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KRISLAI
Jų galvos smėlyje 
“Revizionistai” 
Gražus pavyzdys 
Protingi sportininkai 
Rašinėkite

— Rašo A. Bimba —

Štai geležinkeliečių broliją 
organas “Labor.” J j skaito 
keli šimtai tūkstančių darbi
ninkų. Laikraštis savaitinis.

Bet šiame laikraštyje jūs nė 
.^.žiburiu nerasite nieko apie 
Vietnamo karą. Matyt, unijų 
vadai yra nusitarę karo klau
simą ignoruoti.

Bet karas yra, bet karas ei
na, kas savaitė netenkame už
muštais ir sužeistais daugiau 
kaip po du tūkstančius Ame
rikos jaunų vyrų. “Labor” 
leidėjai ir redaktoriai užsi
merkia, sukiša galvas i smė
li ir nemato, kas dedasi šio
je ašarų pakalnėje.

Ar galima tikėti, kad tie 
šimtai tūkstančių darbininkų, 
kurie gauna ir skaito “Labor,” 
pritaria karui? Netikime!

Panašiai Vietnamo karą ig
noruoja ir kitų darbo unijų 
leidiniai.

Kinijos vadovybė labai pa
mėgo žodi “revizionistai.” Tie, 

Auric skelbia tautų ir žmonių 
-*^ikų sugyvenimą (koegzis
tenciją) paskelbti marksizmo- 
leninizmo priešais, būtent, re- 
vizionistais, nes jie siekią pa
keisti to mokslo dėsnius.

Įsikalbėję sau tą ligą, jie 
kiša į tą pati maišą Jungti
nes Valstijas ir Tarybų Są
jungą. Jos abidvi lygiai esan
čios Vietnamo žmonių priešai.

Bet taikaus tautų sugyve
nimo filosofija yra teisinga 
filosofija. Pravardžiavimai re- 
vizionistais visų tos filosofijos 
šalininkų gyvenimo tikrovės 
nepakeis.

Jeigu tautos ir šalys nesu
sikalbės ir neišmoks taikoje 
sugyventi, tai bus naujas pa
saulinis karas, bus branduoli
nis karas, bus žmonijos sunai- 
k girnas

Taikaus sugyvenimo^ moks- 
Ms toli gažu nereiškia išsiža
dėjimą klasių kovos savo ka
pitalistinės šalies viduje. Kiek
vienos šalies liaudis turi teisę 
visais būdais ir visomis prie
monėmis pagal savo galią il
su pratimą kovoti už savo tei
ses. Ji turi teisę susikurti to
kią valdžią ir tokią ekonomi
nę santvarką, kokia jai pa
tinka, kokios ji nori.

Kaip tik už tokią teisę šian
dien kovoja Vietnamo žmo
nės. Ir kaip tik šitą jų ko
vą remia visas socialistinis pa
saulis. Gaila, kad didžioji Ki- 
nija su savo išpuoliais prieš 

fcjfcįęybų Sąjungą ir jos talki- 
gKgiikes tai kovai labai kenkia.

Gal pastebėjote, kad jau 
keletas laisviečių atėjo “Lais
vei” j talką su gražia finan
sine parama. Tuo jie duoda 
puikų pavyzdį visiems kitiems 
laisviečiams, kurie yra taip susi
tvarkę, jog labai gali laikas 
nuo laiko paremti savo idėjos 
laikraštį stambesne auka.

K
lūkia tikėtis, kad visas 

uotojų” sukeltas triukš- 
prieš sportininkus, kurie 
sumanę su savo sporti- 
gabumais pasirodyti Vil- 

, bus visiškai bergždžias. 
Man atrodo, kad šiame at
sitikime tūkstantį kartų pro-

Kaip palenkti Į save 
Prancūziją

Paryžius. — Prancūzija 
kol kas palaiko gerus san
tykius ir su Izraeliu ir su 
arabiškomis valstyb ė m i s . 
Pastaruoju metu arabai ir 

i žydai, tačiau, pradėjo 
ryti spaudimą,” kad palenk-, 
tų Prancūziją “į savo pm 
sę.”

Arabiškos valstybės vei- 
1 kia per diplomatus: Čia 
lankėsi Sirijos ir Egipto 
pasiuntiniai. Jie tarėsi su 
visa eile aukštų pareigūnų, 
dėstydami savo reikalus; 
jie darbuojasi ir su Loty
nų Amerikos diplomatais, 
kad juos palenktų savo pu
sėn.

Žydai, kurių Paryžiuje 
yra nemaža, ruošia masi
nius mitingus, kuriuose 
reiškiamas noras, kad Pa-| 
rvžius labiau kryptų i Izra
elio puse. Jau įvyko du 
mitingai. Viename, be ki
tų, dalyvavo bankininkas

| Rotshchildas, dainini n k as 
Johnny Hollyday ir pianis
tas Arthur Rubensteihas.

Kitame proizraeliniame 
mitinge dalyvavo, be kitų, 
ir žymusis amerikietis neg- 
ras aktorius Sammy Davis 
Jr.

Prancūzija pripažįsta Iz
raelį ir yra priešinga tam, 
kad arabiškos valstybės jį 
sunaikintų.

Rabatas, Marokas.—Ma
roko karalius Hassanas 
siūlo, kad greitu laiku bū
tų sušaukta visų arabiškų 
kraštų vadovų konferenci
ja aptarti, kaip ir ką dary
ti dabartinės krizės metu.

Mexico City. — Buvęs 
; Meksikos prezidentas Adol
fo Lopez Mateos gavo stro- 
ką; sunkiai ir pavojingai 
jis susirgo. Mateos yra 57 
metu amžiaus.

Tarybiniai karo laivai 
Viduržemio jūroje

Ankara, Turkija. — Jau 
keletas Tarybų Sąjungos 
karo laivų iš Juodosios jū
ros perplaukė pro Bosforą 
ir Dardanelius i Vidurže
mio jūrą. O kiti laivai dar 
rengiasi perplaukti.

Be kitų karo laivų, yra 
destrojeris “Ma h o m e t a s 
Gadzievas.” Sakoma, Vi
duržemio jūroje yra ir ta
rybinių submarinų.

Viduržemio jūroje, kaip 
žinia, plaukioja tvirtas 
amerikinis laivynas— 6-oji 
flotile. Admirolas William 
I. Martin ir kiti flotilės va
dovai sako, 'kad tarybiniai 
laivai i Viduržemio jūra at
plaukė tam. kad “stebėtų, 
ką daro 6-oji flotilė.

Kaip žinia, Artimuosiuo
se Rytuose šiuo metu 
vyksta didelė nerimtis dėl 
to, kas gali atsitikti tarp 
arabų kraštų ir Izraelio: 
gali kilti karas. Amerika 
stoja už Izraelį, tai, spėja
ma, kad 6-oji flotilė gali 
eiti į talką Izraeliui. Dėl 
to, stebėtojai sako, į Vidu
rio jūrą atplaukė ir tary
biniai laivai.

Washington. — FBI di
rektorius Hooveris smerkia 
tuos veikėjus, kurie sako, 
kad šią vasarą kai kurių 
didmiesčių ghetuose. gali 
kilti dideli sąjūdžiai arba 
riaušės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Prieš leidžiant “Laisvę” į 

presą, pirmadienio rytą, ra
dijas paskelbė žinias, kad 
tarp Egipto ir Izraelio pra
sidėjo karas — mūšiai dide
li, žiaurūs. Izraelis, sako, 
Egiptas mūšius pradėjo, o 
Egiptas teigia, kad Izraelis 
juos pradėjo.

Izraelio lėktuvai bombar
davo Kairą. Egiptas sako, 
42 Izraelio lėktuvai buvo 
numušti, o Izraelis sako, 
100 Egipto lėktuvų sunaiki
no. ’

Izraelio armijos peržengė 
rubežių ir žygiuoja per Si
najaus pusiasalį.

Dideli amerikiečiu 
neuostoliai Vietname
Saigonas. — Ameriki n ė 

karo vadovybė birželio ld. 
paskelbė savo nuostolius už 
vieną pastarąją savaitę: 
313 amerikinių karių mū
šiuose buvo užmušta, o 2, 
6616 sužeista.

Enugu, Nigeria. —Šalyje 
verda neramumai; federa
linė valdžia { : mobilizuoja 
jaunus žmones į armiją. 
Gali kilti pilietinis karas 
tarp federalinės valdžios ir 
Rytų Nigerijos, kuri pasi
skelbė nepriklausoma res
publika.

Rockwell Kent priėmė 
Lenino premiją

Spėjama, kad tuoj įsikiš 
į karą ir Sirija, ir Jorda
nas, ir kiti arabiški kraš 
tai.

United Nations, N. Y. — 
Pirmadienį, gegužės 5 d., 
kai tik atėjo žinios, kad 
prasidėjo mūšiai tarp Izra
elio ir Egipto kariuomenių, 
Saugumo Taryba sušaukė 
posėdį ir svarsto, ką dary
ti, kaip pastoti karo Vidu
rio Rytuose plėtimuisi ke
lią.

Sujudo visas pasaulis.

Amerikinė rašytoja 
smerkia JAV

Ženeva, Šveicarija.—Niu
jorkietė rašytoja Marya 
Mannes čia viename vieša
me mitinge sakė kalbą. Ra
šytoja piktai kaltino Jung
tinių Valstijų valdžią už 
karo pradėjimą Vietname. 
Ji reikalavo, kad JAV su
laikytų Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Tai, sakė 
ji, gal padėtų prieiti prie 
susitarimo su Vietnamu.* •

Rašytoja Mannes kaltino 
Johnsoną, Humphreyjų ir 
Valstybės depart a m e n t o 
sekretorių Ruską dėl karo 
Vietname ir dėl visos jų pa
vojingos politikos.

606 asmenys žuvo 
avarijose

Kas darosi vidurinių 
ryti; krizėje

Praėjusį savaitgalį, kai 
šitie žodžiai rašomi, Vidu
riniuose Rytuose įtemta pa
dėtis, rodosi, bus truputį 
sušvelnėjusi.

Didžiųjų valstybių —ypa
tingai JAV ir TSRS —dip
lomatija, sakoma, darbuo
jasi, kad būtų išvengtas 
karas tarp arabiškų valsty
bių ir Izraelio.

Tarybų Sąjungos diplo- 
tai sako Jungtinių Valstijų 
diplomatams: jūs darykite 
visa Izraeliui suvaldyti, o 
mes dėsime pastangų pa
tarti Egiptui ir kitoms ara
biškoms valstybėms, kad 
vengtu pradėti mūšius.

Iš Tel Avivo, Izraelio so
stinės, pranešama, kad 
premjeras Levi Eshkol su
tiko su žmonių reikalavi
mais ir perleido Gynybos 
ministeriją kitam asmeniui. 
O tuo kitu asmeniu yra ge
nerolas Moshe Dayan, 1956

metais vadovavęs Izraelio 
armijoms, kai jos buvo įsi
veržti sios į Egipto žemę, į
Sinajų.

Tačiau, nors paviršium
atrodo, kad padėtis truputį 
sušvelnėjo, nieks negali pa
sakyti kas ten tikrai bus
šiandien ar rytoj.

shington. — Sen a t o- x 
Dodd siūlo parduoti 
namą Georgetowne ir 
norįs gauti $90,000.

Wai 
rius 
savo v • •uz JI
Netrūkus Doddą teis JAV 
senatas, tai gal jis nori pa
rodyti savo “biednatvę”.

New York. — Šį mėnesį 
prasidėjo pardavinėjim a s 
loterijos tikietų — vienas 
tikietas — vienas doleris. 
Sakoijna, žmonės perka ti- 
kietu 
“savoj

s ir nori, išbandyti 
laimę.”

Tiriama, kaip pagyvenusiems 
padėti vaistais

De Gaulle pas 
Popiežių Povilą

Roma.—Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle, būda
mas Romoje bendrosios rin
kos reikalais, buvo pakvies
tas popiežiaus Povilo VI- 
ojo j Vatikaną.

Abudu jiedu ilgokai ta
rėsi, ir prezidentas de 
Gaulle sakė, kad šiandien 
pasaulinei taikai pavojus 
grūmoja labiau negu kada 
nors pirmiau. Kokį jiedu 
nutarimą padarė, neskel
biama.

P r o t e s t as ties 
Baltaisiais Rūmais

Washington. — Gegužės 
30 dieną ties Balta i s i a i s 
Rūmais įvyko antikarinė 
demonstracija. Apie 1,000 
karo veteranų, motinų ir 
dvasininkų reikalavo, kad 
valdžia baigtų karą Viet
name.

Demonstrantai dalijo an
tikarinius lapelius.

Bet prezidentas Johnso- 
nas tuo laiku leido atosto
gas savo dvare Teksuose.

Maskva. — Įžymusis ame
rikinis dailininkas ir ko
votojas už taikos reikalus 
ir už žmonių laisvę, Rock
well Kent, atvyko į Tarybų 
Sąjungą atsiimti Lenininę 
taikos premiją, kurią jam 
paskyrė Tarybų Sąjunga,

Premiją įteikė tarybinis 
mokslininkas Dmitri V. 
Skobelcinas.

Priimdamas aukštą dova
ną, dailininkas Kent sakė 
kalbą. Be kitko, jis smer
kė JAV vyriausybės veda
mą “kriminali š k i a u s i ą, 
žiauriausią ir neteisingiau
sią karą” Vietname.

St Petersburg, Fla.
Birželio 2 d. mirė Jonas 

Vilkelis, ilgai sirgęs miners’ 
asthma (mainierių dusuliu) 
liga. Kol kas nežinoma, ka
da bus laidojamas.

tingiau būti “neklaužada,” 
negu “bailiu.”

O dabar nuoširdus prašy
mas mūsų korespondentams 
ir bendradarbiams: Nepa
mirškite mūsų nė per vasaros 
karščius. Jūsų darbą ir pa
stangas mums padėti kores
pondencijomis ir šiaip raštais 
mes labai aukštai vertiname, 
ir iš anksto visiems nuošir
džiai dėkojame.

Saigonas. — Generolas 
Westmorelandas sako, kad 
Pietų Vietnamo kariuome
nė nėra jau tokia bloga, 
kaip apie ją spauda rašo.

Roma. — Popiežius Po
vilas VI paskelbė, kad jis 
padaręs 27 naujus kardino
lus, kurių iš viso dabar bu
sią (visame pasaulyje) 120.

Šermenimis rūpinasi An
na Straukienė su draugų 
pagalba. V. J. Valley

United Press Interna
tional žinių agentūra skel
bia, kad gegužės 27, 28, 29 
ir 30 dienomis JAV vieš
keliuose automobilių nelai
mėse (avarijose) žuvo 606 
asmenys.
Kalifornijoje buvo užmušta 

daugiausia — 50 asmenų, 
Niujorko valstijoje — 41, 
Ohio ir Michigano—po 35, 
Illinois — 33. o kitose vals
tijose po mažiau.

Bet buvo ir išimčių: to
mis dienomis nežuvo kelyje 
nė vienas asmuo sekamose 
valstijose: Alaska, Dela
ware, Hawaii, Rhode Is
land ir Vermont.

i,

Siekiasi susitarti
Manila. — Filipinų ir In

donezijos valdžios susitarė 
eiti prie sudarymo tarp šių 
valstybių sutarties. Ji lies
tų e k o n o m inius, kultūri- 
nius-techninius dalykus.

Bet kol kas apie tai tik 
kalbama. Netrukus žada
ma pradėti rimtas tuo rei
kalu derybas.

Washington. — Sveika
tos, Švietimo ir Gerovės 
(Health, Edu cation and 
Welfare) departam e n t a s 
paskyrė specialų komitetą, 
kad jis paruoštų programą, 
kaip, einant Medicare įsta
tymu, sergantiems pagyve
nusiems žmonėms suteikti 
nemokamai arba papigintai 
vaistus.

Daugelis pagyvenusiųjų 
amerikiečių, sako departa
mento sekretorius John W. 
Gardner, susirgę, vaistams 
išleidžia milžiniškas pini
gų sumas. Vaistai labai 
brangūs; žmogus, gavęs gydy
tojo receptą, eina į vaisti
nę ir ten priverstas sumo
kėti “paskutinius centus”

“Daktarui” nepavyko 
būti direktorium

Bona, Vakarų Vokietija.— 
Vakariniame Berlyne yra 
Neukolino ligoninė, kurios 
direktorium buvo pastaty
tas tūlas Valter Guntheris.

Vėliau paaiškėjo, kad šis 
asmuo nėra baigęs jokios 
medicininės mokyklos, kad 
jis sufalsifikuotais doku
mentais skaitėsi medicinos 
gydytoju.

Už tai teismas nubaudė 
Guntherį 18 mėnesių kalėti.

įrodytus vaistus.
Šiuo metu, einant Medi- 

įstatymu, žmogus, pa
po tuo įstatymu, ga-

u z n

care 
einąs 
Ii gaihti nemokamus vaistus 
tik tuomet, kai jis būva li
goninėje.

Komitetui įsakyta, kad jis 
šešių 
šį re 
rytų 
mitet 
tas d

Kadaise prezidentas 
John^onas taip pat pasisa- 
sakė 
turėtį įtraukti į savo pro- 
gramą aprūpinimą seno 
amžia 
vaistąis, bet tik tais, ku
riuos

mėnesių bėgyje visą 
ikalą ištirtų ir pada- 
savo pasiūlymus. Ko- 
o pirmininku paskir
tas Philip R. Lee.

už tai, kad Medicare

us sergančiuosius

prirašo gydytojai.

Hong Kong prašo 
daugiau vandens

Hong Kong. — Šio miesto 
valdokai prašo Kinijos, kad 
ji perleistų H o n g Kongui
daugiau gėlo vandens.

Vandens čia yra didelė 
stoka. Nors vanduo pra
dedamas racionuoti, tačiau
spėjama, kad už 40 dienų 
visvien jo pritruks, net ir 
racionuojant. Norima gau
ti iš 
jonus 
dens

Kinijos apie du mili- 
galionų daugiau van- 

per liepos mėnesį.

Popiežius ir Indija
Roma. — Popiežius Povi

las VI, kuris priešinasi 
žmonių gimdymui kontro
liuoti, sakė: Indija gali tu
rėti kita tiek gyventojų, 
kiek jų turi, ir visvien ji 
galėtų savo žmones aprū
pinti maistu ir rūbu.

Reikalauja pašalinti 
McNamarą

Washington. — Respub
likonas kongresmanas iš 
Ohio reikalauja, kad prezi
dentas Johnsonas pašalintų 
iš vietos Gynybos sekreto
rių Robertą S. McNamarą. 
Girdi, jis neklausąs Penta- 
gano ir militarinių vadų 
Vietname; jis, esą, darąs 
klaidingus nuosprendžius.

Mali nsparniai per Atlantą
Pai 

persk 
ameri 
išlėkė 
aerod

Lėkė jiedu per 30 valan
dų ir

Tai 
mas, 
(helio 
perlėktų skersai Atlantą.

yžius. — Čia atlėkė, 
ersavę Atlantą du 
kiniai malūnsparniai, 

s iš Floyd Bennett 
romo Brooklyne.

48 minutes.
pirmas toks atsitiki- 
kad malūnsparniai 

opters) be sustojimo
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Arabii pasaulis ir bendras frontas
VISŲ didžiausiai nuostabai šiomis dienomis Jorda

no karalius Hussein lėktuvu nuskrido į Jungtinės Ara
bų Respublikos (Egipto) sostinę Kairą ir pasirašė bend
radarbiavimo ir apsigynimo sutartį su prezidentu Abdel 
Kemal Nasseriu. Na, o tik taip neseniai tas pats Nasse- 
ris viešai buvo Husseiną paskelbęs Vakarų imperialistų 
pakaliku, pastumdėliu, parsidavėliu.

Labai panaši istorija ir su Lebanonu, kuris per tą 
visą daugelio metų tąsymąsi tarp Egipto ir Izraelio lai
kėsi “bešališkai” ir neslėpė savo nepasitikėjimo Nasse
riu. Dabar gi ši šalis irgi griežčiausiai išstojo prieš 

- Izraelį, prieš Vakarų imperialistus ir atvirai atsistojo 
Egipto pusėje. Kol kas nė viena arabų pasaulio šalis 
dar nesusvyravo vėliausiuose ginčuose tarp Izraelio ir 
Sirijos-Ęgipto. Vadinasi, daugiau kaip šimtas milijonų 
arabų laikosi vieningai.

Tai įdomus reiškinys. Daugelis stebėtojų klausia: 
Nejaugi pagaliau Nasserio ilgametės pastangos suvie
nyti visus arabus prieš Izraelį ir sudaryti bendrą fron
tą jo vadovybėje apsivainikuos laimėjimu? Jei taip at
sitiktų, tai Vidurio Rytai (kiti vadina Artimaisiais Ry
tais) sudarytų labai didelę jėgą ir pradėtų vaidinti labai 
svarbų vaidmenį pasaulinėje arenoje. Tokios jėgos įta
ka būtų ypač smarkiai jaučiama Azijos ir Afrikos kon
tinentuose.

O gal tik trumpalaikis reiškinys? Gal ir vėl pavyks 
Vakarų imperialistiniams interesams tarp arabiškų ša
lių įvaryti kylį ir jų vienybei neleisti sutvirtėti? Visko 
gali būti.

Vienas dalykas labai aiškus: Nei Jungtinės Vals
tijos, nei Anglija nesigailės jokių pastangų neišleisti ara
bų pasaulio iš savo įtakos. Reikia atsiminti, kad dau
giau negu pusė viso pasaulio žibalo versmių ir rezervų 
kaip tik glūdi arabiškų šalių laukuose. To žibalo ne- 
tekimas reikštų skaudžiausią smūgį Anglijos ir Vakarų 
Europos kapitalizmo ekonomikai.

Taipgi reikia atsiminti, kad arabiškas pasaulis eko
nominiai labai atsilikęs, ekonominiai palyginti silpnas. 
(Sakoma, kad juose į žibalo (naftos) pramonę tik vienos 
Jungtinės Valstijos (tai yra, jų kapitalistai) yra su
kišę daugiau kaip pusantro - bilijono dolerių. O kur 
Anglijos, kur Prancūzijos, kur Belgijos ir kitų kapita
listų investmentai ? Bet koks arabų “pasišiaušimas” 
prieš tuos interesus šiurpuliais supurto minėtas val
džias.

Iš kitos pusės, Izraelyje taip pat anglai ir amerikie
čiai turi didžiausius investmentus. Iki šiol Izraelis gana 
ištikimai sekė instrukcijas iš Washingtono. Manoma, 
kad ir vėliausiame konflikte su Sirija ir Egiptu Izraelis 
nieko nedarys, kam neturėtų pritarimo iš mūsų sosti
nės. Taigi ir vėl ta pati sena išvada: pagrindiniai kal
bant, raktas į taiką ar karą Vidurio Rytuose glūdi mūsų 
Amerikos valdžios rankose. Pav., Izraelis gąsdina, kad 
jeigu Anglija ir Amerika nepasistengs atidaryti Tirano 
Sąsiaurį į Aqabos įlanką, tai jis pats vienas jėga jį 
atsidarys. Bet visi žino, kad tai tik gąsdinimas, o pats 
vienas Izraelis tokios jėgos neturi ir neišdrįs tokio žygio 
imtis.

Dar žodis kitas. Reikia pripažinti, kad labai ken
kia savo reikalui gąsdinimai Izraeliui sunaikinimu. Tas 
pats Nasseris ne kartą yra pasakęs, joą karo tikslas bū
siąs nušluoti Izraelį nuo žemės paviršiaus. Tokios kal
bos atšaldo ne vieną, kuris šiaip pilnutinai pritaria 
bendrajam arabų reikalui. Neišmintinga propaganda 
nepadeda tikslo pasiekti. Egipto, Sirijos ir kitų Vi
durio Rytų valstybių propagandistai ir diplomatai tu
rėtų žinoti, kad jie laimės ne oratorija ir aštriomis fra
zėmis, bet apgalvotu rimtumu ir tampriu savo jėgų 
vieningumu.

Izraelis, kaip valstybė, yra istorinis faktas. Su tuo 
faktu tenka skaitytis. Negirdėjome, kad kas nors iš so
cialistinio pasaulio būtų kam siūlęs arba piršęs Izra
elio sunaikinimo filosofiją.

LIETUVOS STYGINIS 
KVARTETAS EXPO 67

Girdėjome, kad į Mont- 
realio parodą atvyks ir da
lyvaus atlikime Lietuvos 
Dienos programos ir gar
susis Lietuvos Styginis 
Kvartetas. Tie mūsų, kurie 
turėsime laimėj būti paro
doje tomis dienomis (birže
lio 21, 22 ir 23), galėsime 
kvartetą išgirsti.

Daugiau apie šį kvartetą 
sužinome iš Vilniaus “Tie
soje” (geg. 24 d.) tūpusios 
korespondencijos apie jojo 
įvykusį koncertą. O. Nar
butienė, tarp kitko, rašo:

Iš Maskvos kamerinio or
kestro festivalio estafetę per
ėmė Lietuvos Valstybinis sty
ginis kvartetas. Su juo antrą
jį festivalio vakarą Valstybi
nės filharmonijos salėje susi
tiko festivalio svečiai ir kvar- 
tetinės muzikos mėgėjai. Ma
lonu, kad mūsų respublika i 
šią kamerinės muzikos šven
tę ateina ne tik kaip svetin
ga šeimininkė, bet ir su savo 
įdomiais kameriniais kolekty
vais. Lietuvos styginis kvar
tetas, dviejų tarptautinių kon
kursų laureatas, — mūsų mu
zikinės kultūros pasididžiavi
mas. LTS nusipelnę meno vei
kėjai E. Paulauskas (II smui
kas), J. Fledžinskas (altas) 
ir LTSR nusipelnęs artistas R. 
Kulikauskas (violončelė) ilgų 
metų darbu ir daugiau kaip 
1,000 koncertų’ patyrimo susi
lydė į puikų, subtilų ansamb
lį, kuris pajėgus atlikti įvairių 
epochų bei stilių kompozitorių 
kūrinius.

Pagrindinė festivalio reper- 
tu arinė kryptis — naujosios 
klasikinės kamerinės muzikos 
populiarinimas — labai ryš
kiai atsispindėjo ir Lietuvos 
styginio kvarteto koncerte. Ša
lia klasiko L. Bethoveno su
tinkame tris mūsų amžinin
kus: italų kompozitorių L. Fe- 
rarį, įžymų tarybinį kompo
zitorių D. šostakovičių ir lie
tuvių kompozitorių St. Vainiū
ną.

BIAURUS KLERIKALŲ 
TERORAS PRIEŠ 
SPORTININKUS

Jau buvome rašę, kad su
sidarė grupė įžymių Ameri
kos lietuvių sport įninku 
(krepšininkų), kurie galvo
ja vykti į Vilnių ir daly
vauti krepšinio sporto lenk
tynėse. Mums atrodo, jog 
tokius sportininkus kiek
vienas protingas lietuvis 
galėtų tiktai nuoširdžiau
siai pasveikinti ir palinkėti 
jiems didžiausios sėkmės 
sugrįžti iš Lietuvos sostinės 
laimėtojais. Argi begalima 
įsivaizduoti gražesnį daly
ką!

Betgi mūsų lietuviškieji 
klerikalai paleido visas sa-

vo jėgas darban, kad tiems 
sportininkams kelią užsto
tų. Juos piktai puola ir vi
saip kolioja. Štai Chicagos 
“Draugas” (geg. 26 d.) gvol- 
tu šaukia: “Kovokime prieš 
neklaužadas.” “Neklauža
dos” tie jaunuoliai, kad ne
klauso “vaduotojų” koman
dos ir nori dalyvauti spor
to lenktynėse!

Einama dar toliau ir rei- 
kalaujama, kad tuos sporti
ninkus pasmerktų ir pra
keiktų visa Sportininkų są
junga. Ji, girdi, turi žiū
rėti, “kad lietuvio sporti
ninko vardas ir toliau pasi
liktų šviesus ir garbingas 
mūsų visuomenėje.”

Tik įsivaizduokite: lietu
vio sportininko vardas bus 
sugadintas, jeigu krepšinin
kai dalyvaus sporto lenkty
nėse Vilniuje!

Nejaugi tie jaunuoliai 
išsigąs tokių gąsdinimų, 
tokio teroro ir atsisakys 
nuo savo garbingo sumany
mo? Pamatysime. Norime 
:i?’ėti, kad jie iš tikrųjų yra 
ne tik puikūs sportininkai, 
bet ir smarkūs vyrai ir at
sisakys klerikalų diktato 
klausyti.

Beje, “Draugas,” dides
niam terorui prieš tuos jau
nuolius, net juos viešai 
įvardija. Skaitome:

Lietuviu visuomene turi ži
noti, kokie asmenys yra ini
ciatoriai ir kas veikia prisi
dengęs mūsų sportininkų var
du. Svarbu žinoti asmenis, ku
rie šiuo metu vaikštinėja pra
šydami pritarimo jų žygiui.

žinomi iniciatoriai yra šie: 
Jonas Kaunas, Lituanicos spor
to klubo narys; Vytautas Ger
manas, Lituanicos sporto na
rys ir skautų veikėjas; Rimas 
Dirvoms, Lituanicos sporto 
klubo vadovas; dr. Thomas 
Remeikis, Lituanus žurnalo 
vyr. redaktorius ir skautų vei
kėjas; Raimundas Mieželis, 
Santaros - Šviesos federacijos 
veikėjas. štai žmonės, kurie 
žada užmegsti ryšius su da
bartinės Lietuvos sporto va
dovybe. Visą susirašinėjimą su 
Vilniumi veda R. Dirvoms.

Mūsų nenustebina sportinin
kų iniciatorių politinis naivu
mas, nes jiems tai yra terra 
incognita. Tačiau mus stebina 
politinių mokslų daktaras ir 
visuomenės veikėjas.

Mes dar nesame girdėję, 
kad kas nors panašaus būtų 
buvę visoje sporto istorijo
je. Kaip sakėme, mes ti
kime, kad šitie jauni vyrai 
ir jų sumanymo rėmėjai su 
giliausiu pasipiktinimu at
mes šį piktą terorą ir savo 
žygį vykdys gyveniman.

• Balandžio mėnesį bank
rutavo 766 Japonijos kom
panijos.

Įdomus, turiningas, sto
ras puslapiais Literatūros, 
meno ir kritikos žurnalas 
“Pergalė” šiemet mini sa
vo sidabrinį jubiliejų. Tai 
Lietuvos Rašytojų sąjun
gos organas, leid ž i a m a s 
Vilniuje.

Š. m. gegužės mėnesio 
numeryje, buvę jo darbuo
tojai — Kostas Korsakas, 
Juozas Baltušis ir Julius 
Būtėnas — duoda išsamios 
medžiagos apie žurnalo pra
džią, apie jo “įsigyvenimą,” 
pakilimą į tą laipsnį, ku
riame “Pergalė” šiandien 
stovi.

Ligi šiol “Pergalės 
daktoriais yra buvę:

Juozas 
Kostas 
Petras 
Juozas 
Jonas Šimkus 
Vladas Mozūriūnas 
“Pergalė” gimė, sako K. 

Korsakas, “rūsč i a u s i a i s 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais...” Tarybiniai vadovai 
gerai suprato, jog kariauti 
su priešu reikia ne tik 
ginklu, o ir žodžiu—spaus
dintu ir gyvu (per radiją). 
Susiorganizavus lietuviška
jai 16-ajai divizijai, buvo 
pradėtas leisti (Tarybų Są
jungos gilumoj) laikraštis 
“Tėvynė šaukia.” 1942 me
tų gegužės 1 d. prie šio 
laikraščio gimė literatūri
nis priedas — “Pergalė,” 
kurį redagavo J. Pajaujis. 
Išėjo jo tik du numeriai, 
“bet jo reikšmė palyginti 
su numerių kiekiu daug 
didesnė — šiuo leidiniu bu-j 
vo padaryta pradžia lietu
viškai literatūrinei — sul 
prantama, tarybinei •— pe^ 
riodikai karo metais...” 
sako Korsakas.

Vėliau buvo nutarta leis
ti literatūros ir kritikos al
manachą tuo pačiu vardu. 
Pagaliau almanachas buvo 
pakrikštytas žurnalu, pir
miau, du kartu per mėnesį, 
o paskui — mėnesiniu.

Išlaisvinus Vilnių, 1944 
metais, grįžo iš Tarybų Są
jungos gilumos rašytojai. 
Buvo šaukiami iš visų Lie
tuvos kampų rašytojai, 
žurnalistai, išlikę gyvi, galį 
gerai valdyti plunksną — 
šaukiami į Vilnių arba 
Kauną. Tokių žmonių tuo
met buvo nedaug, kadangi 
dalis tų, kurie 1940-1941 m. 
buvo įsijungę į tarybinę 
spaudą bei literatūrą, pa
bėgo “į Vakarus.”

Julius Būtėnas rašo, kad 
jis 1944 metais dirbo Mer
kinės gimnazijos direkto
rium. Pagaliau gauna iš 
Venclovos ir Korsako ra-

Pajaujis 
Korsakas 
Cvirka 
Baltušis

v re-

ginimą atvykti Vilniun. Čia 
jam siūloma eibės darbų: 
Korsakas pataria dirbti tai, 
K. Preikšas reikalauja 
dirbti ką kitą, o P. Cvirka 
sako jam: “būk ‘Pergalės’ 
redak c i j o s sekretorium.” 
Jis ir apsiima. Kurį laiką 
jis redaguoja žurnalą su 
P. Cvirka, gyvenusiu Kau
ne. Bet reikia redaktoriaus, 
gyvenančio Vilniuje. I r 
toks žmogus atsirado: Juo
zas Baltušis paskiriamas 
“Pergalės” redaktorium.” 
Abudu jiedu su Būtėnu vel
ka sunkiausią naštą.

J. Būtėnui teko redaguo
ti “Pergalę” per devynerius 
metus. Sunkumai, keblu
mai rodėsi nenugalimi. Be 
kitko: popieriaus stoka, re
dakcijai patalpų nėra, ben
dradarbių ne perdaugiau- 
sia: reikia auklėti jaunus 
literatus, poetus, novelis- 
t u s, literatūros kritikus, 
kad galėtų žurnalą padary
ti turiningą, įdomų.

“Visko buvo per tuos de
vynerius metus, 
Baltušis, 
sielvarto, šviesaus optimiz
mo akimirkų ir sunkaus nu
siminimo valandų...” 
viskas buvo nugalėta, 
nalas ėjo.

Pradeda “Pergalę” 
guoti Jonas Šimkus

mb 
redaktorius, I 
pai; buvo arti širdies ž 
nai v • svi

o reikalai. Tai, bew 
esi asmenybė, naujų 

teųatūrinių kadrų auklėto-
! Jam redag u o j a n t 

Pergalė” buvo padidinta 
puslapiais. Deja, liga (vė
liau—mirtis) parbloškė šį

rų vyrą, ir jo vietą už- 
ė poetas Vladas Mozū- 
nas — kitas puikus lite- 
as. Ir Vladą mirtis iš-

jas

tau 
ėm 
riū

” rašo J.
“Džiaugsmo ir

Bet 
Žur-

reda-

traukia iš gyvųjų tarpo!
Šiandien miela “Pergalę 

į r inkas paimti, ir paėmus, 
nelengva padėti į šalį, ne
perskaičius straipsnių eilės. 
Visko čia telpa, viskas, kas 
telpa, gerai apmislyta, pa
rnešta, ir skaitytojas tikrai 
gali daug naujo pasisemti 

pasididžiuoti, kad tary- 
ė Lietuva turi tokių pui- 

poetų, rašytojų, kriti- 
dailininkų!

Vyriausiuoju “Pergalės” 
rec aktorium yra poetas 
Baltakis, o į redakcinę ko* 
legiją įeina: J. Avyžius, F. 
Balsys, J. Degutytė, K. 
Korsakas, J. Lankutis, 
Just. Marcinkevičius, J. Po- 

a, A. Savickas, M. Sluc- 
, VI. Šimkus ir A. Venc- 
a.

Sidabrinio jubi 1 i e j a u s 
ga .sveikiname “Perga- 

leidėjus, redaktorius 
visą kolektyvą!

Rojus Mizara.

ir 
bim 
kiu 
kų

Ba

žėr; 
kis 
lov

pre 
lėsT 
ir

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Pusiausvyrą, kūdikis štai jau išlaiko, 

Jau vienas pastovi!
Kokia didi pergalė krykščiančiam vaikui:

, . , Savim pasikliovė— <
: ■ d > .Pats vienas pastox i!

• I * .. * ' . I

Kai 'koją mėgina į priekį statyti 
j Koks įtemptas žin?*

Motinos rankos saugo vaiką n
gsnis! 
ažytį, 

Kad šėlaująs, linksmas 
Saugus būtų žingsnis.

Ak, kad ir istorijoj, žengiant į priekį, 
Ranka mus lydėtų!

Kad leistų jinai mus viliojantį 
Be kraujo laimėti 
Aukų nereikėtų!

siekį

Kad ji tarsi motina, vaiką pašaukus 
Prie jos vienam žengti,

Ties kliūtim jam klumpant, pr 
Padėt pasistengtų 
Mėlynių išvengti!

įkeltų prišokus,

J. Subata

Tave širdy
Skaitydama laikraštį 

“Laisvę,” dažnai randu at
spausdintus laiškus pilie
čių, gyvenančių Tarybų 
Lietuvoje. Taigi, ir aš no
rėčiau su Jumis, bran
gūs lietuviai, pasidal i n t i

nešioju
Tiesiog trobos skęsta nuo 

dų baltose medžių šako- 
Vyšnios lyg plati bal- 

juosta laiko savo glėbyje 
Obelų šakos svyra

žie
se. 
ta 
sodus.
į žemę, aplipusios rausvai 
ba

I

Ryklio kepenys ir vėžys
Amerikiečių onko 1 o g ų 

draugijos narys dr. John G. 
Geleris padarė įdomų pra
nešimą: medžiaga, kurią jis 
gavo iš ryklio kepenų, nai
kina piktybinius auglius.

(Cheminė šios medžiagos 
sudėtis kol kas neišaiškinta. 
Dr. Geleris pastebėjo, kad 
ryklių niekaip nepavyksta 
susargdinti vėžiu ir iš šio 
stebėjimo padarė išvadą, 
Kad rykliai turi kažkokią 
apsauginę priemonę nuo šio 
susirgimo.

Ir štai medžiaga, gauta 
iš ryklio kepenų, buvo 
įšvirkšta tūkstančiui pen
kiems šimtams bandomųjų 
gyvūnų, užkrėstų vėžiu, — 
vištoms, žiurkėms pelėms. 
Rezultatas buvo nepapras
tas: daugiau kaip pas pusę 
gyvūnų piktybiniai augliai 
išnyko, tie gyvūnai visiškai 
pasveiko. Jokių kenksmingų 
šalutinių reiškinių nebuvo 
nustatyta.

Ar pavyks šį atradimą 
pritaikyti medicinoje, paro
dys atetis. Juozo Lukausko dirbtuvėje. — A. Sutkaus nuotrauka

p'

K į.

tais žiedais. Tarp obelų 
džiaugsmu, kurį aš jaučiu j lyg nuotakos aukštos, liek- 

s stovi kriaušės baltom 
miom pasipu o š u s i o s .

Tarpuvartėse stiebiasi žali 
kaštonai, apsakstyti tartum 
naujametin ė m i s žvakutė
mis. Prie gonkų šen bei 
ten keroja alyvų krūmai su 
baltomis ar melsvomis 
matinėmis žiedų kekėmis? 
Šlaituose čiurlena upeliai. 
Tarp žalių medžių ir krū
mų baltuoja ievos. Per nak- 

nenutyla iš visų paukš-

šį pavasarį.
Esu pensininkė. Gyvenu 

Kaune. Labai mėgstu gam
tą: bendrauti su žmonėmis, 
globoti gėles, gyvulėlius. 
Geram orui pasitaikius, ne- 
sėdžiu kambary. Keliai 
Lietuvoje. puikūs. Susisie
kimas su visomis vietovė
mis geras. Taigi, pavažiuo
ti į užmiestį, miškus ar to
liau ne problema ir net 
malonu.

Pąts Kaunas paskendęs 
žalumynuose, o jo priemies
čiai turtingi sodais, deko
ratyviniais medžiais ir par
kais. Šį pavasarį per patį 
sodų žydėjimą teko pabuvo
ti Kauno priemiesčiuose, jo 
apylinkėse ir Klangiuose, 
Šakiuose, Margininku o s e , 
Nemunaityje, Biliūnu o s e. 
Visur grožis neapsakomas.

• no 
su

s.

tis
čiiįt didžiausia giesmininkė
Pi koji lakštutė.

Visą pavasario gamtos 
grožį sunku aprašyti ir žo
džiais apsakyti. Galima tik 
matyti ir džiaugtis. Man 

dos, kad kiekvienam bū- 
malonu aplankyti ginfiu| 
tėviškę, pajusti joslF

ro
tų 
ją
mis kvapą ir grožį.

K. žakavičienė
mokytoja-pensininkė

L
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JAV tapo pripažintos 
“kariniu nusikaltėliu”

Stokholmas. — Tarptau
tinis Karinių Nusikaltimų 
Tribunolas Stokholme ge
gužės 10 d. užbaigė savo 
sesiją. Pirmininkas Jean 
Paul Sartre perskaitė daly
viams Tribunolo išvadas.
Tribunolas paliko didelį 
įspūdį pasaulio opinijoje, 
ypač Europos šalyse. ^Št^i 
jo išvados:

JAV ir jų įendraį^Pięt- 
ryčių Azijoje nusikalto''pa
saulio taikai, nuolat laužy
dami tarptautinius susita
rimus, nužyminčius agresi
jos esmę.

JAV ir jų bendrai siste- 
matiškai vykdo karinius 
nusikaltimus, nešdami kara 
į Pietryčių A z i i ą , prasi
žengdami prieš daugeli lie
čiančiu kara tarptautinių 
Susitarimų ir konvencijų. 

> JAV ir jų bendrai nusi
kalto žmoniškumui, siste- 
matiškai bombarduo darni 
civilinius gyventojus ir pa
naudodami ginklus, specia
liai skirtus civiliniams gy
ventojams naikinti.

Aštuonių dienų bėgyje 
Tribunolas išnagrinėjo duo
menis, pateiktus specialių 
tyrinėtojų grupių, kurios 
plačiai apkeliavo Kambodi- 
ją ir Vietnamą. Tribunolui 
buvo pristatyta tūkstančiai 
dokumentų ir fotografi
jų, asmeniškų intervjų ir 
užrašų. Tą medžiagą pri
statė 25 ekspertai įvairių 
sričių, kaip politinės isto
rijos, tarptautinės teisės, 

^sveikatos apsaugos, medici
nos. karinės taktikos ir ba
listikos. Šie tyrinėtoiai sa
vo įrodymus pedantiškai ir 
nuodugniai narėmė doku
mentais. JAV vyriausvbei 
būtu nelengva atremti tuos 
kaltinimus, jeigu ii panorė
tu i juos atsakvti. Tribu
nolo efektas visuomeninei 
oniniiai pasirodvs po to. 
kai io rezultatai bus pa
skelbti pasaulio spaudoie.

Gegužės 9 d. Italijos Par
lamento deputatas, tarptau
tinės teisės ekspertas, Lėlio 
Basso susumavo liaudinin
kų parodymus apie tarp
tautinės teisės pažeidimus 
JAV intervencijoje Vietna
me. Teisininkai vienbalsiai 
Išpažino, kad JAV pakar
totinai pažeidė daugelį 
tarptautinių susitarimų, to
kių kaip Niurnbergo teismo 
nuostatus, Haagos susita
rimus dėl karų vedimo tai-
syklių, Ženevos 1954 m. su-
sitarimus. JAV kariuome
nės taisykles dėl karo ve
dimo žemėje ir Jungtinių 
Tautu čarterį.

Tačiau paprastajam ste
bėtojui baisu buvo išgirsti 
tai, ką pasakojo tyrinėto
jai, kurie aplankė Šiaurės 
Vietnamą, būtent, kad JAV 
sąmoningai veda taip vadi- 

jį%mą “psicho-socialinj” ka- 
Wa prieš Azijos žmones. 
Siame kare, nukreiptame 
prieš mažai išsivysčiusią 
nacija, naudaiomo^masinio 
žudvmo priemonės— bom
bardavimas civiliniu gyven
tojų ir instituciiu. būtinu 
žmonių gyvenimui, kain li
goniniu. mokvklu, sanato
rijų. bažnvčiu ir nagodu.

Toks “nsicho-socialinis” 
karas Vietname vedamas 
Jau tain ilgai, sakė liudinin- 
Mpkad išsidirbo tam tikra 
■Endartine procedūra. 
Pradžioje lėktuvą^ meta 
sunkias sprogstamąsias 
bombas ant namų ir ant

•ma-
Po to-

kiekvieno nuotraukose 
tomo pastato.
kio puolimo seką kita lėk
tuvų banga. Skrisdami la
bai žemai, jie pila napalmą 
ir “super napalmą” ant gy
ventojų, bėgančių į slėptu-
ves arba ieškančių pirmo
sios pagalbos.

Patobulintas. ...papildytas
Taip vadinamas' “super 

napalmas” yra patobulinta 
versija, papildyta mišiniu iš 
sodiumu, magnesiumu ir 
fosforu. Mišinys dega 1,500 
iki 2,000 laipsnių C tempe
ratūra. Jeigu žmogus ir 
nežus, jis liks su tokiomis 
žaizdomis, kaip Nagasakio 
ir Hirošimos aukos, nuken
tėjusios nuo radioaktyvu
mo. Degantis napalmas yra 
nusiau skystas, jis “teka,” 
kaip lava, ir varo žmones 
iš slėptuvių ir tranšėjų. 
Sekantis atakos etapas — 
trečia lėktuvu banga, kuri 
numeta nanio tino bom
bas — velnišką žmonių žu
dymo nnemonp — vadina
mas “CBU” (Container ar
ba Cluster bomb unit).

CBIU bomba nėra nume
tama ant cementinių arba 
medinių pastatu. Ji skirta 
specialiai žmonėms naikin
ti, pasakojo liudininkai. 
Šis ginklas susideda iš 
bombos-motinos. kurios vi
duje yra 300-640 mažu “gu
ava” bombikių, maždaug 
rankinės granatos didumo, 
bet labiau mirti nešančių. 
Kiekviena “guava” užtaisy
ta 250-300 plieninių žirnio 
didumo kulkų. Tos “gua- 
vos” sprogdinamos cycloto- 
liu. daug stipresniu negu 
TNT paprasto!e rankinėje 
grana toje. Kai “guava” 
sprogsta, kiekviena indivi
duali kulka lekia horizon
taliai palei .žeme. Tai pri
mena 18 amž. iūru kauty
nėse naudoto “grape shot” 
šovini, bet. žinoma, nepaly
ginamai labiau naikinanti.

Jeigu toks ginklas būtu 
panaudotas nrieš Vakaru 
miesto gyventojus, tai su
keltu visuotina nasmerkima 
!i panaudojusios šalies at
žvilgi. Bet. kaip pareiškė 
nrof. Sahnre Kugqi iš Ja- 
nrmiins. šiaurės Vietnamo 
dirbusios tvrinėtoui grimes 
nirmim’nkas. J A V visada 
išbando «avo eksnerimenti- 
niiis ginklus ant Azijos gy
ventom.

tai jau seniai žino. Bet kas: 
nėra žinoma baltiesiems 
JAV gyventojų sluoks
niams, tai tas faktas, kad 
Amerikos ir Pietų Vietna
mo lakūnai specialiai taiko 
savo bombas į katalikų baž
nyčias ir katedras Šiaurės 
Vietname. Tribunolo sek
retoriatas užregistravo vi
sus tuos faktus.

.Kodėl amerikiečiai bom
barduoja katalikų bažny
čias? Į šį klausimą vienas 
liudininkas iš Šiaurės Viet
namo atsakė, kad manoma, 
jog amerikiečiai tikisi pa
laužti katalikų valią, tero
rizuodami juos, priversda
mi juos kaltinti Hanojaus 
vyriausybę ir sukilti prieš 
ją.

Pham Van Bach, DRV 
Aukščiausioio Teismo teisė
jas. nulk. Ha Van Lau iš 
DRV armiios ir dr.Gabriel 
Kolko iš Pennsvlv a n i j o s 
universiteto davė parody
mus apie šiaurės vietnamie
čių pastangas tartis dėl tai
kos. Viso<? iu pastangos, 
sako liudininkas, buvo JAV 
atmestos, arba JAV taip 
nadidino savo reikalavimus, 
kad pasitarimai tapo neį
manomi.

Tribunolas užbaigė savo j 
darbh pakilusioje nuotaiko
je. Kai Sartre užbaigė sa
vo kalbą, Ralph Schoenman, 
Bertrando Russellio sekre
torius ir Tribunolo gene
ralinis sekretorius perskai
tė Russellio pareiškimą. 
Bertrandas Russelis buvo 
pirmas šio dramatiško pro
ceso iniciatorius.

Tarp kitko Russelis pa- 
reišėkė:

Tarptautinis karinių nu
sikaltimų tribunolas turi 
padaryti Vietnamo, Aizijos, 
Afrikos- ir Lotynų Ameri
kos žmonėms tai, ko nepa
darė joks tribunolas tais 
laikais, kai hitlerininkai 
vykdė savo nusikaltimus. 
Napalmo ir kulkų bombos, 
sistematiškas didvyri š k o s 
tautos naikinimas yra bar
bariški veiksmai. Badau
jantieji ir kenčiantieji netu
ri mirti visuotinoje tyloje.

Gal tai buvo neįprasta, 
užbaiga tokių rimtų ir rūs
čių procedūrų, bet Tribuno
las ir visi dalyvaujantieji, 
viso 700 žmonių, sukilo ir 
plojo daugiau kaip pusę va
landos.

Vertė iš Guardian
Irena V.

Tarp Kretingos vienuolių
Jaunystėje susidarius tam 

tikroms aplinkybėms, man 
teko gyventi ir mokytis 
Kretingos pranciškonų vie
nuolių išlaikomoje šv. An
tano kolegijoje. Norėčiau 
papasakoti, kaip tie “šven
tieji” tėvai mus auklėjo ir 
kokias dorybes mums skie
pijo.

Kiekvieną ketvirta d i e n į 
auklėtojo — “tėvo” Terci- 
zijaus — lydimi, mes eida
vome pasivaikščioti. Prieš 
išeidami turėdavome kiek
vienas pasiimti rožančių, 
žmonių akivaizdoje laikyti 
jį rankose ir šnibždėti lūpo
mis, vaizduojant, kad mes 
be maldos nežengiame nė 
žingsnio. Bet tai darėme, 
tik visiems matant. Žmogui 
praėjus, tuoj gaudavome iš 
tėvo Tercizijaus leidimą ei
ti laisvai, jis pats pradėda
vo pasakoti anekdotus, kad 
tais ir nelabai tinkamus. 
Taip mūsų “šventasis” auk
lėtojas mus mokė veidmai
niauti, apgaudinėti žmones.

Per vadinmąsias konfe
rencijas, kurios vykdavo 
kiekvieną savaitę, pamoks- 

i liniukai pasakodavo mums 
apie įavirius geruosius 
darbus, kuriuos atliko žmo
nėms Kretingos pranciško
nų vienuolyno vienuoliai, 
apie stebuklus, įvykusius 
prie šv. Antano altoriaus ir 
prie “tėvo” Augustino Dir
velės įsteigto Kretingos 
Liurdo. Klausydavome tų 
pasakų ir jąu tada supras- 
davome, kad tai yra melas. 
Ypač įstrigo į atmintį vadi
namos “švento Antano duo
nos” rinkliavos. Šiomis 
rinkliavomis vienuoliai iš- 
traukavo iš tikinčiųjų 
milžiniškas sumas pinigų. 
Mus, mokinius, dažnai 
pakviesdavo į vienuolyną 
ir duodavo rašyti padė
ka s u ž aukas “šven
to Antano duonai.” Per 
dieną tik aš vienas esu iš
rašęs padėkų už 500 litų, o 
rašėme jas keliese. Štai ko
kias pinigu sumas gaudavo 
vienuoliai iš įvairių Lietu
vos kampų, Amerikos, Šve
dijos ir net Lenkijos!

x Tuometinis vienu o 1 y n o 
provincialas T. Augustinas 
Dirvelė buvo geras kaulyto
jas. Jis važinėdavo po Lie
tuvos miestus ir miestelius, 
skelbdavo arįie Įvykusius 
stebuklus, leido savo laik

raštį ir žurnalą. Šioje spau
doje jis mulkino žmones, 
rašydamas apie stebuklin
gus išgijimus, apie šv. An
tano teikiamas malones. Ži
noma, jis pastebėdavo, kad 
šv. Antanas veltui negydo, 
neina ieškoti pamestų arba 
pavogtų daiktų: jam reika
lingos aukos duonai. Bet 
vargšai žmoneliai, paauko
ję savo paskutinius litus, 
veltui laukdavo malonių iš 
švento Antano.

Kiekvieną antradienį bū
davo maldos. Jų metu pra
šydavome šv. Antaną, kad 
jis atsilygintų už aukas jo 
duonai. Mes, mokiniai, 
stengdavomės įlįsti į tam
siausius bažnyčios kampus, 
toliau nuo “auklėtojų,” ir 
ten pasikalbėti, o vienuoliai, 
ypač senesni, beveik pusę 
maldų saldžiai pramiegoda
vo. Tik keli monotoniškai 
sau po nosimi bambėdavo 
“Sveika Marija.”

Vienuoliai mums ir visiems 
tikintiesiems skelbė, kad visi 
žmonės prieš dievą lygūs, 
žemėje lygybė įgyvendinta 
vienuolyne. Bet iš tikrųjų 
gal ir buržuazinėje Lietuvo
je niekur nebuvo didesnio 
išnaudojimo, kaip vienuoly
ne.

Čia buvo du labai skirtin
gi luomai: “tėvai” ir “bro
liukai.” “Tėvas” — tai ku
nigas. Jis laiko mišias, mel
džiasi, o vargšai “broliu
kai,” kilę daugiausia iš kai
mo, pamaldūs berneliai, ga
lima sakyti, čia gyveno ver
giškose sąlygose. Jie ne tik 
turėdavo visą dieną dirbti, 
bet ir patarnauti “tėvams,” 
išvalyti jų kambarius, pa
kloti lovas, o, be to, dar 
3-4 valandas per parą mels
tis. Broliukų drabužiai bu
vo menki, maistas blogas, o 
išsipustę raudonskruosčiai 
tėvai jiems dar vis primin
davo, kad nusižeminusiems 
ir paklusniems yra skirta 
dangaus karalystė. Todėl ir 
nenuostabu, kad žmonės, 
misijonierių propagandos 
ir katalikiškos spaudos su
vilioti, atėję į vienuolyną ir 
pamatę; kaip čia iš tikrųjų 
yra, masiškai iš jo išeidavo. 
Bet būdavo ir tokių fana
tikų, kurie viską kęsdavo ir 
kaip juodi jaučiai dirbdavo 
vienuolyno “tėvams,” bu
čiuodavo rankas “tėvui” 
Augustinui, “tėvui” Kazi-

Siaubas ir netikėiimas
Dramatiš kiausi ir bai

siausi momentai Tribunolo 
darbe buvo penktą ir sep
tintą dieną, kai dr. John 
Takman iš Stokholmo Child 
Welfare Board ir napalmo 
apdegimų specialistas, pa
rodė ir paaiškino napalmo 
ir “guava” bombų pasek
mes ant keturių vietnamie
čiu. Tribunolo nariai, žiū
rovai ir sanudos atstovai 
sustingo iš siaubo, kai su
žalotieji rodė savo žaizdas. 
Du iš šių naujosiom ameri
kinės technikos aukų buvo 
iš Pietų Vietnamo, du iš 
Šiaurės.

Dvidešimt liudininku, ku
rie ankeliavo Th an Ho a ir 
Nam Dinh nrovinciias Šiau
rės Vietname, nanasakoio. 
kad JAV lakūnai nekreipia 
dėmesio i ta.rpta utinius 
ženklus, kain raudonaii li
goniniu krvžiu. ir sistema- 
tiškai bombarduoja ligoni
nes, sanatorijas, leprosnv* 
jus. Karo korespondentai

Dailininkė Sofija Veiverytė prie savo 
naujo darbo “žirgų lenktynės”

M- Baranausko nuotrauka

DAR VIENAS PAVASARIS...
Skambus upelių šnaresys 
Pasiekė dar nakčia ausis...
Už molo, virš vandens supilto, 
Balti jau rungias avinai...
Jau baigia tirpt ledai po tiltu, 
Traškėdami jaunai.
Ir vos tik saulės rutulys, 
Pravėręs kambario duris, 
Įlėks į mano butą ramų, 
Vos vėjas krūmuos sudūduos, 
Jo mėlynai žaliuos aiduos 
Ir užsimezgusios žieduos 
Užmiršit! miesto panoramą.
Aš laukiu paukščių kaip draugų. 
Jau inkilai sukabinėti.
Kiekvienas paukštis turi klėtį, 
Kur jam gyventi nebaugu.
Čia žaidžia voverės. Geniai
Čia stuobrį kala visą dieną 

į Ir miega naktį mėnesieną,
Nes padirbėta jų šauniai.

Įf lr aš seku, kaip auga sadas, 
. Kaip kvepia žolės ir daržai, 
į Kaip spindi rytmečio dažai, 
į O virš galvos—dangus banguotas.
I Pavasari! Tai būki sveikas!

Sužiebk visas miškų žvakes! 
j Leisk man rašyt eiles lakias! 
^Alsuot ir dirbt atėjo laikas. 
“ Antanas Venclova

mierui čepuliui. Bučiavo 
tas rankas, kurios vienu 
pirštu jiems rodė dangaus 
karalystę, o visa sauja žė
rė sau žemiškąsias gėrybes.

Dažnai šie dorovės ir že
miškų tuštybių atsižadėji
mo skelbėjai mūsų mokyk
los patalpose ruošdavo ba
lius. Čia Augustinas susi- 
kviesdavo svečių, atvažiuo
davo ir “didysis Lietuvos 
ponas” A. Smetona (taip jis 
buvo vienuolyne vadina
mas) su savo ponia Sofija 
ir palydovais. Mums, moki
niams, tuo metu būdavo 
draudžiama nulipti į žemu
tinį aukštą. Bet vaikiškas 
smalsumas nugalėdavo bai
mę, ir mes dažnai matyda
vome apytamsiuose korido
riuose vaikščiojančius susi
kabinusius už ranku mūsų 
“šventuosius tėvelius” su iš- 
sidažusiomis Kauno poniu
tėmis, girdėdavome ir daug 
linksmesnių dainų.

Gal niekur taip nebuvo 
kovojama dėl valdžios, kaip 
“mažesniųjų brolių” tarpe. 
Ten buvo nesiskaitoma su 
priemonėmis. Šmeižtas, ap
kalbos buvo geriausias gink
las vadinamoje jų rinkimi
nėje kampanijoje. “Šven
tieji tėvai” nesiskaitydavo 
su jokiomis priemonėmis, 
kad tik galėtų nuversti sa
vo “brolį Kristuje” nuo vir
šininko kėdės ir pats joje 
atsisėsti.

O juk viršininko kėdė bu
vo šilta vietelė. Pagal jų 
regulą viršininkas yra tas 
pats, kaip ir dievas, virši
ninko žodis—dievo žodis ir 
jo reikia besąlygiškai klau
syti. Todėl ir stengėsi išsi
laikyti viršininko kėdėje 
Augustinas Dirvelė. Virši
ninkaudamas jis nemoka
mai laikė mūsų gimnazijoje 
du savo brolio sūnus, o dvi 
senos davatkos, jo seserys, 
buvo prie vienuolyno įsteig
to moterų vienuolyno “sese
lės.”

Pagavę į savo tinklą vie
ną ar kitą jaunuolį, vienuo
lyne stengdavosi visiškai jį 
pavergti, palaužti jo valią, 
padaryti jį tik paklusniu sa
vo įrankiu. Čia nepakęs
davo jokio pasipriešinimo 
arba savo valios pareiški
mo. Štai vienas pavyzdys, 
kaip jie stengdavosi pada
ryti mus paklusniais savo 
įrankiais.

Vasarą mes, neturtingieji 
mokiniai, kuriems jie duo
davo maistą, turėdavome 
dirbti jų dvare. Kartą mus 
išvedė sodinti runkelių. Be
dirbant atėjo vadinamasis 
mūsų mag i s t r a s “tėvas” 
Martini jonas Bučnys ir pa
reiškė, kad mes negerai so
diname runkelius. Atseit 
reikia sodinti ne šaknimis įl 
žemę, bet lapais. Visi nu
stebome, bet, žinodami, kad 
viršininko įsakymą reikia 
besąlygiškai vykdyti, pradė
jome sodinti taip, kaip jis 
liepė.- Tačiau vienas iš mū
sų draugų pareiškė, kad tai 
esanti nesąmonė, ir jis jo
kiu būdu taip nesodins. Tą 
pačią dieną jis buvo paša
lintas iš bendrabučio už 
tai, kad nepaklausė virši
ninko balso, kurio lūpomis, 
esą, kalbėjęs pats dievas, o 
mes po to turėjome runke
lius pasodinti taip, kaip 
juos visi sodina.

Didelis žmogaus orumo 
pažeidimas buvo vadinamas * 
“kulpijimas.” Tai yra, jeigu 
nusižengei drausmei, tai 
pietų metu, susėdus visiems 
už stalo, turi išeiti į valgo
mojo vidtirį, atsiklaupti 
prieš viršininką ir viešai, 
žinoma, tik lotyniškai, pa
sisakyti savo kaltę, gauti iš

virš: 
čiuo

n i n k o atgailą, pabū
ti jam ranką ir vietoje 

pietų atlikti atgailą. Taip 
tengėsi padaryti iš mū- 
ik sau paklusnius įran- 
. Bet ir pas mus prasi- 
rbdavo tiesos žodis, gau-

jie s
sų t 
kius 
skve
davome paskaityti ir vieną-

knygą, nors už jų skai-
tymą buvome persekiojami. 
Taip mokinys Jacikevičius 
buvo pašalintas iš gimnazi
jos tik už tai, kad jį rado 
skaitant knygą “Krikščio
nybės tragizmas,” kritikuo- 
janč v • cią, 
gas 
bibli 
s kai

ią krik.ščionių bažny- 
kurią parašė ekskuni- 
Povilas Jakas. Mūsų 

otekoje gaudavome 
tyti tik tokias knygas, 

“Tomo Kempiečio 
tymai,” “Vilkų brolis,” 
su metu šventųjų gyvė

si?’

mąs 
“Išt: 
nim;

Norėtųsi dar paminėti, 
kair 
virš 
bojo 
inici 
nam 
vo pavadintas sv. . 
nameliu. Statant tą 
vienuoliai visur skelbė, kad 
jam? bus neturtingų sene
lių prieglauda, ir, 
tam 
iš ti

“šventieji tėvai” ir jų 
ninkas Augustinas glo- 

senelius. Augustino 
atyva buvo pastatytas 
ažas namas, kuris bu- 
Lavadintas šv. Antano

, namą,

žinoma, 
reikalui jie iškaulijo 

kinčiųjų daug pinigų.
Tačiau, kai namelis buvo 

atytas, jame apsigyve
nę elgetos ir invalidai.

past; 
uno 
Pirmame aukšte Augustino 
prie Lėlius Žygas įrengė ki
no t 
apgy 
kurie jam davė po 10 tūks
tančių litų, 
voje 
mus 
davo po 10 tūkstančių li
tu. žadėdamas juos išlaiky
ti iki amžiaus galo. Jeigu 
apsigyvenęs senelis ar se
nutę 
sus 
auk 
mu 
juos 
plat1 
nuo : 
nink

eatrą, o antrame aukšte 
vendino tokius senelius,

Visoje Lietu- 
jis medžiojo vadina- 
amerikonus, iš jų įm

atiduodavo dar ne vi- 
pinigus, tai “tėveliai” 
j, šventų mišių užpirki- 
ir kitomis priemonėmis 

išviliodavo. Taip ir 
kė litai į “beturčių vie- 
ių” kasą — į jų virši- 
:o kišenę.

Tikrąjį savo veidą “tė- 
pranciškonai parodė 

ečių okupacijos ir po- 
o metais. Tokie vienuo- 
— “artimo meilės skel-

vai” 
voki 
kari 
Hai
bėjai,” kaip Aloyzas Janu- 
kait 
talk
tamį ir buržuaziniams na- 
cion 
žuds 
Jie 
rusi' 
skir 
bu r? 
eina 
vaik
Jie pšo kryžių prie lūpų 
voki 
nėmfe, tiems, 
šauč;
patys tai įvykdė. Štai kokie 
buvc
meilės” apaštalai.

:s. Kazimieras Čepulis— 
ninkavo vokiečių fašis-

Cistiniams banditams, 
L-nt tarybinius žmones, 

tamsiuose vienuolyno 
lose laikė banditams 
:us ginklus. Jie laimino 
uazinius nacionalistus, 
įčius žudyti beginklių 
i. senelių ir moterų.

očių šaudomiems žmo- 
kuriuos su- 

yti jie patvs nurodė ir

Kretingos 4 4 artimo

šeš

Lai

A. Rudzinskas 
okų vid. mok. mokyt.

kraštis perduodamas 
radio bangomis

šis kelias dažnai vis 
būna per ilgas.

Laikraščių matricos iš 
mies :o į miestą paprastai 
pervežamos lėktuvais. Ta
čiau 
tiek

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos inžinieriai ma
tricas pasiuntė kitokiu bū
du. jįe sukūrė radioelektro- 
ninę 
damdi 
mieste iš specialaus įrengi
nio galima išimti laikraščio 
pusi
Iš jot tuoj pat galima ga
min t: 
form

sistemą, kuria perduo- 
s pranešimas. Kitame

pio dydžio plokštelę.

ofsetines spausdinimo 
as.



£ Antradienis, Birželio (June) 6, 1967

M. Baltulionyte

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATOSTOGŲ HAVAJUOSE
Smagu paviešėti šiose 

gražiose salose
Gyvendama plataus Paci- 

fiko pakraštyje, seniai sva
jojau pamatyti šią ypatingą 
pasaulio dalį. Abidvi su 
Telda King ir nutarėme tai 
padaryti.

Iš San Francisko skrido
me Pan American greituo
ju lėktuvu veik 5 valandas 
į Havajus. Atstumas nuo 
San Francisko iki Honolulu 

♦ apie 25 šimtai mylių. Grįž
tant ėmė tik suvirs 4 valan
das tuo pat lėktuvu. Už
klausus lėktuvo pareigūną, 
kodėl toks skirtumas, atsa
kė, kad skrendant į Hava
jus tenka skristi prieš vėją.

Pasiekus Honolulu, įspū
dis nepaprastas, nes hava- 
jietės pasitinka turistus su 
kvepiančių gyvų gėlių vai
nikais (Leis), kuriuos pa
dovanoja atvykusioms ir 
kartu bučkį duoda. Tiesa, 
yra padarytos sutartys su 
lėktuvų bei laivų kompani
jomis, ir už tas dovanas tu
ristas turi sumokėti pirk
damas bilietą. Bilietas kai
nuoja, lėktuvu skrendant, 
$110 į vieną pusę, įskaitant 
ir pietus.

Havajuose pirmiausia 
akys pagauna palmių aukš
tumą ir dangaus mėlynu
mą. Oro temperatūra 82° 
šilumos.

Žymėtina, kad per visas 
10 dienų buvimo tempera
tūra buvo veik vienoda.

Žiemos metu, hava j iečiai 
sakė, ir Havajų turistų biu
ras tvirtino, kad sausio ir 
vasario mėnesiais dažniau
siai būna apie 70° šilumos. 
Tiesa, tas pats biuras pri
mena, 'kad retkarčiais tem
peratūra nukrenta iki 55°, 
bet labai retai žiemos metu.

Kambarius buvome užsi
sakę Wai-kiki beach, kur 
daugumoje turistai apsisto
ja. Waikiki beach yra Ho
nolulu miesto priemiestis, 
tik apie 5 mylios nuo seno
jo Honolulu miesto. Waiki
ki ir Honolulu senasis mies
tas, galima sakyti, skiria
si kaip diena ir naktis. Wai- 
kikyje susiburia, apsistoja 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
turistų. •

Čia veik viskas nauja ir 
žavinga. Puikiausios archi
tektūros viešbučiai ant ža
vingos ryškiai mėlynos jū
ros kranto ir jų čia yra 
daugybė. Vis naujutėliai, 
su prieangiais bei verando
mis. Kambariai arba su di
deliais langais arba stiklo 
durimis. Amerikos milijo
nieriai, kapitalistai užtinka 
visas gamtiškai žavingas 
žemės dalis.

Havajų turistų biuras tei
gia, kad jų turizmas yra 
milžiniškas biznis. Tai vie
nas iš didžiausių pa
saulyje turistų b iu r a s. 
Statistika sako, kad 1965 
metais turistų į Havajus 
atsilankė 604,000 ir pratur
tino 265 milijonais dolerių. 
Apskaičiuojama, kad 1967 
metais turistų bus 925,000, 
o 1968 m. jau tikisi 1,000,- 
000 turistų. Tiesa, biuras 
primena, kad šiuo tarpu 
militarinis personalas žy
miai padidėjęs, kai Vietna
me eina žudynės.

Kai kas pagalvos, kad 
Florida bei kitos nuosta
bios vietovės gali • viršyti 
Havajų turizmą, bet abejo
jame.

Iš visų 8-nių Havajų sa
lų Oahu arba Honolulu sa
la yra viena iš populiariau
sių. Gyventojų čia yra 589,-

mi didžiojoje saloje Ha
waii.

Gyvenamieji nameliai ne 
per didžiausi ir brangūs. 
Gamtovaizdžiais tai turtin
gi. Ypatingai tie jų skulp- 
tūringi kalnai, žavinga jū
ra ir žydintys tropiški me
džiai!

Polinesų kultūros centre
Šiame polinesų kultūros 

centre randasi 6-ių salų re
produkcijų grupės, tai yra: 
Tahiti, Samoa, Fijian, New 
Zealand, Tonga ir Hawaii. 
Visos demonstravo savo 
įvairius rankų darbus, savo 
meną, ir 1.1. Nepaprastai 
įdomu buvo stebėti kaip, 
pav., šios salų grupės bei jų 
gyventojai iš cocoanut pai
mu lapų nupina net čielus 
butus su visomis sienomis 
ir stogais.

Cukraus ir pineapple 
plantacijos labai didelės. 
Pav., Havojų biuras teigia, 
kad metinės už cukrų paja
mos yra $150,000,000. O už 
pineapple metinės pajamos 
$120,000,000. Prie to, sako, 
kad Havajų pineapple in
dustrija sukonservuoja 75 
procentus daugiau už viso 
pasaulio tos rūšies gamybą.

Dole konservų fabrike
Dole pineapple konservų 

fabrikas bei dirbtuvė viena 
didžiausių visoj Havajų 
valstijoj. Gavus progą šiek 
tiek susipažinti su ananaso 
proceso eiga, gidė — daili 
hąvajietė, aiškino, kiek, pa
vyzdžiui, ima laiko pineap
ple visas apdirbimo proce
sas—tik 15 minučių. Bet, 
ji sakė, nuo pat jo augme
nėlio pradžios iki jo skyni
mo bei prisirpimo laikas 
nuo 18 iki 24 mėnesių.

I

Dabar dirbtuvė sukon
servuoja milijonus dėžučių 
per metus. Dar dvi kitos 
pineapple kompanijos Ha
vajuose yra—Del Monte ir 
Libbys.

Darbininkų Dole dirbtu
vėje dirba per tris sezono 
mėnesius — birželį, liepą 
ir rugpjūtį — 9,800. Kitu 
metu daug mažiau samdo
ma. Prie to, gidė priminė, 
kad pineapple industrijos 
darbininkai yra profsąjun
gos nariai ir dirba po 8 va
landas į dieną. Užklausus, 
kur šie darbininkai dirba 
kitą metų laiko dalį, gidė 
tik šypsą parodė.

(Bus daugiau)

581. Honolulu salos dydis 
604 ketvirtainės mylios.

Turistų daugiausia at
vyksta į Havajus iš sekan
čių miestų: Los Angeles, 
San Francisco, Niujorko, 
Chicagos ir Seattle. Be to, 
Havajų turistų biuras gi
riasi, kad j Honolulu jie 
gauna nemaža suvažiavimų 
iš kitų valstijų.

Havajų klimatas tropiš- 
kas, bet maža šutros ir pa
stebėjom, kad kandančių 
vabaliukų—musių ir uodų— 
veik nesimato. Gal kartais 
jie atsiranda kitu metų lai
ku.

Havajų paukščiai gražūs 
ir nuostabūs. Pav., jei kam
bario langas bei durys at
daros, jie ima ir įmaršuo- 
ja ir vaikšto po grindis — 
visiškai nebailūs. Čia pilna 
nepaprastai nuostabių žy
dinčių medžių ir gėlių su 
maloniu aromatu. O mėly-| 
nas Pacifiko vanduo lyg bū
tų sušildytas.

Beje, turistų biuras tei
gia, kad Havajuose nebūna 
mėnesio be lietaus, už tad 
čia amžinai viskas žaliuo
ja.

Prie to, hava j iečiai ir tu
ristų biuras giriasi, kad lai
kui bėgant Havajai — 50- 
oji valstija-—pralenksianti 
visas kitas 49-ias Amerikos 
valstijas kultūriškai ir eko
nomiškai. Dabar jie turi 
tris dideles industrijas. Jos 
yra: didelės cukraus plan
tacijos ir milžiniškos pine
apple (ananasų) plantaci
jos. Prie jų — didelis biz
nis iš šimtų tūkstančių'tu
ristų.

Havajuose yra apsčiai ne
paprastų tropiškų vaisių — 
papajų (pappaya) ir įvai
rių kitų. Juos eksportuoja 
į kitas valstijas. Bananų 
medžių, važinėjant po sa
lą, matėsi daug, bet, buso 
vairuotojas sakė, jų neeks
portuoja, nes esą eksportui 
per mažos. Cocoanut me
džių bei tam tikrų palmių 
su nuostabiai dideliais rie
šutais pilna sala.

Važinėjant aplink salą 
autobusu

Vieną dieną važinėjome 
po O.ashu salą. Autobuso 
vairuotojas sakė, kad ap
link šią grožio salą yra 
maždaug 152 mylios. Pui
kus tas havajietis buso vai
ruotojas ir aiškintojas. Jam 
žinomos visos salų smulk
menos. Gabus ir gerai iš
silavinęs. Ne vien jam ži
noma salų istorija, bet ir 
visos Amerikos istorija.

Važinėjant po salą labai 
mažai matėsi gyvulių, dar
žovių, uogų. Gidas sakė: 
gyvuliai daugiausia augina

• Hanojaus miestas ap
dovanotas “Nepriklausomy
bės” ordinu už didvyrišku
mą ir kovinį meistriškumą, 
atremiant Amerikos ka
riaunos oro antpuolius.

Filologijos mokslų daktaro disertaciją apgynė Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto lietuvių kalbos 
ir literatūros katedros docentas Zigmas Zinkevičius. Jo 
darbas “Lietuvių dialektologija” yra penkiolikos metų ty
rinėjimų rezultatas.

Nuotraukoje: Zigmas Zinkevičius (kairėje) kalbasi su 
Vilniaus universiteto klasinės filologijos katedros vedėju, 
docentu Leonu Valkūnu ir filologijos mokslų daktaru Jur
giu Lebedžiu. M. Baranausko (ELTA) nuotrauka.

Miami, Springs, Fla.
“Laisvės” No. 41 gegužės 

26 d: tilpo mano trumpas 
padėkos žodis iš po sunkios 
ligos. Nežinau, kokiu tiks
lu redaktorius po mano pa
varde įdėjo ir mano pilną 
adresą. Tai gegužės 29 d. 
gavau atvirlaiškį nuo tūlo 
be pavardės dipuko iš Bal- 
timorės, Md., kuris palinkė
jo man geros sveikatos, ir 
pasiteiravo, kiek daug ant
rame pasauliniame kare 
hitlerininkai su lietuviškais 
smetonininkais išžudė ne
kaltų žmonių? Į tokį klau
simą nėra jau taip sunku 
atsakyti, nes visas svietas 
gerai žino, kad jie išžudė 
milijonus žmonių Osvenci- 
cime. Pirčiupio kaimą su
degino su visais vyrais — 
seneliais, moterimis ir vai
kais. Tą judošišką darbą 
visas svietas žino. Platesnių 
žinių tas dipukpalaikis ar 
šiaip koks fašistas gali da- 
sižinoti ir iš policinio bata
liono vado Antano Impule- 
vičiaus, kuris dabar dirba 
viename fabrikutyje Phila- 
delphijoje, Pa.

V. J. Stankus

Lawrence, Mass.
Gegužės 27 d., LLD ir L- 

DS kuopos buvo paruošę 
pietus Maple parke. Tikslas 
buvo kaip ir pasiruošimas 
vasariniams parengimams.

Prieš parengimą per visą 
savaitę mus maudė lietus 
su sniegu. Rengėjai pergy
veno niūrų periodą,, nes jdkr 
ir penktadienį per visą die
ną lijo. O jeigu ir šešta
dienį tai būtų buvę, tai ren
gėjai būtų buvę bėdoj. Nors 
ir šeštadienį diena buvo ne

blaivi ir ne lijo, bet oras 
buvo grubus-šaltas. Jeigu 
kurie ir išeidavo po parką 
pasivaikščioti, tai greit grį
žo į svetainę.

Pietūs buvo karališki. Už 
pietų paruošimą reikia ati
duoti didelį kreditą Kuo- 
džiams ir Kavaliauskams 
už jų darbštumą ir sąžinin
gumą. Jie netik, kad pavai
šino svečius, bet dar ir 
kuopom liko pelno virš $50.

Dar kartą ačiū rengė
jams ir svečiams už atsi
lankymą !

Svarbus susirinkimas
Kaip kiekvienais metais, 

Naujosios Anglijos pažan
giečiai pirmą pavasarinį 
pikniką rengia Lawren- 
čiaus Maple parke, taip ir 
šį metą. Tradicinis piknikas 
įvyks birželio 18 d. Kad 
piknikas būtų pasekmingas, 
tai reikia prie jo pasiruošti. 
Birželio 10 d. 2 valandą po 
pietų, yra šaukiamas platus 
susirinkimas Maple parke.

Visiems turi būt aišku, 
kad tai yra didelis darbas 
ir jis reikalauja daug spė
kų. Kuo mes geriau prie 
jo pasiruošim, tuo geriau 
patenkinsim svečius ir 
spaudai bus didesnė para
ma.

Komitetas kviečia netik 
Lawrenciaus draugus, o ir 
apylinkės, kad dalyvautų 
šiame susirinkime ir prisi
dėtų su darbu arba su pa
tarimu. Turi būti obalsis: 
bendram tikslui turi būti 
bendras darbas!

• Komitetas

N. Y. valstijos prokuroras 
Lefkowitz įspėjo nuosavy
bių ieškančius apsižiūrėti. 
Sako, jog randasi “specia
listų”, lotus parduodančių 
balose ar kitaip neprieina
mose vietose.

Bayonne, N. J.
PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie lankė mane ir pri
siuntė sveikatos linkėjimo 
korteles man būnant ligo
ninėje.

Nemaniau, kad turiu tiek 
draugų.

Dabar esu jau namie ir 
sveikstu.

Anthony Lukaitis

Cambridge, Mass.
Gegužės 20 d. mirė ilga

metė Cambridge gyventoja 
Petronėlė Turauskienė-Dir- 
gančiūtė, sulaukusi 84 me
tų amžiaus. Ji paėjo iš Lie
tuvos iš Eržvilko^ parapijos, 
Balandžių kaimo. JAV Pet
ronėlė išgyveno 60 metų.

Liko liūdesyje Petronėlės 
trys sūnūs Frank, Edward 
ir Allen; trys dukterys An
na, Katrina ir Aldona; sep
tyni anūkai ir septyni pro
anūkiai; taipgi žentai ir 
marčios.

Turauskienė buvo pašar
vota Frank Waitkus koply
čioje, Cambridge. Kadan
gi ji buvo pažangi, apsišvie
tusi moteris ir su visais su
gyveno draugiškai, jos kars
tą puošė daugybė gėlių nuo 
šeimos, giminių ir draugų.

Didelė garbė vaikams, kad 
išpildė motinos pageidavi
mą ir palaidojo ją laisvai 
gegužės 23 d. St. Michael 
kapinėse, kur jau seniai gu
li jos velionis vyras.. S.- Rai- 
nardas pasakė atsisveikini
mo’ kalbą koplyčioje, o ka
pinėse laidotuvių direkto
rius Frank Waitkus tarė 
žodį kitą ir pakvietė paly
dovus į Cambridge Lietuvių 
klubą, kur visi buvo malo
niai pavaišinti.

Tebūnie Petronėlei Tu- 
rauskienei lengva šios šalies 
žemelė, o visiems šeimos 
nariams ir draugams reiš
kiu gilia užuojautą.

S. R.

Worcester, Mass.
Iš Aido Choro

Aido Choras gražiai ruo
šiasi prie metinio pikniko 
gražiajame Olympia Par
ke. Įvyks birželio (June) 11 
dieną.

Programa bus žavėjanti 
gražiausiomis dainomis.

Atvyksta svečiai iš Hart
ford, Conn., t. y. Laisvės 
choras, vadovybėj Wilma 
Hollis. Jie turi mums dar 
negirdėtų dainų. Laisvės 
choras visada praeityje sa
vo gražiu dainavimu mus 
linksmino, tai ir dabar bus 
malonu jį girdėti dainuo
jant. Laisvės choras ir visi 
jo palydovai atvyksta dide
liu busu. Aido choras lau
kia jų. .

Pats Aido choras Jono 
Dirvelio vadovybėj, ir mū
sų šaunieji talentai, Ona 
Dirvelienė, Irene Janulienė, 
Helen Smith (Janulytė), Jo
nas Sabaliauskas ir Alber
tas Daukšys, visi bus pro
gramos dalyviai. Tai bus 
tikra dainų šventė!

Pietų nevalgykit kitur — 
čia rasit gardaus maisto ir 
visokių gėrimų; galėsite 
praleisti gražiai dieną su 
dainininkais.

Kadangi dabar yra pava
sario laikas, gamta atgijusi 
puošia laukus, tai bus sma
gi kelionė atvykti pas mus, 
o prisiklausius gražių dai
nelių, bus malonu grįžti į 
namus.

Prašom ir laukiam visų 
atvykstant.

J. M. L.

Prisiminus Juozą Banaitį
ir jo tėvus

Kuomet aš apleidau tė
viškę, Juozas Banaitis dar 
buvo visai jaunas ir aš apie 
jį daug ką rašyti negaliu. 
Bet Juozo tėvai man buvo 
gerai žinomi ir gyveno ma
no tėvų namuose, Eržvilke 
ant kalno, o mano tėvai gy
veno pakalnėje prie malū
no, kuris per Antrąjį pa
saulinį karą buvo sudegin
tas.

Juozo tėvai, Augustas ir 
Pranciška Banaičiai, buvo 
bežemiai ir dirbo visokius 
darbus, nors jo specialybė 
buvo —- batsiuvys. Augus
tas mylėjo dainą, buvo pra- 
matorius bažnyčioje ir prie 
numirėlių buvo dažnai 
kviečiamas per naktis gie
doti, nes tais laikais tai bu
vo tokis paprotys. Kartais 
pasikviesdavo ir savo duk
teris, kuri viena iš jų gyve
na Cambridge, Mass.,— tai 
yra Marijona Banaitytė— 
Stašienė.

Augustas Banaitis ir aš 
dažnai išeidavome į upę 
Šaltoną žuvauti, o pagavę 
kiek žuvų, pasikviesdavom 
gerus kaimynus. Vakarui 
artėjant, pašlaitėje, lakštin
galai bečiulbant, ant upės 
kranto, susikūrę ugnį, kep
davome žiobrius, ir lietuviš
ka daina skambėdavo nak
ties tylumoje.

Afrikos išsivadavimo diena 
• 1 ‘ ' V • ••ir kova uz naują ateitį

Gegužės 25 dieną visų že
mynų pažangioji visuomenė 
pažymėjo Afrikos išsivada
vimo dieną. Prieš ketve
rius metus, susirinkę Eti
opijos sostinėje, Adis 
Ababos mieste, daugiau 
kaip 30-ties valstybių vado
vai priėmė čarterį dėl Af
rikos vienybės organizaci
jos (AVO) įkūrimo. Čar- 
teris paskelbė, šių šalių 
bendradarbiavimo p r i n ci- 
pus ir tikslus. Ten pat taip
gi buvo nutarta kasmet vi
same pasaulyje pažymėti 
gegužės 25-ąją — Afrikos 
išsivadavimo dieną.

Afrikos istorija—tai tra
gedija šimtų tūkstančių 
vergų, išvežtų į svetimus 
kraštus, ištisų tautų suki
limai ir kova prieš neken
čiamus “civilizatorius.” To
je kovoje žuvo Patris Lu
mumba ir tūkstančiai kitų 
Afrikos patriotų.

Ketveri metai, praėję po 
konferencijos Adis Ababo- 
je, parodė, kad ten įkurta 
organizacija — gyvybinga 
ir reikalinga. Čarterio pri
ėmimo metu Afrikoje buvo 
32 nepriklausomos valsty
bės. Dabar jų jau 38. Di
džioji afrikiečių dauguma— 
daugiau kaip 250 milijonų 
žmonių — jau gyvena ne
priklausomose šalyse.

Prieš imperializmą
. Jaunoms Afrikos valsty

bėms šiuo metu svarbiau
sia — iškovoti ekonominę 
nepriklausomybę. Tik tada 
jos galutinai išsivaduos iš 
imperializmo įtakos. Kaip 
sėkmingai bus išspręstas 
šis uždavinys, priklausys 
nuo to, kokiu keliu eis Af
rikos valstybės, pradedan
čios naują gyvenimą. Tei
giamą įtaką milijonams af
rikiečių, siekiančių pažan
gos, daro Tarybų Sąjungos 
ir kitų socialistinių šalių 
patyrimas.

Kuomet Juozas Banaitis^ 
ė mokyklą, parvažiavęs 
pvilką, rengdavo kultū- 

parengimus. Mano

lank 
į Er 
rinit s
brolis Vytautas rašė, kad 
jam 
su J1
me i|š didesnių perstatymų 
su j

priseidavo daug kartų 
iozu veikti ir ne viena-

“Ma 
įdon 
pasii 
vilki 
sesu 
mirš 
tų t 
vaik
nuoąavot, 
liai 
ko 'k 
buvo 
sitik

ta to 
akelių, 
ščiojot,

io lošti.
Juozas Banaitis rašė: 

i buvo labai malonu ir 
u skaityti apie Jūsų 
Igimą tėviškės. Tie erž- 
ečiai, jų tarpe ir mano 
;ė Mariutė, vis neuž- 

Eržvilko kalno, 
kur jūs maži 

kur dainas dai- 
kur jūsų tėve- 

palaidoti,— tų Eržvil- 
apinių ant kalno. Man 
labai labai idomu su- 

ti su sesere Marijona.
Aš su jūsų broliuku jau

nystėje gana artimai dra^ 
gavau, bičiuliavomės. Me^ 
abu grojom dūdų orkestre, 
vaidinom 
vaidinimus, 
aš a 
visu 
brol

“Blinda” ir kitus 
Ir dabar, kai 

plankau Eržvilką, tai 
:>met susitinku su jūsų 
u Vytu ir jo šeima.” 
ozo Banaičio nebėra, 

nebėra jo tėvų, bet jų nu
veikti darbai žmonijos ge
rovei niekuomet nebus pa
miršti.

B. Simonavičius

Žymių laimėjimų pasiektu 
šalys, stojusios į plačių sojį. 
dalinių - ekonominių per
tvarkymų kelią, paskelbu
sios savo tikslu socializmą. 
Džiugina Jungtinės Arabų 
Respublikos, Alžyro, Gvi
nėjos, Malio, Kongo (Bra
zavilis), Tanzanijos laimėji
mai, kuriant savą pramonę, 
keliant žemės ūkį, likviduo
jant neraštingumą ir ligas. 
Stiprindamos savo nepri
klausomybę, šios šalys nuo
sekliai kovoja su • imperia
lizmu, už Afrikos vienybę.

Imperializmas nepasiduo
da be kovos. Jis stengiasi 
atsikovoti anksčiau praras
tas pozicijas, slopinti na
cionalinio išsivadavimo ju
dėjimą. Kartais tai jam 
pavyksta. Taip įvyko Gdk 
no j e ir kai kuriose kitose 
Afrikos valstybėse.

Dar apie 30 milijonų vel
ka kolonijinį jungą.

Bet galutinė afrikiečių 
pergalė prieš kolonizatorius 
jau nebe už kalnų.

G. Frenkelis.

Iš Lietuvos
’a ne vėžio kineskopai 

vak
nin

gini
kinęskopas.
vo

ėrnai Spalio švenčių aš* 
arėse Panevėžio elektroj 
ų vamzdelių gamyklos 

Ekranas” labo rato r i j o j e 
ė pirmasis lietuviškas 

Šių metų ko- 
ketvirtąją pradėjo veik

ti pirmoji konvejerinė lini-
ja.

Panevėžio kineskopai yra
geros kokybės, turi didelį 
atlenkimo kampą — ekra
no įstrižainė 59 centimetrų.
Panevėžiečiai pirmieji šaly
je pradėjo gaminti kontrasr 
tingą elektroninį sfiĮgĮ 
Anksčiau jį reikėjo į ve" 
iš užsienio. Kineskopų kor
pusams vartojamas Anykš
čių smėlis.
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NEW YORKO ŽINIOS

^Žiauriai policija susidorojo 
t su kovotojais prieš karą!

LAISVI 5 pusi.

Neleistinai, žiauriai poli
cija pasielgė su moterimis, 
‘kov o t o j o m i s prieš karą 
Vietname. Tai buvo gegu
žės 26 d. Niujorke, ties re
krutams į armiją priimti 
centru, 39 Whitehall, Man- 
hattane.

Arti šimto moterų, prie
šingų karui Vietname, su
ruošė protesto mitingą. Jų 
nešamose iškabose buvo už
rašyta tarp kitko šūkiai: 
“Neleiskime savo sūnų į ka
rą Vietname.” Jos paskel
bė sėdėjimo streiką.

Policija pradėjo žiauriai 
jas mušti ir 22 moteris su
areštavo Tai buvo baisus 
reginys!

Ten pat buvo stebėtojų 
Yyrų— tarp kitų: Brookly- 
no Kaledžiaus studentas, 21 

•*Jietų amžiaus, narys- Du

Easton, Pa.
Jonas Grybas iš New 

Yorko čia atvyks su nau
jausiais Lietuvoje gamin
tais filmais. Tai bus gera 
proga juos pamatyti ir su
sipažinti su dabartiniu Lie
tuvos žmonių gyvenimu.

Filmų rodymas bus sek
madienį, birželio 18, Lietu
viu Piliečiu klube. Tai bus 
kartu ir Tėvų Dienos mi
nėjimas, taipgi tuo metu 
Leonas Tilvikas minės sa
vo 85-ąsias gimimo meti
nes.
£ Prašome visus tą dieną 
Jhsižymėti ir dalyvauti.

Reporteris

Dorchester, Mass.
Tik dabar teko sužinoti, 

kad jau virš dviejų mėnesių 
kai mirė ilgametis Bostono 
gyventojas Juozapas Matu
levičius, sulaukęs 8 9 metų 
amžiaus.

Juozapas buvo pažangus 
ir apsišvietęs žmogus, my
lėjo dailę, dainuodavo cho
ruose, kol jie gyvavo Bos
tone. Jis taipgi daug veikė 
pažangiųjų judėjime.
^Palaidotas šeimyniškai.

Mūsų geras visuomeni
ninkas ir veikėjas Rober
tas Niaura pasidavė opera
cijai. Jis, randasi Massa
chusetts General Hospitaly, 
Bostone.

Širdingiausi linkėjimai 
Robertui greit pasveikti ir 
vėl dalyvauti su mumis.

S. Rainard

Bois klubo, Matthew Wein
stein.

Matydamas, kaip žiauriai 
policija “dorojasi” su mote
rimis, jis pradėjo protes
tuoti.

Netoli viso to buvo ir chu
liganų; tūli jų puolėsi Wein- 
steiną mušti. Policija, užuot 
gelbėjusi užpult ąjį, pati 
pradėjo vaišinti jį smūgiais. 
Pagaliau Weinsteinas buvo 
areštuotas; jo byla įvyks 
miesto kriminaliniame teis
me birželio 8 d.

Baisūs dalykai ten vyko, 
ir vis dėl policijos žiauru
mo.

Kodėl miesto majoras 
Lindsey leidžia policijai 
taip elgtis, — pulti, mušti 
taikius žmones, susirinku
sius pareikšti savo žodžiui 
prieš kara Vietname?

Ns.

Philadelphia, Pa.
Noriu tarti širdingą ačiū 

draugėms ir draugams, ku
rie mane sergantį aplankė
te ligoninėje ir prisiuntėte 
korteles linkėdami laimingo 
pasveikimo.

Nesitikėjau, kad aš turiu 
tiek draugų ir draugių, ku
rie mane taip atjaučia. 
Taipgi noriu padėkoti LLD 
10 kuopos nariams ir val
dybai.

Petras Puodis

Suskilo Nigeria
Lagos, Nigeria. — Nige

rijos Rytinė sritis atsiskyrė 
nuo visos kitos respublikos 
ir pasiskelbė nepriklauso
ma. Naują šalį pavadino 
Biafros respublika.

Federalinė valdžia pa
skelbė mobilizaciją ir ruo
šiasi karui su nauja šali
mi, su Biafra.

Rytinės dalies atskyrimą 
nuo visos Nigerijos paskel
bė militarinis gubernato
rius pulkininkas Odumegvu 
Ojukvu.

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Moterų LLD 110 kuopa 
rengia gegužinės pikniką 
birželio 11 d., sekmadienį, 
Gedimino svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Turėsime skanių valgių 
ir saldžių gėrimų. Taigi, 
kviečiame visus Rocheste- 
rio ir apylinkės lietuvius | 
dalyvauti. Pelnas bus ski
riamas labai svarbiems rei
kalams.

Kviečia moterys

Rochester, N. Y.
Gegužės 24 d. buvome su

rengę išleistuves Šereliui, 
nes jis išvažiuoja į Tarybų 
Lietuvą su pirmąją grupe 
turistų, birželio 7 d.

Ta pačia proga minėjome 
Viktorijos Rinkevičienės 
gimtadienį. Abu draugai 
Rinkevičiai daug dirba Ge
dimino Draugystėje.

Į pobūvį susirinko gražus 
būrys viešnių ir svečių. Mo
terys sunešė visokių patie
kalų (skanėsių), tai turėjo
me visapusiai gražią suei- 
gėlę.

Pasirodo, kad Rinkevičiai 
ir Šerelis turi daug draugų. 
Sudainavome “ilgiausių me
tų” ir palinkėjome Šereliui 
laimingos kelionės.

Gegužės 28 d. Adolfas Si- 
reikis išvažiavo į Lietuvą 
laivu per Kanadą. Jom bu
vome surengę išleistuves 
pirmiau.

Visiems turistams vėlina
me laimingos kelionės ir 
maloniai praleisti laiką mū
sų brangioj tėvynėje Lietu
voj. Lauksime sugrįžtant, 
kad papasakotumėt ką ma
tėte.

Vieni mūsų ligoniai pa
sveiko, kiti susirgo. Mote
rų klubo narė Ona Žagra- 
kalienė turėjo operaciją ir 
dar randasi ligoninėje.

Juozas Totorius taipgi 
randasi ligoninėje po ope
racijos.

E. Čereškienė, kuri, pul
dama laiptais, susižeidė šo
ną, taipgi ligoninėje, bet 
sako jau eina geryn. Onutė 
Malinauskienė buvo sužeis
ta automobilių avarijoj, bet 
jau jaučiasi geriau.

Visiems ligoniams linki
me greit pasveikti ir vėl da
lyvauti tarp mūsų.

L. Bekešienė

Suėmė vagišius
Iš Venezuelos pranešama, 

kad Vakarų Indi jose buvo 
sučiupti keturi vagišiai, pa
vogę 25 šmotus aukso, apie 
950,000 dolerių vertės.

Vagystė buvo papildyta 
š. m. balandžio 9 d. Arubo- 
je, kai lėktuvas gabeno mi
nėtą auksą iš Niujorko į 
Venezuelą. Sustojus Arubo- 
je lėktuvui, gudrūs vagi
šiai pasiėmę auksą.

Apdegė Formozos 
pavilijonas

Montrealis. — Tarptau
tinėje parodoje, E'xop-67, 
įvyko gaisras T a i v a n o 
(Formozos) paviljone. 
Gaisras įvyko gegužės 30 
dieną, apie 7 vai. ryto.

Sudegė visas pirmasis 
aukštas—visi brangūs eks
ponatai. Sakoma, imsią apie 
vieną mėnesį iš naujo pa

viljoną pataisyti. Iš For
mozos laukiama naujų me
no kūrinių.

New Yorko miesto šva
ros departamento viršinin
kas Kearing teiravosi gele
žinkelių kompanijose gali- 
mvbės pasamdyti traukinius 
miesto atmatų išgabenimui 
toli į užmiestį. Išvežikų, sa
ko jis, būtų galima gauti, 
bet liekasi klausimas, kur 
išvežtas atmatas padėti.

BALTIMORĖS IR APYLINKĖ S VISUOMENĖS DĖMESIUI

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatu ros Draugijos 25-ta Kuopa

Įvyks Sekmadienį, Birželio 11, 1967
Pradžia 11-tą valandą ryto

Muzika nuo 3-čios vai. popiet iki 7:30 vakaro.

Gros puiki Polka Royal Orchestra
“Laisvę” atstovaus Antanas Bimba

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

Vieta visiems žinoma, paranki svečiams priimti

Turėsime skanių valgių ir įvairių gėrimų
Įžanga vienas doleris asmeniui

f

KELRODIS: Iš Philadelphijos miesto ir iš appylinkės —■ važiuokite ant kelio No. 40 iki 
Baltimorės. Privažiavę Haven St., sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. suki
te į kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. čia sukite į kairę, ir pavažiavę 
pusantros mailės, kairiajame šone bus pikniko vieta.

Iš Baltimorės miesto važiuokite busu No. 20, Baltimore St., su užrašu "DUNDALK”. Busas 
priveža prie pat pikniko parko. — Kviečia Komitetas

i

HELP WANTED MALE
WELDERS: Heli-Arc. Expen

se necessary. Good rate and ex
lent fringes. Call collect. Per- 

ROLLE MFG. CO., 
855-1171. An equal 

•bortunity employer. (37-44)

en 
ce 
sobnel Dept. 
Lajndsdale, Pa. 
op

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

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 
zins die casting machines. Located 

Tacony-Palmyra Bridge. Compa- 
paid benefits. DODGE STEEL 
., 6501 State Road. Phone 2-2200, 

:. 75. (42-48)

at '
ny-
CO
Ex

EXPERIENCED BAKER 
Good Salary plus paid 
and fringe benefits.

Apply: 
SUPER MARKET

Fill time, 
holidays

DAVIS
730 E. Pittsburgh, St.

Greensburg, Pa.
(43-45)

Help Wanted Female

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 GIR?/

Experienced only 
Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.
(39-52)

ATTENTION! Excellent Op
unity. Pharmacist wanted.

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

por
Ironed. employment in small town 
witi low cost of living, 
yea 
wk. 
ger 
den
814 635-2920 after 9 P. M.

rly plus fringe benefits.
with Sundays off. No 

al duties. All replies 
dal. For further detail

$10,000 
43 hr. 
mana- 
confi- 
phone 

(37-46)

Aido Choro Pavasarinis Koncertas ir Pietūs
Įvyks Sekmadienį. Birže lio 11 d., Olympia Parke

Irene Janulis Albertas Dauksys Jonas SabaliaUskas Ona Dirvelienė
soliste solistas solistas ' solistė'

COOK 
or

PANTRY MAN 
or 

WOMAN
Call Mr. Dolack. MU 8-5800.

t (42-45

STVS HOJ
BE^TS FARM AGENCY. Machinist
ancient owner selling completely 
equipped machine shop and beauti
ful
of Prussia.
oppor. for good mechanic. $10,000 
required. Phone Wayne Dell, 1-584- 
667S.

home on 2 acres. Close to King 
Est. business lifetime

PRANEŠIMAI
(43-45)

si

Jonas DirVelis \
Aido choro vadovas

Atvaizdai talentų, ikurie dainuos solus ir duetus
vSb 

ZJ. ZJ.

Su naujom dainom programoje dalyvaus

HARTFORDO LAISVES CHORAS
Vadovaujamas Wilma Hollis

ir pats AIDO CHORAS, vadovaujamas J. Dirvelio

Aido choras yra pasiilgęs jūsų, lauks net jei ir lytų. 
Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasigerėti 

gražia programa.

‘■F1

Geri Pietūs—Skanūs Valgiai
Helen Smith 

pianistė

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks šetadienio popie
tę, Birželio-June 10 d., toj 
pačioj salėj. Kviečiami vi- 

nariai dalyvauti šiame
susirinkime, nes parengim- 
mų komisija patieks prane
šimą, apie gerai pavykusį 
pobūvį. Ir dar kartą pasi
tarsime rytdienos išvyka 
aul obusu į baltimor iečių 
pikniką. Pakalbinkite savo 
pažįstamus įsirašyti į kuo
pą. Valdyba (42-43)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas

įvyks birželio 12 d., 29 En
dicott St. Turime svarbių
reikalų aptarti, Apskrities 
pikniką, įvykstantį birželio
18 d., “Laisvės” pikniką, lie
pos 2 d., Montelloje, ir turi
me vietinių reikalų.

Jeske vičius, Sek r.
(43-44)
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Iš mano smagių įspūdžy 
lietuviškoj e Čikagoj e

Lietuviškoje Čikagoje
Apsilankymas Čikagoj vi

suomet palieka manyje ge
rą Lipą, jausmą, kad mes tu
rime daug galimybių palai
kyti mūsų organizacijas ir 
veiklą JAV. Ten tiek daug 
gyvena lietuvių.

Atvykau šeštadieni po 
pietų. Draugas V. Andrulis 
mane pasitiko aerodrome ir 
tuojau pristatė “Vilnies” 
name. Pasisvečiavus, pasi
kalbėjus su vilniečiais, vy
kome į Mildos svetainę, į 
daktaro Margerio išleistu- 
ves.

Tai buvo išleistuvės ne 
vien daktarui Margeriui. — 
jis vyko su grane, kuriai 
vadovavo dainininkė Ona 
Kubilienė. Jie antradienio, 
gegužės 30 d., vakare išvy
ko traukiniu i Montreal!, o 
iš ten niaukia laivu “Puš- 
kin” i Tarvbu Sąjungą.

Žinoma, daktaras Marke
ris skiriasi nuo kitu todėl. 
k«d iis važiuoia tikslu na- 
silikti savo tevvnėie. Iškv- 
venes JAV 60 metu, dak
taras grižta namo i savo 
gimtine ir žino, kad ten 
bus priimtas k a in grįžęs 
namo sūnus no ilgos kelio
nės. Nors daktaras atrodė 
gerokai nuvargęs (ruoši
masis i kelione kiekvienam 
ne baikosL bet io ūpas nui- 
kus. Jo ten lankia sūnus, 
drangai, kuriu iis tiek daug 
isigiio viešėdamas ten jau 
du kartu.

Vakara nrokrama buvo 
gera. Pirmininkas nrnfeso- 
rius B. Kubilius nirmiausin 
nranešė. kad bus koncer
tinė nro"Vftma. Kain, iąu 
žinome, mkagieoiai turi ge
ru dainininku, ir buvo ma- 
lorm inns dar karte iškirp
ti. Dainavo snln visu myli
ma TTcfnlln ‘Rnorlan O^a 
Knbil’enė. Povilas Dmide- 
ric’ dnn^o qiidnrp Pnknr 
^ilic iv Pctpllp "Rncrdonr iip- 
dn dainavo anomaliai su
kurta daina Vnlnriiną Ur- 
bikinnps. — žod^Uoi dakta
ro Morcrnvin pilnrnšrin — 
uAkvsM. Tainki lakai gra
liai gudnivnvn kelias dai- 
pplo.s T,KM pknrn sekste
tas. Vioinms manu oVnm. 
ponavo Valpriio TTrbikipnė.

Po knnepvHnns nrnrvve- 
mns hnvn iššaukti svppial. 
knrin buvo atvvknsin iv 
iš tolimi. nackciVvH žodi 
kita Tom kalkėtom hnvo 
ir V. Zenkevičius atvvkns 
covn tavnvkns reikalais iš 
Washin gton o.

SekmacHenj praleidau vi
są dieną \ prieš-fašistinėje 
konferencijoje, o vėliau nuo 
trečios valandos masiniame 
mitinge. Konferencija vy
ko YMCA pastate, miesto 
širdyje. Susirinko gražus 
būrys delegatų. Reikia pa
sigirti, kad lietuviai sudarė 
gana apsčią konferencijos 
dalį. Atvyko Burbai iš Ka
lifornijos, P. Blaškienė iš 
Floridos, Daukienė iš De
troito, o iš Čikagos ir apy- 

. linkės matėsi daug lietuvių.
Reikia pasigirti, kad lie

tuviai užėmė ir svarbias 
vietas konferencijoj, įvai
riose komisijose, diskusijo
se, ir t.t. “Vilnies” angliš
ko skyriaus redaktorė Ne
llie DeSchaaf daug dirba 
šiam komitetui ir Rabinas 
Yampol viešai pranešė, kad 
be jos jam būtų gana sun
ku. Ji paaukojo apie dvi 
dienas kas savaitę padėda
ma rabinui Yampol, rašinė-

jusi laiškus bei pranešimus.
Masiniame mitinge kalbė

tojai aiškino šios organiza
cijos svarbą, aiškino pavo
jų vis sparčiau ir sparčiau 
keliančių galvas nacių-bir- 
čistų ir kitokių elementų.

Rezoliucijos priimtos, pa
sisakant už baigimą karo 
Vietname, pasaulinę taiką 
ir kitais klausimais.

Pirmadienį įvyko pasikal
bėjimas su LLD nariais. 
Aš manau, kad šis pasikal
bėjimas ypatingai buvo 
naudingas kaip man tain ir 
tiems, kurie dalyvavo. Gai
la, kad mažai susirinko 
draugu, bet reikia manyti, 
kad tie, kurie susirinko, pa
skleis mūsų pasitarimo pa
sekmes savo mitinguose, iš 
ko bus naudos ir plates
nėms nariu masėms.

čia nakalbėiome “Švie
sos” reikalu, knvgn leidi
mo, nariniu duoklių išrinki
mo, nauiu narių gavimo 
reikalais ir t.t.

Smagu, kad šiame mitin
ge dalyvavo Burdai. Blaš
kienė ir Daukienė iš toli
mesnių kolonijų.

Beje, nuo lietuvių aukų 
masiniam mitinge prof. 
Kubilius perdavė $450.

Dalyvavo Minnie ir Vvt. 
Yuden (Judzentavičiai). Jie 
du tik prieš savaitę laiko 
sugrįžo iš viešnagės Lietu
voje. V. Yuden gyvai ir pla
čiai papasakojo mums anie 
savo kelione, savo isnūdžius. 
Tai iau antra kartu Judzen
tavičiai' buvoinuvyke i Tary
bų Lietuva.’ ir jie džiaugėsi 
narnate kain šuoliais žen
gia nirmvn Lietuva.

Kadangi aš buvau apsi
stojusi nas Judzentavičius, 
tai turėjome laiko giliau 
nakalbėti. Abu iiedn tiek 
dano* maloniu nrisimmima 
parsivežė. Judzentavičius 
vnatingai aplankęs savo se
na motinėlę ir kitus arti
muosius.

Teko pasikalbėti su me
nininkais. Priėjome prie iš
vados, kad būtu naudinga 
ateinančiais metais šaukti 
festivalį ir LMS suvažiavi
mą. Ka sako kitų kolonijų 
menininkai? Mano nuomo
ne, būtu geriausia vieta Či
kagoje. bet. žinoma, galėtu
me ir kitur turėti, pagal 
didžiumos nuožiūra.

Čikagos menininkai ruo
šiasi vykti į Montreali. į 
Tarvbu Lietu voš dieną bir
želio 21 d. Mano manvmu, 
Toronto ir Detroito drau
gai turėtu pasinaudoti šia 
nroga ir pakviesti čikagie- 
čius menininkus sustoti 
nas juos su koncertu. Ne
dažnai papuola tokia puiki 
proga išgirsti gerus daini
ninkus.

Antradienio rvta nuvyko
me i Lietuvių Kapines, kur 
aplankiau brangaus draugo 
L. Prūseikos kapą ir dau
gelio kitu pažįstamu kapus.

Gražu ir malonu buvo su
tikti tiek daug draugų ka
pinėse ir pasikalbėti su jais.

Cicero moterų klubo pik
nikas jau. prasidėjo iš pat 
rvto. Nors diena buvo ge
rokai šaltoka, bet žmonės 
smarkiai rinkosi kaip j ka
pines. taip ir į pikniką. Gai
la, kad turėjau apleisti Či
kagą ankstokai ir negalė
jau būti piknike iki progra
mos išpildymo.

Palaidojus Magdaleną
Juškienę-Rinkevičiūtę

Palaidojus Magda leną 
Juškienę-Rinkevičiūtę

Š. m. Birželio 3 d. Cyp
ress Hills kapinėse buvo 
palaidota Magdalena Juš
kienė, mirusi gegužės 29 d. 
Velionės gyvenimas buvo 
kupinas darbų ir veiksmų. 
Čia keli bruožai iš josios 
gyvenimo.

Magdalena Rinkevičiūtė 
gimė 1891 m. rugpiūčio 20 
dieną Sarginės kaime, Su
valkijoje. Amerikon atvyko 
1905 metais; apsigyveno 
Niujorke, ir čia per visą 
laiką gyveno.

Magdalena Juškienė
1909 metais Magdalena 

ištekėjo už Jono Juškos; 
juodu susilaukė sūnaus 
Henrio. Rūpinosi kad sū
nus būtų tinkamai išauklė
tas, padėjo jam įsigyti 
mokslo. Ir judviejų pastan
gos nebuvo už dyką. Hen
ris baigė aukštuosius moks
lus, įsigijo chemijos muks
iu daktaro laipsnį ir šian
dien profesoriaują New 
Yorko Unįversiteto, Brook
lyn College. Henris,, vedė 
lietuvaitę ■ Lillian Gatavec- 
kaitę, ir jiedu- augina du 
sūnų, Kenneth ir Reynold. 
Henris visuomet padeda 
savo tėvams, kur tik reikią.

Magdalena savo amžiuje 
yra nelengvai dirbusi dirb
tuvėje, bet ji niekad nepa
miršo pažangaus lietuvių 
judėjimo: priklausė jo or
ganizacijoms ir jose veikė 
iki mirties. Ji buvo scenos 
mėgėja, dažnai pasirodė 
įvairiuose pastatymu o s e, 
neretai deklamuodavo mūsų 
programose: buvo veikli 
darbuotoja Lietuviu Moterų 
klube. Ir tokia ji buvo iki 
pat savo mirties; dar ge
gužės 20 d. velionė Gilma- 
nui suruoštose pagerbtuvė- 
st sakė kalbele. '

Prieš kelerius metus Mag
dalena aplankė savo gimtą
ja žemę, Tarvbų Lietuva. 
Iš ten grįžusi, džiaugėsi, 
kad Lietuva daro toki mil-i 
žinišką progresą ūkiniame

ir kultūriniame gyvenime.
Velionę pakirto širdies 

liga.
Guldama amžinam poil

siui, Magdalena paliko liū
desyje ne tik vyrą Joną 
Jušką, ne tik sūnų Henrį 
su šeima, o ir dvi sesutės— 
Petronę Semėnienę su šei
ma ir Ievą Graunienę su 
šeima.

Šermenys i r laidotuvės 
buvo didelės, įspūdingos.

Penktadienio vakarą šer
meninė buvo per pildyta 
lankytojų, velionės giminių, 
draugų, bičiulių. Kalbą sa
kė L Mizarienė, nušviesda
ma velionės, be kitų darbų, 
didelę veiklą Lietuviu Mo
terų klube. Skaitė eilėraš
čius V. B u n k i e n ė ir N. 
Buknįenė: Aido choras su
giedojo liūdną dainą.

Šeštadieni, prieš išvežant 
velionės palaikus, R. Miza- 
pasakė kalba šermeninėje, o 
Cypress Hills kapinėse prie 
kano kalbėjo A. Bimba.

Daug žmonių Magdaleną 
palvdėio į kapus.

Palydovai buvo pakvies
ti į Winter Garden restora
ną nietu.

Na, tegu Magdalena ra
miai sau ilsisi gražiajame 
kalnelyje, o jos visiems ar
timiesiems. liūdesio valan
doje. reiškiu nuoširdžia už
uojautą. Ns.

MIRĖ
Birželio 1 d. mirė Geno

vaite Stančaitiene, gyv. po 
num. 295 Wyona St.,Brook- 
lyne. Buvo palaidota birže
lio 5 d. St. Charles kapi
nėse, Long Island.

Liūdesyje liko vyras Ig
nas, dukra,;,Genovaitė Be
leckienė sui vyru Vytautu 
(Winter Garden restorano 
savininkai), penki anūkai 
ir sesuo, gyvenanti Lietu
voje.

Gubernatorius Rockefel
ler jau žadėjo paskirti ko
misiją rinkiminiams dist- 
riktams pertvarkyti kaip 
to reikalauja federalinė val
džia.

Kaliforniečiai Burdai 
pas mus lankėsi

Penktadienį į “Laisvę” 
pribuvo iš Kalifornijos at
vykę Vincas ir Uršulė Bur
dai. Jie čia atvyko pasivie
šėti pas draugės Burdienės 
sesutę, taipgi susipažinti su 
New York o draugais. Pa
sižadėjo dalyvauti Vinikai- 
čių išleistuvėse birželioG°10 
d. Mano New Yorke pa
leisti apie 10 dienų ir vėliau 
patraukti Kanados link;

Važiuodami iš New Yor
ko jie norės aplankyti gar
sųjį Niagara Falls krioklį. 
Vyks tuomet į Toronto 
miestą ir dalyvaus birželio 
18 diena parengime. Po to 
vyks i Montreal!, aplankys 

sauline parocįą. susina
mi ns su narodnn etvvkusiais 
Lietuvos menininkais ir ki
tais visuomenininkais, taip
gi su montreališkiais lietu
viais. Paskui važhiodami 
namo sustos Hot Springs. 
Ark., ir ten su lietuviais 
matysis.

Buvo labai malonu su 
čipis Kah’forniios pažangie
čiais veikėjais kiek plačiau 
nasikalbėti. Ju gyvenimo 
vieta — San Leandro. Sa
ko, pasiryžo plačiai pavaži
nėti, daug naujo pamatyti. 
Kelionė buvo neprasta. Chi- 
kagoje praleido pora savai
čių. Dalyvavo kaip Kalifor
nijos atstovai nriešnacinė- 
ie konferencijoje gegužės 
28 d., daktaro Margerio iš
leistuvėse į Lietuvą, kapi
niu dienoje piknike. Susi
pažino su daugeliu chica- 
giečių, pasimatė su pažįsta
mais.

Džiaugiasi jie kelione ir 
susitikimais. Visur, sako, 
draugiškai priima.

Afsilankvmo nroga iie 
nridavė “Laisvei” $20. Dė
kui iipms.

Linkime draugams Bur- 
dams geriausios kloties il- 
goie kelionėje ir laiminga1’ 
savo n n mus na siekti, ta ingi 
npvvošti mūsų nuoširdžius 
linkėiimns draugams kali
fam iečiams.

J. G.

Bronx krautuvininkas 
nubaustas pasimokėti $2, 

i 000 už davimą valdžios 
'agentui $200 kyšio.

Noriu tarti ačiū visiems, 
kurie per mane įteikė “Lais
vei” pinigų. Vincas Rudai
tis, senas “Laisvės” spaus
tuvininkas, įdavė per mane 
$50; Albertina Jenkins (Ja- 
kienė) davė $20 už prenu
meratą ir kas lieka aukojo; 
Bronius Gelgotas, buvęs 
brooklynietis, įdavė $16 už 
prenumeratą ir auka; Niek 
ir Frances Pakalniškiai 
buvę brooklyniečiai, užsi
mokėjo $10 už prenumera
tą. Jie taipgi įteikė $5 LLD 
knvgų fondui.

Beje, kalbant apie aukas. 
Daktaro Margerio parengi
mo pelnas skiriamas LLD 
knvgu fondui. Profesorius 
Kubilius atrodė labai links
mas, tad reikia manyti, kad 
pelno liko nemažai.

Ieva Mizariene

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Motiejui Yakščiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 

Marcelei, sūnums Pranui ir Antanui, marčioms 
Onai ir Lilijai, anūkei Susan, broliui Pranui ir vi
siems kitiems velionio artimiesiems.

— Juozas ir Lucy Mockaičiai 
Antanas ir Amelia Mureikai 
Elena Baranauskiene

Bridgeport, Conn.

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Motiejui Yakščiui
' Mes išreiškiame širdingiausią užuojautą jo žmo

nai Marcelei, sūnums Pranui ir Antanui, marčioms 
Onai ir Lillian, anūkei Suzan, broliui Pranui ir vi
siems velionio artimiesiems šioje šalyje ir Lietuvoje.

— Motiejus Klimas,
Emilija, Juozas ir Wanda 

Krupskiai
Ramsey, N. J.

Pirmoji turistą grupė 
išvyksta birželio 7 d.
Pirmoji amerikiečių lie

tuvių turistų grupė išvyks
ta Lietuvon trečiadienio va
kare, birželio 7, iš Kenne
dy International aerodro
mo SAS lėktuvų stoties.

Pirmas jų kelionės poilsis 
bus Maskvoje, kur teks 
jiems pernakvoti. Ant ry
tojaus jie patrauks į Vil
nių. Lietuvos sostinę pa
sieks apie pietus birželio 9 
dieną.

Po viešnagės Lietuvoje 
grįš New Yorkan birželio 
28 d. apie pietus.

Antroji grupė išvyks lie
pos 12 d. Ji jau pilna, dau
giau turistų nebepriima.

Trečioji grane išvyks 
rugpiūčio 2 d. Tįoje grupė
je dar yra vietų, dar yra 
proga tiems, kurie nori vy
kti Lietuvon, užsiregistruo
ti Union Tours, 1 E. 36th 
St., New Yorke. J. G.

IŠVYKO Į MONTREAL!
Ieva Mizarienė su savo 

broliu Juozu ir jo žmona 
praėjusį pirmadienį išvyko 
į Montrealį pamatyti Eks- 
po-67. Grįš namo už keleto 
dienų.

Aido choro žinios
nio, 
cho 
iki 
pen

Nuo praeito penktadįe-
birželio 2 d., prasidf 

ristų vakacijos ir tęs 
rugsėjo (Sept.) antroji)? 
ktadienio, t. y. rugsėjo 
, Neužmirškite!

Choro valdyba
šį penktadienį, 7 valandą, 

“Laisvės” salėje šaukiamas 
mitingas-pasitarimas.

Dvi komisijos — banketo 
ir uniformų — taipgi kvie
čiamos kartu su valdyba ap- 

•ti kai kuriuos nebaigtus 
kalus.
Būkime laiku.

Pirmininkas

tar 
r ei

IDS 13 kp. nariams
Primintina visiems šios 
opos nariams, kad trečia- 
nio vakare, birželio 7 d., 

Jopos susirinkimas labai 
urbus.
Turėsime pasitarti apie 

įvykstantį Vinikaičių išleis
tuvių banketą birželio 10 (į, 
taipgi nusitarti, kaip ilgai 
turėsime vasarinę pertraip 
ką. Kaip atrodo, šis susi
rinkimas bus paskutinis 
prieš susirinkimų pertrau-

ku 
die 
ku
sv;

Po susirinkimo visi pasi
vaišinsime. Vaišes suteiks 
kuopa nemokamai.

LDS narys
PATAISA

Paruošiant spaudai LLD 
1 kuopos koresponden c i j ą 
pražiūrėta pora eilučių ir 
iš to gavosi netikslus para
grafas. Atitaisyta dalis yra 
tokia:

M. Stakovas raportavo 
iš LLD 2 apskrities ko
miteto pasitarimo. Jie pla
nuoja suruošti kokią pra
mogą šiais metais. Lauk
sime.

P. Buknvs raportavo iš 
Centro veiklos. Jis mano, 
kad “Tėvų ir brolių taikais” 
knyga greit ateis.

New Britain. Conn. — 
Hattie Foxworth, 25 metų 
amžiaus, triių vaikų moti
na, rasta žiauriai apdau
žyta negyva jos vyro anto- 
mobilvie, stovinčiame Wal
nut Hill parke.

Policija ieško piktadariu, 
ir niekas negali suprast’, 
kas ir kain tokią žmogžiią 
dyste padarė. 1

Korespondentų klausinė
jamas, majoras Lindsav 
tikrino kad jis nesiruošia 
kandidatuoti i jokias kitas 
valdines pareigas.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvvks 13 d. birželio. 
(June). 2 v.n.n. “Laisvės” 
«alėie. 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. N. Y.
Šitas susirinkimas, paskuti
nis prieš atostogas,todėl 
prašom visus ateiti. atsi
vedant. naujų narių. Lauk
sime visu. (42-43)

RICHMOND HILL, N. Y.
Mirus

Magdalenai Juškienei j
Reiškiame,gilią užuojautą jos vyrui Jonui, > 

sūnui Henrikui, jo žmonai ir vaikams, seserims 
ir jų šeimoms, giminėms ir draugams šioje ša
lyje ir Lietuvoje. Lai būna lengva ju liūdesio 
valanda.

—E. ir M. LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

Ozone Park, N. Y.

STEFANIJAI IR JUOZUI VINIKAIČIAMS 

Šeštadienį, biržei o 10-tą dieną 
Pradžia 5:30 vai. vakaro 

“Laisvės” Syetainėįe 
102-02 Liberty Avenue,

Draugai Vinikaičiai (Whi ;e) išvyksta apsigyventi 
Floridoj ir kaip daug metų veikusiems mūsų kuopose 
(LDS 13-tos ir LLD 185-tos) 
rengti išleistuves.

Prašome visus dalyvauti ir palinkėti draugams Vi- 
nikaičiams sėkmės naujame žygyje.

ASMENIUI

, šios kuopos nutarė su-

BILIETAI $3.50
Bilietus galite gauti pas banketo komisijos nariui 

ir LDS raštinėje, šaukite MI
Nuoširdžiai visus kviečia I1DS 13-tos ir LLD 125-6

1-6699.

Kuopų Komisija

i




