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KRISLAI
Naujas karas!..
Baigti abu karu!
Pavojus vienybei.
Karus gimdo kapitalizmas.

Rašo R. Mizara

Rytuose

tikėtas, 
buvo

p ra-

nes 
atvirai

Artimuosiuose 
si d ėjo karas.

Nors jis buvo 
apie karą jau
kalbama ir rašoma per keletą 
savaičių, tačiau, kai birželio 
5 d. nuaidėjo žinia, kad mū
šiai jau prasidėjo, kiekvienas 
Laikos šalininkas labai nuliū- 
<ro, nepasakius kitaip.

ras Artimuosiuose Rytuose, 
kitame Azijos šone, gali už
degti trečiojo pasaulinio karo 
gaisrą. O tai būtų pražūtis!

Nejaugi mes gyvename 19- 
J l.-uosius metus? Nejaugi gy
vename 1939-uosius metus? 
Nejaugi nėra jėgų, sugeban
čių abiems karams galą pa
daryti, sulaikant mūšius Piet
ryčiuose ir Artimuosiuose Ry
tuose ?!. .

Taip, Saugumo Taryba nu
tarė raginti kariaujančias ša
lis Artimuosiuose Rytuose 

—tuojau sulaikyti mūšius. O ar 
nereikėjo taip pat pareika
lauti, kad tolydžio būtų su- 
/^ikyti mūšiai ir Vietname?

TCaras Artimuosiuose Rytuo
se, kaip viskas rodo, kenkia 
Amerikos žmonėms kovoti už 
taiką. Vyksta savitas pasida
lijimas: vieni taikos šalinin- 

—kai pasisako už Izraelį, kiti— 
už arabiškas šalis. Tai ardo 
vienybę; tai tegali pasitar
nauti blogiui, tik agresoriui.

AFL-CIO prezidentas Ge
orge Meany padarė viešą pa
reiškimą spaudoje, kur jis pa
smerkia Tarybų Sąjungą, ta
rytum ji būtų pradėjusi karą.

Ponas Meany pamiršta, jog 
karus gimdo, juos pradeda ne 
socialistinės šalys, o kapitalis
tinės, dažniausiai imperialistų ' 
sukurstytos.

Prieš apie porą metų Egipto 
prezidentas Nasseris, kalbėda
mas Kaire apie arabiškų vals
tybių santykius su Izraeliu, 
pasakė daug maž taip:

— Jei arabiški kraštai turės 
šešis tūkstančius tankų, tokį 
pat skaičių turės ir Izraelis. 
Bet, jei arabiški kraštai sumo
bilizuos ir apginkluos šešių 
milijonų vyrų armiją, tai Iz
raelis niekad nepajėgs to pa
daryti . ..

šiandien atrodo, kad Egip
tas ir jo talkininkai neturi nei 
šešių tūkstančių tankų, neigi 
šešių milijonų vyrų armijos.

Arabiškos valstybės didelės, 
turi daug žmonių, bet kariau
ti, kaip dabar dalykai rodo, 

ėgia. Izraelis ima pozi- 
pozicijos, varosi vis gi-

, ir egiptiečiai nebepajė- 
jų sulaikyti.

Mes visuomet sakėme ir te
besakome: karas nežada nie
kam gero. Tačiau, užpulto
sios tautos, aišku, priverstos
gintis. *

Taip yra Pietryčių Azijoje, 
taip yra Artimuosiuose Ry
tuose — Vakarų Azijoje.

Tarybų Sąjungos vyriausybė 
jALkaro pradėjimo Artimuo- 
JjA Rytuose kaltina Izrae- 

valdančiuosius sluoksnius 
-^supraskite, ne Izraelio tau
tą, o jos valdovus.

Jungtinių Valstijų valdžia
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Mūšiai j
ragina sulaikyti mūšius, bet Egiptas sako kariausime.

išvaduosime "Šventąją žemę"; uždarytas Suezo kanalas
Moliniame puode—senovės 

Lietuvos sidabriniai!
Lietuvos spaudoje skai-0 

tome tokią labai įdomią ži
nią:

Trakai. — Bevaikščioda
mas Trakų pusiasalio pily
je, aštuntos klasės mokslei
vis Nikolajus Andrejevas 
pastebėjo molinį puodą.

Pakėlė — sunkus. Pra
krapštę žemes—ir iš puodo 
pasipylė sidabrinės mone
tos. Lobį atnešė į istori
jos muziejų. Pasirodė, kad 
čia net 400 monetų. Ant 
jų žymus Lietuvos herbas 
ir metai—1548, 1578.

Tai labai vertingas lobis, 
—sako muziejaus direktorę 
Irena Misiūnienė. — Visos 
monetos XVI amžiaus vidu
rio, Žygimanto Augusto ir 
Stepono Batoro laikų pali
kimas.

Vertingas radinys pasi
rodė ne tik sidabrinės mo
netos, bet ir pats molinis 
puodas. Jis turi gertuvės 
ašele. Aiškiai matyti, kad 
už šios ąselės puodas buvo 
prisirišamas prie diržo.

A. Burda

Mirė rašytojas 
V. Mykolaitis-Putinas

Rytuose tebesitęsia; Saugumo Taryba 
kol mes

Birželio 5 dieną pradėtas karas Artimuosiuose Ry
tuose (arba Vidurio Rytuose), šiuos žodžius rašant, te-1 
besitęsia. Tiesiogiai mūšiuose dalyvauja: Egiptas, Si
rija, Jordanas, Irakas, Saudi Arabija — arabiškos vals
tybės—ir Izraelis.

Pirmomis karo dienomis Izraelis pasiekė didelių lai
mėjimų. Jo armijos įsiveržė į Egipto žemę, į Sinajaus 
pusiasalį; suėmė daug egiptiečių tankų ir sunaikino, sa
ko, daug lėktuvų.

Izraelis paėmė Gaza miestą ir tą siaurą ruožtą, ku
riame buvo organizuojama “laisvinimo armija” (arabų).

Izraelis taipgi skelbia, kad sunaikino daug lėktuvų 
Sirijos ir Jordano; jo armijos susikirto Jeruzolime su 
jordaniečiais ir juos nugalėjo, paimdamos senąjį Jeru
zolimą, kuris priklausė i Jordanui.

Tarybų Sąjungos prezidentas
Afganistane

Vaivutskas telegrama pra- duodanti, 
neša, kad š. m. birželio 7 d. 
savo vasarnamyje (netoli 
Kauno) mirė Vincas Myko 
laitis-Putinas, Lietuv. Liau
dies rašytojas, eidamas 75 
metus. Jis buvo Lietuvos 
Mokslų Akademijos tikra
sis narys, profesorius, lie
tuvių literatūros klasikas.

Egiptas uždarė Suezo kanalą. Taip pat Egiptas 
kaltina JAV, kad jos padeda Izraeliui kariauti prieš 
arabiškas valstybes; dėl to sutraukė diplomatinius ry
šius su Jungtinėmis Valstijomis. Egipto pavyzdžiu pa
sekė kitos arabiškos valstybės—Alžyras, Sirija, Irakas, 
ir kt.

JAV valdžia atmeta jai primetamus kaltinimus, sa
kydama, kad Washingtonas laikosi “griežto neutralumo” 
visų Artimuosiuose Rytuose kariaujančių šalių atžvilgiu.

Panašų kaltinimą Egiptas primetė ir Didžiajai Bri- 
Į tanijai, bet ir ji sako, kad jokios talkos Izraeliui ne-

Praėjusį antradienį įvyko Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos istorinis posėdis, kuriame vienbalsiai buvo 
priimtas nutarimas, šaukiąs abi kariaujančias puses 
tuojau sulaikyti mūšius;

Žmogžudys Speck 
nuteistas mirti

Peoria, Illinois.—Richard 
Speck kurį teismas buvo 
suradęs kaltu nužudyme as
tuonių slaugių Čikagoje, 
tapo nuteistas mirti.

Teisėjas Herbert C. Pas- 
chen Speckui mirti < dieną 
paskyrė 1967 m. rugsėjo 
mėnesio 1 d.

Tačiau tikimasi, kad Spe- 
cko gynėjai šį sprendimą 
apeliuos į aukštesnius teis
mus ir dėl to mirties baus
mė galės nusivilkti ant to
liau.

Studentai į kalėjimą!
Madridas. — Devyni Bar- 

celonos universiteto studen
tai tapo nuteisti trims mė
nesiams kalėti už tai, kad 
jie suorganizavo Demokra
tinę draugiją.

Roma. — Popiežius Po
vilas atsišaukė j kariaujan
čias šalis, kad jos nesunai
kintu Jeruzolimo.

skelbia, kad ji šio karo atžvil
giu yra visiškai neutrali. Bet 
aną dieną Niujorko “Daily 
News” JAV neutralumą dėjo 
į kabutes. ..

Man rodosi, svarbu yra tai, 
kad neįvyko skylimo pačiose 
Jungtinėse Tautose, kad, nors 
ir po ilgų ginčų ir derybų, bu
vo priimta bendra rezoliucija, 
kad mūšiai tuojau būtų sulai- 
ky«- ...j, J&J

Šiomis sąlygomis, pasakė 
jis, būtini bendri visų tai
kingųjų valstybių veiksmai, 
kad 
taut i

Tarybų Sąjunga, 
kalb|< 
visa 
tiks 
kini: 
gani 
seki:

Tarybų Sąjungos prezi
dentas N. Podgornas buvo 
pakviestas į Afganistaną, 
kur jis buvo iškilmingai 
priimtas. Dabar TASSas 
praneša, kad gegužės 31 d. 
Kabule, Afganistano sosti
nėje, Podgornas surengė 
pietus Afganistano kara
liaus Muhamedo Zahi Ša
cho garbei savo rezidenci
joje, Čehelsotuno rūmuose.

Pietų metu N. Podgornas 
ir Afganistano karalius Mu
hamedas Zahir šachas pa
sakė kalbas.

Mūsų atvykimas į jūsų 
šalį, pareiškė N. Podgornas 
savo kalboje, yra draugys
tės vizitas. Jis reiškia dar 
labiau stiprinti su savo pie
tų kaimynu — Afganistanu 
— santykius, kurių pagrin
dus maždaug prieš pusę 
amžiaus padėjo V. Leninas.

Kalbėdamas apie tarptau
tinę padėtį, N. Podgarnas 

j pareiškė, kad Amerikos im- 

vis įžūlesnė. Tai rodo įvy
kiai Vietname, Artimuo
siuose Rytuose ir eilėje ki
tų žemės rutulio rajonų.

eiti 0U1CUI1J UI 111 U01UO« J • • 1*£*1 J *

JAV ambasadorius Goldbergas sakė, kad Amerika periahzmo politika aiosi

būtų užtikrinta tarp
inė taika.

toliau 
ėjo N. Podgarnas, daro 
, kad būtų pasiekti šie 
ai. Ir mes su pasiten- 
tiu pažymime, kad Af- 
istano vyriausybė nuo- 
ai vykdo taikos politi- 

stoja už tarptautinio 
pimo mažinimą, remia 
as jų kovoje prieš ko-

įtem
taut
lonializmą.

•ganistano ir Tarybų 
ngos draugystė, parei- 
atsakomoje kalboje ka- 

Zahir 
as, yra įžymus dviejų

Oro tragedijoje 
žuvo daug žmonių

Londonas.—- Didžioji Bri
tanija neteko daug žmonių 
įvykusiose oro nelaimėse. 
Per 24 valandas sudužo du 
lėktuvai, gabeną į Ispaniją, 
ar iš Ispanijoš, turistus, i remia Izraelį, 
daugiausiai anglus.

Pirmojoj nelaimėje, lėk
tuvui sudužus, žuvo 88 as
menys, grįždami iš Ispani
jos atostogų. Lėktuvas su
dužo Prancūzijoje, Pirė
nuose. Kitas lėktuvas sudu
žo Anglijoje ir žuvo 72 tu
ristai anglai.

neteikė jokios talkos Izraeliui.
Tarybų Sąjungos ambasadorius Fe.derenko kaltino 

Izraelio valdovus už tai, kad jie pradėjo karą. Federenko 
reikalavo, kad, priėmus rezoliuciją, raginant sulaikyti 
mūšius, būtų einama tuojau prie kito dalyko: Izraelis 
turis ištraukti savo kariuomenę iš arabiškų kraštų-teri- 
torijos.

Ant rytojaus Egipto valdžia pasakė, kad ji nenu
trauks mūšių, kad karas tęsis tol, kol “Šventoji žemė 
bus išvaduota.”

Eilė arabiškų kraštų — Kuweitas, Irakas ir kt. — 
pareiškė, kad jie atsisako parduoti aliejų (naftą) Jung
tinėms Valstijoms ir Didžiajai Britanijai dėl to, kad šios

JAV pasiuntė specialius lėktuvus į Libiją; jie ban
dys pargabenti namo amerikiečius, esančius tose šalyse, 
su kuriomis JAV diplomatiniai ryšiai sutraukyti.

Kai šitie žodžiai rašomi, trečiadienį, Izraelio armi
jos artėja prie Suezo kanalo.

Tuo pačiu kartu diplomatai tariasi: Jungtinėse, 
Tautose, Washingtone, Maskvoje ir Londone, kaip baig
ti Artimuosiuose Rytuose mūšius.

Washington. — šalies 
Aukščiausiasis teismas nu
tarė, kad miestų bei valsti
jų t. v. sveikatingumo ir 
namų patikrinimo inspekto
riai neturį teisės veržtis į 
žmonių namus be varanto. 
Tik išimtiniais atsitikimais 
jie tai galį daryti.

Roma.— Vatikanas gra
žiai paminėjo popiežiaus 
Jono XXIII ketverių metų 
mirties sukaktį birželio 3 d.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
šiuos žodžius rašant (ket

virtadienį) Saugumo Tary
ba vėl renkasi i posėdį svar
styti, ką daryti dėl padėties 
Artimuosiuose Rytuose. Vis 
nesusitaria, kaip priversti 
kariau iančias šalis sulaiky
ti mūšius.

škė
raliiįs Muhamedas
Šach 
šąlit nuoširdžių santykių 
pavyzdys.

Jis sako, kad N. Podgor- 
no atvykimas į Afganistaną 
yra dar vienas žingsnis, sti
priu ant draugiškus dviejų 
šalii ryšius.

Afganistano karalius reiš- * 
kia įsitikinimą, kad derybos

dvie;

įle suvaidins svarbų " 
nenį, stiprinant gerus 
ų šalių santykius.

"Mes vieni laimėsime,” 
sako generolas

Tel Aviv, Izraelis.— Izra
elio Gynybos ministras gen. 
Moshe Dayan pasakė: Mes 
patys vieni sumušime ara
biškas valstybes, nereika
laudami talkos iš kitų vals
tybių.

Gen. Dayan tai pasakė 
birželio 3 dieną.

Ženeva. — Raudonojo 
Kryžiaus draugijų sąjun
ga atsišaukė į kariaujan
čias šalis Artimuo s i ų o s e 
Rytuose, kad jos nepaneig
tų Ženevos nutarimų, kad 
pagal juos traktuotų su
žeistuosius, karo belaisvius 
ir civilinius gyventojus.

Neteko tarnybos dėl 
taikos gynimo

ishville, Ind.— Vietos 
:timo taryba” pašalino 
etos vidurinės mokyk-

“švie
iš vii
los mokytoją už tai, kad jis 
š. m
nuvykęs į Noujorką daly
vauti didžiulėje Taikos de
monstracijoje, kaip stebėto
jas.

Mi
žara
vyra:
Brown County HighSchoo- 
lėje.

. balandžio 15 d. buvo

lykyto jas Ethan P. Ma
ki, 37 metų amžiaus 
s, mokė vietinėje

Jis buvo geras moky
tojai ir doras žmogus. 
Švietimo tarybos” tūli nu

galvojo, būk kiekvienas 
kuris kovoja už

riai 
žmogus, 
taiką, esąs komunistas.

shville miesčiukas turi 
500 gyventojų.Berlynas. — Rytų Vokie

tijos ministrų pirmininkas 
Willi Stoph, savo vyriausy
bės vardu, pasmerkė Izra
elį kaip agresorių, ir sakė, 
kad Rytų Vokietijos vy
riau s vbė solidarizuojasi su 
arabiškomis valstybėmis.

Tel Aviv.— čia paskelbta, 
kad Jordanas susitarė su 
Izraelio karo vadovybe su
laikyti mūšius po to, kai Iz
raelio armijos atsiėmė iš 
Jordano senąjį Jeruzolimą 
ir didelį plotą teritorijos.

Ėjo gandai, kad Jordano 
karalius Husseinas pabėgo 
į Angliją, bet tai kol kas ne
patvirtinta.)

W
nušo
25 netų amžiaus buvusį
Peac
vo mokytojas.

ashington.— Kaž kas 
vė Thomas J. Steppe,

e Corps veikėją. Jisbu-

Rųma.— Berniukas Bru-
8 metų amžiaus, sirgono, 1 

širdi|es litrą. Jis buvo veža
mas
Bev

Vilnius.— Vitas Daukšas, 
32 metų amžiaus moksli
ninkas, apgynė chemijos 
mokslo daktaro laipsnio di
sertacija ir gavo chemijos 
mokslų daktaro vardą.

Iš Kairo pranešama, kad 
Egipto armijos smarkiai 
mušasi su Izraelio armijo
mis. jsiveržusiomis j Egip-

— Kanados mi-1 to žeme. Egiptas atsisakoOttawa.
nistrų pirmininkas Pearso- 
nas reikalauja, kad keturi 
didieji — JAV, TSRS, Ang
lija ir Prancūzija — tojau 
susirinktų tartis, kaip pa
stoti kelią karui Vidurio 
Rytuose.

sulaikyti mūšius. Valdžia 
atsišaukia į visas arabiškas 
tautas stoti į karą prieš Iz
raelį.

Sakoma, Alžyro kariuo
menės daliniai jau pasiekė 
Egiptą.

Iš Sirijos ateina 
kad Sirijos radijas, atsi
šaukdamas į pasaulio ara
bus, kad jie stotų talkon, 
sakė: karas tik ką prasidė
jo ir jis tęsis, kol arabai 
laimėsią.

žinių,

Paryžius.— Andre Cluy- 
tens, įžymus orkestrų vado
vas, mirė Paryžiuje, sulau
kęs 62 metų Amžiaus. Jis 
sirgo vėžio liga.

i JAV, j Houston, Tex. 
žant į aerodromą, am- 

• su kitu
Bevežant į aerodi 
bulansas susikūlė 
automobiliu, ir Bruno tapo 
užmuštas.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia uždraudė ekspor
tuoti ginklus į arabiškas ša
lis ir į Izraelį.
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Karas tarp Izraelio ir arabų
TAI ĮVYKO, ko visi tikejosif bet kam niekas neį

stengė užstoti kelią: tarp Izraelio ir arabų kraštų pra
sidėjo baisus karas. Mūšiai dideli ir aštrūs. Nuostoliai 
baisūs. Pirmuosiuose žygiuose laimėjimai Izraelio pu
sėje. Izraelio armijos jau užgrobė nemažas Egipto ir 
Jordano sritis.

Kai šie žodžiai pasieks skaitytoją, veikiausia jau 
bus užsiliepsnoję visi Vidurio Rytai. Nors mūsų Ame
rikos karo specialistai pranašauja labai kruviną, bet 
trumpą karą su pilnu Izraelio laimėjimu, bet sunku ti
kėti, kad beveik šimtas milijonų arabų duotųsi save 
taip greitai ir apgailėtinai supliekti.

Dabar jau aišku, kad Izraelis buvo šiam karui se
niai ir gerai prisirengęs. Jis karą, aišku, ir pradėjo. O 
arabai, matyt, daugiau švaistėsi aukštomis patriotinėmis 
frazėmis, o mažiau ruošėsi apsigynimui. Daugelis klau
sia: Nejaugi arabai neturėjo žinių apie Izraelio tokį 
tvirtą pasiruošimą, kad neapsirūpino geresniu apsigy
nimu?

Bet reikia atsiminti, kad panašiai įvyko 1941 me
tais, kai Hitlerio armijos pasalomis užpuolė Tarybų Są
jungą. Joms irgi labai sekėsi. Jos irgi į kelias dienas 
užėmė didžiulius Tarybų Sąjungos plotus. Tada irgi 
buvo sunku suprasti: nejaugi Tarybų Sąjungos vadai 
nežinojo Hitlerio planų ir negalėjo geriau pasiruošti 
atmušimui hitlerinių gaujų?

Tačiau, kaip žinia, pirmieji Hitlerio laimėjimai ne
išgelbėjo jo nuo pralaimėjimo. Taip ir šie pirmieji Iz- 
reaelio laimėjimai dar nereiškia arabų pralaimėjimo ir 
pasidavimo.

Reika, kad šis konfliktas nepavirstų pasauliniu ka
ru. Reikia, kad šis gaisras būtų kuo greičiausiai užge
sintas. Toks yra troškimas, toks yra reikalavimas visos 
žmonijos!

Pranašystė pildosi
MŪSŲ didmiesčių “tėvai” susirūpinusiai sutinka 

vasaros karščius. Jie žino, kad jų biednuomenės ghe- 
tuose verda, nerimas ir kad, užėjus karščiams, tasai 
nerimas vietomis išsilies į “riaušes.” Bostone policija 
jau malšina “sukilėlius.” į

Seniai buvo žinoma, kad ghetų gyventojai amžinai 
netylės. Bet kas buvo padaryta, kad tie skurdo židiniai 
būtų pašalinti? Ogi beveik nieko. Prezidento Johnsono 
taip iškilmingai paskelbtas karas skurdui pasirodė dar 
viena apgavystė. Skurdas lūšnynuose nemažėja, va
dinasi, riaušių priežastis pasilieka.

Bostonas nėra išimtis. Pamatysite, ghetų gyven
tojai, daugumoje negrai, ir kituose miestuose išeis iš 
kantrybės.

Mūsų federalinė valdžia ir miestų bei valstijų val
džios teturi vieną atsakymą: policijos jėga jų protestus 
nuslopinti. Ir slopina, ir džiaugiasi laimėjimais.

Teroro ir pasiaukojimo pavyzdys
INDIANOS valstijoje Brown County mokyklos mo

kytojas Ethan P. Mazaraki išmestas iš darbo. Jo nuo
dėmė tame, kad jis balandžio 15dieną atvyko į New 
Yorką kaip laikraščio “The Bloomington Tribune” ko
respondentas, dalyvavo prieškarinėje demonstracijoje ir 
paskui ją prielankiai aprašė.

Ką tas parodo? T(as parodo, kad profesionalas 
žmogus, dalyvaudamas prieškariniame judėjime, savo 
karjerą išstato į pavojų. Na, o mes tokių žmonių tu
rime labai, labai daug. Tūkstančiai jų išdrįso viešai 
pakelti protesto balsą prieš Vietnamo karą. Mes juos 
sveikiname ir jais didžiuojamės . Jie kovoja už labai 
brangią idėją. Mazaraki ne pirmutinis ii’ ne paskutinis. 
Tikrų nuoširdžių kovotojų už taiką daugelis jau skau
džiai nukentėjo ir daugelis dar nukentės, nes šiam be
protiškam karui galo dar nesimato. Bet tų žmonių pa
siaukojimas visuomet švies gražiu pavyzdžiu visiems ge
ros valios žmonėms.

Arba, štai, kapitonas Levy už pasipriešinimą karui 
nubaustas trejų metų sunkaus darbo kalėjimu. Jis irgi 
profesionalas, medikas. Jis irgi didžiąją taikos idėją 
iškėlė aukščiau savo asmeninės karjeros.

TARYBINIŲ
RAŠYTOJŲ BALSAS

Neseniai Maskvoje įvy
kęs Tarybų Sąjungos Rašy
tojų IV suvažiavimas išlei
do atsišaukimą į pasaulio 
rašytojus, raginantį juos 
padėti vietnamiečių tautai 
jos sunkioje kovoje už iš
likimą. Tarp kitko, skaito
me Vilniaus “Tiesoje”:

Mes, daugianacionalinės Ta
rybų Sąjungos literatūros at
stovai, sakoma kreipimesi, 
sveikiname visus kultūros vei
kėjus, kuriems brangi ir arti
ma žmonijos pažanga, moks
lo, meno ir literatūros kles
tėjimas taikos ir demokratijos 
sąlygomis.

Mūsų suvažiavimas sutapo su 
reikšminga data — penkias
dešimtosiomis metinėmis nuo 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos, kuri davė pra
džią naujai epochai žmonijos 
istorioje. Dirbdami ,didį naujo 
pasaulio kūrimo darbą, tary
biniai žmonės visuomet jautė 
ir jaučia viso pasaulio dorųjų 
žmonių draugišką ir pasiau
kojamą pagalbą.

Ir šiandien mes raginame 
visus, sakoma kreipimesi, kas 
savo kūryboje įkūnija tautų 
sąžinę ir protą, nustatyti sa
vo vietą dvasinėje mūsų meto 
kovoje. Su nauja jėga mūsų 
dienomis skamba klausimas, 
kurį savo metu iškėlė Gorkis 
ir Barbiusas: su kuo jūs, kul
tūros meistrai? Dabar šis 
klausimas reiškia:

ar mes, kultūros veikėjai, 
panaudosime visą savo jėgą, 
visą savo autoritetą, visą sa
vo poveikio žmonių protams 
ir širdims jėgą, kad būtų pa
darytas galas Amerikos impe
rializmo nusikaltimams Piet
ryčių Azijoje, kad būtų su
žlugdyti sąmokslai prieš tau
tų laisvę ir nepriklausomybę, 
kolonializmo ir neokolonializ- 
mo intrigas, ar, pasidavę 
apgaulingumo ir fat a 1 i z m o 
jausmui, susidėję rankas, be
jėgiškai žiūrėsime į didėjantį 
pavojų, į žmonijos priešų klas
tingumą :

ar mes sužadinsime tautų 
budrumą dėl revanšistinių ir 
neonacistinių kėslų, ar, užmir
šę tragišką praeities patyri
mą, leisime subręsti nuodin
giems fašizmo vaisiams;

ar mes padėsime apginti 
demokratinius institutus nuo 
spaudimo, kurį daro tarptau
tinė reakcija, inspiruojanti 
karinių chuntų maištus, ar, 
egoistiškai užsidarę savo kiau
te, išduosime laisvę, jos kil
nius gynėjus, kuriems gresia 
kruvinas susidorojimas.

Mes vadovaujamės įsitiki
mu, pabrėžiama kreipimesi, 
kad takoskyra mūsų meto li
teratūroje ir mene eina ne 
tarp . vienų ar kitų meninių 
manierų atstovų, o tarp me
nininkų, kuriuos jų kūryboje 
ir visuomeninėje veikloje 
įkvepia kilnūs žmonijos ide
alai, ir tų, kurie vengia šios 
didžios rašytojo misijos ir no
romis ar nenoromis prisideda 
prie žmonių pavergimo.

Visi dorieji kultūros, litera
tūros veikėjai, tikrieji žodžio 
meistrai turi susijungti kovo
je už žmogaus ateitį, už hu
manizmą ir demokratiją.

Suvažiavimo delegatai ragi
ną pasaulio rašytojus: susitel
kime ginti taiką, laisvę, de
mokratiją, socialinę pažangą, 
visas vertybes, kurias sukau
pė žmonės per tūkstančius 
kultūros vystymosi metų!

pilės buvo naudojamos net 
sporto Rungtynėse. Pavyz
džiui, Lloyd Percival, Don 
Mills Track and Field Club 
direktorius, duodavęs bėgikei 
Misš M c C r e d i e piles prieš 
lenktynes didesnėse tarptau
tinėse sporto rungtynėse. Apie 
tai dabar, jau keliems me
tams praėjus, teb e r a š o m a 
spaudoje.

Išrodo, kad Kanadoje ne 
tiek daug atydos kreipiama į 
masinį sportą, fizinį jaunimo 
lavinimą, kiek į parinktųjų 
laimėjimus. Jei galima, tai ir 
su medikamentų pagalba. 
Kad tik laimėjus.

Sveikos rungtynės akstiną 
sportininkus geriau lavintis, 
bet toks užsispyrimas būtinai 
laimėti daro didelę gėdą ka
nadiečiams, ypač kai griebia
masi net suktų priemonių.

Iš tikrųjų, didžiausia gė
da visiems, kurie pilėmis ir 
kitokiomis apgav y s t ė m i s 
siekia laimėjimo sporte. Tai 
biauru, tai nesportiška. De
ja, ir mūsų Jungtinėse 
Valstijose taip vadinamas 
“profesionališkas” sportas 
permirkęs pikčiausiomis suk
tybėmis ir apgavystėmis. 
Laikas nuo laiko jos iškyla 
aikštėn, bet daugumoje at
sitikimų svieto akys tų ap
gavysčių nemato ir ausys 
negirdi...

AR GALIMA DIEVĄ 
PAKEISTAI IR 
PANAUDOTI
TAIKOS REIKALUI?

Dienraščio “Vilnies” re
daktorius Vincas Andrulis 
savo kolumnoje “Kasdieną” 
rašo:

žymus žydų dvasininkas Eli 
A. Bohnen siūlo keisti religinį 
požiūrį į karą. Reiškia laikyti 
karą “Dievo užsigynimui.” .

Dabar karo kurstytojai ir 
vedėjai dažnai naudoja die
vą karo teisinimui ir meldžia
si, kad dievas jiems padėtų 
laimėti, atseit užmušti j u o 
daugiau žmonių.

Kai kada ginklai šventina
mi ir kariai laiminami siun
čiant frontan.

Reikia pridurti, kad daugu
ma valdonų netiki dievui, taip^ 
ir Tikyba jiems reikalinga, 
kad būtų lengviau sunkti di
desnius pelnus iš darbininkų 
prakaito. Kai kuriems taipgi 
malda teikia ramybę sąžinei, 
kaltai už kitų išnaudojimą ir 
siuntimą į karo lauką.

Maldos ir apieros atleidžia 
nuodėmes. O tas kai kam rei
kalinga.

Grįžtą Taškento statytojai
Iš Taškento sugrįžo pir

moji mūsų respublikos pa
siuntinių statybininkų gru
pė. Tai dvidešimt šeši R. 
Gasio ir V. Jakonio brigadų 
mūrininkai, vieni pirmųjų 
užbaigę darbų programą.

Per nepilnus metus mū
rininkai Taškente pastatė 
keturis daugiaaukščius gy
venamuosius namus ir 280 
vietų vaikų darželį. Lietu
vos statybinkų žodis — pa
statyti taškentie č i a m s 10 
tūkstančių kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto ir vąi- 
kų • darželį — bus įvykdy
tas pirma laiko.

t r’TJir’T&iriQ

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Karas plečiasi, kova prieš 

karą didėja
Prez. Johnsono adminis

tracija pasiryžo žmonių 
balso nepaisyti. Nors jis ge
rai žino, kad daugumas 
Amerikos ir viso pasaulio 
žmonių yra priešingi Viet
namo karui, piktinasi kari
ne Johnsono politika, vis 
tiek nesistengiama, kaip 
greičiau karą baigti, bet jis 
nuolat plečiamas.

Balandžio 15 d. New Yor
ke įvykusioji prieškarinė 
demonstracija, kurioje da
lyvavo apie 400,000 žmonių, 
sudarė naują kovai prieš 
karą padėtį. Demanstraci- 
jos delegacija, nuvykusi ge
gužės 17 d . Washingtonan, 
nors buvo prez. Johnsono 
ignoruota, suvaidino svar
bų vaidmenį. Ji raportavo 
nacionalei konferencijai ir 
pasiūlė suruošti kitą taikos 
demonstraciją Washingto
ne.

Daugiau kaip tūkstantis 
nuo įvairių už taiką kovo-

Liaudies sentimentas vi
sur jaučiamas prieš karą. 
Todėl ir tikimasi milijoni
nės demonstracijos spalio 
21 d. Washingtone.

_ •11 r

Kaip seniai Amerikoje 
žmonės gyveno?

Du įžymūs Jungtinių Val
stijų geologijos mokslinin
kai Meyer Rubin ir Harold 
E. Maldė paskelbė savo su
radimus, kuriais jie dalei- 
džia, kad Amerikoje žmo
nės jau gyveno prieš 30,000 
metų.

Netoli Puebla, Meksikoje, 
jie kasinėdami žemės sluog- 
snius cr^ado ledinės gady
nės gyvūnų. Rado nemažai 
ir suakmenėjusių žmonių 
liekanų. Rasta nemaža ir 
įvairių iš akmens įrankių.

Įdomiausias jų suradi
mas, tai žmonių ir gyvulių 
skeletų smaloje, kuri tais 
laikais buvo išsiveržusi iš

vulkanų ir užliejusi gyven-
is.

Bet nėra įrodymo, ar 
mieji žmonės ne* 

Juk dabar aiškinama, 
indėnai galėjo atsikelti 
Beringo sąsiaurį iš

pir

jos gal dar prieš 12,000 me
tų. Tai dabar jau nežino
ma, ar indėnai iš tikro yra
pir 
ar 
am 
gal

nieji Amerikos žmonės, 
dar prieš juos buvo kiti 
srikiečiai, kurie tikrai 
etų skaitytis pirmaisiais

amerikiečiais.

Juokas ar tragedija
Italijos sostinėje Romoje 

buvo toks atsitikimas, kuris 
vieniems gali būt juoku, o 

mes — tragedija.kit
Areštuotas pilietis kalti

namas bandyme nupiauti 
o žmonos liežuvį. Teisė- 
klausia, kodėl jis bandė 

nupiauti savo žmonos lie
žuvį. Kaltinamasis paaiški

sav 
jas

no, kad jis nebegalėjęs pa
kęsti jos nuolatinio plepėji
mo Sn?

Teisėjas tuomet davė jajjp 
per.kių mėnesių atostogas

kalėjime praleisti.
jančių organizacijų atstovų 
dviejų dienų konferencijoje 
nutarė padvigubintai kovo- Iš lietuviškyjų “vaduoto j ų”

Arabai studentai 
protestuoja

Washington., — Arabų 
studentų organizacija Ame
rikoje suruošę demonstra
ciją ties Baltaisiais Rūmais.

Demonstrantai kaltina pre
zidentą Johnso'ną ir jo va
džią už tai, kad pataikau
ja Izraeliui. Studentai rei- 
kąlauja pakeisti JAY poli
tiką Vidurio Ęytų atžvil
giu.

Geda VISIEMS 
TOKIEMS

v /

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” savo vedamajame (edi- 
torialę) “Oi tos pilės” sako:

Dabar pilęs (vąistai) vir
to svarbiu faktorium gyveni
me.- Studentai ima piles, kad 
sektųsi mokslas. lipa moterys, 
kad hepastotų, arba ka4 Pa" 
stotų. Įdomiausia tas, kad tos

KLAIDOS ATITAISYMAS
Birželid 6 d. “Laisvės” 

laidoje, korektoriui neąpsi- 
žiūręjų§, įvyko labai nema
loni klaida: straipsnyje 
“Pergalei — 25 metai”. An
troje skiltyje, pradedant 
paragrafą, pasakyta: “J. 
Butėnui teko redaguoti...” 
Gi turėjo būti: J. Baltūsiui 
teko redaguoti” ir t.t.

ti prieš karo plėtimą. Kaip 
kovoti? Visokiais galimais 
būdais, kurie gali duoti ge
rų rezultatų. Pirmiausia 
nusitarta turėti nacionali
nes konferencijas liepos 4 
d., rugpiūčio 6 d. ir Darbo 
Dieną — rugsėjo 4 d.

Didžiausias pasimojimas 
tai sušaukti milijoną žmo
nių į demonstraciją spalio 
21 d. šalies sostinėn Wa
shingtonan . Tai demon
stracijai paruošti bus pa
naudotos konferencijos, 
masiniai susirinkimai ir vi
sokį kiti būdai. Milijoninė 
demonstracija turės sudre
binti Baltuosius Rūmus ir 
juose gyvenančius krašto 
vadovus.

Tai dar ne viskas. Konfe
rencijoje plačiai diskusuo- 
tas ir 1968 prezidentinių 
rinkimų metų pasiruošimo 
klausimas. Visiems juk aiš
ku, kad prez. Johnsonas ir 
vėl kandidatuos. Bet jis bus 
tikrai karo kandidatas, o 
taikos organizacijos juk ne
gali tokio kandidato pa
remti. Buvo visokių nuomo
nių. Vieni rekomendavo pa
remti respublikonų kandi
datą, jeigu jis bus šiek tiek 
liberalas, tai vis gali būt 
geresnis už Johnsoną. Bet 
daugumas atstovų su tuo 
nesutiko. Daugumas norėtų 
“trečiosios partijos” kandi
dato, kuris pasisakytų už 
taiką ir laisvę. Bet šiuo 
klausimu galutino tarimo 
nepravesta.

Nusitarta paskelbti na
cionalinį referendumą 
prieš karą, kad visi piliečiai 
galėtų savo balsu pasisaky
ti, kurie užgiria karą Viet
name ir kurie tam priešin
gi. Tikimasi, kad didžiulė 
dauguma balsuotų prieš ka
rą.

Konferencijoje dalyvavo 
įvairiausių politinių gru
puočių žmonių: demokratų, 
respublikonų, komunistų ir 
kitokių. Tai tikras liaudies 
frontas prieš Vietnamo ka- 
rą. New Yorko demokratai 
labai aktyviai konferencijo
je dalyvavo.

Taikos kovotojai gavo 
puikios; inspiracijos iš pres- 
biterijonų asamblėjos, kuri 
atstovaują 3,300,000 šios re
liginės sektos pasekėjų. 
Asamblėja pasisakė prieš 
kąrą Vietname, reikalavo 
tuoj sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimą.

cirko Vakarų
Prisipažįstu atvirai — ne

su Vakarų Vokietijoje ma
tęs nė vieno nukaršusio 
“vaduotojo,” išdrįsusio ne
ateiti į tautinį - patriotinį 
susirinkimą. Tik tepabando 
nepasirodyti, bematant bus 
apšauktas bolševiku. Na, o 
tokiuose suėjimuose būna, 
žinoma, prelegentas, be to, 
šiokia tokia auditorija, ku
ri stengiasi, — nors ir re
tai pataikydama, kur rei
kią,—ploti. ■

Šitaip buvo Weinheime, 
netoli Mannheimo. Net 
graudu buvo žiūrėti, kaip 
mes nepamirštame “vargs
tančios” Lietuvos, o dar la
biau'— joje investuotų ka
pitalų ar dvarų. Prelegen
tas — ilgai Lietuvoje pui
kiai gyvenęs ir todėl lietu
viškai mokąs šveicaras J. 
Eretasvis tik neišlaikė 
ir užsiminė apie Nemuno 
krašte paliktą žemę. Sin
tautuose jis turėjo žmonos 
pasoginį ūkį ir todėl, sa
vaime suprantama, dedasi 
prie tų, kurie nesugeba už
miršti “gerų, senų laikų 
Lietuvoje.” Ir daug, pasi
rodo, tų nenuilstančių vei
kėjų besą! Karingais vei
dais, skustomis plikėmis, 
virpančiomis pasmakrėmis 
ar po nosimis karančiais la
šeliais. .i

Pirm visokių kalbų daly
vius savo grojimu graudi
no atsikviestas pianistas. 
Po to apraudojo Lietuvoje 
prarastus turtus PLB Va
karų Vokietijos krašto val
dybos pirmininkas J. Valiū
nas. Na, o toliau ėmė dės
tyti reikalus profesorius J. 
Eretas. Pasirodo, visi rei
kalai politikoje mūsų “va
duotojų” labui, tik...

—Kas gali garantuoti,— 
klausė pats prelegentas, — 
kad tarybinė santvarka ne
bus Lietuvoje labai ilgai?

Tai išgirdę, kai kurie ka
riškiai pasijuto visai ne
jaukiai: po dešimtmečio 
kito mes visi būsime šven
to Petrei globoje, ir žemiš
kieji karai mums nerūpės. 
Na, o kMp su dvarais? 
Dvarai, matyti, taip ir liks 
komunįįtų rankose, nes 
kam gi jie rūpės, “vaduo
tojams persikėlus į amžiną
sias dadsas.

Vokietijoje
/isos patriotinės kalbas, 
omą, skambėjo vokiškai. 
,:pgi kitaip, jeigu mes 

mėgstame pabrėžti solida
rumą su tam tikrais, revan- 

iniais, Vakarų Vokieti- 
sluoksniais.

Pasibaigus visoms kal
boms, šiaip taip sugiedojo- 

“Deutschland, Deutsch- 
I uber alles,” po to dar 
įėjome iškilmingą liet4- 
ką giesmę. Ir tada v’fti 
ijuto.me geriau. Už sie- 
buvo jaučiamas vokiško 

is kvapas, tad ten visi 
nuskubėjome.
Kiek senų pažinčių, kiek 

ginklo draugų! Metų me
tais nesimatę susitiko!

—A! Ponas Karvelis!

žin 
Ka

šis! 
jos

me 
lan 
pri 
viš 
pas: 
nos 
ala 
ir ]

Ponas Šukys! Ponas Stan- 
kai 
—b 
pilv 
Ko i 
kul
šim inti mano pavardės. To 
nela 
ton 
laimingos (be mūsų) tėvy
nės 
dag 
stu 
pro 
to runą, 
siso 
lėki;

bis! Ponas... ponas... 
•aksnojo mano išsišokusį 
ūką dar didesnio pilvu- 
savininkas ponas Skėrys, 
is niekaip negalėjo pri-

bai ir reikėjo. Abu ju- 
e reikalą sudaužti ne

. labui stiklais ir, ugn
iai bei nem a n d a g i a i 
ūdydami vienas

duris suvirtome į res- 
Juk tik gerai pa

ginus, gimsta aukšti po* 
ai.

Tačiau “auslanderiai,” 
mapyt, nelabai patiko čia 

anksčiau susirinku-jau
sieiįis vietiniams, ir vienas 
ju, su povo plunksna skry
bėlėje, gana agresyviai nu- 

ikęs, užbaigė dainelę: 
.und morgen die ganze 
lt.”

site «
We

—Ginklo draugas, — įver
tino šį dainininką mano 
stiklelio kompanionas<Skė
rys, 
koc 
kui 
rin 
vai 
mą 
ra, 
Ur 
mo

bet

Ir jis apsilaižė, il^Į* 
amas bendražygių, su 
iais galės toliau tęsti 
tą pokalbį apie Europos 
štybių sienų pertvarky- 

,, apie tai, kaip būtų ge- 
jei‘ Lietuva taptų... 

acho palikuonio valdoma 
narchija.
Taip buvo, tikrai buvo, 

prašom nesišypsoti.
šio pobūvio dalyvis

■
• Kolumbijos kalėj i 

šiuo metu vargsta 800 
nių šalies veikėjų, suim 
kovo mėnesį.

liti 
tu t
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Mūsų kalbos klausimu
MBperikonas ar amerikietis?
^Amerikonas ar amerikie
tis? Pas mus, Amerikoje, 
šie terminai vartojami si- 
nonimiškai, abu skaitomi

T. Lietuvos spaudoje var
tojama dažniausiai tik — 
amerikietis.

Čikagoje einančio kalbos 
reikalams skirto bertaini- 
nio laikraščio “Gimtoji kal
ba,” š.*m. nr. I, redakto
rius, kalbininkas L. Damb- 
riūnas, stato klausimą : 
“Ar reikalingas ameriko
nas šalia amerikietis7” At
sakydama į ši klausimą, 
redakcija pateikia daug 
brandžių minčių bei teigi
niu, su kuriais “Laisvės” 
skaitytojams verta susipa
žinti. Taigi visa tą rasi
ni. kiek sutrumpinę, ir pa
teikiame:
~ “Amerikonas nuo ameri
kiečio darybiniai ski
riasi tuo, kad išvestinis 
žodis amerikietis padary
tas su lietuviška priesaga 
-ietis, o žodžio amerikonas 
priesaga -onas nėra lietu
viška. Ji atėjo pas mus per 
slavus iš 1 o t v n ų kalbos. 
Plg. lot. americanus, ang- 
licanus, romanus, lenk, 
amerykanin, republikanin 
ir kt.

Bendrinėje kalboje neiš
vengiama ne tik svetimų 
žodžių, skoliniu, bet ir sve
timu darybinm priesagų. 
Svetima priesaga7 -onas 
vartojama įprastiniuose žo- 
d ž i n o s e : 
anglikonas,
liuteronas, marijonas.
Iiametnnas, musui m onas, 
plan ei š k o n a s. respubliko
nas. zakristiionas. Galėtu 
būti dar vienas kitas tos 
rūšies žodis, bet čia sumi
nėti vra dažniausiai varto- 
j a m i. Panašiai svetima

amerikonas, -ė, 
domininkonas, 

mo-

rintį tam tikrų ypatybių, 
sudarančių jo būclingumą 
ar esmę ...

2. Būdvardžio su galūne 
-iškas ir -inis vartojimo ly
giagretumas.

Būdvardžiai su galūne 
-inis, -ė irgi nevienareikš
miai. Jie gali reikšti vietą 
(laukinė antis, kambarinė 
gėlė), laiką (vakarinis lai
kraštis, žieminis paltas), 
medžiagą, iš kurios žymi
mas daiktas padarytas (gin
tariniai karoliai, geležinė 
lazda), panašumą(agurkinė 
nosis) ir kt. Bet šiame ra
šinyje mums svarbu išsiai
škinti ne visas -inis reikš
mes. o tik jų vieną, būtent 
tą, kuri artima iškas reikš
mei. Tai galūnės -inis prik- 
lausomvbinė reikšmė, kuri 
matyti tokiuose posakiuose 
kain mokslinis darbas, ka
rinis laivas, tautiniai dra
bužiai. literatūrinis veika 
las. valstybine šventė ir k t. 
Vietoi tos rūšies būdvar
džiu kartais gali būti var
tojamas daiktavardžiu kil
mininkas. nvz. galima sa
kyti ir: mokslo darbas, karo 
laivas, literatūros veikalas, 
valsfvbės šventė. Tais pa
žymimais kilmininkais irgi 
nurodome, kuriai sričiai 
daiktas nriklauso ...

Čia dabar kvla klausi
mas. koks yra santykis tarn 
būdvardžiu su galūne-iškas 
iš vienos nusės ir būdvar
džio su galūne -inis ar kil
mininko iš kitos. Kitain 
kant. ar'esama tarn iu 
kio reikšmės skirtumo, 
rint galvoj antra ja
-iškas reikšme? Ar tokie 
nosakiai kain mokslinis vei
kalas ir moksliškas veika- 
kalas. tautiniai drabužiai ir 
tautiški drabužiai kuo 
nors skiriasi, ar ne. Jei ski
riasi. tai būtent kuo? Prak
tiškai tai svarbu žinoti, nes

sa-
ko-

th)

daromi būd v a r d ž i a i su 
abiem galūnėmis. Šių bus 
daugiausia. Čia turime gal
voje tokias poras: tautinis 
ir tautiškas, gamtinis ir 
gamtiškas, dvasinis ir dva
siškas, karinis ir kariškas, 
ūkinis ir ūkiškas, ekonomi
nis ir ekonomiškas, valdinis 
ir valdiškas, istorinis ir is- 
t o riš kas, diplomatinis ir 
diplomatiškas, poetinis ir 
poetiškas, patriotinis ir pat
riotiškas, praktinis ir prak
tiškas ir kt.

Nors čia abi galūnės yra 
galimos, bet dažniau varto
jami būdvardžiai su galū
ne inis, ine. Štai įprasti
niai posakiai su tokiais 
būdvardžiais mūsų spaudos 
bei knvgų kalboje: idėjine 
kova, fizinė ir dvasinė prie
varta, istorinė patirtis, 
nrincipinis klausimas, socia
linė pažanga, asme n i n i s , 
bendruomeninis gyvenimas, 
ekonominė, politinė, religi
nė bendruomenė, kultūri
nis įnašas, filosofinė kriti 
ka. tautiniai šokiai ir kt. 
Tačiau, kaip minėta, pana
šiais atvejais v a r t o j a m i 
būdvardžiai i)* su galūne 
iškas. Pasitaiko, kad tas 
pats rašytojas tame pačia
me rašinvie ar net tame 
pačiame saki n v vartom vie
na ir kita. Pvz. rašoma: 
organinis augimas ir orga
niškas išsiskleidimas, vaka- 
rietine. rvfietinė kultūra 
ir vakarietiška, rvtietiška 
civilize rii a, vakarietiškos, 
rvtietiškos technikos prie
monės: ši gramatika ne 
grvnai moksliška, bet prak 
fine: temos gali būti skau
tiškos. patriotinės ir lietu
viškos ir na n.

Tas narndo. kad abi mi
nėtos būdvardžiu formos 
yra galimos lygiagrečiai

• vartoti, ias rašytojas gali 
nasirinkti savo nuožiūra. 
Tai priklauso nuo to. ka ir 
kaip jis nori išreikšti. Dėl 
didesnio efekto sudarymo 
ar stiliaus naiva i r i n i m o 
leistina net su gramatikos 
taisyklėmis apsilenkti.

Atidžiau pastudijavus Ši 
L. Dambriūno rašinį, gali
ma daug iš jo pasimokyti.

YUCAIPOS ŽINIOS
Apie “Vilnies” rėmėjus
Antanette Russ, iš Lagu

na Beach, sunkiai sirgo ar
ti tris mėnesius namie ir li
goninėje. Tik biskelį su- 
sveikus, atsiuntė $7 ir su 
gailesčiu rašė, kad del sir
gimo priežasties negalėjo 
anksčiau pasveikinti “Vil
nies” dalininkų suvažiavi
mo.

Antra draugė irgi prida
vė stambią auką—$50 “Vil
niai”. Atsiprašo, kad buvo 
pamiršusi laiką, kada įvyko 
vilniečių suvažiavimas.

Tai tikrai yra vertos di
delės pagarbos tos mūsų 
draugės.
Rengiasi apleisti Yucaipą

S. Vėšys rengiasi važiuo
ti kur nors toliaus j Kali
fornijos miestus pavan d ra
vėti.

Svečias veltui laiko neeik
voja, jis čia surado vieną 
naują “Vilniai” skaitytoją 
ir įrašė į LLD kuopą nau
ją narę. Bravo, Stasy! Tu 
mums čia labai reikalingas, 
ir mes tave kviečiame

bet “Vilnies” dalininkų 
sveikinimui ji surinko iš 
kuopos ir pašalinių 57, už
uojautai Ks. Karosienės šei
mai, mirus jos motinai A. 
Balčiūnienei — $36.

Finansinis raportas rodė, 
kad kuopa tvirtai stovi fi
nansiniai^ nes velionies Jo
no Žeko piniginio palikimo 
dali gaus ir kuopa po kiek 
laiko. Ilgai nepamiršim ve
lionio J. žeko.

Iždininkas irgi pateikė 
gerą raportą.

Užrašu sekretorius J. De
mentis nepatenkintas, kad 
rašant į “Vilnį” sveikinimą 
dailininkų suvažiavimui, 
buvo praleista jo pavardė. 
Tikiuosi, kad J. Dementis 
supranta, kad tai padaryta

Brockton, Mass.
Gražiai, laisvai palaido

tas “Laisvės” skaitytojas 
Petras Kmaras, kuris mirė • š 
gegužės 27-tą dieną. Velio- šiite: 
nis buvo pašarvotas V. Ya- lauk 
kavonio Šermeninėje. Buvo 
daug gėlių ir skaitlinga lan
kytojų.

Laidotuvės įvyko gegužės 
31-mą d. Palydovų buvo 
daug. Atsisveikinimo kalbą 
kapinėse pasakė G. Šimaitis 
primindamas ir kitus mi
rusius pažangius lietuvius, 
“Laisvės” skaitytojus, LLD 
narius, iš viso perskaityda- 
mas apie 40 pavardžių.

Velionis Kmaras gime- 
Lietuvoje, Kuršėnų apylin-

vyk 
“La 
jau 
birž 
dide 
nę : 
Avė 
ryje

Philadelphia, Pa.
Tai ir sulaukėme!
emet ilgokai laukėme 
snio oro, tai jau ir su
ėmė.

Senokai rūpinomės apie 
mą į balti m o r i e č i ų 
svės” pikniką. O jis 
čia pat. Sekmadienį, 

elio U d., 9 vai. ryto, 
lis busas pradės kelio- 
nuo 4th St ir Girard 
, Sustos dargi Cheste- 
, 339 E. 4th St.
slionė ir parengimo 
s 1 a s visiems žinomas.t i k

Šienhet turėsime tai, kad 
inų vairuotojai turės 

ža-
m as

su

u z

h 
de-

nri psaga vra. m -onis, nyz., su tokiu pasirinkimu daž-
žodžiuose krikščionis, mies
čionis. pagonis, (pagonas) 
ir kt. Bet iš to. kas nusaky
ta. negalima daryti išvados, 
kad kiekviename žodyje 
priesagos -onas ir -onis yra 
nelietuviškos. Turime lie
tuviškų žodžių, kur prie
sagos -onas ir -onis yra sa
vos, pvz. dirvonas, nevido
nas, valdonas, žiūronas, 
geltonas, raudonas, ligonis, 
velionis ir kt.

b. -iškas reiškia būdingą 
dSikto ypatybę.

Čia turime galvoj tokius 
posakius kaip: moksliškas 
veikalas, lietuviški papro
čiai, vokiškas raštas, vy
riški drabužiai, žmogiškas 
gyvenimas ir kt. Visi šie 
būdvardžiai reiškia nepana
šumą, kaip pirmiau pateik
tuose pavyzdžiuose, o bū
dingas daikto ypatybes, t.y. 
ypatybes, « atitinka n č i a s 
daikto būdą, arba prigim
tį... Moksliškas veikalas 
yra mokslinio pobūdžio vei- 
.kįdas, kurio esmė yra 
MMslas...
■Vartodami būdvardžius, 
reiškiančius panašumą, vi
suomet turime galvoje du 
dalykus, nes juk turi būti 
dalykas, kuris yra j ką pa
našus ir antras dalykas, į 
kurį pirmasis panašus. Tuo 
tarpu vartodami būdvar
džius, reiškiančius būdingą 
ypatybę, turime galvoj pap
rastai tik viena dalyką. Sa
rdami moksliškas veika- 
•Abgalvojame ne apie vei- 
MR, kuris yra tik panašus 
ĮKitą mokslo veikalą, bet 
tik apie vieną veikalą, tu-

nai tenka susidurti.
Jau šio rašinio pradžioje 

buvo pažvmėta. kad lietuviu 
kalbos būdvardžiai su šiom 
dviem galūnėm i kitas kal
bas dažnai verčiami tuo na
ciu žodžiu, pvz. mokslinis ir 
moksliškas — angį, “scien
tific”. Tai turėtų rodyti, 
kad iie šiuo metu yra vie
nareikšmiai. Iš tikrųjų jie 
skiriasi tik tuo, kad žymė
dami tą patį dalyką, jį 
skirtingais atžvilgiais api
budina. Sakydami mokslo 
ar mokslinis veikalas, tie
siog nurodome veikalo rū
šį jo priklausomybę mokslo 
veikalų sričiai, bet netiesio
giniai pasakome, kad jis 
yra ir moksliškas, t.y. pa
sižymįs tokiomis savybė
mis, kurios yra būdingos 
mokslo veikalams. O kai sa
kome moksliškas veikalas, 
tiesiog pasakome to veikalo 
būdingą savybę, bet netie
sioginiai jį priski r i a m e 
mokslo ar moksliniu veika
lų sričiai, nes moksliškas 
veikalas kitai sričiai prik
lausyti ir negali. Vadinas, 
vienu atveju nurodome, ku
rios srities tas veikalas, o 
kitu atveju — jis yra, t. y. 
kokios jo būdingos savybės.

3. Būdvardžių su galūnne 
iškas ir -inis konkurencija.

Jau esame pradžioje raši
nio minėję, kad yra daik
tavardžių (“nouns”) iš 
kurių daromi būdvardžiai 
tik su galūne -inis; yra vėl 
daiktavardžių, iš kurių da
romi būdvardžiai tik su ga
lūne -iškas; pagaliau yra 
ir tokių, iš kurių gali būti

SĖKMĖS, ŽVEJAI!
Savo nasirvžima žvejai 

įrodo darbais. Per pirmaii 
Siu mefu ketvirti iie sužve
jojo 300 tūkstančiu centne
riu žuvies — 25 tūkstan
čiais centneriu daugiau, ne- 
0-H buvo numatyta. ___

Traleriu laivvno žveju ko- 
lektvvas kreinėsi i Klaipė
dos laivu statvtnius. nrašv-

Apie mūsų draugus
LLD kuopos pirmininkas 

savo raporte suminėjo eile 
įnirusių nariu. Man rodosi 
vra geras dalykas nors sy
kį i metus paminėt savo kp. 
narius ir pagerbti juos 
perils darbus.

Teko susitikti Petra 
Elenute Zline-Žilinskus,
troitiečius. apsigyvenusius 
Pomona. Calif. Geros klo
ties naujoje vietoje.

Yucaipoje gyveno anie 10 
metu. Kazys Eidukaitis (D. 
P.), labai prielankus žmo
gus, ir mes su juo puikiai 
sugyvenome nėr ta laika. 
Gegužės 22 d. K. Eidukaitis 
gavo žinia iš Vietnamo ka
riško štabo, kad žuvo jo sū
nus Gediminas, malūnsnar- 
nio vairuotoiąs. K. Eidu
kaitis pardavė čia stuba ir 
skubiai išvvko į Cleveland. 
Ohio, pas šeima sūnų pa
laidoti. nes iis čia tik laiki
nai gyveno. Tai skaudi nau
jiena Kazimierui ir jo šei
mai, netekus vienatinio sū
naus.

Iš LLD kuopos susirinkimo
Birželio mėn. LLD kuo

pos susirinkimas praėjo 
sklandžiai. Narių dalyvavo 
ganėtinas skaičius. Įstoio 3 
nauji nariai į kuopa. Mūsų 
kuopai kvota, skirta LLD 
Centro — 5 nauji nariai.

damas nirma laiko, perduoti Tai dar dviejų trūksta.
eksnlnafuoti statoma didiii 
žvnivhos
“Vladas Rekašius”.

traleri-šaldytuvą dė,
Pirmininkės raportas ro- 

' , kad ji ne tik rūpinasi 
bėgančiais kuopos reikalais,

Susirinkimas svarstė su
rengti prakalbas mūsų žy
miam kalbėtojui A. Bimbai, 
jeigu tik bus proga.

Kitas dalykas; kaip nors 
atžymėti metinę mirties su
kakti velionio Jono Žeko 
rugpjūčio mėnesį.

Kitas kuopos susirinki
mas ivvks rugpjūčio 6 die
ną Paiko salėje, 1 valandą! dideliam

Alvinas

New Haven. Conn.
Mūsų naujienos

Mirė Juozas Masiulis, se
nas New Haveno gyvento
jas. Masiulis niekur nepri
klausė. buvo paranijonas, 
bet tolerantiškas žmogus, 
su kuriuo buvo galima su
sikalbėti. Jis vis sakė, kad 
turi šeimynos klausyti.

1908 metais. Apsigyveno 
Montelo, Mass., ir šioje apy
linkėje praleido visą savo 
gyvenimą. Vedė Kazimiera 
Ermanaitę, šeimoje gražiai 
sugyveno, užaugino sūnų 
Adomą ir gražiai išmoksli
no. Buvo “Laisvės” skaity
tojas. LLD 6-tos kuopos na
rys. taipgi priklausė prie Šv 
Roko Pašelpinės Draugiios.

Velionis buvo tikrai lais
vu pažiūru iki nat mirties, 
lankydavo visokius Pažan- 
giec-in susorinkimus. Paliko 

nuliūdime savo 
mvlima žmona Kazimiera, 
snnu Adoma su šeimyna ir 
daugeli draugu, su kuriais 
sueidavo ir diskusuodavo.

Po laidotuvių visi paly
dovai hnvo nakiesti sugrįžti 
i V. Yakahonio koplyčios 
ręsta n ran a ir ton buvo tin
kamai no vaišinti kaip padė- 
kavonė šermenų dalyviams.

proga pailsėti, nes visi 
da f ėsti į busą.

Ii i dabar mūsų kali 
mašinų vairuotojai 

kaip ir pavergti. Drau- 
keliaujanti i parengi- 
tikėiosi. kad atvykęs 

jų namu ir juos pasi- 
o po visko į namus

be- 
bu-

mi-
Ve-

Birželio pirmą dieną 
re Teresnė Šoliūnienė. 
lionė buvo LLD 32-os kuo
pos narė, Laisvės skaityto
ja ir rėmėja. Mirė po ilgų 
metų ligos, paliko nuliūdi
me sūnų, dukra ir keletą 
anūku. Linkiu likusiai šei
mai užuojautą, o Teresei 
ilsėtis ramiai.

Mūsų kolonijos jaunimas 
perkasi namus toliau už 
miesto. Namukai maži, ke
turi kambarėliai ir viršuj 
du nebaigti kambarėliai. 
Jeigu nori juos naudoti, tai 
pats turi juos baigti įtaisy
ti. Jau trečias atsitikimas, 
kai tokie namai užsidega, 
jie, turbūt ,nelabai saugūs, 
ypatingai vaikučiams, ku
rie miega viršuje. Kodėl 
valdžia nekreipia dėmesio, 
nežinau.

J. Kunca

„ ___ ĮJĮU ■ ^1II»U - ----- r ----- _______________ ______ t --------- ----- ------- _ . .

Puslaidininkių fizikos instituto direktorius J. Požėla su S. Kalvėnu ir P. Baniu 
bandymų metu.

Birželio 4-ta gavau liūd
na -telegrama iš Kew Gar
dens. N. Y., kad diena prieš 
tai ten stebėdamas televi
zija staigiai mirė Antanas 
Šimaitis, mirusiu Šimaičių 
sūnus. Jis turėjo tik 43 me
tus amžiaus, buvo Antrojo 
pasaulinio karo veteranas, 
kovojo prieš nacius Prancū
zijos fronte. Jis buvo mano 
pusbrolio sūnus.

Velionis paliko nuliūdime 
savo žmoną Marie, dukterį 
Audrey ir sūnų Jimmy, | 
taipgi seserį Josephina, ku-!
ri gyvena Newtone, Conn., neseniai apsigyveno 
pussesere Heleną Depkey doie pas savo sūnų 
ir jos šeimyną West Engei- Jelskį.
wood. N. J., marčią Anną 
Šimaitienę Brooklyne, dėdę 
Augustina Šimaitį ir jo šei
myna ir kitus gimines Lie
tuvoje, Šakių rajone.

G. Shimaitis

likę 
vo ' 
gai, 
mus 
prie 
ims. 
parveš., Bet čia pamiršta
ma 
gyvi 
rųotoiams.
kelf 
sėdėti ir per didžiausia ma
šinų
met to nebus .

Kad baltimoriečiai mūs 
laukia, tai žinome. Vaizduo
dami per lankus, regėsime, 
kaip valstiečiai mums mais
tą augina, kaip mechaniš
kai kelius tiesia, tiltus sta
to. O su kiek draugu ir 
brangių nrietelių pasikalbė
sime! Namo grišime kiek 
pavargę, bet pajaunėję.

Skubiai užsisakyite buse 
vietas.

Kelionė i abi pusi—tik $4.
Skambinkite: A. Žalner, 

HJO 8-7226.
Smagios kelionės!

R. M. .

rimta skriauda jau pa- 
musiems mašinų vai- 

kuriems reikia 
ta valandų prie vairo

kamšatį važiuoti. Šie-

i.

Worcester. Mass.
Gavome liūdną žinią iš 

Lakeland, Fla., kad mire 
Domicėlė Jelskiene.

Jos vyras drg. Povilas 
Jelskis mirė šių metų pra
džioje.

Draugai Jelskiai pirmiau 
gyveno Worcestery

Hartford, Conn.
Laisvės choras važiuoja į 

Worcesterį birželio 11 die
ną. Autobusas išvyks tą 
dieną, sekmadienį, 12:30 po 
pietų. Kelionė busu į abi 
pusi kainuoja $2.50. Kvie
čiame visus pažįstamus ir 
bičiulius važiuoti į svečius 
pas worcesteriecius, kur 
mes visuomet gražiai, pri
imami ir maloni praleidžia
me laiką Olympia parke. 
Autobusas išvyks iš 157 
Hungerford St.

Draugą šilką užgulė di
deli sunkumai. Onytė dar 
operacijos pagijus po akių 
operacijos, o dabar pats 
George ligoninėje jau antra 
savaitė. Daktarai deda vi
sas pastangas, kad pasveik
tų. Linkiu viso labo abiem.

Washington.— D-ras Llo
yd Viet Berkerner, moksli
ninkas, mirė čia, sulaukęs 
62 metų amžiaus.

ir tik 
Flori- 
Karoli

liūdin-Domicėlė paliko 
čius savo sūnų Karoli ir 
i o šeima ir tris sesutes: 
Marion Petkūniene, Woces- 
tery, Marcele Kazlauskienę 
Elizabeth, N. J., ir Juliją 
Lietuvoje, taipgi 2 anūkus 
Floridoje.

Gaila netekti geru drau
gų. visą savo gyvenimą bu
vusiu pažangių lietuvių 
veiklos rėmėju.

Mūsų gili užuojauta šio
je liūdnoje valandoje liku
siems artimiesiems, o Do
micėlei tegul bus amžina 
ramybė Floridos žemelėje.

J. M. L.

NUŠVITO IR TOLIMI 
KIEMAI

Prienai.— Pieštuvėnų ko
lūkio žemdirbiams buvo y- 
natinga diena: Kauno me
chanizuotom - specializuotos 
kolonos elektrikai prijungė 
elektrą paskutiniams iki 
šiol neelektrifikuotiems ko
lūkio kiemams. Dabar visi 
216 ūkio kiemu elektrifi
kuoti. Kolūkio valdyba nu
tarė visas sodybas dar ir 
gazifikuoti. Darbai pradėti.

Maskva.— Tarybiniai mo
kslininkai paleido Į kosmo
są 163-iąjj satelitą.
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M. Baltulionytė

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATOSTOGŲ HAVAJUOSE
(Pabaiga)

Kalbant apie Havajų dar
bininkus, teko pastebėti, 
kad havajiečiai tamsiao
džiai sunkiai dirba kaip res
toranų, viešbučių patarnau
tojai. Žymėtina, kad šioje 
saloje juodveidžių teko ma
tyti tik porą ir tikriausiai 
jie buvo turistai. Havajie- 
tės mergaitės ir berniukai 
patarnautojai su įdegusio
mis nuo saulės odomis ir 
gražiais veido bruožais yra 
malonūs ir darbštūs. Kaž
kaip net nemalonu, kad taip 
vergiškai jie stengiasi tu
ristui patarnauti. Be abe
jo, samdytojų įsakyta būti 
nuolankiais.

Viešbučiuose ir restora
nuose havaj iečiai vienas 
dirba už du ir tris darbi
ninkus. Visur yra paverg
tų žmonių. Girdėjosi, kad 
havajiečiai mėgsta nevirtą, 
žalią žuvį valgyti. Jie sa
ko, kad šviežia tik pagau
ta žuvis, nesugadinta viri
mu, jiems skani ir sveika. 
Mums neteko žalios žuvies 
ragauti.

Vakarais viešbučiai duo
davo havajiečių muziką. 
Labai gražios Havajų dai
nos ir jų hula šokiai.

Senoje Honolulu salos 
miesto daly teko pastebėti 
suvargėlių. Vargo žmonių 
nameliai bei butai atrodo 
kaip mažos dėžutės, kurios 
jau atgyveno savo amžių.

Kad ir gražioje pasaulio 
dalyje visvien yra dviejų 
pasaulių žmonės: vieni gy
vena pertekliuje, o kiti ba
du miršta.

Pearl Harbor
z Pearl Harbor ^pasauliniai 
žinomas uostas nuo 1941 
japonų orlaivyno užpuoli
mo, kuomet ten žuvo tūks
tančiai žmonių. Balandžio 
19 dieną laiveliu “Leilani” 
plaukėme link minimo uos
to 12 V2 mylios. Sulipę lai- 
velin, pastebėjome 12 hava
jiečių jaunų berniukų 
mirkstant vandeny. J i e 
gaudė centus, iš mūsų laive
lio metamus į vandenį. Juos 
mėtė mūsų turistai, o hava- 
jieciai berniukai nerdavo 
vandenin centų ieškoti. 
Vanduo galėjo būti gilus. 
Mudvi su Telda stebėjomės 
šiuo nepaprastu vaizdu!

Link uosto laivelis slinko 
lėtai, o jo kapitonas pasa
kojo turistams japonų už
puolimo vaizdus, šios gra
žios salos žmonių išgąstį ir 
kančias.

Taip, ir be pasakojimų 
galima įsivaizduoti tas bai
senybes, kuomet tūkstan- į 
čiai sužeistų žmonių šaukė
si pagalbos, bet jos prisi
šaukti negalėjo.

Žvelgiant į mėlynąją jūrą 
ir besiklausant tų baiseny
bių pasakojimo, mudvi su 
Teklyte vos neapmirėm. Be 
abejo, ir kiti turistai jau
tėsi panašiai.

Artinantis laivui prie uos
to, pastebėjom du karinius 
laivus pirm mūsų šliau
žiant. Kapitono kalba nu
trūko, tik pasakė, kad šie 
du kariniai laivai, kurie tik 
prašliaužė, vyksta į Vietna
mą žmonių žudyti. Tiesa, 
kapitonas neištarė “žudy
ti,” bet visiems buvo aišku, 
kokį ten žudymai vyksta, 
kokios baisios tų žmonių 
kančios. Labiausiai skau
du, kad tose kančiose šian
dien miršta nekalti Vietna
mo vaikučiai.

Kapitonas vėl tęsė kalbą 
apie 1941 metų baisybes 
čia. Pnartėjom prie laivų 

kapų su jų kariais, šioje 
mėlynoje jūroje guli laivas 
“USS Arizona” ir kiti, šiam 
laivui su jame žuvusių ka
rių vardais pastatytas bal
tas paminklas amžinai at
minčiai. Liūdna ir skaudu, 
kiek čia jaunų žmonių žuvo 
ir kentėjo tuo laiku, kur 
mes dabar žvalgomės į vi
sas šio didelio uosto puses.

“Waikiki Beach Boy” 
laidotuvės

Balandžio 26 dieną teko 
stebėti nepaprastą vaizdą 
bei laidotuves.

šeštą valandą vakare prie 
žavingos mėlynos jūros 
pliažo susibūrė šimtai žmo
nių amžinai atsisveikinti su 
jūros mylėtoju vadinamu 
“Waikiki Beach Boy Pana
ma Davis,” kuris mirė ir 
labai pageidavo, kad jo pa
laikai būtų palaidoti jo nu
mylėtoje jūroje, kur jis vi
są savo brandų gyvenimą 
mokė turistus plaukti ir ant 
jūros su tam tikra lenta 
važinėti (surfing). Jo pe
lenai buvo paskleisti ant 
jūros bangų.

Panamos laidotuvės buvo 
gedulingos, su gausa gėlių 
ir daugybe jo havajiečių 
draugų maudymosi kostiu
mu o se ir su gėlių vaini
kais (Leis) ant kaklų. Be 
to, 16-ka laivelių (canoes) 
su jo draugais juose nuly
dėjo jo pelenus 400 mastų 
nuo jūros kranto ir pasklei
dė ant jūros bangų.
.Panama buvo- 57 metų 

amžiaus. Jis mirė nuo šir
dies smūgio' laike “surfing” 
ant jūros bangų pamokų. 
Du Honolulu dienraščiai 
gražiai aprašė pavyzdingą 
Panamos gyvenimą ir ge
rą charakterį. Dienraštis 
“Honolulu Star Bulletin” 
rašė, kad Panama buvo le
gendinis Havajų “Beach 
boy” (“pliažo berniukas”).

Štai jau diena, kada rei
kia pasakyti sudie šiai ža
vingai pasaulio daliai.

Beje, esant Havajuose, 
prisiminė skaityta R. Lau- 

BALTIMORĖS IR APYLINKĖ S VISUOMENĖS DĖMESIUI

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

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

Muzika nuo 3-čios vai. popiet iki 7:30 vakaro.
4

Gros puiki Polka Royal Orchestra
• (

“Laisvę” atstovaus Antanas Bimba
-■■■■ ■ ... ....................................  ..... ........... v

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

Vieta visiems žinoma, paranki svečiams priimti 
• z

Turėsime skanių valgių ir įvairių gėrimų
Įžanga vienas doleris asmeniui

•KELRODIS: Iš Philadelphijos miesto ir iš appyliinkės —• važiuokite ant kelio No. 40 iki 
Baltimorės. Privažiavę Haven St., sukite j kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. suki
te L 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

rinčiuko knyga “Trečioji 
dolerio pusė.” Vienoje kny
gos daly jis sako: daug au
tomobilių ir margai ap
sirengusių pagyvenusių mo
terų; kuo penesnė moteris, 
tuo ryškesni jos rūbai.

Jei rašytojas Laurinčiu- 
kas būtų atvykęs į Hava
jus, tai būtų pastebėjęs, kad 
čia ir jaunos ir senos motex- 
rys pasipuošusios ryškiau
siomis, įvairiausiomis spal
vomis. Tikrai čia spalvin
gas kraštas!

Gyvenimo lygis Havajuo
se maždaug lyginasi su San 
Francisko ir panašių kitų 
miestų.

Grįžtant į namus, autobu
sas atvežė į Honolulu aero
dromą visa valanda anks
čiau. Taip sutvarko Pan 
American lėktuvų linija. 
Atvykstančius atveža į vieš
butį, išvykstančius paima iš 
viešbučio ir atveža į aero
dromą.

Besižvalgant aerodrome, 
pasipylė šimtai jaunučių 
karių į aerodromą. Nuosta
bu, kaip dabar čia, iš kur 
jie ir į kur dabar jie vyks! 
Tik eina, eina! Paklausinė- 
ję, sužinojom, kad į Saigo- 
ną, į Vietnamą veža juos. 
Tiesiog šiurpas nupurtė 
mus. Dauguma jų tokie 
jaunučiai ir tokie liesi.

Pan American linijos par
eigūnas sakė, kad šie ka
riai viešėjo kelias dienas su 
šeimomis Havajuose prieš 
jų' išvežimą- į "Vietnamą.

Šių jaunučių berniukų 
veidai apsiniaukę, liūdni; 
jie žino, kur jie vežami — 
į baisias žudynes. Gal dau
gelis jų negrįš į namus...

Kaip baisu ir kaip gaila 
jaunų žmonių!

Kontroliuotomis rendomis 
apartmentinių namų savi
ninkai pagrasino sustabdy
ti visokį patarnavimą jeigu 
unijos lokalas 32B skelbs 
streiką.

Philadelphia, Pa.
Philadelphia didžiuojasi 

aukštojo mokslo mokyklų 
kiekiu ir mokinių skaičium.

Šiemet vien tik Pennsyl- 
vanijos universitete aukš
tąjį mokslą baigė 3,300 stu
dentų. O kur dar Temple 
universitetas, trys medici
nos kolegijos, keletas tech
nikos institutų, tapybos ir 
kitokių aukštesnio rango 
mokyklų ?

Philadelphiečiai nei ne
pajuto, kaip greit atriedėjo 
birželio 11-oji, toj nepa
mirštama diena vykimui į 
baltimoriečių pikniką pa
togiu Public Service auto- 
tobusu, kuris išeis 9 vai. ry
to, kampas Girard Ave. ir 
4th St. Apie už 10 minučių 
sustos paimti keleivių ant 
Eo. 2nd St. ir Moris. Už 
pusvalandžio sustos Cheste- 
ryje prie Lietuvių klubo. 
Patartina pribūti prie buso 
nurodytu laiku, nesivėluoti.

Teko girdėti, kad piknike 
dalyvaus svečiai iš Vašing
tono. Kiti iš “Laisvės” re
dakcijos kolektyvo. 7

Visi rimtai pagalvokime 
apie šį pikniką, nes tolimes
nė ateitis mums nežada 
skaitlingų piknikų.

Birželio 2-3 dienomis prie 
Dailės muziejaus atvirame 
ore suvaidintas veikalas 
“Mice in Wonderland.” Tai 
juokingas veikalas, pritai
kytas mažiems vaikams. 
Oras buvo šiltas ir giedrasį 
todėl susirinko arti tūks
tančio tėvų su savo vaikais 
stebėti veikalą.

i

Protestuodami prieš karą 
Vietname, per 24 valandas 
sėdėjo 52 jauni rekrutai, 
gavę šaukimo į kariuome
nę kortas. Kai kurie su
degino kortas prie militari- 
nės įstaigos.

“Laisvps” Reporteris

Sandwich, N. H. — Gegu
žės 30 d. čia mirė įžymus 
aktorius Claude Raine, su
laukęs 77 metų amžiaus.

MIAMI, FLA.
Gegužės 24 dieną įvyko 

LLD 75-os kuopos pietūs ir 
susirinkimas. Pietus paga- 
mino M. Valilionienė, E. 
Miller i enė ir A. Bečienė. 
Padėjo' ir kitos draugės. 
Skanių pyragaičių iškepė 
Mary Krupp. Ačiū drau
gėms už gražų pasidarbavi
mą. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet pelno nuo 
pietų paliko virš $14. Drau
gė M. Krupp pyragaičius 
padovanojo, ir bendrai 
draugės, kurios valgius ga
mina, visuomet moka ska
niai ir ekonomiškai paga
minti, tai ir susidaro pel
no, kuris organizacijai da
bartiniu laiku taip yra rei
kalingas.

Susirinkimo pirmininke 
išrinkta A. Paukštienė. 
Kuopos valdyba ir kultūri
nės veiklos komisija išdavė 
raportus. Labai gražiai ir 
tvarkingai viskas vedama. 
Po susirinkimo V. Bovinas 
turėjo prirengęs labai ver
tingą kalbą apie tai, kaip 
dabar eina karas Vietname. 
Prelegentas smulkmeniškai 
išdėstė svarbius istorinius 
punktus apie Vietnamo pa
dėtį, kokios jėgos lošia rolę 
tame kare ir t.t. Bovino 
kalba buvo daugiau refera
tas, hes palietė ne vien 
Vietnamo, bet Azijos padėtį 
bendrai. Drg Bovinas, be 
abejo, įdėjo daug laiko ir 
darbo į tokios kalbos pri- 
rengimą mažai grupei. Bū
tų gerai, jeigu tas: refera
tas tilptų spaudoje.

Darbas už taiką Miami 
Beach eina gerai. Daugiau
sia dirba žydų tautybės 
žmonės. Ten yra susidariu
sios bent trys grupės tam 
pačiam tikslui. Viena gru
pė susideda iš studentų ir 
jaunų profesionalų. Kita 
grupė iš senesnio amžiaus 
žmonių, daugiausia moterų. 
Toje grupėje dauguma atei
viai. Trečia grupė save va
dina Taikos centru. Bet vi
sos minėtos grupės dirba 
tam pačiam tikslui. Pasida
linimas į grupes siekia ge
resnių rezultatų.

Veikla varoma gerai, bet 
•taikos veiklai reikia ir fon
dų. 75-ta kuopa visuomet 
prisideda kiek gali.

Atsiranda tokių besmege
nių, kurie numeta netinka
mą žodį: sako: tai žydų su
galvotas darbas. Taip, žy
dų sugalvotas, bet žydai 
yra kovingi žmonės ir pa
sišventusiai dirba. Taip ir 
"šiame klausime. Dirba už 
taiką tos vargšės senos 
moterėlės, neleidžia laiko 
veltui. Nors daugelis jų tu
ri virš 80 metų amžiaus, bet 
paskutinėmis pastangomis 
einaį su kitais į demonstra
cijas.

Norėčiau pataisyti vieną 
dalyką, kurį, privalėjau pa
daryti anksčiau. Rašant 
apie ligonius, nepriminiau 
apie vieną draugę, kuri tu
rėjo nelaimę. Tai yra Ma
ry Šmagorienė. Jau trys 
mėnesiai, kaip ji apsidegino 
dešinę ranką ir tik labai pa
lengva gerėja. Šmagorienė 
yra labai gerai žinoma vi
siems Brooklyno ir apylin
kės draugams, kadangi ji 
ten ilgai buvo Moterų Klu
bo raštininke ir visur dir
bo parengimuose. Dabar ji 
buvo tokioje skaudžioje ne
laimėje pamiršta. Tai ma
no kaltė, kad pražiopsojau. 
Linkiu greito pasveikimo ir 
apgailestauju. Tikiu, kad 
Brooklyno ir apylinkės Mo
terų Klubas pasiųs nors su
raminimo laiškutį.

Šiuo tarpu apie naujus 
ligonius negirdėti. Kurie 
sirgo anksčiau, tai tie dar 
vis po daktaro priežiūra. 
Tai J. Benikaitis. Helen 
Daubenskienė taip pat ligų 
varginama. Nuoširdūs lin
kėjimai visiems greit pa
sveikti.

E. K. Sliekienė

St. Petersburg, Fla.
Vietinės LLD kuopos-vice 

pirmininkė Paulina Blaš- 
kienė energingai dirba 
pramogose šeimininkės dar
bą. Ji buvo išvykusi ke
liolikai dienų į Čikagą. Da
lyvavo daktaro. A. Marge- 
rio į Lietuvą išleistuvėse, 
antinaciniame suvažiavime 
ir bendrame pasitarime su 
LLD Centro sekretore Ie
va Mizariene. Pagaliau, sa
kė, užkliuvusi ir Lietuvių 
Tautinėse kapinėse kapų 
puošimą dienoje. Tose ka
pinėse jau daug jos pažįs
tamų, kurie jau amžinai 
ilsisi. Paulina ir šiaip daug 
turi pažįstamų, su kuriais 
šia proga nori susitikti. 
Kada ji grįš, nežinome.

Ir kita šeimininkė Rožė 
Užusienienė išvyko į Čika
gą pas sūnų. Ir ši netrum
pai ten gyvenusi ir turi 
nemažai pažįstamų.

Lankėsi Kazio ir Tesės 
Sholūn!ų~ duktė Mildred, 
žentas Jack Cunningham ir 
anūkė Linda iš New Ha
ven, Conn. Neilgai jie ato
stogavo; greitai jiems rei
kėjo grįžti prie kasdieninio 
užsiėmimo.

Yra sergančių. Jurgutis 
Bernotas serga, jam gal 
teksią gulti ant operacinio 
stalo.

Kuopos iždininkas Jonas 
Rūbas, begražindamas savo 
namelį, puolė ir iš peties 
išsinarino ranką. Greitai 
supratęs pąvojų, pasidavė į 
ligoninę. Renka atitaisyta, 
bet skausmai dar vargina. 
Jo žmonelė irgi nestipri, o 
namuose reikalingas bent 
vienas sveikas žmogus. Dvi 
bėdos kartu.

Linkime visiems ligo
niams atgauti pilną svei
katą.

Andrius ir Monika Raš
kauskai, iš Waterbury, 
Conn., apsigyveno Florido
je. Dar gyvendami vietoje 
rašė čia savo draugams, 
kad jie planavę pastoviai 
apsigyventi St. Petersbur- 
ge. Kai atvyko; įsigijo na
melį bemaž 30 mylių nuo 
šio miesto.

Laimingai jiems gyventi 
Floridos padangėje!

Tėvams pagerbti ruošia
mas linksmas pobūvis įvyks 
birželio 17 d. Pietūs bus 
su visais skanėstais 12 vai.

Bus ir graži meninė pro
grama; ją atliks moterys. 
Skambės dainos, bus skai
tomi eilėraščiai; veikiau
siai, bus ir trumpa paskai
tėlė apie tėvelius; na, ir 
šokiai.

LLD 45 kuopos nariams 
nereikės mokėti įžangos’ 
pašaliečiai užsimokės.

Pasimatysime, tėvelių pa- 
gerbtuvėse.

Vikutis .

DeGaullis atidėjo vizitą 
į Lenkiją

Paryžius.— Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle buvo 
nusitaręs birželio 7 d. vykti 
į Lenkiją oficialiam vizitui, 
bet dėl įvykių Vidurio Ry
tuose, savo kelionę atidėjo 
tolesniam laikui.

IŠ mūšy viešnages 
Lietuvoje

Balandžio 26 d. išskria 
me lėktuvu į Lietuvą tris 
mano žmona, dukra ir aš.1 
Už dviejų dienų jau buvo
me Vilniuje.

Vilniaus aerouoste sutiko 
mus būrys giminių su 
džiaugsmo ašaromis ir gė
lėmis. Kaip malonus buvo 
tas momentas! Aerouoste 
taipgi buvo atvykę sutikti 
mus Albinas Sutkus, turis
tų viršininkas, ir V. Belec
ko sesutė su vyru, Juozapa- 
vičiai.

Sutkus mus nuvedė į Ne
ringos viešbutį, o iš ten ėjo
me
tai trane 
mis. Turėjome skanius pie
tus 
si 
bė

pietauti Dainavos res- 
su visais giminė-

čia 
vi: 
jų

ba

iš visokių patiekalų. Vi- 
linksmai valgėme ir kal- 
omės.
Ant rytojaus Juozapavi- 
i mus išvežiojo po visą 
nių. Matėme daug nar
namų ir įdomių vietų.

Sekančią dieną jau buv^ 
gegužės 1-oji, tai matėme 
diceles parodas, maršavi- 
mis su dainomis ir muzika, 
nei; visas Vilnius skambėjo. 
Šitomis dienomis ėjome į 
balius, koncertus ir kitas 
įdomias vietas.

Paskutinių savaitę mūsų 
buvimo Lietuvoje, važinėjo
me provincijoj su Sutkaus 
Volga. Buvome Rokiškyje, 

piškyje, Pandielyje, Sve- 
ir Kovarske pas 

dvilus, kurie labai malo
niai mus priėmė ir pavaiši-

Kr 
dasuose 
Ge

buvo! Suruoštas dicL 
usias balius, pilni nanw 
kiemas žmonių, muzika

gi

no
Vėliau važiavome žmonos 

tė\ iškyje ir ten kad buvo, 
tai 
žia

I ir
grojo, o mes valgėm ir gė
rėm, šokom ir dainavom vi
są naktį.

lylūsų dukrai, Rūtai, taip- 
patiko Lietuva. Ji sako: 

d^bar aš jaučiuosi, kad esu 
tuvė, turiu savo šalį ir 
e savo gimines— pusbro- 

pusseseres, — kurie 
n taip malonūs ir arti- 
” Vienas giminaitis at- 
ido net iš Taškento. Rū- 
verkė išvažiuodama iš 
niaus, o vienas giminai- 
palydėjo net į Maskvą 
mat, važiavo pirmiau 

s abiejų).

Lie 
joj 
liuš, 
mat 
mi.: 
ski 
ta 
Vii 
tis 
(ji, 
mū;

Vienu žodžiu, visi turėjo
me 
gia

viz

gerą viešnagę ir si£a- 
cJi praleidome laiką.
Beje, noriu pranešti, kfe 
Bimbos kalbos per tele- 
ją žmonėms patiko, ypa

tingai moterims.
Taipgi reikia paminėti 

Mieiurino kolūkį, kuris ran
das i Būtinoj. Kolūkio pir
mininkas Vladas Kalčys la- 

. sumanus ir malonus 
ogus. Gal už tai ir jo 

vec amas kolūkis taip gerai 
gyvuoja. Auginamos kiau- 

ir karvės gerai atrodo ir 
sakoma, duoda gero pelno.

K. čiurlis

bai 
žm

lės

Gheto mokyklų studen
tai demonstruos

Kelių gheto aukštesniųjų 
mo tykių studentai ruošia 
demonstraciją birželio 9 d. 
Un 
kov 
nuc 
tarnybon.

on Square, New Yorke 
ai prieš verstiną jau- 
lių ėmimą militarinėn

S 
ja 
kai 
to

garbiausia jie protestuo- 
orieš jaunuolių vežimai 
o lauką Vietname. fKj 
mokyklų ‘ studentai®

dai giausia negrai ir porto- 
rik ečiai.
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Brockton, Mass.
Gegužės 28-tą d. Moserų 

tos Klubas turėjo 
eiseną K. Ustupų 

Diena buvo labai gra- 
žmonių turėjome ir vieti

nių ir iš kitų miestų, dau
giausia iš Haversville ir 
Lawrence, tarp jų ir Kaz
lauskai. Kalbėjomės apie 
apskričių pikniką, kuris 
įvyks birželio 18-tą Maple 
parke Lawrence Methuen, 
Mass. S. Lenkauskas sake, 
kad parkas tai dienai jau 
užimtas, tik reikia rengtis 
edalyvauti piknike ta pro
ga. K. /Ustupas jam pagel
bėjo. G. Šimaitis jau turi 
susirašęs arti 30 žmonių, 
dar yra vietos 5-tai žmonių. 
Matykite K. Ustupą ar G. 
Šimaitį ir būsite užrašyti 
važiuooti į pikniką.

Noriu priminti, kad Mo
terų Apšvietos Klubas ba
landžio pabaigoje turėjo 
skaitlingą savo nanių susi
rinkimą, kuriame tarp kit- 
Ao nutarta paaukoti “Lais
ves” reikalams dešimt dole
rių. Manau, kad minėtas 
klubas ką nors paaukos 
“Laisvės” piknikui, kuris

na Ramovos parke.

Beirutas, Lebanonas. —
Damasko radijas atsišaukė 
į visų arabiškų šalių dar
bininkus, kad jie sunaikintų 
rynas, kuriomis teka alie
jus, patenkąs i “priešo ran
kas.”

Los Angeles, Cal.—Vagi
šiai išvogė iš Garcia auksi

nių daiktų krautuvės apie 
■5150,000 brangių daiktų.

Telegrama
Visasąjunginė laida

Vilnius. — Vakar visasą
junginis radijas surengė 
eilinę tarybinių respublikų 
radijo festivalio dieną, 
skirtą Lietuvos Tarybų So
cialistinei Respublikai. 
Šiemet tokios radijo laidos 
organizuo j a m o s Didžiojo 
Spalio penkiasdešimtmečio 
garbei. Per visasąjunginį 
radiją, girdimą visoje pla
čioje Tarybų šalyje, kalbė
jo Lietuvos Kompartijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus.

Lietuvos keliais — taip 
vadinosi viena iš laidų, ku
ri papasakojo apie didelius 
ekonominius ir kultūrinius 
pertvarkymus respublikoje 
Tarybų valdžios metais. 
Tai pačiai temai buvo skir
tas ir radijo laikraštis 
“Darbininkas.”

Eteryje nuskambėjo spe
ciali Lietuvos kolūkinės ra
dijo stoties laida. Lietuvos 
žemdirbiai pagal praėjusių 
metų rezultatus tapo visa
sąjunginio lenktynia v i m o 
nugalėtojais Pabaltijo res
publikų tarpe.

Radijo stoties Junost vieš
nia tą dieną buvo Lietuvos 
jaunimo radijo banga. Ji 
papasakojo apie tai, kaip 
respublikos jaunuoliai gau
sina šlovingąsias Lietuvos 
darbininkų klasės revoliuci
nes ir darbo tradicijas.

Laida leido pakeliauti po 
trijų Lietuvos naujo mok
linto tyrinėjimo institutų 
laboratorijas. Literatūrinės 
laidos supažindino radijo 
klausytojus su šiuolaikine 
Lietuvos proza ir poezija.

Liūdnas Prisiminimas
Su gailesčiu širdyje prisimenu ir gerbiu 

šeimos narius—
JONAS ŽUKAS
JURGIS ir TEKLĖ TVARIJONAI
STASYS TVARIJONAS
ELEANORA ČEPONIENĖ

—Helen žukiene
Binghamton, N. Y.

iš Lietuvos
Plati buvo ir muzikinė pro
grama.

Radijo diena, skirta Ta
rybų Lietuvai, baigėsi est
radiniu koncertu. Eteryje 
nuskambėjo nauji Lietuvos 
artistų atliekamų dainų 
įrašai.

Europos čempionas
Lietuvos televizijos žiū

rovai matė iš Romos trans
liuojamus Europos bokso 
čempionato finalinius susi
tikimus. Pussunkiame svo
ryje vilnietis Danas Poznia
kas rungtyniavo su Vaka
rų Vokietijos atstovu Pete
riu Cerberiu. Gražiai nu
galėjo Lietuvos boksinin
kas, antrą kartą tapdamas 
Europos čempionu. Jam 
įteiktas aukso medalis.

Į šias pirmenybes bu
vo išvykęs ir kaunietis 
.Ričardas Tamulis. Bet jį 
ištiko nesėkmė. Pirmojo 
susitikimo pabaigoje, būda
mas pranašesnis už savo 
varžovą iš Rumunijos, Ta
mulis susižeidė ir teisėjai 
neleido baigti kovos. Kau
niečiui, kuris anksčiau bu
vo tris kartus iškovojęs 
Europos bokso čempiono 
vardą, užskaitytas pralai
mėjimas.

Įdomu pažymėti, kad 
Danas Pozniakas, vykstant 
į 'Romą, buvo išrinktas Ta
rybų Sąjungos rinktinės 
kapitonu.

x A. Vaivutskas

Miami, \F 1 o r i d a.—Č i a į vy
ko Lotynų Amerikos aukš
tųjų katalikų bažnyčios 
prelatų konferencija, ku
rioje buvo pasakyta, kad vis 
daugiau Lotynų Amerikos 
žmonių “krypsta į kataliky
bę”.

Washington. — Šalies 
Aukščiausiasis teismas bir
želio 12 d. išvyksta atosto
gų. Susirinks tik rudenį., 
kada nors po Labor Day.

Philadelphia, Pa.
Rengiamas išvažiavimas 

spaudos paramai. Orase jau 
šiltas, visi skubame į lau
kus, kad atsivėdinti, o Phi- 
la. artimi draugai sušilę 
dirba, kad pripildyti didelį 
autobusą pilną mūsų mielių 
tautiečių.

Sako, kad dar yra vietos, 
tad būkite geri, pakalbiin- 
kite jūsų artimus ktimynus 
ir pakvieskite juos važiuoti 
kartu su jumis į mūsų kai
mynų B altinio re j e rengia
mą pikniką, birželio 11 die
ną autobus sustos 9 vai. 
prie 4 ir Gerard Ave.; o 
bent kiek vėliau prie 2nd 
St., o už pusės valandos, 
9:30, prie Klubo svetainės, 
339 E. 4th St. Chester, Pa

Būkitekur kam patogiau, 
aš užtikrinu, kad mes visi 
maloniai praleisime laiką, 
būsime įdomioje sueigoje, 
sutiksime seniai matytus 
drgus, mielus tautiečius, 
vaišingus B altinio res šeimi
ninkes. Laukime laiku nu
rodytose vietose.

A. Lipčius

Worcester, Mass.
Vieša ..padėka .už masinę 
užuojautą .did. .nelaimėje

Ištikus mūsų šeimoje gy
vybę sukrečiančiai nelaimei 
—važiuootės avarijai, kuri 
skaudžiai sukėtė visą mūsų 
šeimą, aš, viena jos išven
gusi, staigiai pasijutau 
esanti bėry bėję tamsioje 
tuštumoje. Matėsi ilga, sun
ki šeimos kova už gyvybę, 
sveikatos atgavimą, prieš 
akis stojo ištiktos nelaimes 
nežinomos pasekmės atei
tyje.

Tokiame atsitikime rei
kia pajėgumo, susikaupimo, 
nusiraminimo nelaimių iš
tiktai šeimai. Jaučiau, kad 
nerasiu tinkamo žodžio, kad 
padėkoti visiems draugams, 
kurie atėjo be rezervacijų 
teikti visokeriopą pagalbą 
sužeistiem ir man namuose. 
Giliai tenka jaudintis, kai 
tokiame aseitikime į pagal
bą ateina ir “tolimi” žmo

nės, kuriuos sutinki tik ret
karčiais ir su kurioais arti
mesnių ryšių neturi.

Jau mėnuo praėjo nuo 
įvykusoios nelaimės, bet 
dar vienam sūnui, dukrai ir 
tėvui tenka gydytis galuti
nam sveikatos atgavimui.

Brangieji, tokią jūsų vi
sų nuoširdžią, bragią užuo
jautą, iš arti ir toli, teiktą 
laiškais, atvirutėmis, gėlė
mis, dovanomis ir paslaugo
mis visuomet atminsime. 
Prašau priimti nuoširdų 
padėkos žodį nuo visų mū
sų.

Sukackų šeima

Vos pradžiūvus laukams, 
Drevernos žuvininkystės ū- 
kio darbininkai pradėjo pa
vasario darbus. Tręšiami 
žiemkenčiai, dobilienos, kul
tūrinės pievos bei ganyklos.

A. šaulys
Klaipėdos rajonas

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

HELP WANTED MALE
V "ELDERS: Heli-Arc. Experi- 

necessary. Good rate and ex- 
; fringes. Call collect. Per

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

(37-44)

ence 
cellen 
sonne 
Landsldale, Pa.
oppor unity employer.

MECHANIC, exp. motorcycle me
chanic . 
ment. 
Apply 

G

. Also lawn & garden equip- 
40 hrs. a wk. Good salary, 

in person.
COUNTRY GENTLEMAN 

4702 Čarlisle Pike, Harrisburg, Pa. 
737-3855 or 761-3565

(42-48)

CASTER, Class “A’', exper- 
in operating and setting-up 

io feasting machines. Located

DIE 
icnced 
zinc (J 
at Tacony-Palmyra Bridge. Compa- 
ny-pai i benefits.
CO., 6501 State Road. Phone 2-2200, 
Ext. 15.

DODGE STEEL

(42-48)

Full 
ho

EXPERIENCED BAKER 
time, 
idays

Good Salary plus paid 
and fringe benefits.

Apply:
SUPER MARKETAVIS

730 E. Pittsburgh, St.
Greensburg, Pa.

(43-45)

IV ALE & FEMALE

2 POT WASHERS

WORCESTER, MASS.
Mirus

Onai Krajewskai
(Peabody)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Alekui, 
sūnui Albertui ir jo šeimai, sūnui Harold, 

artimiesiems ir draugams.
J. K. Sabaliauskai
A. M. Sukackai
J. O. Dirveliai
F. M. Petkūnai
J. D. Lukai
J. U. Jeskevičiai
J. ZaleckaS'

L. Ausiejienė
J. Skliutas
J. Raulušaitis )
A. Vasilienė Į
Z. Brown
M. Green
H. Žilinskienė

Mirus

Onai Žiiinskaitei-Krajevskai
Reiškiame širdingą užjautą velionės dukrai ir 
jos dviem sūnum. Taip pat jos dėdėms Rapolui 
ir Baltrui Chuladams. Visiems jos giminėms ir 

draugams. Velionė priklausė LSK 
ir kitose organizacijose.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS 
2610 N. W. 119th St.

| Miami, Florida

VILIJAMPOLĖJE — 
NAUJA LIGONINĖ

Ši šventė ypač džiugi me
dicinos darbuotojams! Vili
jampolėje, senajame Kauno 
priemiestyje, atidaryta nau
ja ligoninė-poliklinika. Joje 
įrengti endokrinologinis', 
kardioreumatologinis, funk
cinės diagnostikos, gydy- 
mosios mankštos ir kiti ka
binetai, laboratorija, vais
tinė.

Naujausios ligoninės vyr. 
gydytojas V. Buciūnas pa
dėkojo Kauno statybos tre
sto Nr. 1 statybininkams už 
šviesius rūmus, savojo ligo
ninės kolektyvo žmonėms, 
moksleiviams—už talkinin
kavimą statyboje, pažadėjo, 
kad ligoninės personalas 
dės pastangas žmonių svei
katai užtikrinti.

Sellersville, Pa.
Piknikas pas Ramanauskus

Įvyks Sekmadienį

Lienos 2 July
Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS 

Worcester, Mass. 
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 13 Augusi 
Olympia Parke 

SHREWSBURY, MASS.

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

J PANTRY GIR?/

Experienced only

Night Shift

Apply

IERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

ft. Washington, Pa.
(39-52)

A1TENTION! 
portun 
Immed 
with lpw cost of living, 
yearly 
wk. wįth Sundays off. 
gėriai 
dential, 
814-635-2920 after 9 P. M.

Excellent Op- 
ty. Pharmacist wanted. 

. employment in small town 
$10,000 

plus fringe benefits. 43 hr. 
No mana

duties. All replies confi- 
For further detail phone 

(37-46)

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

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

Irene Janulis 
solistė

Albertas Daukšys 
solistas Jonas Sabaliauskas

solistas ,

Atvaizdai talentų, 'kurie dainuos solus ir duetus

Ona Dirvelienė 
solistė

Jonas Dirvelis
Aido choro vadovas

ir pats AIDO CHORAS, vadovaujamas J. Dirvelių

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

gražia programa.

Su naujom dainom programoje dalyvaus

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 
Vadovaujamas Wilma Hollis

pianistė

Call

COOK 
or 

PANTRY MAN 
or 

WOMAN
Mr. Dolack. MU 8-5800.

(42-45

FOR SALE
BETTS FARM AGENCY. Machinist
ancient
equippe d machine shop and beauti
ful hone on 2 acres. Close to King 
of Pru 
oppor.
required. Phone Wayne Dell, 1-584- 
6678.

owner selling completely

ssia. Est. business lifetime 
for good mechanic. $10,000

PRANEŠIMAI

(43-45)

RCESTER, MASS
) 11 kp. susirinkimas 
birželio 12 d., 29 En-įvyks

dicot; St. Turime svarbių 
reikalų aptarti, Apskrities 
pikniką, įvykstantį birželio 

“Laisvės” pikniką, lie- 
d., Montelloje, ir turi-

18 d., 
pos 2
me vietinių reikalų.

Jeskevičius, Sekr.
(43-44)

Newark, N. J.
Dėmesio Newarko ir Apy

linkės Gyventojams!
Russian American Center of 

•k vyksta busu j Arrow 
Liepos 2 d. Kas nori ūž
ti vietą buse, skambin- 
akarais Bl 8-4975 (Uk-

Geri Pietūs—Skanūs Valgiai

Newa:1 
Park, 
sisaky 
kite v 
rainiai Home), arba J. Seme- 
navich 
Parko 
ta 19 
nuo Ukrainą Namo, 723 So. 
14th St., 8 v. ryto. Pirmas su
stojimas bus prie Bamberger 
krautuvės, Washington- Mar
ket St 
na ge

’ui 242-4809. Arrow 
Bendrovės bus atžymė- 

m. gyvavimo. Busas išeis

, antras prie Lackawan- 
ežinkelio stoties.

(44-45)
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Juozas Mikuckis rašo iš 
Tarybų Lietuvos

Baltimorietis lietuvių po- m. būsiu Montrealyje, iš ten 
etas Juozas Mikuckis, ku-į skrisiu į New Yorką. Gal 
ris š. m. gegužės 19 d. iš-1 iš Montrealio Jums paskam- 
vyko į Tarybų Lietuvą, da
bar rašo iš Vilniaus:

Vilnius, 1967-V-31
...“Vienos širdies per 

maža” visa pajusti, visa ap
rėpti. Važinėjau po Lietuvą 
ir vienas ir su sūnum. Lan
kiau savo tėvų kapus, savo 
gimto kaimo sodybas. Pla
čiai išsikalbėjau, jų gyvena
mose vietose su giminėmis 
ir kaimynais. Panemuniais, 
gražiais asfaltuotais keliais, 
nusiritau iki Raudonės, ten 
mano sūnus, uošvijoje, turi 
bites. Aš gi aistringas bi
čių mylėtojas. Dar reikės 
lankyti Palangą, — ten jau 
vasaroja rašytojai — Gri
cius ir kiti. Sūnus pataria 
į Palangą vykstant dalį 
vandens kelio atlikti amfi
bija (amphibia), tai toks 
vandens “paukštis.” kuris 
per valandą, vos siekdamas 
vandens paviršiaus, plaukia 
iki 80 kilometrų!
langos grišime orlaiviu. Ar 
ne stebuklas?! O tas 
būklas įvvko žmogaus pro
to ir valios jėga.

Birželio 11 diena prade
du grįžimo kelionę j U S A . 
kur palikau savo sunkiai 
sergančią žmona — savo 
Svajonėle. Iš Vilniaus iš- 
skrisiu birželio 11 d. į Mask
vą. Birželio 12 d. 11 vai. 10 
min. iš Maskvos į Montrea-

insiu.
Siunčiu iš Gintaro Šale

lės gražius viso geriausio 
linkėjimus Jums ir išlydė ju
slėms mane iš Baltimorės 
bičiuliams Juozui ir Pran
ciškai D ei t u v a m s, Sta
niams ir Urbonui.

Jus gerbiąs
Juozas Mikuckis

Pa-

ste-

Šalčiausias pavasaris
New Yorko oro biuras 

skelbia, kad čia šių metų 
pavasaris buvo rekordiniai 
šalčiausias ir lietingiausias.

Panašus pavasaris čia 
buvo, nors ne tiek šaltas ir 
lietingas, 1893 metais. Po 
to tokio šalto pavasario, 
koks šiais metais buvo, vi
sai nėra buvę.

Oro biuras taipgi skun
džiasi, kad dėl prasto oro 
žmonės oro biurą kaltina, 
ypač todėl, kad iš anksto 
jis neįformuoja, o kartais 
ir klaidingai informuoja. 
Bet, sakor niekaip kol kas 
negalima iš anksto visai 
teisingai oro persikeitimus 
perduoti.

Kiti pranašauja, kad ir 
vasara šiemet gali būt šal
toka. Bet biuras teigia, 
kad iš anksto negalima nu
matyti, kokia bus vasara.

Šiomis dienomis

Mieste pasidairius
Parko 
didelis 
basei- 
Nebū-

Banketą Johnsonui su
rengė vietinis Demokratų 
partijos aparatas. Jame 
dalyvavo ir senatorius Ro
bertas Kennedy, kuris laiks 
nuo laiko smerkia tam tik
rus Vietnamo karo aspek
tus. Šiame bankete jis, bet
gi, gan entuziastiškai parė
mė Johnsoną kaip Demo
kratų partijos lyderį ir nu
matomą prezidentinį kan
didatą. Tie taikos judėji
mo nariai, kurie dar turės 
iliuzijų, kad Kennedy gal 
taps plataus taikos fronto 
lyderiu, dabar turės jų at
sikratyti.

Bet tas 
Demokratų 
sentimento 
tarpu, kai
draugai radosi vid-uie, su 
Johnsonu, visa eilė Demo
kratu partijos tain vadina
mu “reformos” klubų Ivde- 
riu radosi lauke, su pikie- 
tais.

Savininkai triukšmavo
Apartmentinių namų per

oraš
lį, tą pačią dieną 19 vai. 10 smarkiai atšilo.

Mirus . - •

Magdalenai Juškienei 
Richmond Hill, N. Y

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Jo
nui, sūnui Henrikui, marčiai Lillian, anūkams 
Reynold ir Kenneth, seserims ir žentams, Petrei 
ir Jonui Semėnas, Ievai ir Vladui Grannas, ir 
kitiems giminėms, gyvenantiems šioje šalyje ir 
Lietuvoje.

T. Warner M. Ciberskienė
A. Vaznienė A. A. Mitchell
F; E. Vaitkai A. Mikalaus
V. V. Venckūnai A. Rainienė
S. Večkys S. Sasna
S. J. Vinikaitis B. N. Skublickai
P. Višniauskas II. P. Siauriai
M. Yakštis M. Stripeikienė
L. Kavaliauskaitė M. šukaitienė
A. F. Yakstis Amelia Young
V. A. Nevins K. B. Briedis
Jonas Siurba P. Gustaitis
Jonas Gasiūnas E. Bieliauskienė
A. ir I. Bimba V. Lisajienė
W. ir A. Malin O. Titanis x
N. ir P. Bukniai John Sbhultz
J. ir J. Lazauskai E. Sungailienė
P. M. šolomskas Viktorija Zubov
K. Petrikienė Vera Urbonas
O. V. Čepuliai K. I. Levanai
M. Tamelienė Jonas Mikaila
T. StoČkienė O. Dobilas
O. Kazlauskienė Adelė Petraitis
N. P. Ventai K. K. Simon 1
Julia Šimkienė J. E. Kasmočiai
P. Bečis G. Danilevičienė
J. K. Rušinskai G. Diržuvait
Pranas Yakstis V. Guris
E. Jeskevičiūtė Ą. Cibulsky
J. Anskienė F. Varaška
A. Balčiūnas A. A. Gilmąn
J. 0. Babarskai Geo. Wareson
P. Bieliauskas D. F. Mažiliai
V. Brusoikienė D. A. Veličkai
J. A. Meškiai 0. Repsevičiūtė
P. Collins J. T. Buivydai >
H. R. Feiferiai J. Weiss,
D. Galinauskienė I. iR. Mizarai
J. Gužas N. I. Iešmantai
M. Kalvaitienė M. Klimas
A. černevičienė J. Grybas
M. Kavalūnas A. F. Lupsevičiai
W. B. Keršuliai Chas. Aleksynas
K. Čeikauskienė Mildred Stensler
P. Kunca M. Stakoff 1

1
•• , A > . •

Naujas baseinas...
Šiaurinėje Central 

dalyje atidarytas 
naujas plaukiojimo 
nas (šwiming pool),
tų didelė naujiena, jei ne 
vietovė, kurioje baseinas 
įrengtas. Mat, šiaurinis mū
sų didžiojo centralinio par
ko ruožas atsirėmęs į Har
lemą. Iki šiol Harlemo gy
ventojams buvo sunkiau, 
negu bet kam New Yorke, 
vasaros karščių metu pa
siekti kokį nors pliažą arba 
baseiną. Dabar bus žymiai 
lengviau, nors nėra abejo
nės kad baseinas bus per- 
kimštas, nepakankamas...

Miesto valdybos nariai 
gan atvirai ir ciniškai kal
ba apie to baseino įrengi
mą. Kitaip sakant, dešimtys 
tūkstančių jaunų negrų be 
darbo, be vilties ir be pers
pektyvų, mūsų tvankios, 
dulkėtos ir mizerniškos va
saros laiku gal nebus taip 
palinkę protestuoti, susi
remti su policija, jeigu ne
toliese yra baseinas, kur jie sonalo streikas pasibaigė, 
galės atsivėdinti.

Gerai, kad baseinas 
įrengtas, gerai, kad kovin
gasis Harlemo elementas 
privertė miestą bent tą ma
žą koncesiją padaryti. Bet 
jeigu mūsų “miesto tėvai” 
mano, kad čia jau galuti
nis vaistas, jie labai apsi
rinka. Kur kas labiau pa
grindinės, taip, šimtus kar
tų labiau pagrindinės, pa
kaitos turės būti padary
tos, kad Harlemo žmonės 
pasijustų traktuojami kaip 
žmonės. • 1

1,400 pikietavo
, Kuomet prezidentas 
Johnsonas praeitą savait
galį lankėsi New Yorke, 
apie 1,4400 !newyorkiečių 
pikietavo viešbutį, kur 
Johnsonas dalyvavo banke
te. Tokį skaičių padavė 
New Yorko Times. Iš Tik
ro skaičius gal buvo dides
nis, gal arti 2,000, bet tai 
ne taip jau svarbu. Svarbu, 
kad ir 1,400 yra didelė mi
nia tokiame atsi tikime. 
Taikos judėjimas nesilpnė
ja, kaip kai kas sako. Jei
gu be didelio organizavimo, 
prisirengimo ir skelbimo 
apie. 1,400 žmonių gali 
snontaniškai susirinkt kad 
demonstruoti prieš Johnso
ną, tai anti - karinis senti- 
mentąs ne tik nesilpnėja, 
bet stiprėja.

kad 
nėra 
Tuo

nereiškia, 
partijoje 
už taiką.
Kennedy ir jo

Namų prižiūrėtojai, valyto
jai, liftų (eleveiterių) ope- 
ruotojai, sugrįžo į darbą. 
Jie savo reikalavimus lai
mėjo, nors laimėjimai, tie
są pasakius, gan menki: 8 
doleriai daugiau į savaitę, 
šiek tiek ilgesnės atosto
gos... Tų darbininkų pa
dėtis lieka sunki. Jų vidu
tinis uždarbis lieka apie 
$80 į savaitę. Pragyventi iš 
to su šeimyna be galo sun
ku.

Namų savininkai dabar 
labai įniršę.' Ne tai, kad 
jie turėjo pakelti bent kiek 
algas, bet todėl,' kad mies
tas jiems neleidžia kelti 
nuomas, be saiko. Miestas 
jiems leis pakelti nuomas 
ant tiek, kad kompensuoti 
už algų pakėlimą. Bet 
anartmentinių namu savi
ninkams to nenakanka. Jie 
baisiai nori visai atsikra
tyti nuomų kontrolės. Ot, 
tada būtų gyvenimas...

Mero Lindsay administra" 
cija kol kas savininkams 
nenusileidžia. Matyti, bijo 
balsuotojų. Savininkai 
triukšmauja. Jų demonst
racija prie miesto valdybos 
buvo audringa. Bandė jie 
net įsiveržti vidun, langus 
pradėjo daužyti. Faktas, 
kad miestas jiems, neleidžia 
labiau pelnagrobiauti, juos 
erzina — ir jie nepasirengę 
nurimti. R. B. .

Mirus

Magdalenai Juškienei
Richmond Hill, N. Y.

Šioje liūdesio valandoje reiškiame mūsų nuo
širdžią užuojautą velionės vyrui Jonui, sūnui 
Henrikui ir visiems artimiesiems.

lonas ir Katie Vaičekauskai, 
Binghamton, N. Y.

Mirus

Magdalenai Juškienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos gyvenimo 

draugui Jonui Juškai, jų sūnui Henrikui ir jo 
šeimai, sesutėms Graunienei ir Simėnienei, taip
gi jos draugams ir draugėms.

K. Milinkevičius
' / Brooklyn, N. Y.

Vinikaičių išleistuvės 
jau čia pat

LDS 13 kuopa ir LLDi 
185 kuopa ruošia J. ir S. | 
Vinikaičiams išleistuves į‘ 
Floridą.

Išleistuvės įvyks šeštadie-1 
nį, birželio 10, “Laisvės” sa-' 
Įėję, 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
tu 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.

SERGA
Ketvirtadienį, birželio 8 

d., buvo padaryta ant vidu
rių operacija draugei Ilzei 
Bimbienei. “Laisvei” einant 
į spaudą, dar nežinia, kaip 
operacija pavyko.

Daugiau kaip dvi savai
tes ligoninėje gydytojai ty
rė jos sveikatą ir priėjo iš
vados, kad reikalinga ope
racija.

Ilzė guli Jamaica Hospi
tal (beveik ant kampo Ja
maica Ave. ir Van Wyck 
Expressway). Kamb a r y s 
328. . Lankymo valandos 
kasdien nuo 11 vai. iš, ryto 
iki 8 vai. vakaro.

Linkime Ilzei greitai ir 
pilnai susveikti. ,

Reporteris.

Nuoširdi padėka
Dėkoju visiems, kurie 

kokiais nors patarnavimais 
prisidėjo prie mano miru
sios žmonos Magdalenos 
Juškienės palaidojimo.

Dėkoju “Laisvei” už ap- 
rašvmus, Ievai Mizarienei 
už kalba, Nastei Buknienei 
ir Verai Bunkienei už dek
lamacijas, Mildai Stensler 
ir visam Aido chorui už pa- 
giedbjima, R. Mizarai už 
kalba išlvdint ir A. Bim
bai — prie kapo, J. Siurbai 
už traukimą paveikslų. Sha- 
lins šermeninei už gražiai 
atlikta darbą, V. Beleckui 
už gerus pietus ir visiems,, 
kurie prisiuntė bukietus gė
lių: Lillian, Henrv Yuska ir 

• šeima. Eva ir Walter Grau- 
nas. Mary Knyst ir seimą, 
E. Graunas. Connie Radzik 
ir Stanley Alinauskas. C. ir 
John ir Petronė Semen, 
Flore Semen, A. Gilman, 
B. Morgan, W. Seaman, Tę
sė ir Juozas Warner, Adelė, 
Eddie ir Lillian Graunas, 
John ir Anna Kvartūnas, 
John Chesnius ir A. Schae
fer, Dr. Sobel šeima ir J. 
Gimex ir kaimynai. Ir 
taipgi visiems, kurie buvo 
šermenyse ir palydėjo į ka
pines.

Taip pat dėkoja sūnus 
Henrv, marti Lillian ir anū
kai Kenneth ir Reynold.

P. S. Kadangi mano 
Magdalena mėgo ir skaitė 
nėr ilgus metus “Laisve” 
ir “Vilni.” ir kadangi abu 
laikraščiai jos vardą gra
žiai paminėdavo, tai aš, jai 
mirus, duodu po dovana 
abiem laikraščiam — do 50 
dolerių. Jonas Juška

Memorialinis mitingas
Penktadienį, birželio 16, 

New Yorke, Town Hall di
džioje saloje (123 W. 43rd 
St.) įvyks gedulo mitingas, 
kuriame bus pagerbta ne
seniai mirusio proletarinio 
rašytojo Michael Goldo at
mintis. Mike Gold, kaip jis 
buvo paprastai žinomas 
skaitančiai pažangiai Ame
rikos visuomenei, buvo vie
nas Amerikos kairiai-darbi- 
ninkiškos literatūros pra
dininkų. Gedulo mitingas 
prasidės 7:30 vakaro.

Memorialinio mitingo 
rengimo komiteto pirminin
ku yra Joseph North, žur
nalo “American Dialog” re
daktorių, senas Goldo ko
vos draugas. Į komitetą įei-

na 
kaii 
lai, 
feldb, John Howard 
bert 
nosį 
Bet 
nos 
litin 
na ’ 
riko 
kriti 
kata 
Don 
žurr 
reda

Birželio (June) 9, 1967

tokie žymūs Ame 
ios srovės kultūros 
kaip Walter Lo

Aptheker, Philip
y ir Anton Refregier. 
komitetas yra ne vie- 
krypties, o platus po
lai ir meniniai. Į jį įei- 
vienas žymiausių Ame- 

š poetų, Carl Sandburg, 
kas Louis Untermyer, 
likų krypties publicistė 

•<Į)thy Day, liberalinio, 
lalo “Nation” buvusi 
ktorė Frieda Kirch-

wey,
M: 

kalb 
iš Goldo kūrybos, taipgi 
bus 
graitna.

tinge bus sakomos pra- 
os, skaitomos ištraukos

turtinga meninė nro-

I Atsisveikinome, išlydėjome
Na, tai pirmoji Ameri

kos lietuvių turistų grupė 
jau išvyko į Lietuvą. Kai 
šiuos žodžius skaitysite, jie 
jau veikiausia bus Vilniu
je. New Yorką apleido 
trečiadienį, birželio 7 die
ną. Dideliu SAS lėktuvu 
pasileido į ilgą, bet malo
nią kelionę. Grupės visais 
poreikiais rūpinosi garsio
ji Union Tours agentūra.

Keletas’ mūsų vietinių su
sirinkome turistus išlydėti 
ir palinkėti jiems “gero vė
jo,” laimingos kelionės ir 
šaunios viešnagės Lietuvo
je.

Viso grupele yra 26 žmo
nės. Tarp jų matėme ke
letą dar jaunų, Čia gimusių 
ir augusiu žmonių. Štai Šu
kiai iš Wilkes-Barre veža
si savo dukra. Sutikome 
Petrą Smalstį iš Ludington, 
Mich.. Šereli iš Rocheste- 
rio. Kirmila iš Dėt r o i t o , 
Mikšrie^e iš Chicagos. inži
nierių Gabrėną iš Miamio 
ir kitus.

New York. — Baigėsi 
Building Service Employees 
unijos narių streikas. Jie 
gavo pakelti akas, o namu 
savininkai pareikalaus, kad 
renduotoiai (nuomotojai) 
mokėtu daugiau rendų už 
savo butus.

Laimingi šie turistai dar 
ir tuo, kad trečiadienį or^ 
buvo puikus, tai lėktuvui 
buvo lengva pasikelti į dau> 
sas. Vis 
nusiteikę, 
turi
Lietjuvoje ir nekantriai Jau
kia 
tikt

Mat, kiekvienas 
giminių bei pažįstamų

valandos su jais susi- 
Ren.

Kovoja streiklaužišką 
įstatymą

Miesto, pavieto ir muni- 
liai darbininkai turėjo 
ningą masinį susirinki-
kuriame dalyvavo apie

A 
s draudžia valdiškiems 
jįninkams streikuoti. 4

cipa 
seki 
ma, C 7

20,000. Jie kovoja įstatymą 
kur 
dar

Trys unijos turi apfr 
200,000 narių. Jos reikalau
ja t i 
šau • 
laužiškas įstatymas įeis ga
llon.

ą įstatymą tuojau at- 
kti. Ši rudeni streik-

IšNOMAVIMAI
Išnomuojami 3 rūmų apart- 

tas su visais moderniniais 
patogiam gyveni- 

Ozone Park sekcijoj, ar-

men
įrengimais,
mui
ti lįefferts Linijos eleveiterio 
Dėl
skambinkite telefonu: 

642-2657.

daugiau informacijų

T J

(-14-47)

10-tą dieną
.vakaro

išvyksta apsigyventi

STEFANIJAI IR JUOZU VINIKAIČIAMS

Šeštadienį, birželio
Pradžia 5:30 vai

“Laisvės” Svetainėje
102-02 Liberty Avenue, (zone Park, N. Y.

Draugai Vinikaičiai (White^
Floridoj ir kaip daug metų veikusiems mūsų kuopose
(LDS 13-tos ir LLD 185-tos), šios kuopos nutarė su
rengti išleistuves.

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

BILIETAI $3.50 ASMENIUI
Bilietus galite gauti pas bar

ir LDS raštinėje, šaukite MI 1 6699.
Nuoširdžiai visus kviečia LDS 13-tos ir LLD 125-os

Kuopų Komisija

keto komisijos narius

Pailginta pagal populiari
“Malonu matyti’’ — b 

“Puikus pasilinksminimas” 
ARTKINO

“THERE WAS AN C
Ekstra! Chekhov’o “A G AT

CINEMA VILLAGE
22 E. 12th St, arti 5th Avė.

šką reikalavimą!
F. Y. Times
— N. Y. Post

►LI) COUPLĘ”
IE OF CARDS”

THEATRE
• WA 4-3363 11
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