 
tai buvo progresyvis.

Tai tiek šį sykį.
P. J. Martin

* (Martinkus) 
Wexford, Pa., 
15090 USA

Priedas: Širdingai dėko
jame drg. Martinkui už jo 
gausią auką laikra š č i u i. 
“Laisvės” kolektyvas linki 
jam ilgiausių metų!

Įžymus veikėjas Romas 
Šarmaitis rašo iš Vilniaus:

“Mūsų šalis rengiasi spa 
lio 50-mečiui. Vilniuje bu
vo nemaža susirinkimų, ku
riuose aptarti planai, įvai
rios priemonės jubiliejui 
paminėti. Mokslo darbuo
tojai ryšium su jubiliejumi 
rengia nemaža darbų, kur- 
rie bus šiemet išleisti, ne
maža mokslinių konferenci
jų, kurioms reikia paruoš
ti pranešimus.

Balandžio viduryje pa
minėjome “Tiesos” penkias
dešimtmetį. Vals t y b i n ė s 
filharmonijos salėje buvo 
gausus ir iškilmingas susi
rinkimas, gauta daug svei
kinimų, linkėjimų. “Tiesa” 
dabar seniausias Lietuvoje 
laikraštis. Man teko dirb
ti “Tiesos” redakcijoje ka
ro metais Maskvoje ir 1944- 
1955 m. Vilniuje, tuojau po 
to, kai hitlerininkai buvo iš 
gimtojo krašto išvyti. Ypač 

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

Aido Choro Pavasariu is Koncertas ir Pietūs'
Įvyks Sekmadienį. Birželio 11 d., Olympia Parke

Programoje dalyvaus svečiai — Laisvės Choras iš H artfordo, vadovaujamas Wilma Hollis. ,.Jie dainuos 
naujausias dainas.

Taipgi dainuos Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio 
Bus solistų ir duetistų, kuriuos paskelbsime vėlesnėse “Laisvės” laidose.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Paraginimas
LLD 28 kuopos susirin

kimas kviečiamas sekma
dienį, 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 ne'kurie neužsimokė
jo duokles, tai malonėkite 
užsimokėti.

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

Klem Yenkeliūnienė

New Yorko Miesto tary
bos nariai demokratai siū
lo skirti dar 5 milijonus 
dolerių įrengimui daugiau 
dieninių mažiems vaikams
prižiūrėti centrų. Mieste 
dabar veikia 93 centrai.

daug sunkumų buvo lei
džiant "nesą" Karo padai
goje sugriautame vmiiuje, 
haua uazdiai iruKtiavo eieK- 
iros, o miescas uuvo uom- 
uaruuojainas. rvoi išeidavo 
laiKrasvio numeris, tenuavo 
Kariais iki pat ryto reciaK- 
cijoje ar spaustuvėje nulie
ti. iruKo ir oenarauaroių. 
lada “liesos" Korespon
dentai, is Kaimo parašę apie 
valstiečių džiaugsmą, Kai 
jie is Tarybų vaiuzios gau
davo žemes sklypą, uuvo 
buržuazinių naciona 1 i s t ų 
žudomi. Keakcija spausdi
no tokias žinutes ir Kartu 
turėjo galvoti, kaip apsau
goti Korespondencijose mi
nimus žmones nuo buoži
nių nacionalistų keršto.

šiandien “liesa" turi 
gausų bendradarbių skai
čių. Ją skaito draugai ir 
priešai. Jos kasdieninis ti
ražas — 246,000 egzemplio
rių. Per 50 metų “Tiesos” 
išėjo daugiau 7,000 nume
rių. Koks turtas yra šio 
laikraščio komplektai! Juo
se atsispindi ištisų 50-ties 
metų Lietuvos gyvenimo 
įvykiai. Joks Lietuvos is
torijos, kultūros tyrinėtojas 
negalės apsieiti be šio laik
raščio paskelbtų duomenų.

Vasarą lauksime apsilan
kant svečių iš Bruklino, Či
kagos ir kitų miestų. Tepa- 
sižiūri savo akimis į mūsų 
miestus ir kaimus. Jų žmo
nės gyvena prasmingą gy
venimą, su viltimi žiūri į 
ateitį,. kurią jie patys ku
ria savo darbu ir. trokšta 
vieno—taikos. Tikimės, kad 
nemaža ir Lietuvos kultū
ros darbuotojų pasieks Jū
sų žemyną—lankysis Mont- 
realio parodoje.”

Penkių kontinentų dainos
Jos gimė įvairiu laiku, 

įvairiuose pasaulio kampe
liuose, įvairiomis kalbomis. 
Tačiau visos jos artimos. 
Mat, tai — penkių konti
nentų revoliucinės dainos, 
kurias atskira plo k š t e 1 e 
spalio 50-mečiui ruošia Vil
niaus įrašų studija. Įvai
rių tautų revoliucinės dai
nos plokštelėje atliekamos 
lietuviškai.

Waterbury’ Conn.
Čia įvyko kapinių komi

teto ir lotų (sklypų) savi
ninkų bendras susirinki
mas. Tokie susirinkimai jau 

i laikomi per eilę metų, kur 
I bendrai pakalbama apie vi
sus reikalus, liečiančius ka
pinyną. šiuose susirinki
muose išduodami finansi
niai raportai, taipgi prane
šama, kas buvo nuveikta, ir 
padaromi nauji planai atei
čiai.

Rodosi, jau apie 65 metai, 
kai šitokia tvarka laikoma.

Prieš apie 20 metų dva
siškiai nuėmė savo “prakei
kimą” šioms kapinėms. Mat, 
jos nuo pat įsteigimo buvo 
laisvos, galėjo laidotis kaip 

1 kas nori. Bet kunigai nei
davo į šias kapines patar
nauti apeigomis. O dabar 
jau ir jie sutinka dalyvauti,’ 
jei mirusiųjų šeima reika
lauja.

Tokiu būdu ir išnyko vi
sokios kalbos prieš kapiny
ną. Mat, viskas mainosi, 
nestovi vietoje, progreso 
niekas negali sulaikyti.

J. Strižauskas

iš Lietuvos
AUKSINĖS VESTUVĖS

Eisena neįprasta: abipus 
tako išsirikiavę vaikai su 
žibuoklėmis rankose, tauti
niais drabužiais pasipuošę 
vaikinai ir merginos ištie
sė margas juostas. Liudvį- 
sė ir Viktoras Valickiai ei
na pirmieji, o paskui juos 
keturių vaikų šeimos ir dvi
dešimt anūkų. Jų tarpe 
nemaža “Pergalės” kolūkio 
kolūkiečių, daug smalsuo
lių.

Penkiasdešimt bendro gy
venimo metų praleidę kolū
kiečiai Valickiai pasirašo 
garbės aktų knygoje. Civi
linės metri k a c i j o s įrašų 
Telšių biuro vedėja I. Balio
nienė skaito iškilmingų ves
tuvių registracijos aktą. 
Jubiliatus šiltai sveikina 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas V. Kiškis. Jis taip 
pat įteikia jiems tvirtybės 
simbolį — didžiulę lazdą.

Auksinių vestuvių proga 
Valickius sveikina moki
niai, jaunimas. Apovano-

MEXICO, ME.
Kovo 27 d. po ilgos ligos 

ligoninėje mirė Antanas 
Motuzas.

Antanas gimė 1883 m., at
vyko į JAV 1909 metais. 
Jis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, skaitė “Laisvę” 
per 5Q metų.

1914 metais, Antanas ap
sivedė, išaugino du sūnus. 
Vienas sūnus gyvena San 
Mateo, Calif., o kitas Rum
ford, Maine, abu vedę.

Antanas priklausė Šv. Ro
ko pašalpinėje draugystėje. 
Buvo plačiai žinomas ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimaaučių, visi jį gerbė.

Antanas palaidotas lais
vai lietuvių kapinėse. Liko
me nuliūdime jo šeima ir 
draugai. Ilsėkis ramiai, 
mielas Antanai, šaltoje že
melėje. Mes Tavęs nepamir
šime kol būsime gyvi.

Lydia: žmona
Sūnūs: Kazimieras 

ir Antanas 
ir jų žmonos ir 

vaikai—Motuzai.
(Draugams Motuzams — 

dėl vyro ir tėvo mirties, — 
reiškiame užuojautą.—

“Laisvės” Redakcija)

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks šetadienio popie
tę, Birželio-June 10 d., toj 
pačioj salėj. Kviečiami vi
si nariai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes parengim- 
mų komisija patieks prane
šimą, apie gerai pavykusį 
pobūvį. Ir dar kartą pasi
tarsime rytdienos išvyka 
autobusu į baltimor i e č i ų 
pikniką. Pakalbinkite savo 
pažįstamus įsirašyti į kuo
pą. Valdyba (42-43) 

ja- gėlėmis, pen s i n i n k ė s 
sveikina daina. Jaudinan
čios minutės. Senuosius iš
bučiuoja vaikai ir anūkai.

Jubiliatus apd o v a n o j a 
kolūkio valdyba. Juos pa
sveikina visi kolūkiečiai.

Išėjo iš spaudos oficialio
ji šių metų “City Directory” 
knyga. Kaina $2.

HELP WANTED MALE
WELDERS: Heli-Arc. Experi

ence necessary. Good rate and ex
cellent fringes. Call collect. Per
sonnel Dept. ROLLE MFG. CO., 
Landsdale, Pa. 855-1171. An equal 
opportunity employer. (37-44)

(2) SHORT ORDER COOK

AND PREPARATION COOK
In Country Club. Good hours.

Good pay. Call TU 4-5108.
(39-42)

MECHANIC, exp. motorcycle me
chanic. Also lawn & garden equip
ment. 40 hrs. a wk. Good salary. 
Apply in person.

COUNTRY GENTLEMAN 
4702 Carlisle Pike, Harrisburg, Pa. 

737-3855 or 761-3565
(42-48)

DIE CASTER, Class “A", exper- ✓
ienced in operating and setting-up 
zinc die casting machines. Located 
at Tacony-Palmyra Bridge. Compa
ny-paid benefits. DODGE STEEL 
CO., 6501 State Road. Phone 2-2200, 
Ext. 75. (42-48)

Help Wanted Female

WOMAN 
to separate and spread goods, 

in knitting mill. 
Year round work.

Must speak English.
CAPITOL KNITTING MILLS 

Westmoreland & Collins 
Phila., Pa. (37-42)

POSITION open in home for aged. 
Good pay and board.

Would like lady to live in.
201-689-1945

(42-43)

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIRh

Experienced only
Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.
(39-52)

ATTENTION! Excellent Op
portunity. Pharmacist wanted. 
Immed. employment in small town 
with low cost of living. $10,000 
yearly plus fringe benefits. 43 hr. 
wk. with Sundays off. No mana
gerial duties. All replies confi
dential. For further detail phone
814-635-2920 after 9 P. M. (37-46)

COOK 
or

PANTRY MAN
or

WOMAN
Call Mr. Dolack. MU 8-5800.

(42-45
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METŲ PRADŽIA GERA
Lietuvos statistikos vai- i labilumui, gauna 

dyba paskelbė žinias apie desnes priemokas. 
Lietuvos pramonės ir kitų

dar di-

Yra kuo pasidžiaugti ir 
liaudies ūkio šakų trijų pir- analizuojant Tarybų Lietu- 
mųjų šių metų mėnesių dar- vos pramonės darbą atski- 
bo rezultatus. Skaičiai liu-. romis jos šakomis. Pavyz- 
dija, jog Nemuno krašto džiui, lyginant su pirmuoju 
darbo žmonės 1967-sius pra- pereitų metų ketvirčiu, sta- 
dėjo tikrai sėkmingai—ben- tybinių medžiagų pramonės 
drosios produkcijos garny- gamyba padidėjo 15 procen- 
bos planą jie įvykdė 102 tų, lengvosios pramonės ga- 
procentais. Šių metų pirmo-! myba — 14 procentų, me- 
jo ketvirčio gamyba net 12 talo apdirbimas ir mašinų 
procentų didesnė už perei- gamvba — 16 procentų, o 
tų metų. Tokių pramonės sparčiai augančios chemi- 
gamybos augimo tempų Ta-i jos pramonės bendrosios? 
rybų Lietuvai gali pavydėti 
labiausiai išsivysčiusios Eu
ropos, Amerikos ir kitų 
kontinentų šalys. Tarybų 
valdžios metais 
pramonės gamybos apimtis 
jau yra išaugusi 20 kartų!

Verta pridurti, jog dau
gelį metų Lietuvos pramo
nė, kitoms Tarybų Sąjun
gos respublikoms padedant, 
praktiškai vystėsi 2 kartus 
sparčiau, negu visoje Tary
bų Sąjungoje. Pavyzdžiui, 
elektros energijos dabar 
gaminama net 52 kartus 
daugiau, negu prieš karą. 
Jei anuomet į užsienį buvo 
eksportuojama tik maisto 
produktai ir žaliava, tai da
bar — elektroninės skaičia
vimo mašinos ir tiksliosios 
staklės, statybinės medžia-

Lietuvos

produkcijos gamvba padidė
jo net 38 procentais. Lietu
vos pramonė per siu metų 
pirmuosius tris mėnesius 
pagamino virš nlano 2.600 
tonų sieros rūgšties. 9,600 
tonų mineraliniu trasu. 5.- 
500 tonų cemento, 618.000 
sąlyginių plokščiu šiferio,

511,000 kvadratinių metrų 
įvairių audinių, 304,000 
vienetų trikotažo gaminių, 
184,000 porų avalynės, 8, 
000 tonų mėsos.

Šiemet dar daugiau įmo
nių ir ištisų liaudies ūkio 
šakų pradeda naujoviškai 
tvarkytis. Naująją sistemą 
įgyvendino visos elektrinės 
ir kitos respublikos energe-’ 
tikos įmonės, septyni mais
to pramonės fabrikai, 22 
metalo apdorojimo ir ma
šinų gamybos įmonės, 26 
lengvosios pramonės fabri
kai ir kombinatai. Viena 
no kitos Lietuvos pramonės 
Įmonės pereina prie nenkių 
dienų darbo savaitės su 
dviem poilsio dienomis.

Pirmasis ketvirtis — ge
ras pagrindas visų metų 
darbui. Nėra abejonės, jog 
1967-ii metai Lietuvos liau
džiai bus brandūs ir dosnūs.

J. EŽERĖNAS

Mire Magdalena Juškiene
Gegužės 29 d. Jamaica li

goninėje mirė Magdalena 
Juškienė, mūsų bendradar
bio Jono Juškos žmona, 
veikli Lietuvių Moterų klu
bo narė.

Kūnas pašarvotas Shal- 
lins (Šalinskų) šermeninė
je. Woodhavene. Bus pa
laidota šeštadieni, birželio 
3 d., Cypress Hills kapinė
se. Kūnas bus išvežtas
10:30 Vai. ryto. I šiuo metu, liūdesio valando-

Draugė Juškienė jau kurį į je. reiškiame mūsų nuošir- 
laiką negalavo, skundėsi; džią užuojautą Jonui ir 
širdies liga, bet vis bandė Henriui Juškams ir visiems 
nepasiduoti, kiek galėdama artimiesiems.

judėjo. Pagaliau ji buvo 
nuvežta į Jamaica hospita- 
lį;! pašaukti gydytojai spe
cialistai, bet išgelbėti drau
gės jau niekas negalėjo.

Paliko velionė giliame liū
desyje vyrą Joną, sūnų 
Henrį su žmona ir vaikais, 
dvi seseris su šeimomis ir 
daug kitų artimųjų.

Smulkiau apie velionę bus 
parašyta išsamiau vėliau, o

Lietuviai kovoja prieš vėžį
Viso pasaulio mokslinin

kų — gydytojų, biologų, 
chemikų ir kitų — bendrų 
pastangų dėka pasiekti lai
mėjimai, aiškinant vėžio at
siradimo priežastis, tobuli
nant gydymo metodus. Tai 
rodo ir IX Tarpt autinio 
priešvėžinio kongreso, ku
ris įvyko praėjusiais metais 
Tokijyje, darbai. Vien šisgos ir lengvosios pramonės v d ka)ba‘už save_ 

m i v» nu A v •' _ir su-gaminiai, prietaisai 
dėtinga aparatūra.

Lietuvos eksporto 
siekia daugiau kaip 
sienio šalių. Lietuvos pra
monei daug davė nauja ūki- 
nė-ekonominė reforma. Pa
sėkoje to produkcijos reali
zavimas, lyginant su perei
tų metų I ketvirčiu, padidė
jo 15 procentų. Tai' rodo, 
kad respublikos fabrikai ir 
gamyklos išleidžia ne tik 
daugiau produkcijos, bet ir 
tai, kad Lietuvos pramonės 
išleidžiamoji

keliai domi.
70 už- ■

apie 99% sergančiųjų odos 
ir lūpų vėžiu visiškai išgy-

, Retas atvejis, kėid 
žmonės bemirtų nuo krūties 
vėžio. •

Pastaraisiais methiš spin
dulinio rvdymo būdų taV- 
pe vis didesnes teises įgyja 
telegamateHniin.' čia gy
dymui ’panaudojamas gama 
sninduliakinids. ktiri' iškjdU 
džia radidaktyviosibs me
džiagos.' ‘ 1 ’ '

Prieš norą metu’ ir Lie
tuvos onkologinis disnanse-

“Rokus” aparatu, be sta
tinio, galima atlikti rotaci
nį, švytuoklinį, konvergen- 
tinį švitinimą, šie būdai 
sumažina spindulinės ener
gijos dozę, tenkančią svei
kiems audiniams.

Labai patogus, beveik iš
tisai automatizuotas 
aparato valdymas. Švitina
mą ligonį ir aparato gal
vutės judėjimą galima sekti 
televizoriaus ekrane, kuris 
įmontuotas vąldymo pulte. 
Su ligoniu;. esahciu proce- 
dū: 
palaikyti garsinį ryšį. __
gi, aparatas “Rokus” pagal 
techninį sprendimą prilygs
ta pasauliniams standar- 
tąmsl • c. C ■ į

produkcija ris gavo galinga telogAmn 
yra geresnė ir turi žymiai terapijos anarata' “Luč-LJ
didesnę paklausą.

Lietuvos pramonėje, ly
ginant su pernai metų I ket
virčio rezultatais, 4.2 pro
cento pakilo darbo našu
mas, o fabrikuose ir ga
myklose, dirbančiuose pa
gal naują planavimo siste
mą, net — 6.9 procento. 
Šiemet vis daugiau įmonių, 
naujosios ekonominės sis
temos dėka, tampa pelnin
gomis. Iš gaunamo pelno 
fabrikuose ir gamyklose su" 
daromi vis didesni darbi
ninkų, technikų ir inžinie
rių materialinjo skatinimo 
fondai. Vien pernai iš to
kių fondų darbininkai prie 
įprasto darbo užmokesčio 
gavo dar 15-20 procentų 
priemoką. Šiemet darbinin
kai, didėjant gamybos ren-

»♦
kurio snindnliaviiTio šaltinis 
vra radinnktvvusis kobal
tas Jo Vilkis pnnrato gąl- 
viifSip atitinka 4000 gramu 
radžio. Kad geriau isivaiz- 
duntume šio anaratn spin
duliavimo šaltinio galingp- 
ma. priminsimo, iog dabar 
visose pasaulio gvdvmo 
įstaigose tik apie 1000 
gvamn radžio. O neseniai 
disnanseris fravo dar prąlm- 
frpqrn ir tobulesni tnlnrrama- 
f-or^niios anarata
Jis iau sumontuotas, išban
domas. Pantas ir snindn-

hnnicic! Vnhnlanq Inirio oro. 
p’nonmfK’ n v i ] v <r c- f n RQOD 
p-vnvnn vnrlvin nrnKn miyniil

Tiek aparatas “Luč -1,” 
tiek aparatas “Rokus” skir
ti gydyti giliai .organizme 
esantiems navikams.

ti

Paremrimy kalendorius
Birželio 10 d. j 
13 ir LLD 185 ku 
gia banketą—išle

Vinikaičių išleistuvės 
jau čia pat

LDS 13 kuopa ir LLD 
185 kuopa ruošia J. ir S. 
Vinikaičiams išleistuves į 
Floridą.

Išleistuvės įvyks šeštadie
nį, birželio 10, “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Pradžia 
5:30 vai. popiet.

Abiejų kuopų šeimininkės 
paruoš gerus valgius, o šei
mininkai — įvairių gėrimų. 
Tai bus tikras banketas. 
Įėjimas $3.50 asmeniui.

Kas gi Vinikaičių nepa
žįsta? Ilgų metų veikime 
jiedu yra pasižymėję. Vi- 
nikaitis pirmiau daug veik
davo LLD 185 kuopoje, o 
Vinikaitienė—LDS 13 kuo
poje išbuvo labai daug me
tų iždininke. Nei 'vienas 
parengimas be ju neapsiėjo.

Dabar jie ruošiasi išvykti 
Floridon ir ten apsigyven
ti. Tad susirinkime visi 
Vinikaičių draugai ir drau
gės palinkėti jiems geros 
kelionės ir geriausios sėk
mės naujoje vietoje. J. G.

LDS 
pos rer 
tuves draugų Vinikaičių’O 
Floridą 
Ozone Parke.

Grįžta Lietuvon
<a Drūtytė, gyven.M on i 

Kaune-I-Vilijampolėje, dir
banti 2iberto fabrike. Čia 
buvo v 
Hartfo 
vizą ne 
čia išb1; 
mėn. S 
kingą 
pasiilgt

Pas Lazauskus buvo sus-

ešnagei pas gimines 
rde, Conn., ir turėjo 
t šešiems mėn., bet 
ivusi tris ir pusę 
iakėsi turinti atsa
lai’b ą ir šiaip jau 
įsi namų, saviškių.Žydai prastai 

kooperavo
New Yorke buvo sureng

ta demonstracija gegužės 
28 d. Diena pasitaikė labai 
graži, saulėta, šilta. De
monstracijai geriausia.

Demonstracijos tikslas — 
ginti Izraelį nuo arabų. 
Miesto taryba padėjo de
monstrantams visokiausiais 
būdais: sumobilizavo polici
ją, gaisragesius, sanitacijos 
departamento darbininkus 
ir daug kitų miesto tarnau
tojų. Buvo nemažai ir šiaip 
Izraeliui pritariančių žmo
nių.

Bet demonstracija nepa
vyko, kaip tikėtasi. Viso la
bo demonstravo nedaugiau 
25,000. Tai tokiame mieste, 
kur gyvena apie 2 milijonai 
žydų, visai maža. Pasirodo, 
kad milžiniška dauguma 

, nepaisė 
.. veikiausia mažai naiso, 
kas dedasi Izraelye. Tiesa, 
jie finansais visuomet gerai 
paremia Izraelį.
' Buvau nuvykęs į Conev 

Marguoju board- 
walkti' iki Brighton Beach. 
Žydu ’visur pilna, atrodo, 
daugiau, kaip pačioje de
monstracijoje!

Teisingai u vienas įžymus 
žvdn visuomenininkas pa
stebėjo, kad Amerikos žy
dai pradeda pamiršti savo 
senas tradicijas, savaia kul
tūrą, iie patampa tikrais 
amerikiečiais, visai nepai
sančiais tautinio žydų judė
jimo.

Apie keletą šimtu arabu 
sudarė savo “demonstraci
ją” nrie nat žydu demonst
racijos. Jie smerkė Izraelio 
valdovus, kaip karo kurs
tytojus, imnerialistu patai
kūnus. Ištiko rimtų susi
kirtimų su žydais demonst
rantais. Buvo panaudoti ir 
žali kiaušiniai, įvairios at
matos ir t. t. Policijai te
ko isimaišvti ir arabus nuo 
žydų atriboti, Rep.

Sako: misija į Čikagą 
gerai pavyko

Grįžo iš ^ikon'oe. ieva ]VTj- 
zarienė, dalyvavus1’ nntinn- 
cinėie konferencijoje ir d-ro 
A. Margerio išleistuvių 
bankete. Abudu dalykai 
gražiai pavyko, sako ji.

Be to, Ieva, kaip LLD 
Centro sekretorė, turėjo 
pasitarimą su Draugijos 
nariais apie dabartį ir at-

Apie savo vizitą į Čikagą 
Tęva pati vėliau smulkiau 
parašys.

keletui valandų pasi- 
su Julia ir atsisvei-matyti

kinti; ūes jodvi buvo pažįs
tamos, — matėsi Lietuvoje 
1965 m|., kai Julė svečiavosi 
Kaune 
bendrauti su Monika.

ir jai teko dieną pa-

ta pačia prop'a. ga

m r>jk)aniba^yjęM< . galima žydų nekooperavo, 
laikyti garsini ryšį; Tai- ir veikiausia mažs

Aparatas “Rokus” smar- Islandą, 
kiai Padės, kovojant su sun
kia ir pavojinga liga—vė- 
ŽilL ■ 1» ,< . •. ”■

’ Geriausi televizijos 
filmai

Kiširiiove (Moldavija) vy
kusio penkių respublikų ki
no meno festivalio svar
biausias prizas “Didysis 
gintaras” atiteko lietuviš
kam filmui “Laiptai į dan
gų” ir visam laikui lieka

Italijos komunistai 
remia Egiptą

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos vadovas Lui
gi Longo pareiškė, kad 
Italijos komunistai 
Egipto nusistatymą 
amerikinius aliejaus 
rialistus.

Longo sakė, kad 
komunistai pripažįsta teisę 
Izraeliui būti nepriklauso
mam, bet Izraelis, pasak 
Longo, turi atsisakyti nuo 
buvimo amerikinio imperia
lizmo įrankiu.

Lone'o tain pat reikalavo, 
kad JAV karo laivai turi 
pasitraukti iš Italijos uostų.

remia 
prieš 
impe-

italai

Apie tuos, kurie gimė 
gegužės mėnesį

Praėjusį šeštadienį B. ir 
V. Keršulių namuose, Brook- 
lyne, buvo sueigėlė — pir
miausia P. ir N. Ventų si
dabrinio vedybinio gyveni
mo sukakčiai paminėti, bet 
buvo ir kas tokio daugiau.

Pasirodė, kad apie penki 
pobūvėlio dalyviai gegužės 
mėnesį turėjo savo gimta
dienius. Reikšminga ir tai, 
kad tą patį šeštadienį, ge
gužės 27 d., sukako lygiai 
79 metai “Laisvės”- admi
nistratoriui Pr. Bukniui.
1 Ventams ir tiems, kurie

vome gerą žinią iš E. Brd- 
zauskiįnės. Jos vyras Wal4ll 
te ris, 
tono 1: 
kuo to s 
sakė. 1: 
žymiai 
na lai 
mielą žmonelę Elenutę.

iau sugrįžo iš Bos- 
goninės. no kompli- 
oneracijos. namo, ir 
ad Walteris jaučiasi 
nap-ėrėjęs ir sveiki-

sviecius nėr savąją

LDS
Prinintina visiems 

kuopos nariams, kad trečia
dienio 
kuopos 
svarbu i

Turėsime pasitarti apie 
įvykstantį Vinikaičių išleis
tuvių banketą birželio 10 d., 
taipgi nusitarti, kaip ilgąjį 
turėsime vasarinę pertravik 
ka. Kaip atrodo, šis susi-

13 kp. nariams
šios

vakare, birželio 7 d., 
; susirinkimas labai 
s.

nusitarti, kaip ilgąjį

minėjo savo gimtadienius rinkinas bus paskutinis
gegužės mėnesį, palinkėta nrįe§ 
ilgiausių metų. Ns

susirinkimų pertrau-

Be kino juostų šiame fes
tivalyje buvo gerai įver
tinta ir keletas lietuviškų 
filmų. Vienam iš jų—“Ne
baigtas apsakymas” u ž 
kūrybinius ieškojimus buvo 
paskirtas specialus vertini
mo komisijos diplomas. Šią 
kino juostą pagal J. Redze- 
vičiaus scenarijų sukūrė 
režisierius B. Bratkauskas 
ir operatorius J. Potyrius. 
Dar geriau įvertintas Lie
tuvos televizijos studijos 
dokumentinis filmas “Ką 
pasakoja žiburiai” — jis 
apdovanotas antrojo laips
nio diplomu už geriausią 
dokumentini televizijos fil
mą (pirmoji vieta liko ne
užimta). Šiam kino kūri
niui scenarijų parašė M. 
Eglinis, B r. Maręinkevičius 
ir filmo režisierius A. Mar
cinkus. Filmavo operato
riai A. Brusokas, J. Čepu
lis ir K. Musnickas.

Du žuvo religinėse riaušėse
New Delhi, Indija.—Šiau

rinėje Kalkutoje įvyko tarp 
indų ir mahometonų susirė
mimų. Du - asmenys buvo 
užmušti, daugelis sužeista, 
ir apie dešimt krautuvių 
tapo sudeginta.

Kaip su LDS vajumi?
Jau išėjo LDS oraganas 

“Tiesa”-už birželio mėnesį. 
Pilna korespondencijų apie 
LDS veikimą. Bet apie LDS 
vajų, kiek kuopos gavo nau
jų narių, labai mažai ko
respondencijose tėra.

New Yorko apylinkėje 
gyvuojančios kuopos dar 
negali pasigirti, kad jos jau 
vajuje dalyvauja^ Tik 13-oji 
kuopa skelbiasi, kad susi
rinkime buvo priimtas nau- 
ias narys. Kiek žinau, J. 
Weiss ir vėl įrašys naujų 
narių į '46 kuopą. Girdėjau, 
V. Bunkus jau turi kandi
datų pirmajai kuopai. Su 
laiku ir daugiau atsiras va- 
jininkų.

LDS 3-čioji Apskritis nu
skyrė savo kuopoms kvotas 
vajaus metu. Visos kuopos 
turėtų pasistengti savo kvo
tą išpildyti, LDS narys

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 1- 

osios kuopos mitingas įvyko 
gegužės 29-tą. Jį atidarė 
organizatorius V. Bunkus; 
jis ir pirmininkavo. Apart 
kitų kuopos reikalų, Bun
kus prisiminė balandžio 30- 
tą įvykdytą popietę. Da
lyviai buvo skaitlingi; gir
dėjome - matėme turiningą 
programą. Rojus Mizara 
davė įdomią kalbą, Jonas 
Siurba daug įdomių vaiz
dų parodė.

Finansų sekretorius ra
portavo apie naujų narių 
stovį. Jis sakė, kad pas
kiausiu laiku nariai susku
bo metines atsiteisti. Tiki
mės, kad ir likusieji tą pa
darys.

“Vilnies” administracija 
dėkojo kuopai už sveikini
mą ir dovana dienraščio 
dalininku suvažiavimui.

M. Stakovas raportavo iš 
LLD Antrosios apskrities 
komiteto pasitarimo. Jis 
mano, kad knyga “Tėvų ir 
brolių takais” greit ateis. 
Ja parašė Juozas Baltušis, 
“Parduotu vasarų” ir kitų 
knvgų autorius.

Kuopa žada suruošti iš
leistuves važiuojančiu Lier 
tuvon šių metų trečiosios 
grupės. Išleistuvės bus lie
pos 29-a. Prašome tą die
ną pasilaikyti liuosą daly
vauti išleistuvėse, palinkė
ti gero 
tiems.

News From the Baltic
A joint Film festival of 

the Baltic States (Lithua
nia, Latvia and Estonia), 
White Russia and Molda
via recently was held in 
Kishinev, capital of Mol
davia. /

It is interesting that the 
television film “One Sum
mer’s Acvarelis” by an Es
tonian youth Virve Aruoja 
received an award. The film 
was also shown at the 
Montreal Expo 67 with a 
big success. Also the Lith
uanian Studio Traveling 
Award “Little Amber” 
was won by the Estoni- 
an docume n t a r y “From 
Time to Time” for its mean
ing and beauty of the Es
tonian nature.

A Joint Poultry Project
A new, very important yeja 

joint scientific project is 
going up in the city of Tar
tu in Estonia. It is a Bal
tic States poultry raising, 
developing and protecting 
institution. The deseases of 
the chickens, turkeys and 
other domestic birds will be 
studied and ways found to 
raise poultry more success
fully. Use

Po 
vaišinkime, 
kuopa

susirinkimo visi pasi- 
Vaišes suteiks 

nemokamai.
LDS narys

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirin

kimas 
birželi 
102-02 
čiame 
Ivvaut 
Turės 
pyragaičiu.

Pr

įvyks trečiadienį, 
o 7 d., 7:30 vai. vak., 

Liberty Avė. Kvie- 
narius skaitlingai da- 
i šiame susirinkime, 
me kavos ir skardų 

įtokolų sekr. (42-4^

LLD 185 kuopos susirin
kimas 
(June), 2 v.p.n. 
salėje, 
Ozone
Šitas [susirinkimas, paskuti
nis

sime

ivyks

vėjo išvažiuojan

Vienas Jūsų

įvyks 13 d. birželio, 
“Laisvės” 

102-02 Liberty Avė.,

prieš atostogas,todėl 
(n visus ateiti, atsi- 
t naujų narių. Lauk- 
risų. (42-43) .

S 1 kp. susirinkimas 
antradieni, birželio 6

30 v. v., “Laisvės” sa- 
102-02 Liberty

•iai prašomi dalyvauti?? 
okėti duokles ir is- 
vti raportą iš Gilmano 

Pro t. Sekr.

Įėję, 
Ozone Park.

Nai 
užsirr 
klaus 
banketo.

i

i
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Pailginta pagal populiarišką reikalavimą!
ARTKINO

“THERE WAS AN OLD COUPLEM

gyvenimą Rusijoj 
jums “Ballad of a Soldier'

įspūdinga drama apie dabar! in j
Direktorius Grigory Chukhrai, kuris davė

Ekstra! Chekhov’o “A GAMĖ OF CARDS”

CINEMA VILLAGE T
22 E. 12th St., arti 5th Ave.

HEATRE
• WA 4-3363




