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KRISLAI
Kitą savaitę Montrealy 
Didžiulė Lietuvos 

ir lietuvių šventė!..
“Zerkolui teisybės”
Leonui Tilvikui—85 metai

— Rašo R. Mizara —

Sekama savaitė Montrealy- 
je bus Lietuvos ir lietuvių sa
vaitė.

Suvyks ten rinktiniai mū
sų gimtosios žemės sūnūs ir 
dukros atstovauti Tarybų Lie- 
apvą Pasaulinėje parodoje — 
Expo-67.

Per keletą dienų Tarybinia
me paviljone skambės žavin
gosios lietuvių liaudies dai
nos, lydimos lietuviškų kank
lių saldžių garsų. Vyks liau
dies šokiai, atliekami puikiau
sių meistrų.

Salių sienas dabins Tarybų 
Lietuvos dailininkų kūriniai.

Išsidėstys lietuviškos kny
gos paroda.
, Styginis kvartetas, iškovojęs 
tarptautiniuose konkursuose 
pirmąsias premijas, atliks tai, 
ko nebuvome girdėję.

Dainuos tik neseniai grįžęs 
iš Skala operos, Milane, solis
tas, laureatas Vadovas Dau
noras.

Ekrane žmonės regės tary
binius lietuviškus filmus.
A Suplevėsuos trispalvė Lietu- 

TSR vėliava!. .
Spauda apie Tarybų Lietu

vą rašys, žmonės šnekės, dis- 
kusuos.

Tokie nepaprasti, istoriniai 
dalykai vyks kitą savaitę 
Montrealyje. Ligi šiol negir
dėti, neregėti dalykai!

Viso to čiukuras bus birže
lio 23 d.

Apie juos “Laisvėje” jau 
buvo ir dar bus rašyta, nes tai 
retas — bene pirmas toks — 
tarybinės lietuviškos kultūros 
pasirodymas buržuazin i a m e 
pasaulyje. 

•
Ar daug JAV lietuvių to

mis dienomis ten bus?
Nemaža jų žada vykti, ir 

jei tik nesusidarys nepaprastų 
kelionei kliūčių, jie ir bus. 
Daugeliui jų tai bus pirma ir 
g||| paskutinė proga pamatyti 
tai, ką ten girdės ir regės.

Čikagos menševikų “zerko- 
las teisybės” ir vėl nušnekėjo 
nei vieną, nei du. Jis iporina 
“Naujienose,” būk “Nasserį 
pakurstė... Maskva pulti Iz
raelį. . .”

Gi Nasseris, kalbė damas 
Egipto parlamente birželio 9 
d., pasakė, kad taip anksti, 
kaip gegužės 27 dieną, Tary
bų ambasadorius Egiptui at
vyko pas Nasserį reikalauti, 
kad Egiptas nepradėtų karo 
prieš Izraelį. Va, kaip tie 
Nasserio žodžiai skamba ang- 

vertime:
E /’^►‘...Soviet Ambassador asked 

to see me urgently at 2:30 
A. M. and told me that So
viet Governmlent strongly re
quested we should not be the 
first to open fire...”

Bet klystų tie, kurie many
tų, kad P. Grigaitis, paskaitęs 
Šiuos Nasserio žodžius, at
šauks melą, kurį jis pats iš
kepė.

i. ; Pergalė, kurią pasiekė Iz- 
į daugelio žmonių nuo- 
KMb, didesnę nelaimę neša 
JOn pačiam, negu nugalėtie- 

• slems. Pastarųjų, atsiminki
me, yra daug milijonų, o Izra

Arabai tarsis, ką daryti 
po pralaimėjimo kare

Šaukia asamblėjos 
specialę sesiją

Turgood Marshallas--teisejas; 
miestuos vyksta negrų kovos

Kairas. — Patirta, kad kių staigių ir didelių pa-
netrukus arabiškos! valsty
bės turės savo pasitarimą, 
ką toliau daryti, kaip su
tvirtinti savo jėgas, kaip 
nusistatyti link Izraelio at
eityje. Pasitarimas įvyks 
Sudano sostinėje Chartume.

Egipto ekonomistai dabar 
dirba, kaip atsteigti šalies 
ūkį, kuris dėl karo smar
kiai nukentėjo. Spauda ir 
radijas atsišaukia j gyven
tojus, kad jie daugiau ir 
geriau dirbtų, kad kuo grei
čiau būtų sutvarkyta šalies 
ekonomija, kad ji būtų pa
kelta į aukštesnį lygį.

Tolydžio Egipto ginkluo
tose pajėgose įvykdyta per
mainų. Iš viso pasišalino 
arba buvo pašalinti vienuo
lika aukštų kariuomenės 
vadovų. Nasseris paskyrė 
naują militarinės aviacijos 
komandierių, taip pat naują 
visų karinių jėgų koman- 
dierų. Niekad ligi šiol 
Egipto karinėse jėgose to-

Thomas Dodd 
teisiamas

Washington. — JAV Se
nate vyksta įdomus teisimo 
procesas: teisiamas Tho
mas J. Dodd, senatorius iš 
Connecticut valstijos. Tei
siamas už suktybes.

Kadaise Senato “Etikos 
komisija” tyrinėjo Doddo 
“veiksmus” ir surado ji kal
tu finansinėse suktybėse. 
Komisija pasiūlė visam Se
natui. kad jis “nacenzū- 
ruotų” Dodda neišmetant 
jo iš senatoriaus vietos.

Šiuos žodžius rašant vyks
ta debatai. Komisijos pir
mininkas sen. Stennis rei
kalauja Doddą pabausti.

Bet randasi ir Doddo ša
lininkų — ypatingai didelis 
io gynėjas vra Russell B. 
Long iš Louisiana valstijos.

St. Louis, Mo. — Čia mirė 
katalikų kardinolas Riitter.

elis yra tik salukė arabų oke
ane.

Tik liaudiškas Izraelis, liau
dies valdomas Izraelis, tega
lėtų su savo didžiuliais kaimy
nais pagerinti santykius užtik
rinant ilgametę Artimuosiuose 
Rytuose taiką.

Beje, kada nors neišvengia
mai bus šventė ir arabų kie
me.

Mūsų gerajam bičiuliui ir 
draugui Leonui Tilvikui su
kako 85 metai amžiaus. Tai 
senas Eastono gyventojas, dos
nus mūsų spaudos rėmėjas ir 
veikėjas, visuomet stovįs su 
pažangiuoju lietuvių judėji
mu. Sekmadienį eastoniečiai 
kartu su juo patim atšvęs jo 
85-ąjį gimtadienį.

O šia įproga mes širdingai 
tariame: geriausios sveikatos, 
ilgiausių metų Tau, mielas Le- 
onukI.. i I• ’ • • *

keitimų nėra buvę.
Suezo kanalas tapo už- 

blokaduotas; izrael iečiai 
nuskandino jame vieną ar 
du laivu. Kol tie laivai bus 
iš kanalo ištraukti, aišku, 
jis neveiks. O tai reikš ne
mažą ekonominį smūgį vi
sam kraštui; Suezo kanalas 
ligi šiol davė Egiptui nema
žą pajamų, kai per jį plau
kiojo laivai.

Be kitų dalykų, kuriuos 
arabiškų valstybių konfe
rencija svarstys, bus šie: 
kaip greičiau išstumti iš 
arabų valstybių Izraelio ka
riuomenę, užėmusią dide
lius plotus Egipto, Jorda
no ir Sirijos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai palei
do į erdvę laivą-laboratori-‘ 
ją, kuris lėks į Venerą. Ke
lionė užims apie keturis 
mėnesius.

Mitingas 
Hanojuje

TASSas skelbia tokią įdo
mią žinią:

Kaip didelę šventę Hano
jaus gyventojai birželio 7 
dieną pažymėjo Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
ginkluotųjų pajėgų perga
lę — tai, kad buvo numuš
tas 2,000asis Amerikos lėk
tuvas.

Sostinės visuomenės at
stovai susirinko nacionali
nio susirinkimo salėje iškil
mingam mitingui šio reikš
mingo įvykio ir Pietų Viet
namo patriotų žiemos bei 
pavasario laikotarpiu iško
votų šaunių pergalių pro
ga. Mitinge kalbėjo Viet
namo Demokratinės Res
publikos Visuotinės prof
sąjungų konfederacijos CK 
pirmininkas Hoang Kuok 
Vietas.

Šios šlovingos pergalės, 
pasakė jis, aukso raidėmis 
įrašvtos į didingą vietna
miečių nacijos istoriją, taip
pat i pasaulio tautų ilga
amžės išsivadavimo kovos 
istoriją.

Hoang Kuok Vietas padė
kojo Tarybų Sąjungos Ko
munistu partijai, TS1RS vv- 
riausybei, kitų socialistinių 
šalin partijoms ir vvriau- 
svbėms Vietnamo bičių 
liams penkiuose žemynuose 
už jų didele ir vertingą pa
galba vietnamiečių tautos 
kovai.

Karštais plojimais buvo 
sutiktas pasakęs mitinge 
sveikinimo kalba Pietų 
Vietnamo Nacionalinio iš
sivadavimo fronto nuolati
nės atstovybės Vietnamo 
Demokratinėje Respubliko
je vadovas Ngujen Van Ti- 
enas. <

United Nations, N. Y. — 
Kai šie žodžiai rašomi, tre
čiadienį, Saugumo Taryba 
tebetęsia savo posėdžius. 
Atrodo, kad bus sušaukta 
Generalinės asamblėjos spe
ciali sesija, kurios reikalau
ja Tarybų Sąjunga ir kitos 
valstybės.

Kadangi Saugumo Tary
boje nesusitariama, tai Ta
rybų Sąjungos rezoliucija 
sako: reikia sušaukti Ge
neralinės asamblėjos sesiją, 
kad ji tartų žodi Artimųjų 
Rytų klausimu, kad ji įsa
kytų Izraeliui ištraukti iš

Izraelis sako: mes 
negrąžinsime žemių
Tel Aviv.—Izraelio prem

jeras Levi Eshkol sūkė kal
bą parlamente-. (Kenessete). 
Jis pareiškė, kad Izraelis 
negrąžins arabams žemių, 
kurias užkariavo praėjusią 
savaitę.

Tai buvo jo atsakymas į 
Tarybų Sąjungos ir kitų 
valstybių Saugumo Tarybo
je reikalavimą,, kad Izraelio 
armijos būtų ištrauktos iš 
tų žemių, kurias jos užėmė: 
Egipte, Jordanijoje ir Siri
joje.

Alžyras. — Alžyro prezi
dentas Houari Boumediene 
išlėkė į Maskvą tartis su 
Tarybų Sąjungos vyriausy
be dėl padėties Artimuo
siuose Rytuose.

Agentūra spaudai 
persekioti

Buenos Aires. — Prezi
dentas Juan Garlos Onga- 
nia įkūrė specialų “infor
macijos d e p a r t a mentą,'’ 
kuris “saugos” šios šalies 
spaudą.

Laikraščiai nepasitenki
nę tuo žygiu.

Dienraštis “La Prensa” 
sako, kad šis departamen
tas bet kurią dieną gali bū
ti paverstas spaudos per
sekiotoju.

' Saigonas. — Vietnamietė 
nušovė JAV armijos kari
ninką. Tai buvo atlikta 
miesto gatvėje. Moteriške 
buvo atvykusi motorcikliu 
ir iš jo mirtinai pašovė 
amerikietį karį.

Po to Hoang Kuok Vietas 
Vietnamo Tėvynės fronto 
centro komiteto vardu įtei
kė Vietnamo Demokratinės 
Respublikos priešlėktuvinės 
gynybos dalių ir karo avi
acijos pajėgų vadovybės at
stovui atminimo vėliavą, 
kuri turi būti perduota ge
riausiam kariniam daliniui, 
parodžiusiam kovos šaunu
mą mūšiuose prieš ameriki
nius bombonešius.

arabiškų valstybių teritori
jos savo armijas, kad būtų 
atsteigti tie rubežiai, kokie 
buvo prieš birželio 5 d., kai 
Izraelis pradėjo karą prieš 
Egiptą, Siriją ir Jordaną.

Yra spėjimų, kad į spe
cialią sesiją gali atvykti 
Tarybų Sąjungos premjeras 
Aleksiejus N. Kosyginas.

Arabų atstovai Jungtinė
se Tautose labai pasipikti
nę, kad Saugumo Taryba 
“pataikauja Izraeliui.”

Saugumo Taryboje vyks
ta aštrūs debatai.

Mirė J. Finerty, 
žymus advokatas

Birželio 5 d. Oceanside 
miestelyje, Long Islande, 
mirė advokatas John F. Fi
nerty, sulaukęs 82 metų 
amžiaus.

Kadaise advokatas gynė 
didelėse persekiojamųjų by
lose teismuose. Jis gynė 
Sacco ir Vanzetti, jis ko
vojo už Thomo J. Mooney 
išlaisvinimą; jis gynė ir Ju
lių ir Ethelę Rosenbergus, 
kuriuos valdžia sudegino 
elektros kėdėje 1953 metais.

John F. Finerty buvo li
beralinių pažvalgų žmogus, 
visą gyvenimą stovėjęs su 
skriaudžiamaisiais. Jis, be
je, yra buvęs American 
Civil Liberties Union direk
torius.

Washington. — Preziden
tas J ohnsonas paskyrė 
Aukščiausiojo teismo teisė
ju Thurg o o d Marshallą. 
Tai pirmas J. A. Valstijose 
toks atsitikimas, kad neg
ras paskirtas šalies Aukš
čiausiojo teismo teisėju.

Bet tai nesulaiko negrų 
kovų už laisvę ir geresnį 
gyvenimą.

Tampa mieste, Floridoje, 
per keletą naktų vyko 
aštrios kovos tarp negrų ir 
policijos. Negrų ghetuose 
kilo dideli gaisrai, padarę 
nemaža medžiaginių nuo
stolių. Daug žmonių kovo
se buvo sužeista.

Dar didesnės riaušės 
įvyko Cincinnati miesto 
ghetuose, kur skursta neg
rų masės, kur nedarbas la
bai išsiplėtęs. Trijose neg
rų gyvenamosiose vietose 
ivvko aštrių mūšių su po
licija.

“Miesto tėvai” išstatė

pr eš negrus 900 policmenų, 
be| jie nepajėgė negrų nu
ga
šalk k ta valstijos kariuome
nė (National Guard).

Negrai bedarbiai, dau
giausia jauni, naudodamiesi 
visokiais įrankiais, išdaužė 
daugelio krautuvių langus 
bei vitrinas.

Didelės kovos kilo nedide
liame Pratville miestelyje, 
Alabama valestijoje. Čia 
buyo įkalintas įžymus neg- 

vadavas Stokely Car- 
mičhael. Negrai ruošė de
monstracijas reikalaudami 
paleisti jį iš kalėjimo.

Ir jis buvo išleistas. Tuo- 
me|t Carmichael .sakė: neg- 

kovos už jų teises nesi- 
is, kol jie laimės.

ėti. Tuomet buvo pa-

rų

rų 
liai

Pekinas. — Kinijos val- 
a sako, kad jos teritori- 

ore, buvo nušautas 
erikinis lėktuvas — au

tomatiškas, be vairuotojo.

dži 
j<W 
am

Aukščiausiasis teismas tarė 
žodį dėl mišrių vedybų

Mirė rašytoja 
Dorothy Parker

New York. — Birželio 8 
d. mirė įžymi amerikietiė 
trumpų apsakymų rašytoja 
Dorothy Parker, sulaukusi 
74 metų amžiaus.

Rašytoja buvo gera hu
moriste, mokėjo “trumpai, 
bet storai” sugalvoti “ge
rus spirgučius.”.

Reikalauja baigti karą
Princeton, N. J. — Apie 

du šimtus Princetono uni- 
evrsiteto profesorių ir dės- 

I tytojų pasiuntė laišką prez.
Johnsonui. Jame protes
tuoja prieš karo vedimą 
Vietname ir rei k a 1 a u j a 
liautis bombardavus Šiau
rės Vietnamą.

Kainas. — Iš Maroko pra
nešama, kad karalius Has
san Il-asis atvyks į JAV 
reikalauti, kad Washingto- 
no valdžia padėtų “suvaldy
ti Izraelį.”

Ankara. — Tarybų Sąjun
ga sutiko pastatyti Turki
jai naftos apvalymo fabri
ką Izmire. Jis lėšuos apie 
$60,000,000 ir bus baigtas 
1970 metais.

Washington. — Birželio 
12 d. JAV Aukščiausiasis 
teismas išsiskirstė vasaros 
atostogoms. Bet pirmiau 
negu jis išsiskirstė, paskel
bė visą eilę svarbių spren
dimų.

Bene pats svarbiausias 
bus tas: Aukščiausiasis 
teismas vienbalsiai nutarė 
kad niekas negali uždrausti 
baltam žmogui tuoktis, su
daryti šeimyninį židinį, su 
juodos, geltonos ar raudo
nos spalvos žmogumi. Taip 
pat nebaltieji turi tokią 
pat teise tuoktis su baltai
siais. Šis sprendimas — 
smūgis Amerikos rasista
ms.

Prieš kurį laiką Virgini
jos valstijoje susituokė bal
taodis /Richard P. Loving 
su maišytakrauje — negrų 
ir indėnų dukra Mildręda. 
Bet Virginijos valst i j d j e 
yra įstatymas, draudžiąs 
tokias vedybas.

Prasidėjo bylinėjimasis, ir 
ši pora kreipėsi į šalies 
Aukščiausiąjį teismą, kad 
jis tuo reikalu tartų savo 
žodį. Na, ir teismas tarė. 
Ir šis teismo sprendimas 
užduoda smūgį ne tik Vir
ginijos įstatymui; jis už
duoda smūgį ir kitų avlsti- 
jų, kurių yra apie 15, pana
šiems įstatymams.

Vadinasi, šiandien, nežiū
rint, kur tu JAV gyveni, 
gali teisėtai susituokti su 
bet kokios spalvos ar rasės 
žmogumi ir tau niekas nie
ko negali padaryti, tavęs 
už tai neturi teisės rasisti
niai teismai bausti!

Kitu sprendimu teismas 
panaikino Niujorko valsti
jos įstatymą, pagal kurį po
licija, su teismo leidimu,

Įėjo slapta telefonais ar 
p kitaip klausytis, ką 
ogus kalbasi privatiškai, 
paskui tą “pasiklausy- 

’ naudoti prieš jį teismi-

ka: 
žm 
ir 
mą 
nėse bylose.

Let vieną sprendimą teis
mas padarė neigiamą civili
nių 
sirr 
ver

laisvių kovotojų nutei- 
o atžvilgiu. Prieš ket
ins metus Birmingham, 
., buvo suimti aštuoni

negrai dvasininkai, kovoto
jai 
ašt.
Ma 
vo 
$50 
po 
“už 
Dal 
siaj 
šis 
mos
Vadinasi, d-ras King ir kiti 
turės eiti penkiom dienom 
į kalėjimą arba turės užsi- 
mol 
bau

Dar 
sprmdimas: penkiais bal
sais 
nutarė, kad darbo unijos 
(prjfesinės sąjungos) turi 
teise bausti savo narius, 
kurie laike streiko, pereina 
streikuotojų pikieto liniją į 
darbovietę dirbti.

Su birželio 12 d 
čiausiojo teismo r 
teisėias Tomas C. Clark. Jis 
pas 
kad 
tas 
vadu.

'už negru teises. Visi 
joni — įskaitant ir d-rą 
rtin Luther King — bu- 
nuteisti ’ pasimokėti po 
bausmės arba atsėdėti 

penkias dienas kalėjime 
teismo pažeminimą.” 

ykas atsidūrė Aukščiau- 
ame teisme. Ir dabar 
teismas užgyrė Alaba- 

teismų sprendimus.

cėti po $50 piniginės pa- 
dos.

vienas svarbus

prieš keturis, steismas

[. iš Aukš- 
siojo teismo pasitraukė

Įtraukęs, girdi, dėl to, 
jo sūnus buvo paskir- 

Justicijos departamento

New York.—Buvęs Jungt. 
Tautose Indijos atstovas, 
M. G. Menon, mirė birželio 
11 d. Niujorko Universiteto 
ligoninėje. Jis buvo 65 me
tų amžiaus.
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Laimėtoja apetitai
DABAR jau aišku, kad Izraelis, pustrečio milijono 

gyventojų šalelė, karą prieš arabus laimėjo. Karas tęsėsi 
tik keletą dienų. Izraeliečiai turi užgrobę didžiulius že
mės plotus Egipte, Sirijoje ir Jordane.

Pradedama kalbėti apie derybas ir taiką. Izraelie
čiai tikisi, kad jie dabar arabų šalims padiktuos taikos 
sąlygas. Jie jau viešai kalba apie savo tikslus ir pre
tenzijas. Jie jau sakosi, kad nebebus taip, kaip buvo. Jie 
jaučiasi, kad jie galės savo kraštą gerai padidinti ir 
nustatyti rubežius su Egiptu, Jordanu ir Sirija taip, kad 
būtų “lengva juos apginti.” Jeruzolimo miestas, kuris 
buvo padalytas tarp Izraelio ir Jordano, turės visas 
priklausyti tik Izraeliui ir t. t. Be to, Izraeliui turi būti 
garantuotas perėjimas Tirano sąsiauriu ir Suezo kanalu.

Izraeliečiai reiškia ir daugiau visokių pretenzijų į 
arabų žemes.

O, žinoma, jis taip drąsiai kalba ir tiek daug pre
tenzijų reiškia todėl, kad jie jaučiasi, jog jie savo už
nugaryje turi Jungtines Amerikos Valstijas ir kitus 
savo talkininkus Vakaruose.

Kaip į tai žiūri mūsų vyriausybė? Ar ji jau yra 
pažadėjus savo paramą toms izraeliečių pretenzijoms?

Viskas paaiškės ir išryškės, kai prasidės derybos.
Pasirodo, kad laimėtojų apetitai gana dideli. Bet 

jie turėtų pagalvoti, kad Izraelis ir ateityje pasiliks ap
suptas arabais, kad arabai pasiliks jų kaimynai. Su jais 
reikės gyventi. Juo daugiau jie arabų žemių užgrobs 
ir juo daugiau arabų nuskriaus, tuo didesnė arabuose 
darysis neapykanta, izraeliečiams. Jie turėtų pagalvoti, 
kad tokia taika būtų puikiausias vanduo arabų šovinizmo 
malūnui.

VYSKUPAS— 
NEDURNIUS

Brooklyno klerikalų “Dar
bininke” (birž. 9 d. skaito
me : “Lietuvis vyskupas 
įsikūrė žinomam Vokietijos 
kurorte.” O tas kurortas 
Bad Woerishofen yra Ba
varijoje. Vienas iš puoš
niausių kurortų Vokietijo
je.

Tuo vyskupu yra Pr. 
Brazys.

Kodėl kurorte, o ne kur 
kitur? Juk kurorte viskas 
dvigubai brangiau. Iš kur 
vyskupas taip gražiai pra
turtėjo?

Kaip žinia, BALFas ren
ka Amerikoje aukas ir siun
čia į Vakarų Vokietiją 
varguoliams šelpti.” Matyt, 
ir vyskupas Pranas Brazys 
įsitaisęs kurorte prisiskai- 
to prie tų “varguolių.”

kalba yra palyginti gryna 
ir taisyklinga. Redakcijo
se, spausdinamoji medžia
ga, matyt, rūpestingai tai
soma.”

Daug, daug metelių turė
jo prabėgti, kol ‘Dirva’nors 
už vieną dalykėlį, nors už 
kalbos kėlimą Tarybų Lie
tuvoje neiškeikia komu
nistų. Pripažinimas, kad 
ten visgi kas nors yra gero, 
yra labai didelis progresas, 
ir mes jį nuoširdžiausiai 
sveikiname.

Beje, ten pat pasakojama 
apie toje pačioje V. Vokie
tijoje ir tame pačiame ku
rorte įsisteigusį “Lietuvių 
apaštalavimo centrą.”

Kaip žinia, apaštalavimas 
yra veikla atversti pagonis 
prie krikščionybės. Kiek 
mums žinoma, V. Vokieti j o 
je lietuvių pagonių nėra. 
Yra tik bedievių , netikin
čiųjų. Betgi tuščios pastan
gos juos sugrąžinti prie ti
kėjimo ir bažnyčios. To
dėl tasai “Lietuvių apašta
lavimo centras” yra nerei
kalingas, yra apgavystė.

Ar jau mokosi iš klaidu?
Iš KAIRO pranešama, kad Egipto prezidentas Nas- 

seris jau pavarė dešimt generolų, kurie pasirodė arba 
išdavikai, arba neišmanęlai, kai kilo krizė, kad apsivaly
mo ir persi tvarkymo procesas prasidėjo ir kituose ara
bų kraštuose. Pav., kaip tai galėjo atsitikti, kad į keletą 
valandų Izraelio kariniai lėktuvai galėjo nušluoti beveik 
visas Egipto oro jėgas? Kokia buvo Egipto armijos va
dovybė, kad savo karinius lėktuvus laikė viename ar 
dviejuose orlaukiuose, kur jie buvo sunaikinti jiems nė 
nebandžius pasikelti nuo žemės?

Gerai žinoma, kad Nasseris “baudžia” savo gene
rolus. Jie veikiausia ir buvo didžiausiais kaltininkais. 
Bet kur buvo pats Nasseris? Kur buvo Jordano kara
lius ir Sirijos politinės galvos, kad nematė pavojaus ir 
nepasiruošė jam pasitikti?

NA, IR JIE JAU 
PRIPAŽĮSTA

Cleveland© smetoninihkų 
“Dirvoje” (birž.; 7 d.) ran
dame ilgą straipsnį “Kaip 
danguje, taip ir ant žemės.” 
Jame kalbama apie tas pla
čias diskusijas, kurios eina 
Tarybų Lietuvoje apie kėli
mą vis į didesnes aukštu
mas lietuvių kalbos kultū
ros, apie gerinimą ir tobu
linimą lietuvių kalbos.

“Dirva” sako:
Lietuvių kalbos kultūra 

didėjantį rūpestį

Komunistų pasiūlymai
NEW YORKO valstijos Komunistų Partijos organi

zacija davė Valstijos konstitucinei konvencijai labai ge
rus pasiūlymus. Vienas iš tų pasiūlymų sako, kad vals
tijos konstitucijon turi būti įdėtas punktas, kuris rasiz
mą ir antisemitizmą laikytų kriminališku prasižengimu 
ir baustų įstatymais. Kitas pasiūlymas suteikia valsti
jos ir municipalitetų tarnautojams teisę streikuoti. Taip 
pat siūloma, kad valstijos kolegijų ir universitetų mo
kytoj ai-profesoriai ir studentai turėtų balsą visuose tų 
mokyklų reikaluose. Taip pat konstitucija turėtų už
drausti švietimo įstaigose vesti militarinius tyrimus ar
ba studentus lavinti militariškai.

Pasiūlymai labai geri, bet argi demokratai ir res
publikonai, kurie- konvenciją kontroliuoja, su jais skai
tysis? Bet, žinoma, vis tiek gerai, kad Komunistų 
Partija įteikė konvencijai savo pasiūlymus. Tegu New 
Yorko žmonės susipažįsta su jų nusistatymu tokiais 
svarbiais klausimais.

PRANCŪZIJIOJE TIKRI
NAMAS REGeJIMASS
Paryžiečių minios stovi- 

nėja prie stendų, kuriuose 
surašytos įvairaus dydžio 
raidės, panašiai kaip pas 
akių ligų gydytoją. Tai 
Nacionalinis regėjimo ap 
saugos komitetas organi
zuoja nacionalines prancū
zų regėjimo tikrinimo die
nas.

Tai prasidėjo prieš de
šimt metų. MoksleiVių svei
katos apsaugos ir higienos 
inspektoriai signali z a v o : 
vienas iš penkių mokinių 
blogai mokosi dėl nusilpu-

šio regėjimo. Kelių apsau
gos tarnyba nustatė, kad 
viena iš keturių mirtinių 
avarijų įvyksta dėl blogo 
matymo. Socialinio drau
dimo organai irgi sukėlė 
aliarmą: 10% nelaimingų 
atsitikimų gamyboje kalti
ninkas — blogas regėjimas.

Po to Prancūzijoje pra
sidėjo sistemingas darbas, 
aiškinant regėjimo defek
tus. Per 10 metų buvo pa
tikrinta 254,364 žmonių 
akys — iš jų 166,478 regė
jimas buvo nepilnavertis. 
Šis darbas tęsiamas toliau.

vis 
pastaruoju 

laiku rodo ir dabartiniai Lie
tuvos kalbininkai bei kiti lie
tuvišku savitumu susirūpinu
sieji. Net komunistinėje visuo
menėje aukštai iškilę asme
nys, kuriuos mes dažnai mėg
stame nurašyti į nuostolius ar
ba bent apibūdinti išdavikais, 
lietuvių kalbai rodo daug nuo
širdaus dėmesio ir susirūpini
mo. Antai, Kostas Korsakas 
rašo:

“Kalbėti lietuvių kalba, kad 
ir viena seniausių pasaulyje, 
savaime dar joks nuopelnas. 
Branginti senosios lietuvių 
kalbos grynumą ir taisyklin
gumą, suprasti jos reikšmę 
kalbos mokslui, suvokti tai, 
kad gimtoji kalba yra didžiu
lė lietuvių tautos vertybė, ne
retai 
visos 
tūros 
jame
dinė kiekvieno sąmoningo lie
tuvio, juo labiau inteligento, 
pareiga”.

z Kaip danguje, taip ir ant 
žemės: kas rūpestį kelia iš
eivijoje, tas, pasirodo, toly
giai svarbu ir dabartinė Lie
tuvoje. Mokytojas J. Kvede- 
raitis skundžiasi: “Tik pasi
klausykime, kaip kalba per 
radiją ar televiziją buvę kai 
kurių aukštųjų mokyklų auk
lėtiniai... Ir kirčiavimas, ir 
žodynas — apgailėtini. Ir ši- 
tąip kalba žmonės, prisisegę 
prie krūtinių aukštojo mokslo 
baigimo ženkliukus”.

Ir vėl: “Reikia pabrėž
ti, kad Lietuvos spaudos

PAGERBTA
“PIRČIUPIO MOTINA”

“Eitos” pranešimu, birže
lio 3 dieną įvyko iškilmin
gas pagerbimas aukų, ku
rios buvo nacių sudegintos 
Pirčiupio kaime. Praneši
mas skamba:

Dvidešimt trys pavasariai: 
nužaliavo nuo tos - kraupios 
dienos, kada taikios, dainomis 
nuo seno garsėjančios Dzūki
jos laukais nusidriekė kruvinų 
dūmų marškos, kada vėjas 
nuo Pirčiupio kaimo nešė liep
snose degančių moterų, vaikų, 
senelių priešmirtines aimanas. 
Dvidešimt treji metai praėjo 
nuo tos dienos, kai hitleriniai 
budeliai čia įvykdė dar vieną 
baisų nusikaltimą žmonijai.

Pagerbti Pirčiupio aukų at
minimo, tarti tvirto pažado 
padaryti viską, kad niekada 
nebepasikartotų karo siaubas, 
prie paminklo susirinko žmo
nės iš aplinkinių kolūkių, Val
kininkų, Varėnos, čia įvyko 
mitingas, skirtas Pirčiupio tra
gedijos metinėms paminėti.

Didingai aidi, TSRS ir Lie
tuvos TSR valstybiniai, himnai. 
Į mitingo dalyvius kreipiasi 
partijos Vąrėiios rajono komi
teto ' sekrėtorč M. Jurgulienė. 
Ji kalba apie kruviną vokiš
kųjų fašistų nusikaltimą šiame 
Dzūkijos kampelyje, apie 
naujam gyvenimui pakilusį 
mūsų kraštą. M. Jurgulienė 
primena, kad šiandien, kaip 
prieš 23 metus Lietuvoje, tai
kių, nekaltų žmonių kraujas 
liejasi Vietnamo žemėje.

Apie šiandieninį pirčiupie- 
čių gyvenimą, apie žuvusius 
jų artimuosius kalba Pirčiupio 
kolūkio partinės organizacijos 
sekretorius M. Kazlauskas.

Prie '.paminklo skamba J. 
Marcinkevičiaus poemos 
“Kraujas ir pelenai” posmai. 
Juos; skaito Varėnos rajono 
kultūros namų direktorius, bu
vęs pirčiupietis V. Pužas. Val
kininkų vidurinės mokyklos 
pionieriai parodė montažą 
“Pirčiupio tragedija.”

Iš vaikų rankų į žydrą pa
dangę viršum kaimo pakyla 
pulkas balandžių. Pirčiupio 
“Motina” paminklo papėdę ir 
liepsnose žuvusių žmonių ka
pus papuošia gėlės ir vaini
kai.

TAI ŠOKA, 
TAI DŽIAUGIASI

Vilniaus “Tiesoje” (birž. 
3 d.) Lietuvos nusipelnuli 
artistė Marija Vaitulevičiū- 
tė rašo:

Vakar prasidėjo Visasąjun
ginio 
valio 
kinių 
tyvų 
liui”. 
vainiką įpynė šokėjai. Dažnai 
šokėjų darbas, jų pasiekti re
zultatai yra vertinami pagal 
išlietą prakaitą, kurio jie iš
lieja nemaža. Prakaito laše
liais nesuskaičiuosi, tačiau 
dar daugiau įdedama į šį dar
bą širdies, fantazijos ir min
čių. Visa tai mes galėjome 
pajusti vakar, .aplankę kon
certą “Tai šoksim šokimėlį”. 
Pirmieji vilniečių aplodismen
tai buvo skirti tiems, kurių 
darbas baigiasi dar prieš už- 

: dangai 'pakylant — kolektyvų 
vadovams, kai juos, o taip pat 
ir visus dekados kolektyvus 
scenoje sveikino Lietuvos TSR 
kultūros ministro pavaduoto
jas Vytautas Jakelaitis.

Prieš .žiūrovų akis ' 'atgijo 
1917 metų Spalio dįenų vaiz
dai, kai koncertą pradėjo 
Kauno radijo gamyklos liau
dies šokių kolektyvo šokėjai, 
atlikdami L. Nosichino chore
ografinį vaizdelį “Už Tarybų 
valdžią”. Su revoliucinės-pa- 
triotinės tematikos kūriniais į 
koncertą įsijungė ir kiti ko
lektyvai. Reikšmingas Kauno; 
profsąjungos, kultūros rūmų 
pavyzdinis liaudies šokių ko
lektyvas “Suktinis”, (vadovas 
Algis Jurgelevičius). Koncer
te jis parodė pastatymą “Bu
chenvaldo varpai”' Vilniaus 
profsąjungų kultūros rūmų 
pavyzdinis liaudies šokių ko
lektyvas “Vaiva” * (vadovė 
Janina Gudavičienė) žiūro
vams ir vertinimo komisijai 
pateikė naują baletmeisterio 
Česlovo Žebrausko choreogra-, 
finį 'pastatymą “Pelenų lopši-

■ nė”. Svečiai iš Plungės — pa- 
( vyzdinis kolektyvas “Suvar

tukas” (vadovė Danutė Rad
vilavičienė) atveže choreogra-; 
finį vaizdelį “Nemirtingu
mas”. Buvo atliktas 41 šokis.

Su savo neblėstančia energi
ja koncerte pasirodė pagyve
nę šokėjai iš šakių ir Panevė
žio rajono Naujamiesčio kul
tūros namų. ^Koncertą nauju 
pastatymu papuošė Kauno 
profsąjungų kultūros rūmų iš
raiškos šokių kolektyvas 
Vilniaus profsąjungų kultūros 
rūmų klasikinių šokių kolek
tyvas.

Vakarykštis koncertas pa
demonstravo išaugusį kolek
tyvų meistriškumą, gerą sce
ninę išraišką, įsitikinančią ir 
įdomią interpretaciją.

meno saviveiklos festi- 
Tarybų Lietuvos muzi- 

ir choreografinių kolek- 
dekada “Vainikas Spa- 
Pirmuosius žiedus j šį

Apie būdvardžių vartojimą
Būdvardžių vartoj i m o 

klausimu išspauzdinta gana 
geras straipsnis kalbininko 
L. Dambriūno bendrinės 
kalbos bertaininiame laik
raštyje “Gimtoji kalba”, š. 
m. nr. I. Straipsnis pava
dintas “Būdvardžių su ga
lūnėmis -iškas ir -inis reikš
mė ir vartosena”. L. Dam- 
briūnas yra to leidinio re
daktorius. Kalbamojo 
straipsnio pagrindinius tei
gimus pateiksime “Laisvės” 
skaitytojams ir bendradar
biams, kad jie tai suprastų 
ir savo klaidomis nevargin
tų : redaktorių, kuriems ten
ka jų ■ "štus taisyti. Cituo
sime laisvai, pasirenkant, 
sutrumpintai, o vietomis 
naudosimės tik autoriaus 
mintimis. Skaitome:

“Būdvardžiai su šiomis 
galūnėmis (galūnė čia reiš
kia priesagą su galūne: 
-iškas, -inis) dažnai savo 
reikšme yra panašūs ir dėl 
to abu jie į kitas kalbas 
dažnai verčiami vienu ir 
tuo pačiu- žodžiu. Pvz. tau
tiškas ir tautinis angį. — 
“national”, moksliškas ir 
mokslinis angį. — “scienti
fic,” filozofiškas ir filozofi- 
nis angį. — ’’philosophical” 
ir pan. Bet yra atvejų, ka
da tokios lietuviškų būd
vardžių poros negalima į 
kitą kalbą. išversti vienu 
žodžiu. Pvz, gyvulinis angį. 
—- “animal”, o gyvuliškas— 
“bestial”, “beastly”; šuni
nis — “dog’s”, “canine”, o 
šuniškas — “doglike”. Pa
galiau yra atvejų, kada lie
tuvių kajboje tėra galimas 
būdvardis, tik; su-. viena ga
lūne. Pvz. sakome lietuviš
kas, latviškas, vokiškas, bet 
nesakome lietuvinis, laivi
nis, vokinis. Ir atvirkščiai f 
yra naminis, vakarinis, bet 
nėra vakariškas, namiškas.”

Tačiau tarp šių dviejų 
būdvardžių (“adjectives”) 
rūšių yra skirtumo ir tai 
reikia žinoti:

“1. Būdvardžių su galū
ne -iškas reikšmė.

Dabar yra dvi pagrindi- 
’ nes būdvardžių su galūne 
. -iškas reikšmės. Jie gali 

ir reikšti a) panašumą ir b) 
būdingas daikto ypatybes.

a -iškas reiškia, panašumą 
rūšies posakių: agurkiška 
nosis, vyriška moteris, vai
kiška kepurė, čigoniškas 
gudrumas, piemeniškas dar
bas, kiauliška daina ir pan. 
Sakydami, kad šie būdvar
džiai reiškia panašumą, tuo

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti, pačiu pasakome, kad turi-

veiksmingai tarnaujanti 
mūsų nacionalinės kul- 
reprezentacijai plačia- 
pasaulyje,— tai pagrin- s 

b

S

Kauno Sporto halėje

me galvoj du dalykus, k 
rių vienas lyginamas su 
tu ir randama, kad jie pa
našūs. Posakis agurkiška 
nosis reiškia ‘nosis kaip 
agurkas’. Posakis vyriška 
moteris reiškia ‘moteris pa
naši į vyrą’. Čia lyginami 
du skirtingi dalykai — no
sis ir agurkas, vyras ir mo
teris. Bet gali būti lygina
mi ir skirtingi vienos rū
šies dalykai. Tai rodo, pvz. 
vaikiška kepure, čia nega
lima sakyti, kad šis posa
kis reiškia ‘kepurė panaši 
į vaiką’, o tik ‘ta kepurė 
panaši į vaiko kepurę’. Va
dinasi, čia lyginami du vie
nos- rūšies dalykai... Pana
šiai kiauliška daina reiškia 
‘daina panaši i kiaulių dai
ną (žviegimą)’, t. y. negra
ži daina...

Dabar kyla klausimas, ar 
reikalingas amerikonas, k^į 
turirtie amerikietį? Reikui 
pažymėti, kad amerikonai 
kuris mūsų kalboje gana 
seniai vartojamas, turi kiek 
kitokį reikšmės atspalvį nei 
amerikietis. Lietuvoje ame
rikonu vadinamas žmogus, 
gyvenęs Amerikoje. Čia 
Amerikoje amerikonu daž
nai vadinamas suameriko- 
nėjęs, t. y. daugiau ar ma
žiau nutautęs, lietuvis. Šia 
prasme jis gali būti ir to- 

| liau vartojamas. O šiaip 
Amerikos gyventojai vadi
nami tik amer i k i e č i a i s. 
Visus kitus minėtus su 
priesaga -onas žodžius var
tosime ir toliau, nes jie 
yra, taip sakant, įsipilieti- 
hę mūsų kalboje ir varga 
begalėtume juos kuo kitJ! 
pakeisti. Nereikalingas cm 
tėra lik indijonas, nes jo 
vietoje turime indėną.

Ryšium su tuo kyla ki
tas klausimas: ar galima 
vartoti veiksmažodžius 
(“verb”) amerikonėti ir 
amerikoninti, padarytus iš 
amerikonas ?

Turime veiksmažodžius 
lietuvėti, lenkėti, rusėti, 
anglėti ir lietuvinti, lenkin
ti, rusinti, anglinti, kurie 
yra sudaryti iš daiktavar
džių (“noun”) lietuvis, len
kas, rusas, anglas šaknų ir 
priesagų -ėti, -inti. Lietu- 
vėti, lenkėti reiškia ‘darytis 
lietuviu, lenku,’ o lietuvai
ti, lenkinti—‘daryti ką lie
tuviu, lenku.’ Tokia daJ^- 
ba lengva ir suprantama... 
Kadangi kol kas nei ameri- 
kėti, nei amerikietėti nėra 
įprasti, tai belieka vienas 
amerikonėti ir (ameriko- ' 

tninti). Priėmę žodį ameri- 
‘ konas—amerikonėti ir ame
rikonėti darosi savaime su
prantami. Kadangi jie la
biau įprasti nei kuris kitas 
žodis, tai jie ir vartotini.”

Taigi neturime reikalo 
uiti žodžius amerikonas, 
amerikone, amerikoniškas, 
amerikoniškai ir kt. Jie, 

alia amerikietis, mūsų'&A 
oje turi vietos, nuo seno 

įsigyvenę, tad nuo jų sun
ku būtų atsisakyti.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusiame “Laisvės” 

umeryje straipsnyje “Lai
kas iš Zambijos” nukritu- 
;ios sekamos paskutinės el
ites:
“mieli laisviečiai, dar kax’- 

tą siunčiu labas dienas 
tolimos šalies.

Lusakas, Zambija.
1967. V. 13.”
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Albertas Laurinčiukas

Broliškų dolerių nebroliška 
fr dvikova

< Prieš keletą metų man 
teko būti prie Niagaros 
krioklio ir, stovint JAV 
teritorijoje ant upės kran
to, stebėti krintančio van
dens srautą. Kitoje Niaga
ros upės pusėje stūksojo 
toks pat aukštas ir uolė
tas krantas, vandens ūžimą 
stengėsi perrėkti spalvotos 
ir tokios pat reklamos, bet 
ten jau buvo kita valsty
bė — Kanada. Milžiniška 
vandens masė, krisdama iš 
54 metrų aukščio, drebino 
upės krantus.

—Čia krinta ne vanduo, 
o doleriai! — girdėjau,kaip 
vienas vvras šaukė savo 
mažamečiui sūnui, o gal 
anūkui.

vainikuoja “vyresniojo bro
lio” monopolijų veiklą Ka
nadoje.

JAV kompanijos, išvež- 
damos iš Kanados pigią ža
liavą ir vėliau eksportuoda- 
mos į šią šalį brangius ga
minius, gauna didžiulius 
pelnus. Vien tik laikotarpiu 
nuo 1952 iki 1961 metų Ka
nados deficitas prekyboje 
su JAV sudarė 7.7 milijar
do dolerių. Per tą laiką 
JAV investavo i Kanados 
ekonomika 9.5 milijardo do
leriu. Tokia padėtis tęsia
si iki šios dienos. Tie 23 
miliiardai JAV doleriu, ku
rie investuoti K a n a d oje, 
nėra pasvvūs. tarsi nrie ke
lio guli akmenvs. Šiandien

LAISVE 3 pusi.

Kur doleriai — ten var- 
žvbos ir kova. Po to, kai 
1751 metais prancūzas 

^)žonkeras prie Niagaros 
^pradėjo statyti vandens 
malūna, kova, kartais at
kakli ir matoma, o kartais 
kruvina, bet nematoma, dėl 
krintančio vandens vyko ir 
tarp paskirų asmenų, ir 
tarp kompanijų, ir tarp 
valstybių. Už Niagarą ko
vojo prancūzų ir anglų ko
lonizatoriai. Ilgai, bet be
viltiškai gynė savo teises 
tuskaroros genties indėnai. 
Paskui susirėmė JAV ir 
Kanados kapitalai. Tik 1950 
metais JAV ir Kanada pa
sirašė sutartį, nustatančią 
abiejų valstybių teises nau
doti Niagaros upės vandenį. 
Niagaros upės vandenį. 
Netrukus ant abiejų upės 

|krantų Kanados ir JAV 
Veri tori jo j e išaugo galingos 
hidroelektrinės, kurios pra
dėjo sparčiai vandenį versti 
doleriais — ir Kanados, ir 
JAV.

Ta proga daugelis laik
raščių, kurie ne vandenį, 
o tikras ir išgalvotas žinias 
paverčia pinigais, rašė, jog 
prie triukšmingojo Niaga
ros krioklio atėjo ramybė: 
du broliški doleriai — Ka
nados ir JAV (jų kursas 
maždaug vienodas) — tvir
tai ir visiems laikams vie
nas kitam ištiesė draugys
tės ranką...

Dabar tie patys laikraš
čiai priversti rašyti jau ki
taip.

amerikoniškasis kanita 1 a s 
kontroliuoja Kanadoje 6 9 
nroc. naftos ir gamtinių 
duju pramonės. 59% sun
kiosios pramonės ir t. t.

Žmogus, kuris visa tai at
virai pasakė, nateko į tam 
tikru sluoksniu nemalonę. 
Jis buvo apkaltintas, vyk
dęs “ekonominio naciona
lizmo” politiką ir 1965 me
tais neteko s a v puošto. Į 
finansų ministro Kėdę atsi
sėdo JAV doleriui lojalus 
asmuo. Nežiūrint to, Va
šingtonas ir toliau privers
tas siuntinėti i Otavą nepa
sitenkinimo kupinas tele
gramas. Neseniai Kanados 
vyriausybė priėmė nutari
mą neleisti užsienio kapita
lui šalies bankuose turėti 
daugiau kaip 25 proc. ka
pitalo. Šis nutarimas pa
lietė Rokefelerio banko in
teresus. Vašin g t o n ą su
jaudino faktas, jog šis įvy
kis gali tapti “blogu” pa
vyzdžiu kitiems, apribojant 
JAV dolerio ekspa n s i j ą . 
JAV valstybės departa
mentas savo notoje nedvi- 
prasm i š k a i pareiškė, jog 
Kanados vyriausybės veiks
mai gali paskatinti Volstry- 
tą padaryti atsakomuosius 
žygius. “Niekas neturi tei
sės žaidimo metu keisti žai
dimo taisyklių”, — rašė pa
sipiktinęs žurnalas “Taim.”

Žaidimas — nelygus žai
dimui. Kai žaidžiama beis
bolą—tie žiūrovai, kuriems 
sportinė kova nepatinka,

. gali išeiti. Kai arenoje 
j vyksta dviejų broliškų do
lerių kova, abejingų žiūro
vų nebūna. Kanadiečiui 
darbininkui, žinoma, ne 
lengviau, jeigu jį apiplė
šia “savas,” o ne “sveti
mas” kapitalas, tačiau, kaip 
piliečiui, jam sunk u būti 
abejingam. Kanad iečiai 
šiandien pagrįstai didžiuo- 
džiuojasi, jog moka gerai 
auginti kviečius, tvarkyti 
miškų ūkį, sugeba surasti 
žemės gelmėse glūdinčius 
gamtos turtus ir įsisavinti 
juos. Yra ir rezultatai: 
gražėja buitis, aplinka.

Tačiau kuomet monopo
lijų interesus išreiškianti 
amerikiečiu spauda, esant 
nrogai ir be nrop'os, pabrė
žia. iog kanadiečiai turi bū
ti dėkingi savo vieninteliam 
kaimynui — JAV, tas, žino
ma. negali neužgauti nacio
naliniu Kanados piliečiu 
jausmu, kurie žino ir kitas 
to naties dalyko nusės.

Kanada — dideliu gam
tos turtu šalis. Žemės gel
mėse guli daug geležies rū
dos, vario, urano, titano, 
aukso, naftos ir kitų iška
senų. Kanada turi labai 
didelius miškų ir gėlo van
dens išteklius. Visa tai 
jau seniai traukė JAV mo
nopoli jįj dėmesį. Antrojo 
pasaulinio karo metais su
sidarė palankios sąlygos 
dėdės Šamo kapitalui plačiu 
frontu peržengti, Kanados 
sieną.

Nuo 1947 metų Kanados 
teritorijoje labai puikiai 
ėmė jaustis General Mo
tors, Standard Oil, DuPont 
Chemicals ir kitos ameriko
niškos kompanijos. JAV 
m o n o p o 1 i j os, vis giliau 
skverbdamosios į Kanados 
kūną ir kraują, įrodinėjo, 
kad visur, kur praeina JAV 
doleris, ten lieka gražus jo 
pėdsakas. Ameriko n i š k ų 
firmų rūmai iš tiesu vilio
jančiai blizga saulėje, ta
čiau šis blizgėjimas nedžiu
gina kanadiečių, o priver
čia susimąstyti. JAV ban
kų ir firmų kontorų šaltas 
stiklo ir metalo blizgesys 
negali paslėpti kanadiečius 
jaudinančių problemų.

—Vakarų pasaulis jaudi
nasi dėl sparčių mechani- 
zavimo ir automatizavimo 
žingsnių, — susirūpinęs sa
kė man vienas Kanados 
profsąjungos veikėjas. — 
Tai jaudina ir kanadiečius

darbininkus. Automatai ne
turi širdies, ir todėl jie ne
gailestingai išvaro iš fab
rikų darbininkus. Bet kaip 
mes galime planuoti, pasi
ruošę sutikti automatizavi
mo puolimą, jeigu mūsų ša
lies ekon o m i k ą stengiasi 
kontroliuoti JAV monopę- 
lijos?

—Kiekvieneriais metais 
Kanadoje mes turime įdar
binti 250,000 jaunuolių, — 
kalbėjo Montrealio darbo 
biržos tarnautojas. — Kaip 
mes galime tai atlikti, jeigu 
ne mes tvarkome mūsų 
darbo resursus?

Kanados herbas — klevo 
lapas. Miškais padengti 
milžiniški Kanados plotai, 
ir todėl klevo lapas atspin
di dar ir šios šalies gyve
nimo specifiką.

Kiekvie neriais metais 
Kanada iškerta miško už 1 
milijardą dolerių. Bet miš
ko ūkis tvarkomas' taip, 
kad žaliojo aukso atsargos 
nemažėtų. Tarybinis ir Ka
nados miškų ir popieriaus 
paviljonai stovi greta. To
dėl natūralu, jog kaimynai 
vienas kitą dažnai aplanko. 
“Per metus mūsų miškuo
se medienos priauga tiek, 
iog iš jos galima nutiesti 3 
metrų pločio tiltą nuo 
Montrealio iki Mėnulio,”— 
didžiavosi miškininkai iš 
Alberto provincijos.

—Jeigu galima būtu šį 
tilta statyti iš mūsų miško, 
tai iie, matyti, bandytu. — 
atrėžė man jaunasis miški
ninkas, turėdamas galvoje 
JAV monopolijas.

Ne tik šis miškininkas, 
bet ir daugelis kanadiečių 
jautriai pergyvena atkaklu 
JAV kapitalo skverbimąsi į 
šalį. Todėl jie kiekviena 
proga stengiasi pademonst- 
rupoti savo savarankišku
mą. Ir Kanados vyriausy
bė. nežiūrint to. jog jos te- 
ritoriioie yra JAV raketi
nio ginklo bazės, nenutrau
kė diplomatiniu ir ekono
miniu rvšių su Kuba, nepa
siuntė nė vieno kareivio į 
Vietnamą, priėmė įstaty
mą, anriboianti JAV dole
rio veiklą Kanadoje.

Pėdsakuose, kuriuos pa
lieka JAV doleris Kanados 
ovvenime, atsisnindi dėdės 
Šamo mononoliju prigimtis 
ir esmė. Štai kodėl ir vyks
ta. dvieili doleriu dvikova. 
Montrealis, 1967. gegužis

M “Kai amerikiečių doleris 
ima kosėti, kanadiečių do
leris suserga gripu, — pa
sakė man vienas Montrea
lio gyventojas. Tokie dvie
jų broliškų dolerių “solida
rumo” ryšiai patriotiškai 
nusitei k u s i e m s kanadie
čiams nesukelia entuziaz
mo.

Pinigų karas visad būna 
labai žiaurus ir negailes
tingas. Tiesa, jam vyks
tant, ne visada girdėti pat
rankų, šūviai ir bombų 
sprogimai, bet ūžtai visada 
būna aukų.

fcflj^rieš ketverius metus 52 
Kanados “didžiojo biznio” 
vadovai, susirinkę į 10 die
nų konferenciją, vykusią 
su devizu “kaip išlikti ne
sunaikintiems,” pripažino, 
kad reikia ieškoti kelių, 

, kad nebūtų visai prarasta 
kontrolė, vystant šalies 
ekonomiką, o ryšium su 
tuo— politinė nepriklauso- 

L mybė. Kanados finansų 
l^^ministras Gordonas išleido 
J“Susirūpinusi Kana- 
į$Į||r» sukėlusią didelį JAV 
F tnonopolijų ir valdančiųjų i 
| sluoksnių pyktį. Knyga nu-|

Lietuvos Veterinarijos mokslinio tyrimo 
institute tiriami gyvulių ir paukščių tuber
kulioziniai susirgimai. Krupštūs moksliniai 
tyrimai, aktyvi kova prieš šią ligą davė 
puikius rezultatus. Respublikoje dabar be
veik likviduoti gyvulių tuberkulioziniai su
sirgimai.

Nuotraukoje: instituto direktorius, vete
rinarijos mokslų daktaras, profesorius Ma
rijonas Babenskas (dešinėje) ir infekcinių 
ligų skyriaus vedėjas Vytautas Kubliokas 
laboratorijoje.

M. Baranausko (ELTOS) nuotr.

PŪGOJE 
Mėnulio pjautuvas pradingo, 
Ir danguje nėra žvaigždžių. 
Brendu per tamsią, baugią naktį 
Ir vėjo juoką tegirdžiu...

Kvatoja vėjas, virkdo beržus... 
Nemėgstu aš liūdnų dainų! 
Nebijo vėtrų komjaunuoliai — 
Su šypsena .pirmyn einu!

Mėnulio piautuvas pradingo, 
Pasislėpė už debesų;
Te juokias, šėlsta šiaurės vėjas, 
O man širdy šviesu^ šviesu!

Leonora Valskytė 
X klasės mokinė 

Zarasų raj., Salako vid. mok.

Atsisveikinimas
(Jonui Biliūnui) 

Išsiilgau aš kalnų ir tolių, 
Žilstančių nuo sodų vešlumos. 
Oi, sugrįžčiau aš tikrai namolei... 
Tik gandrais pavasaris pamos!.. 
Verkia miškas, verkia visas choras. 
Tiktai saulė šiandien kaip sava. 
Groja eglėm ištekinėm troliai... 
Šaukia mano vardą Lietuva.
Pavargau seniai nuo paukščių skrydžio, 
Nuo graudžios ir lyriškos dainos. 
Girdit, gervės, jums sparnų pavydžiu! 
Ir todėl su vėju išeinu.

M. Macijauskienė 
Zakopanė-Kaunas

Iš Ekspo-67
Pasitaikius progai vykti į 

Montrealį, maniau, reikia 
išnaudoti. Mat, mano bro
lis vyko savo mašina su 
žmona, tad ir aš prie jų 
prisidėjau.

Kelias iš Niujorko labai 
puikus ir viena diena (va
žiuojant apie 8 valandas) 
lengvai galima pasiekti 
Montrealį. Neturėjome už
sakytų nakvynių iš anksto, 
bet bėdos nebuvo, gavome 
motelyje vietą prie pat pa
rodos.

Kalbėti apie įgytus įspū
džius labai sunku, nes jų 
įgijome daug. Lyginti pa
rodą su Niujorko World’s 
Fair irgi gana sunku—vie
na turėjo savo įdomumų, 
kita savo.

Puikiausi pastatai — sa
kyčiau pirmoje vietoje sto
vi Tarybų Sąjungos, kuris 
matomas iš visų pusių 
Montrealio. Ypatingai nak
ties laiku, kada Jame už
žiebtos visos šviesos, iš to
lo rodosi, kad tik tas pa
statas ir yra ten. JAV pa
statas irgi turi savo gro
žį, atrodo kaip milžiniškas 
ritulys.

Įėjus į paviljonus, taip 
pat negalėčiau paneigti nei 
vienų, nei kitų. JAV pa
viljonas tame įdomus, kad 
ten atgabenta ta dalis erd
vės laivo, kuriuo nusileido 
į vandenį grįždami kosmo
nautai. Tarybų Sąjungos 
paviljone taipgi yra išsta
tyti erdvės laivai, bet tai 
tik replikos tikrųjų. Taip
ei JAV turi padare mode
li Mėnulio ir rodo, kaip ten 
nusileidžia įvairios mašinos 
išbandyti galimybę žmogui 
nusileisti ant Mėnulio.

Tarybų Sąjungos paviljo
ne labai daug rasi įvairių 
rūšių mašinų. Rasi ir dai
lės išstatytų įvairumų. Bet 
ką gi, ar galima viską atpa
sakoti.

Kitas pastatas, kuris ly
ginasi viršminėtų paviljonų 
grožiui, tai Čekoslovakijos. 
Ten rasi žmogaus padaryta, 
išdrožta iš medžio, biblijos 
laikų miestelį (kurį jis da
rė nėr 40 metų) ir veik 
kiekviena dalis juda. Žmo
nės dirba, eina, malūnai su
kasi, gegutė kukuoja, ir 
t. t.. .

Norisi pastebėti tiems, 
kurie ruošiasi važi u o t i į 
Montrealio paroda, kad val
gyklos ne tų šalių, kurių 
pastatuose jos randasi. Pa^ 
vyzdžiui, Tarvbu Saiuneos 
pastate randasi keliolika 
valgyklų, bet jos visos kon- 
cesionierių ir, reikia nasa- 
kvti, brangokai ima už val
gi, palyginant su kai ku
riomis kitomis valgyklomis 
parodoje.

Sutikau lietuvius
Tik atsilankius į Parodą, 

sutikau mūsų visų gerą bi
čiulį Albertą Laurinčiuką. 
Na, ir pasisekė! Bekalbant 
su Albertu, ateina prie mūs 
penki mokslininkai iš Vil
niaus, tik ką atvykę iš va
karo. Tai buvo: Akademi
kas Algirdas Žukauskas, 
LTSR akademijos vice-pre
zidentas, kurį pažinau iš su
sitikimo Niujorke, kai jis 
lankėsi JAV prieš keletą 
mėnesių; akademikas Ka
zys1 Meškauskas, ekonomi
kos instituto direktorius, 
irgi pažįstamas ne tik man, 
bet ir daugeliui amerikiečių 
iš tų laikų, kai lankėsi 
JAV; Jonas Petkevičius, fi
zikos-matematikos instituto 
direktoriaus pavaduotojas; 
Jeronimas K a s1 o k o v skis,

Montrealyje
mokslų akademijos moksli
nio' organizacinio skyriaus 
darbuotojas; Nikalojus Sa- 
pogovas, fizikos, matemati- 
instituto direktoriaus pava
duotojas.

Albertas sako, šiandien 
Latvijos atstovybės priėmi
mo mitingas ir koncertas, o 
vėliau kviečiu į spaudos 
konferenciją su Latvijos at
stovais.

Gerai, tad ir einame visi 
į puikią salę (Cinema Hall) 
TS/RS paviljone, kur vyko 
kalbos atvykusių Latvijos 
atstovų, atsakymai į klausi
mus iš publikos, o paskiau 
puikus koncertas. Bet apie 
tai vėliau.

Vakare vykau su drau
gais pas P. ir L. Kisielius, 
kur atvyko ir J. Lesevičius. 
Buvo proga pasi kalbėti 
LLD reikalais ir išgirsti 
montrealiečių ru o š i m o s i 
planą susitikti svečius bir
želio 23-24, kai bus Lietuvos 
Diena parodoje.

Beje, sutikau ir d. Juš
ką, atvykusį iš LTSR jau 
senokai pas gimines JAV. 
Jis atvyko pamatyti parodą 
ir, sako, važinės dar toliau 
po Kanadą. Grįš namo tik 
už kelių mėnesių.

Sutikau ir Dovidą Ma
this (Matusevičių), “Frei
heit” redakcijos narį. Jis 
atvyko pamatyti parodą ir 
susitikti su viešnia iš Vil
niaus, Malamediene, su ku
ria jam teko kartu augti, 
lankyti mokyklą Kaune. 
Malamediene dabar moky
tojauja Vilniaus 22-oje mo
kykloje.

Ieva Mizariene

St. Petersburg, Fla.
Palaidojus Joną Vilkelį

Nuožmi mirtis ir vėl iš
traukė iš pažangaus judėji
mo gretų vieną draugą. 
Birželio 2 d. povakare Jono 
Vilkelio dusulio nuvarginta 
širdis sustojo veikusi, nu
trūko ir gyvybės siūlas.

Birželio 6 d. daug jo idė
jos draugų ir šiaip pažįsta
mų prisipildė Ralph G. 
Cooksey šermeninė atiduoti 
paskutinį patarnavimą, at
sisveikinti su J. Vilkeliu ant 
visados.

Prisiartinus atsisveikini
mo valandai, draugas Jonas 
P. Milleriš prabilo apie Jo
no Vilkelio praleistas jau
nesnes dienas, apie stengi- 
mąsi prasisiekti didesnio ži
nojimo, išsimokslinimo.

Padirbės angliakasyklose, 
įstojo į Valp a r a i s o Uni
versitetą. Berods dėl finan
sinių trūkumu, kaip kalbė
tojas sakė, neilgai Jonas te
galėjo semtis žinojimo uni
versitete, — vėl turėjo grįž
ti nrie sunkaus darbo j tas 
pačias anglies kasyklas pel
nyti sau duoną.

Kalbėtojas labai trumpai 
perbėgo, kaip J. Vilkelis 
mėgęs skaityti, neretai ra
šinėjo pažangiai spaudai 
žinutes ir ilgesnius straips
nius. Nemenkai yra para
šęs eilėraščių, kuriuose 
stengdavosi dirbančiai žmo
nijai nurodyti jų skurdų 
gyvenimą, o išeitį rodė ko
vos būdus prieš išnaudoto
jus. Vilkelio eilėraščių są- 
siuvinys buvo išleistas kny
gelės formoje prenumera
tos keliu, tad daugelis ir 
šiandien turi savo knygynė
liuose.

Abelnai imant Milleris 
pertrumpai kalbėjo. Vilke
lis rodos savu laiku yra

veikęs pažangiajamedaug 
judėjiĮme, dalyvavęs konfe- 
rencij
Iš trumpos kalbos menkai 
gauta 
nueitą gyvenimo kelią. Vei
klaus: 
rie ži 
veiktas darbus, 
miau

Pri 
tus, nan atvykus į St. Pe- 
tersburgą gyventi, 
kartą 
keliu.
pašlijusioje sveikatoje. Ke
lis k 
ligoninę, 
gydyt 
jo. D 
gonin 

žm
Amerikoje giminių neturė
jo, nebent porą šeimų Lie
tuvoje.

Jon 
sulis) 
gyvųjų tarpo.

Jo palaikai buvo sukre- 
muoti.

Mūsiškiai atostogauja
Draugai Gudai išvykų, 

praleisti vasaros~Taikus į 
Cleve 
Milleibiai pasuko į Pennsyl- 
vanijos valstiją keliom die
nom, 
dą pamatyti Montrealyje 
pasaulinę parodą. Pankui 
praleis vasarėlę šiaurėje.

Dainos mylėtojų narys 
dainininkas Povilas Pučko- 
rius 
Penu 
suks 
gal pasieks ir Čikagą pasi
matyt su sūnumi, vienu ir 
kitu.

Jirįmie ir Antaneta Pui- 
shius 
birže' 
LLD 
neapdairus mašinos vairuo
tojas 
šiną, 
shj; ; 
ti į 1 
jos k 
šiaip 
narni ?je.

Lii 
su s ve

ose, suvažiavimuose.

žinių apie Vilkelio

ai atsiras draugų, kū
no jo jo praeities mi

tai išsa- 
parašys per spaudą.
eš apie ketverius me-

pirmą 
teko sueiti su J. Vil- 
Jį radau smarkiai

rtus buvo pasidavęs į 
bet daktarai pa- 

i nuo dusulio negalė- 
agyvenęs 78 metus li
žėje mirė.
onės pasakoja, kad jis

ą Vilkelį asthma (du- 
išskyrė peranksti iš

and) Ohio. J. ir M.

po to skubės į Kana-

taip pat išvyksta į 
sylvaniją. Sakė, pa- 

į Michigan valstiją,

ištiko skaudi nelaimė: 
io 4 d., važiuojant į 

45 kuopos mitingą,

įvažiavo į Puishių ma- 
sukrėtė Jimmie Pūi- 

o žmoną turėjo nuvež- 
igoninę. Laimė, kad 
aulai nesulaužyti, tik 
labai sumušta. Gydosi

kime ligoniai greito 
ikimo.

Vikutis

Norwood, Mass.
M^s Massachusetts vals- 

netekom dviejų gerųtijoje
pažangios visuomenės vei
kėjų.
savo
metų

Jonas Daugirda su 
žmona Uršule, daugelį 
gyvenę Lo welly j e ir 
visą laiką pažangia- 

idėjime, birželio 10-11; 
iavo pastoviai apsigy- w 
šiltojoje Floridoje.

įgirdai dažnai apsilan-

me j
išvaž
venti

Da
kydavo Norwoode pas savo 
gerus 
reviči 
mavieius.
met dalyvaudavo mūsų pa
rengi

draugus J. ir S. Bud 
us ir L. ir M. Traki- 

Jie taipgi visuo-

muose.
Sužinoję apie draugų 

irdų išvykimo planus, 
evičiai ir Trakimavi- 
surengė jiems išleistu-

Daug 
Budr 
čiai 
ves, kurios įvyko birželio 8 
dieną
Apart vietinių draugų bu
vo svečių ir iš kitur: S. ir

Uždavinio namuose.

inardai iš Dorchester, 
C. Barčiai iš Clinton, 

veikindami visi palin- 
mieliems draugams 
ir Uršulei geriausios

A. ir 
Atsis 
kėjo 
Jonu: 
sveikatos ir laimės naujo
joje gyvenvietėje. Nuo visų 
banketo dalyvių draugams 
D au 
įteikt; 
vanėlė.
laimi įgai gyventi naujojoje 
vieto

girdams atminčiai 
a graži pinigiška do- 

Linkiu draugams

e.
M. Uždarinis.
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CHICAGO, ILL.
Iš LLD narių susirinkimo

Sužinojus, kad į Chicagą 
atvyksta LLD centro sek
retorė Ieva Mizarienė,LLD 
1-mos apskrities komitetas 
sušaukė pasitarimą, į kurį 
buvo kviesta visų kuopų na- 
riai-atstovai. Toks susirin
kimas įvyko gegužės 29 d. 
Mildos salėje. Jame buvo 
ne tik čikagiečiai, bet ir iš 
kitų miestų atstovai, bū
tent: Vincas ir Uršulė Bur- 
dai iš Kalifornijos; Pauli
na Blaškienė iš Floridos, 
Ona Daukienė iš Detroito 
ir pati viešnia Ieva iMiza- 
rienė. Buvo ir daugiau mie
lų svečių, ypač nemaaži či- 
kagiečių.

LLD centro sekretorė L 
Mizarienė išdavė platų ir 
išsamų raportą, kas veikia
ma LLD centre ir kiek no
rima gauti šiais metais nau
jų narių. Ji žymėjo, kad 
jau yra gauta 77 nauji na
riai, bet pasibrėžta kvota 
esanti 250, kad ją išpildžius, 
visi turime padirbėti. Taip
gi ji priminė, kad žurnalas 
“Šviesa” daug kainuoja. Ji 
mano, kad kuopos turėtų 
prie to reikalo prisidėti su 
dešimke-kita, kitaip centrui 
neužtenka pinigų. Ji žymė
jo, kad šiais metais cent
ras numato išleisti dvi 
svarbias knygas, kurias na
riai gaus, būtent: rašytojo 
Juozo Baltušio ir Jono Ga- 
siūno atsiminimus. Abi kny
gos bus svarbios ir įdomios.

Po raporto buvo teikiami 
įvairūs klausimai bei veda
mos draugiškos diskusijos, 
kuriose dalyvavo šie asme
nys: Ig. Urmonas, A. Jo
nikienė, B. Kubilius, P. 
D a u d e r i s, V. Burda, P. 
Blaškienė ir eilė kitų.

Be pažymėtų klausimų, 
viešnia padarė pranešimą 
ir apie pasaulinę parodą, 
kuri vyksta Montrealyje, 
Kanadoje. Ji žymėjo, kad 
birželio 23 d. yra paskirta 
T. Lietuvai. Čia dainuos ir 
duos meninę programą at
vykę iš T. Lietuvos artistai- 
dainininkai. Ji ragino, kad 
ir Amerikos lietuviai meni
ninkai turėtų organizuotai 
dalyvauti ir parodyti savo 
meno jėgas.

Susirinkime dalyvavo nuo 
menininkų drg. F. Kirka. 
Jis padarė pranešimą, kad 
numatoma Čikagoje staty
ti operetę “Pilėnai” ir “Ra
munė.” Viešnia tame klau
sime taipgi tarė žodį. Ji 
sakė, kad esanti tikra, jog 
minimos operetės bus gali
ma Čikagoje pastatyti, nes 
tam Čikagą turi užtektinai 
meninių jėgų, be to, turi ir 
gerą teatrą^Mildą.

Po minėto pranešimo, vėl 
kilo diskusijos, kuriose da
lyvavo šie draugai: F. Kir
ka, J. Mlsevičia, J. Pauliu
kas, A. Jonikienė, B. Ku
bilius ir eilė kitų; Čia. bu
vo kalbama grynai meno 
klausimu;

'Prieš baigiant susirinki
mą, LLD centro sekretorė 
pasiūlė, kad LLD 1-mos 
apskrities kom i t e t a s su
ruoštų knygų parodą. Ypa
tingai, kad būtų surinktos 
visos knygos, kurias išleido 
LLD. Tam pasiūlymui pri
tarė ne tik LLD nariai, 
bet? įr visi dalyvavę meni
ninkai. Viešnia pastebėjo, 
kad panaši paroda buvusi 
suruošta New Yorke ir tu
rėjusi puikias pasekmes.

Diskusijoms užsibaigus, 
pinnininkė pąkivetė V. Ju- 
džentavičių pa s i d a 1 i n t i

įspūdžiais iš Lietuvos. Jis 
buvo specialiai pakviestas 
pranešti, ką patyrė besi
lankant Lietuvoje. Trum
pai pasakius, jo kalba bu
vo labai entuziastiška; sa
kė, negalėjęs tikėti savo 
akimis matant tą didelį pro
gresą per tuos kelis metus 
nuo jo pirmesnio lankymo
si iki dabartinio. Ragino 
visus aplankyti Lietuvą.

Taip maždaug užsibaigė 
tas svarbus susirinkimas. 
Dabar mums čikagiečiams 
beliko atlikti pasižadėtus 
darbus.

Susirinkimo sekr. V. V.

Baltimore, Md.
Birželio 11-os piknikas 
mūsų laikraščio naudai
Birželio 11-ą įvykęs pik

nikas Laisvės naudai visa
pusiškai pavyko. Oras bu
vo gražus, malonus, pikni
ko dalyvių nuotaika links
ma, pakilusi. Prieš pirmą 
valandą atriedėjo didžiulis 
busas iš Philadelphijos. Juo 
atvažiavo net 40 Laisvės rė
mėjų. Jie buvo linksmai ir 
maloniai sutikti ir pasvei
kinti.

Laisvės atstovas redak
torius Rojus Mizara pasakė 
kalbą laikraščio reikalais. 
Jis taipgi kvietė dalyvauti 
Montrealyje vykstanč i o j e 
pasaulinėje parodoje, Eks- 
po 67, kur birželio 23 bus 
minima Tarybų Lietuvos 
diena. Džiugu buvo turėti 
mielą draugą'Mizafą mūšį 
tarpe. Buvo ir draugai 
Vytautas ir Marytė Zenke- 
vičiai iš Washington o. 
Abudu tarė sveikinimo žo
džius savo tautiečiams. Ma
lonu buvo vėl su jais susi
tikti. Buvo svečių ir iš to
li: Julija Andrulienė iš Chi- 
cagos, A. Dranginis iš Det
roito, svečias savo sesers 
Medelienės ir Antanaičių. 
Malonu buvo su jais pasi
kalbėti. Kai kurie drau
gai, kurie anksčiau vi
suomet dalyvaudavo mūsų 
piknikuose, šiuo kartu dėl 
sveikatos dalyvauti negalė
jo. Tai vietiniai draugai 
Ą. žemaitis ir P. ir KĮ. Kup
riai, taipgi philadelphietis 
draugas J. Bekampis ir 
chesterietis draugas Šlajus.

Apie pikniko visus kitus 
reikalus parašys komisija.

P. Paserskis

MIAMI, FLA.
Lietuvių vaikai

Dabartiniu laiku vis dau
giau ir daugiau lietuvių 
vaikų pasižymi aukštuose 
moksluose. Vienas tokių 
yra Peter Vincent Balasky 
(Bieliauskas) sūnus Karo
lio ir Violetos Bieliauskų, 
mūsų gerai žinomos veikė
jos A. Paukštienės anūkas. 
Jis baigė Alabamos univer
sitetą su veterinarijos-me- 
dicinos daktaro laipsniu, ir 
jau gavo postą Minesotos 
universitete. Graduaci jos 
buvo birželio antrą dieną. 
Abiturientas baigė aukš
tą mokslą su puikiu atsižy- 
mėjimu, antras iš eilės sa
vo klasėje. Visi giminės ir 
pažįstami tuomi džiaugiasi 
ir linki jam geriausio pasi
sekimo.

įMūsų ligoniai
Mes miamiečiai turime 

gerų žmonių, sergančių, — 
vieni sunkiai, kiti lengviau. 
Mes Socialiniame Klube tų 
draugų pasigendame. Jau

PHILADELPHIA, PA
Parvykome

Birželio 11 diena buvo 
graži ir šilta. Baltimorie- 
čiai džiaugėsi sulaukę sve
čių iš Philadelphijos, Ches- 
terio ir iš kitur.

Baltimore kadaise buvo 
garsi lietuvių skai č i u m i, 
nors ji randasi nutolusiame 
vakarų kampe prie Atlanto 
vandenyno ir netoliausia 
nuo pasaulinių intrigų cent
ro, Washingtono. Lietuvių 
gyventojų nėra artimesnė
je apylinkėje, todėl į jų pa
rengimus toloka vykti.

Bėdavoja vietiniai, kad 
senieji darbininkiški atei
viai baigia išmirti, o poniš
ki vėlesnių laikų ateiviai, 
vis dar neatsipala i d u o j a 
nuo poniškumo. Pas juos 
tik ponai, ponios, panelės...

Lietuviai myli sueigas, 
pasikalbėjimus, na, ir vai
šes.

Dabar rengiamės daly
vauti pas lietuvius ūkinin
kus Antaną ir B r o n i u t ę 
Ramanauskus Sellersville, 
Pa. Tai įvyks labai patogiu 
laiku, sekmadienį, liepos 2 
dieną. Čia jau kur kas pa
togesnė vieta pasiekti iš

Philadelphijos, New Jersės, 
na, ir iš angliakasyklų sri
ties, net ir iš Niujorko apy
linkės daugeliu kelių gali
ma privažiuoti.

Pas Ramanauskus daug 
svečių jau žino kelius. Nau
jesniems patartina atsimin
ti, kad platus kelias eina iš 
Philadelphijos į E a s t o n o 
pusę, tai kelias 309. Phi- 
ladelphiečiai juo važiuoja 
iki kelio 563, suka į kairę, 
už poros mylių keliukas tik 
į kairę pusę Lonely Rd. su
ka į tą vietą. Čia bus visi 
laukiami, šie keliai pažy
mėti kelių planuose.

Philadelphiečiai gali ir 
busu važiuoti. Busas eina į 
mainų sritį, išeina nuo 13th 
ir Arch St. iš ryto 7 vai., 
9 ir 11:24/

Atvažiavus į Sellersville, 
Pa., sustos prie Washing- 

| ton House. Ten išlipę rasi
te telefono būdukę. Pašau
kimas taxio nemokamas. 
Jis tuojau atvyks ir nuveš 
pas Ramanauskus.

Kalbinkite vykti sykiu ir 
savo prietelius, nes jie visi 
bus mylimi Ramanauskų 
svečiai. R. M.

Chester, Pa.
V. L. Pašalpinio klubo 

praeitame susirinkime pir
mininkas L. Arlauskas pra
nešė, kad mirė klubo narys 
Kazys Petronis. Velionis 
turėjo arti 80 metų am
žiaus. (Reiškiame užuojautą 
visiems mirusio draugams.

Protokolo raštininkas ra
gino visus narius dalyvauti 
ateinanč i a m e pusmetinia- 
susirinkime, kuiris įvyks 
liepos mėnesį. Visi turėtų 
susirinkime dalyvauti, sakė 
jis, nes jame bus perrink
ta dalis valdybos. Bus per 
renkami protokolų rašti
ninkas, direktorius ir vice
pirmininkas. Nariai ragi
nami dalyvauti, kad savo 
balsavimu pasitarnauti sa
vo ir klubo gerovei.

Jau prasideda ir vasaros 
parengimai. Teko nugirsti, 
kad pas farmerius Antaną 
ir Brone Ramanauskus 
bus farmerių pobūvis su 
šauniais pietumis. Tai įvyks 
sekmadienį, liepos pirmą.

Taigi, visi draugai kvie
čiami praleisti tą sekmadie
nį tyrame laukų ore, pas 
mūsų mieluosius vaišinguo
sius draugus Ramanaus
kus.

A. LipčiuS

KEISTAS “GAISRAS”
Etiopijoje pradėta rūky

ti tabakas visiškai neseniai 
— maždaug prieš 30 metų. 
Ir dabar 90 pocentų šalies 
rūkančiųjų — sostinės Adis 
Ąbebos gyventojai.

Į tolimesnius Etiopijos ra
jonus tabakas dar nepraši-' 
skverbė. Kartą viename 
nuošaliame kampelyje pasi
rodė atvykėlis. Valstiečiai 
su puasibaisėjimu pamatė 
žmogų, iš kurio burnos rū
ko dūmai. Norėdami išgel
bėti “gaisro” apimtą sve
čią, jie pradėjo pilti ant at
vykėlio galvos šalto van
dens ąsočius.

yra kiek laiko kaip nema
tome mūsų veiklios drau
gės M. Clee (Balzarienės). 
Sako, kad ji jau namie, 
vaikščioja, bet dar nėra 
stipri. Linkiu, kad visi 
greit pasveiktų.

tSauIute

pu- 
ap- 
ant

Pažaislio rūmai
Apsismaigstę žaliais 

šynais, iš trijų pusių 
supti Kauno marių,
kalvos šviečia Pažaislio 
bokštai. Jie jau iš tolo 
traukia keleivį, džiuginda
mi akį, žadindami vaizduo-

Providence, R. I.
Birželio 1 d. staiga mirtis 

pakirto Antano Remeikos 
gyvybę, sulaukus jam 73 
metus amžiaus. Velionis pa
liko liūdinčią žmonią Roza
lija, sūnų ir dukterį, ketu
ris anūkus, brolį Mykolą ir 
sesę Rožę, taipgi dvi seseris 
Lietuvoje.

Remeika buvo kilęs iš 
Lietuvos nuo Dubičių, Kro- 
klių (kaimo. J.A.V. išgyveno 
virš 50 metų.

Antanas buvo pažangus 
žmogus, sugyveno su visais 
taikingai ir savo jaunesnė
se dienose darbavosi tarp 
lietuvių. Priklausė Ameri
kos Lietuvių Piliečių pašal- 
pinam klubui ir SLA.

Palaidotas birželio 3 d. 
Memorial Park kapinėse, 
Johnston, R. I.

Šie kapai randasi ant 
aukšto kalno, tarp aukštų 
medžių, ten, kur kryžių sto- 
vylų bei didelių paminklų 
nėra, tik maža bronzo len
telė ženklina mirusio kapą.

Prieš kiek laiko atgal mū
sų kunigėliai bijojo tų ka
pų, bijojo ten koją įkelti, 
bijojo sugriešyti ir savo pa
rapijomis visaip baugino, 
bet šiandien jau visai kas 
kita. Jau tas baubas išny
ko, išnyko ir ta baimė. 
Šiandien jau palydi numirė
lį į Highland Memorial 
Park, pašventina duobę ir 
jau nėra grieko numirėlį’ 
laidoti, jei kas to reikalau
ja. O, kaip žmogaus gyve
nimas ir tikyba mainosi!

Ilsėkis, Antanai, šiame 
puošniame kapinyne. Gal 
netrukus ir mes pas tave 
ateisim. O likusiai šeimynai 
— mano širdinga užuojau
ta.

Beveik trys šimtai metų, 
kaip šioje vaizdingoje Pa
kaunės vietoje, tarp ošian
čių miškų, Nemuno vingy
je, stovi šis gražus ir di
dingas baroko architektūri
nis paminklas. Tik atsimi
nimuose beliko ansamblio 
fundatoriaus Lietuvos ku
nigaikštystės didžiojo kanc
lerio Kristupo Zigmanto 
Paco ir jo žmonos, italų ar
chitektų ir dailininkų var
dai. Lietuviu baudžiaunin- 

* c-

kų prakaitu aplaistyti ir 
šiandien didingai stovi Pa
žaislio rūmai stebindami 
savo formų grakštumu ir 
raiškumu.

Keitėsi laikai, keitėsi Pa
žaislio šeimininkai ir rūmų 
veidas. Bet pastabi akis 
ir šiandien pro laiko dul
kes pastebi nuostabaus ar
chitektūrinio ansamblio 
grožį. Žymiai pasikeitė ir 
Pažaislio aplinka. Ten, kur 
sidabrine juosta, tekėjo Ne
munas, šiandien plačiai iš
siliejusios Kauno marios, 
kur upės slėnyje gūžėsi 
valstiečių sodybėlės, šian
dien stovi didinga Kauno 
hidroelektrinė.

Ne atsitiktinai mūsų 
mintys šiomis dienomis 
vėl krypsta Pažaislio lin
kui. Tarybų Lietuvos vy
riausybė Pažaislio archi
tektūrinį ansamblį perdavė 
Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejui. Bus atkurtas 
pirmykštis Pažaislio rūmų 
grožis, jie bus pritaikyti 
naujai savo paskirčiai. Iš 
pagrindų numatoma, res
tauruoti visus pastatus ir 
sutvarkyti aplinką. Šiuos 
darbus atliks mokslinė re's- 
tauracinė gamybinė dirbtu
vė. Rūmuose bus įrengtos 
dailės kūrinių ekspozicijos 
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus ir kitų muziejų 
fonduose guli daug meno 
turtų, kurių' lankytojai ne
gali pamatyti dėl vietos 
stokos. Muziejaus salėse 
jie ir bus eksponuojami.

Pirmiau šia numatoma 
įrengti baroko stiliaus tai
komosios dailės ekspoziciją, 
atkurti vieną kitą interje
rą. Šio ansamblio salėse 
galėsime grožėtis XVI-XX 
amžiaus Vakarų menų 
meistrų tapyba, skulptūra, 
grafika ir taikomąja to lai
kotarpio daile: baldais, por
celianu, metalo dirbiniais, 
kilimais, laikrodžiais, pla
čiai išgarsėjusiomis Slucko 
juostomis. Čia lankytojai 
ras ir antikinio meno kūri
nius, numizmatikos kolek
cijas ir kita.

Jau šiemet Pažaislio ar
chitektūrinis ansamblis at
vers savo duris ekskursi
joms. Antanas Kebliūnas

Kalifornijos tekstilinin
kai pagamino medžiagą, nu
sižiūrėję į paukščių plunks
nas. Medž i a g o s išorinis 
sluoksnis pagamintas iš 
sintetinių plunksnų. Vidinį 
sluoksnį įelektrina kūno 
temperatūra. Įelektrinimo 
laipsnis veikia plunksnų pa
dėtį — jos atitinkamai dau
giau ar mažiau styro. Štai 
dėl ko drabužis iš tokios 
medžiagos tinkamas bet ko
kiam metu laikui: žiema 
jis yra papuręs, storas, o 
vasarą plunksnų sluoksnis 
visai priglunda prie pa
grindų.

Haverhill, Mass.
Birželio 11 d. M. Kaz

lauskienė prisodino pilųj^ 
mašiną žmonių ir nuvaŽM 
vome į Olympia parką, prflf 
Worcesterio. Parke buvome 
dar prieš 12 vai. Buvo lai
ko pasivaikščioti po parką 
tarp gražių gėlių, pakvė
puoti tyru oru, pavalgyti 
skanių pietų ir susitikti at
vykstančią į parką publiką.

Visi linksmai sveikinomės 
ir linkėjome vieni kitiems 
laimingo susitikimo birželio 
18 d. Maple Parke, kur su
sirenka daug žmonių ir 
linksmai praleidžia laiką. 
Maple parkas senas, daugu
mai žmonių gerai žinomas.

Ligi pasimatymo gražia
me Maple parke.

Darbininke

Worcester, Mass.
PATAISA 

r
M.(Sukackienės korespon-^ 

dencijoje, tūpusioje birželio 
9 dieną, prasiskverbė kelios 
klaidos, kaip tai, vietoje pa
sakymo, kad jau mėnesiai 
praė. 
avarijos nelaimės, atspaus
dinta

Atsiprašome autorės.

o nuo įvykusios auto-

jau menuo praėjo

B. Simanavičius

GĖLAS VANDUO Iš 
VANDENYNO DUGNO

Seniai žinoma, akd po 
vandenyno dugnu daugely
je vietų esama gėlo van
dens atsargų. Buvo nutar
ta jas panaudoti pakran
čių gyventojams aprūpinti 
vandeniu. Per 25 mylias 
nuo Floridos krantų vande
nyno dugne buvo išgręžtas 
apie 200 metrų gręžinys. Iš 
gręžinio ištriško 10 m aukš
čio (virš vandenyno lygio) 
gėlo vandens fontanas.

Easton, P

FILMAI IŠ LI
Rodys Jonas Grybas

Birželio (June)
Pradžia 2 vai.

Amerikos Lietuvių Pilieč
631 Walnut St., Et

Tai bus kartu minėjimas 
Taipgi kartu bus pa:

ETUVOS 
iš New Yorko

18, 1967
ų Klubo salėje j/
ston, Pa. "

. Tėvų Dienos.
minėta ir

Leono Tilviko 85 metų sukaktis
Taipgi bus proga tiems, kur 

lankytis Lietuvoje, pamatyti sav 
tuvą filmuose, kurie buvo nesenu 
Matysime, kaip mūsų broliai ir 
Lietuvoje, ir galėsime palyginti, 
Lietuvoje prieš 50-60 metų

iems nebeteks daugiau 
o gimtąją tėvynę Lie
ti pagaminti Lietuvoje.

sesės dabar gyvena 
mes gyvenome

u-ou metų. i
Įžanga nemokama.

Atsilankykime visi iš arti 
gražius filmus.

i4 toli pamatyti šiuos

Rengėjai

Pavasarinis Naujosios Anglijos
Spaudos Naudai Piknikas

ITJLVTllLV11V Viupv, » nuv, r 111. .. vujuo

atliks gražių liaudies dainų programą

Įvyks Sekmadienį, Birželio-June 18 d
Lai birželio 18 dieną visi keliai veda į--

Maple Parką, Methuen, Mass.
Sočiai papietausitČia turėsite progą paspausti savo draugams ranką.

ir linksmai laiką praleisite. O svarbiausi dėlei sveikatoj, pavasario 
žydint ir medžiam žaliuojant jų aromatu, pakvėpuoti.

Kviečia Kombitetas
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Lietuvos kompozitorių 
muzika užsienyje

okario metais, greta ki-1 Budriūno, K. Kavecko, J. 
meno šakų, nepaprastai! Švedo ir kt.—dainas.

Už Lietuvos ribų plačiai 
žinomos kompozitorių Edu
ardo Balsio bei Juliaus Ju
zeliūno pavardės. Du E. 
Balsio koncetai smuikui su 
orkestru jau skambėjo Len
kijoje, B u 1 g a r ijoje, Ce
lt o s lovakijoje. Praėjusiais 
metais buvo atliktas 
ir vienas iš paskutiniųjų 
stambių šio kompozitoriaus 
kūrinių— Dramatinės fres
kos smuikui, fortepijonui 
ir simfoniniam orkestrui.. 
Daugelyje šalių taip pat at
liekama E. Balsio muzika iš

išaugo ir lietuvių kompozi
torių kūryba. Ryškiausieji 
jos pavyzdžiai nuolat skam
ba ne tik Lietuvoje, bet jie 

, suranda kasmet vis plates
nę auditoriją kitose tary
binėse respublikose, stam
biausiuose Tarybų Sąjun
gos muzikinės kultūros 
centruose — Maskvoje, Le
ningrade ir kt.

Paskutinį dešimt mėtį, 
ypač pažengus profesiniam 
meistriškumui ir naujiems 
kūrybiniams ieškojimams, 
lietuvių kompozitorių kuri-
niai ėmė plačiau skambėti 
užsienio šalyse, kur ją at
lieka vietiniai ir gastro
liuojantieji atlikėjai.

Vienas iš pirmųjų kūri
nių, praskynęs kelią lietu
kų tarybinei muzikai už
sienyje, buvo Balio Dva- 
®Vai •iono koncertas smui
kui su orkestru, atžymėtas 
T. Sąjungos Valstybine 
premiją. Šį koncertą jau ne 
kartą yra girdėję Bulgari- 

I jos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Prancūzijos, Švedijos, 
JAV, Rumunijos, Vokieti
jos Demokratinės Respub
likos muzikos mėgėjai. Pa
žangiesiems užsienio lietu
viams pažįstama ir dažnai 
choruose bei susirinkimuo
se dainuojama viena popu
liariųjų šio kompozitoriaus 
dainų “Ant Nemuno kran
to” Ė. Mieželaičio žodžiais. 
Vengrijoje išleistas B. Dva
riono fortepijoninių pjesių 
rinkinys, Vokietijos Demo- 

. Kratinėje Respublikoje — 
populiarioji jo pjesė smui
kui “Prie ežerėlio.”

i Ne mažiau populiarus yra 
kitas lietuvių kompozito
rius — Stasys Vainiūnas, 
parašęs pirmąjį lietuvių 
fortepijonui kvintetą, jau 
skambėjusį Lenkijoje, Vo
kietijos Federa t y v i n ė j e 
Respublikoje, JAV. S. Vai- 

i niūnas yra ir pirmojo lie
tuvių koncerto vargonams 
su orkestru autorius. Šis 
kūrinys taip pat sukėlė di
delį Vakarų Vokietijos mu
zikinės visuomenės susido
mėjimą. Lenkijoje ir VFR 
buvo taip pat atliktas šio 
kompozitoriaus II koncer
tai fortepijonui su orkest- 
riko jo fortepijoninė 
“Vabzdžių siuita” ne kartą

• yra skambėjusi Čekoslova
kijoje, Lenkijoje ir Suomi
joje.

Kompozitorius Antanas 
Račiūnas daugiausia žino
mas savo dainomis, kurias 
Lietuvoje ir užsienyje po
puliarina įvairūs chorai. Ne 
vienas JAV lietuvių choras 
savo repertuare turi tokias 
šio kompozitoriaus dainas, 
kaip “Šalti šaltinėliai,” “Už 
nemylimo bernelio,” “Myli
mam kariui” ir kt. Kon
certuose dažnai dainuojama 

| ^jjWuka iš jo operos “Ma
rytė” — Danutės lopšine, 
grojama sonatina smuiku 
su fortepijonu.

Įžymus lietuvių operų ir 
dainų kūrėjas yra Vytau
tas Klova. Jo dainas taip 

i pat dainuoja ne vienas JAV 
lietuvių choras. Populia
riausia šio kompozitoriaus 
opera “Pilėnai” JAV įra
šyta į plokšteles. Ruošia- 

| masi taip pat įgarsinti ir 
lįptįg V. Klovos operą — 
flpB'a.” JAV lietuvių chr- 
nniai kolektyvai atlieka 
taip pat ir kitų dabartinių 
lietuvių kompozitorių — A.

įvairių kino filmų.
Bene daugiausia naujų 

kelių muzikoje ieškančių 
lietuvių kompozitorių yra 
J. Juzeliūnuas. Būdingas 
kompozitoriaus braižui yra 
jo styginis kvartetas Nr. 1. 
Šis kūrinys jau-buvo atlik
tas Bulgarijoje, Lenkijoje, 
Suomijoje ir Belgijoje tarp
tautinio styginių kvartetų 
konkurso metu. Ir kiti J. 
Juzeliūno kūriniai—II sim
fonija, simfoninė siuita 
“Afrikieti š k i e j i eskizai” 
jau buvo apdemonstruoti 
Lenkijoje ir kitose užsienio 
šalyse.

Ir taip metai po metų 
gimsta vis reikšmingesni 
muzikos kūriniai, kuriems 
atsirasti ir klestėti sudary
tos puikios sąlygos. Šie kū
riniai vis labiau neišsiten
ka savo gimtojo krašto ri
bose, ' veržiasi į p latų pa
saulį, siekdami padėti visai 
žmonijai jos kovoje už pa
žangiuosius idealus.

J. Gaudrimas

Alytiškių gaminiai 
mėgstami

Pirkėjai mėgsta Alytaus 
siuvimo fabriko gaminius. 
Pirmiausia, žinoma, dėl ge
ros kokybės. O antroji 
priežastis — alytiškiai visa
da stengiasi, kad jų mode
liai būtų gražūs, madingi, 
praktiški. Kurdami naujų 
drabužių pavyzdžius, Aly
taus siuvėjai plačiai naudo
ja kaproną, medvilnę su 
acetatu, poroloną. Šiais 
metais fabriko kolektyvas 
gamins serijiniu būdu pen
kiolika naujų drabužių pa
vyzdžių.

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

life..

Philadelphia, Pa.
Piknikas puikiai pavyko

Prieš išvykimą į balti
moriečių pikniką, rengimo 
komisija būkštavo, kad ne
galės pripildyti didžiulio 
autobuso pikniko lankyto
jais.. Tačiau baimė išny
ko, kai ankstų birželio 11 
d. rytą keleiviai grupėmis 
pradėjo lipti į puikų vėdi
namąjį busą.

Pakeliui busas sustojo 
Ghestery ir paėmė A. Lip- 
čiaus suorganizuotą grupę.

Pats piknikas nebuvo 
toks skaitlingas, kaip se- 
niaus būdavo, bet pavyz
dinga buvo publikos laiky
sena.

“Laisvės” redaktorius R.

Apie buvusį pikniką 
Baltimorėje

Praėjusį sekmadienį man 
teko būti baltimoriečių pik
nike. Jis nebuvo didelis, bet 
gražus, jaukus. Miela buvo 
sutikti visą eilę gerų drau
gų ir bičiulių. Visa jų eilė 
apdovanojo “Laisvę” po 
kiek kas išgalėjo. Tai bus 
paskelbta administracijos 
ataskaitoje. Reiškiu jiems 
didelę padėką.

Gilios padėkos verti ir 
rengėjai, ir, svarbiausia, 
piknike dirbusieji draugai 
ir draugės, aptarnaudami 
publiką. O jie dirbo sukai
tę!

Orkestrui grojant, stebė
jau, daugelis mūsų žmonių

Yra tokia sala Kaspijos jūroje ...... .. ........................
HELP* WANTED MALE

Mizara pasakė trumpą pra- 
kalbėlę apie šių dienų bė
gančius nuotykius. Svečiai 
iš Vašingtono pasveikino 
pikniko dalyvius ir bendrai 
JAV gyvenančius pažan
gius lietuvius.

Pagaliau šio pikniko lan
kytojai buvo pakviesti į 
ūkininkų ruošiamą didžiulį 
banketą, kuris įvyks liepos 
2 d. Sellersville j, Pa.

Kelrodis - daugumui jau 
žinomas. Reikia važiuoti 
keliu 309. Davažiavus ki
tą galą Sellersville mieste- 
lio, rasite kelią 553. Ties 
Texaco gazolino stotimi 
suktis į kairę. Pavažiavus 
virš poros mylių, matysite, 
žvyrium grįsta kelią Lone
ly Road. Šiuo keliuku pa
važiavus kelias varsnas, ra
site Ramanauskų sodą.

O kas norėsite busu va-i 
žinoti, galite gauti busą ant 
13th ir Arch Sts..

Sellersvillėj galima pasi
imti taksį, kuri pigiai nu
veža. ’

“L” Reporteris .

TAI BENT VĖŽLYS
Šv. Elenos saloje, kurioje 

mirė Napoleonas, yra dar 
ir kita “garsenybė” — vėž
lys. Nors jo amžius skai
čiuojamas nuo 1741 metų, 
jis ir dabar tebegyvena 
anglų gubernatoriaus rezi
dencijos kieme. Gyvūnas 
sveikas ir sveria apie 3 0 0 
svarų.

Salos gyventojai su pasi
didžiavimu pasakoja, kadz 
Napoleonui teko jodinėti 
ant šio vėžlio nugaros.

kad šoka, tai šoka. Kaž 
kaip atrodė pajaunėję, ta
rytum sakydami: Mes ne 
tik mokame veikti, mokame 
ir polkutę pašokti.

Pirmininkė Jane Stanie
nė gražiai pravedė progra
mą.

Sveikindamas pikniko da
lyvius vašingto n i e t i s Vy
tautas Zenkevičius sakė, 
kad jis jau šeštame meti
niame baltimoriečių pikni
ke dalyvauja. Reiškia, jis 
Amerikoje jau gyvena šeše
rius metus. Bet kalbėtojas 
įterpė kelis žodžius ir apie 
tai, kad šiemet gal jau 
baigsis jo buvimas Ameri
koje. Vytautas kvietė žmo
nes, kuriems leidžia galimy
bė, aplankyti savo gimtąją 
žemę, Lietuvą.

Reikia tarti padėkos žodį! 
ir philadelph i ė č i a m s , ir 
česteriečiams už suorgani
zavimą autobuso, kuriuo 
gražus jų būrys atvyko.

Iš toliausio miesto viešnia 
buvo—činkagietė Julija An- 
drulinė. Ji šiuo metu vieši 
Philadelphijoje, tai tuo pa
čiu autobusu ir ji sumanė 
papiknikauti pas vaišingus 
baltimoriečius. Ji čia darba
vosi “Vilnies” naudai.

Dar kartą ačiū, brangūs 
draugai ir draugės, už ne
pamiršimą mūsų spaudos!

R.Mizara

Žvarbūs šiaurės vėjai pa
siekė miestelį Neftianyje 
Kamni, įsikūrusį ant polių 
Kaspijos jūroje už 100 ki
lometrų nuo Baku. O kai 
miestelį užklumpa audra 
(taip būna vidutiniškai 260. 
kartų per metus), 5 tūks
tančiai dirbtinės salos gy
ventojų grumiasi su vėju ir 
bangomis. Sunku būna jū
ros darbininkams, kai su
genda naftotiekiai, kai 
tanklaiviai negali priplauk
ti prie rezervuarų.

Kovojant už jūros naftą, 
reikia būti atkakliam. Šios 
kovos dalyviams nelengva 
įsivaizduoti prislėgtą, pra
gariško darbo ir skurdo iš
kamuotą žmogų, kurį galė
jai sutikti iki revoliucijos 
brolių Nobelių, Man taše vo 
ir kitų Baku naftos pramo
nininkų verslovėse. Iki kak
lo įsibridus į juodą skystį, 
darbininkams tekdavo ran
komis sukti gervę. Po 16 
valandų per parą jie dirb
davo savo šeimininkams.

Argi palyginsi Sadretdino | 
G am i d o v o gyvenimą su Į 
praeities naftininko liki-; 
mu? Paprastu darbininku 
atėjo šis ržtingas vaikinas

į jūrų verslovę. Nemesda- 
mas darbo, jis baigė Baku 
institutą, tapo inžinierium, 
iš pradžių vadovavo briga
dai, o dabar — visai verslo
vei.

Carizmo metais Azerbai
džano naftininkai nė svajo
ti negalėjo apie degalų ga
vybą atviroje jūroje. Tikra 
techninė revoliucija naftos 
pramonėje, broliškų tarybi
nių tautų parama tapo le
miama jėga, užkariaujant 
Kaspijos jūrą, kur dabar 
gaunama daugiau kaip pusė 
visos Azerbaidžano naftos.

Miestelyje ant polių gali
ma sutikti dešimčių tauty
bių atstovus. Į naftos pra
monės “akademiją” Kaspi
jos juroje atvažiuoja mo
kytis specialistai iš Bulga
rijos, Jugoslavijos, VDR, 
JAR ir kitų šalių.

A. Goldenbergas

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentui Sukarnui suka
ko 66 metai. Nors jam bu
vo įsakyta negrįžti į Jakar
ta, į prezidentinį palocių, 
bet jis, minėdamas savo 66 
metų sukaktį, sugrįžo ir ši
tame palociuje atšventė.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Pranui Okulevičiui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio mylimom 

trim sesutėm — Nellie Morris, Josephine Kobanec,
Mary Okulevičiukei ir jų 
artimiesiems.

šeimoms, giminėms ir.
’ . . ■ A

J. N. Stroliai V. Kapičauskienė
V. A. Kazėnai II. Žukienė
Z. Zdanaitienė L. Mainioniene
J. Vaičekauskas P. Juozapaitis
K. Vaicekauskienė V. B. Gaidžiai
J. Žemaitis A. Maldaikienė
A. Žemaitienė
K. Stanulis

J. Navalinskienė

IŠ anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Domicėlei Jelskienei
Lakeland, Fla.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje 
likusiai šeimai—sūnui Karoliui ir jo šeimai, se
sutėms Marijonai Petkūnienei, švogeriui Jonui, 
Marcelei Kazlauskienei ir jos šeimai, Julijai gy
venančiai Lietuvoje1 
draugams.

F. M. Petkūnai
J. O. Simanavičiai
A. M. Sukackai
J. K. Sabaliauskai
F. P. Petkauskai -
J. D. Lukai
R. I. Januliai

J. M. Petkūnai
B. K. Mankauskai
J. M. Petkūnai
M. Kazlauskienė

(N. J.)

ir kitiems giminėms ir

J. O. Dirveliai 
J. Raulušaitįs
A. Vasilienė 
E». Jusienė 
V. Žitkus 
Lillian Kaziukas

(L. A., Calif.)
P. Šiušąs
H. Žilinskienė
G. H. Smith.
L. Ausiejienė
B. Bernotienė

KAIP SKAIČIAVO 
SENOVĖS ROMĖNAI
Romėnai skaičiavo ne raš

tu, o skaičiuokliais, kurie 
gerokai skyrėsi nuo mums 
dabar įprastų skaičiūoklių. 
Senovinis Pietų Europos 
skaičiuoklis, vadinamas 
“abakas,” tai lenta su lata
kais, kuriuose buvo dėlio- 
jami bei varinėjami akme
nukai —< lotyniškai “kalku- 
li” (calculi), iš to kilo žodis 
“kalkuliacija.” lig. ainiui 
vietoj akmenkų pradėta 
naudoti metalinius žetonus, 
o lentą su latakais pakeitė 
languota, kaip šachmatų, 
lenta. Skaičiavimas ant po
pieriaus arabų skaitmeni
mis pasklido Vak a r u o s e 
nuo XIII a., iš pradžių ga
na sunkiai varžydamasis su 
abaku, kuris tik XVII a. ga- 
luitinai išnyko iš apyvar
tos. Rytų Europoje ir To
limuosiuose Rytuose iki šiol 
yra išlikusių žymiai paran
kesnių tipų skaičiuoklių, 
gerai pritaikytų nesudė
tingiems prekybinio bei bu
halterinio pobūdžio skai
čiavimas- Bet ir juos da
bar išstumia aritmometrai 
ir kitokių naujesni skaičia
vimo prietaisai.

Prof: P. Slavėnas

Amatininkai, pajieikodami 
dąrbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už; 
paskelbimą žema.

MEC 
chanic. 
mente 
Apply

COUNTRY GENTLEMAN 
4702 Carlisle Pike, Harrisburg, Pa.

'MANIC, exp. motorcycle me- 
Also lawn & garden equip- 
40 hrs. a wk. Good salary, 

in person.

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

DIE 
ienced 
zinc dile casting machines. Located 
at Tacony-Palmyra Bridge. Compa
ny-paid
CO., 6f01 State Road. Phone 2-2200, 
Ext. 75. (42-48)

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

benefits. DODGE STEEL

.RMACIST. Registered, fullPH/
time. $250 per week, plus company 
benefit 
ing. Ca
at 929-13611. Pa.

Position available in Read-
11 MR. CRAWFORD, collect

(45-49)

AU 
mor 

new c 
mile w

i

many 
Kane, 
Ave.

TO MECHANIC. We need 
? experienced mechanic on 
ir make ready and 2,000 
irranty service. Top pay and 
Co. benefits. Contact Mr. 
Block Pontiac, 7227 Bustleton 

DE 2-1600. (46-47)

M4LE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIRL

Experienced only

Night Shift

Apply

SI ERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

1 t. Washington, Pa.
... (39-52)

Excellent Op- 
y. Pharmacist wanted. 

. employment in small town 
$10,000 
43 hr. 
mana
confi- 
phone 

(37-46)

ATTENTION! 
portuni 
Immed. 
with lew cost of living, 
yearly 
wk. wi 
gėriai 
dcntial. 
814-635

plus fringe benefits.
Lb Sundays off. No
duties. All replies

For further detail 
•2920 after 9 P. M.

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

D T IF wr T IT A C * 1 A W 1 A A M
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos laikraščio “Laisvės” naudai

Sekmadienj, Liepos 2 July
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.

RAMOVA PARKE
71 Claremont Ave., Montello, MassĮ.

Toronados Orchestra nuo 4-tos vai. pietų

Piiknikas bus nuo 11-tos 
vai. ryto iki 11-tos vak.

Kalbą sakys 
Laisvės" redaktorius

Rojus Mizara

Dainų Programą 
atliks

Irene Janulis , 
ir

Helen Smith
(Janulytė) 

iš Worcester, Mass.

Irene Janulis
Kaip visuomet, taip ir šiemet piknike bus daug sv< 

tų. Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su
Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vyki

mui į šį pikniką.- Kur jums patogiau, užsiregistruokite 
vimui į pikniką.

Helen Smith
?čių iš kitųmies- 
svečiais iš toliau.

š anksto važia-
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Mieste pasidairius
Milijonas ispanų

Mūsų didmiestyje ispanų 
kalba vis plačiau girdima. 
Kai kuriuose rajonuose ji 
skamba tiek pat plačiai, 
kiek anglų, o kai kur net 
nustelbia ją. Coney Island 
pliaže, didžiausiame New 
Yorko apylinkėse, ispanų 
kalbą vartoja, sakoma, apie 
pusė lankytojų. Ispaniškos 
“bodegos” (krautuvės), is
paniški restoranai, klubai 
matosi visur.

Taip, milijonas žmonių 
New Yorke vartoja ispanų 
kalbą. Bet tikrų ispanų, 

- tai yra, ateivių iš Ispanijos, 
New Yorke nedaug, gal 
tik koks dešimt tūkstančių. 
Tris ketvirtadalius ispaniš
kai kalbančių New Yorko 
gyventojų sudaro puertori- 
kiečiai. Po jų seka kubie
čiai, o po jų ateiviai iš Do
minikos. Likusieji yra mek
sikiečiai, ateiviai iš kitų 
Lotynų Amerikos kraštų, 
ir, kaip sakyta, šiek tiek 
tikrų ispanų. Be to, New 
Yorke yra ir nedidelė is
paniškai kalbančių žydų 
bendruomenė, ainiai vidur
amžiuose iš Ispanijos iš
tremtų žvdų, kurie vartoja 
senovini Kastilijos dialektą, 
kuris dabar vadinasi “La- 
dino.”

Puertorikie č i a i rasiniai 
labai įvairūs. Vieni jų yra 
negrai, kiti balti, bet didi 
dauguma yra mulatai, dar
gi su Amerikos indėnų prie
maišų. Kubos ir Domini
kos ateivių dauguma balti, 
bet ir pas juos negriškų 
bruožų priemaišų pasitaiko.

Ispanų kalba New Yorke 
vartojama įvairiais dialek
tais, ispaniškai kalbantieji 
newyorkieciai labai skirtin
gi savo tarne kultūriniai ir 
etniškai. Bet jie visi su
daro kaip ir didelę bendruo
menę, kuri save skaito 
“hispanidado” d a 1 im i. O 
“hisnanidadas” — tai ne Is
panija, o visas ispaniškai 
k a 1 b a n tis pasaulis. Nuo 
Madrido iki Meksikos, nuo 
Barcelonos iki Havanos, 
nuo Malagos iki Buenos Ai
res.

New Yorke dabar išeina 
net trys ispanų kalbos dien
raščiai, kurių didžiausias 
yra “La Prensa” (angliškų

dienraščių dabar . yra irgi 
tik trys!). Kair iečių 
“Worker” antradienio lai
doje turi ispanišką priedą 
“EI Trabajador” (“Darbi
ninkas”). Pro - pekiniškas 
savait r a š t i s “Challenge” 
kiekviename numeryje net 
pusę savo puslapių pašven
čia ispanų kalbai.

Politiniai kalbant
Politiniai ispaniškai 

bančioji bendruomenė 
labai susiskaldžiusi, 
kiai pasidalinusi, 
ka ir ispaniškai-1 o t y n ų 
Amerikos muzika lygiai 
skamba iš visų jų restora
nų, plokštelių krautuvių, 
klubų, bet tuo vienybė bai
giasi. Puertorikiečių tarpe 
pasid alinimas yra tarp 
griežtesnių nacionalistų, 
kurie nori Puertorikai pla-į d^rba masės.’

kal- 
yra 

, smar- 
Ispaniš-

tesnės autonomijos arba 
net pilnos nepriklausomy
bės, ir nuosaikesnių ele
mentų, kurie nori, kad ta 
sala pasiliktų Amerikos da
limi. Nacionalistų tarpe 
dabar stiprios ir kairios 
nuotaikos, vis daugiau įta
kos įgauna komunistai — ir 
“EI Trabajador” ir “Chal
lenge” krvnčių. Kubiečių 
tarpe pasidalinimas daug 
Griežtesnis, čia linijos aiš
kiau nubrėžtos. Senesniųjų 
ateiviu kubiečių tarpe yra 
nemažai simpanijos nauja
jai Kubai, bet juos persve
ria vėlyvesniu ateiviu įta
ka — tai reakciniai Kubos 
bėgliai, griežti Kastro prie
šai, senosios Kubos lieka
nos.

Bet ir,jie mokosi. Ne vi
si jie buržuazijos žmonės, o 
ir kai kuriems buvusiems 
Kubos vidurinės klasės

ja kartu su kitais šofe
riais, priklauso unijai. Par 
našiai prieš kokius keturis 
dešimtmečius buvo su ru
dais baltagvardiečiais Pa
ryžiuje...

Senuose kvartaluose
Kur ispaniškai kalbantie

ji New Yorko žmonės gy
vena? Viena beveik išimti
nai isuaniškai kalbanti 
miesto dalis yra. taip vadi
namasis Ispaniškasis Har- 
ilemas, prisišliejęs prie tik
rojo Harlemo, negriškojo, 
šiaurinėje miesto dalyje, 
prie East River. Bet gal 
daugiausia ispaniškai kal
bančių žmonių dabar yra 
pietrytiniame kvartale, taip 
vadinamame Lower East 
Side. Tai neturtingi kvar
talai, kuriuose praeito 
šimtmečio pabaigoje ir šio 
pradžioje gyveno iš Rytų 
Europos atvykusios žydų 

. Dabar tuose 
kvartaluose dar kiek liko 
žydų ir slavų ateivių iš 
Europos, (ukrainiečių, len
kų ir t. t.), bet puertorikie- 
čiai ten dabar vyrauja. Kur 
kadaise orgdnizavosi siuvė
jų unijos, kur šaligatviuo
se. karštai diskusuota apie 
revoliucinį judėjimą (caris- 
tinėje Rusijoje, kur iškabos 
buvo žydų ir slavų kalbose, 
dabar ispaniškai diskusuo- 
jama apie Kastro ir .Kubą, 
apie Dominiką respublikos 
klastotus rin k i m u s, apie 
Venezuelos partiza nūs... 
Siuvyklose, kur darbinin
kės merginos prieš 50 me
tų kalbėjo žydiškai, itališ
kai, rusiškai, lenkiškai, lie
tuviškai, dabar skamba be
veik išimtinai ispanų kalba.

Išeik šią karštą vasarą į 
bet kurią New Yorko liau
dies apgyventą miesto dalį, 
ir išgirsi Lotynų Amerikos

Vinikaičių išleistuves 
praėjo iškilmingai

Juozo ir Stefanijos Vini
kaičių išleistuvės, įvykusios 
Laisvės salėje, Ozone Par
ke, N. Y., puikiai pavyko. 
Publikos prisirinko pilnutė 
salė. Banketas buvo labai 
gerai paruoštas. Visi at
silankiusieji geriausiai pa
vaišinti skaniais valgiais 
ir įvairiais gėrimais.

Vinikaičius ir jų šeimą 
sveikino pirmiausia LLD 
185 kp. pirm. V. Venckū
nas ir LDS 13 kp. pirminin
kė M. Jakštienė.

Vaišių metu buvo iškvies
ti pakalbėti J. Gasiūnas, 
Ieva Mizarienė, kalifornie- 
tis IŠurda. Gasiūnas kiek 
plačiau aiškino Vinikaičių 
vaidmenį, pažangiame judė
jime. Abudu iš pat jaunų 
dienu buvo įsitraukę į tą 
judėjimą ir visą laiką jame 
išsilaikė. Vinikaitienė ilgus 
metus buvo LDS 13 kp. iž
dininkė, o Vinikaitis dau
giausia veikė LLD 185 kuo
poje. Koks tik tų kuopų 
parengimas (buvo, jie nie
kad neatsisakė pasidarbuo
ti. Todėl jie ir buvo iškil
mingai pagerbti.

Išleistuvėse taipgi dalyva
vo Vinikaičių duktė Gladys 
Tate, jų žentas ir anūkai. 
Jų duktė padėkojo atsilan
kiusiems ir išleistuvių ren
gėjams. Vinikaitienė ir Vi
nikaitis, kalbėdami, išsi
reiškė, kad jie niekad mūsų 
nepamirš ir prie progos dar

atlankys.' Kaip žinia, 
išvyksta Floridon pastoviai 
apsigy venti. Supra n t a m a, 
jie ten taipgi įsitrauks į pa
žangiąją veiklą.

Kiek jaučiama, visi bu
vo patenkinti išleistuvių 
vaišėmis, kurias paruošė V. 
Venckūnienė, M. šukaitie- 
nė, Valentina Nevins ir 
Anne Yakstis. Prie stalų 
dirbo V. Nevins, A. Yaks
tis ir Diana Nevihs, kuri 
taipgi prisegė Vinikaitienei 
korsažą. Prie biletų par
davimo buvo Ona Kazlaus
kienė ir Wm. Malin. Gėri
mais aptarnavo Petras Šo
kim skas b* Wm. Malin. Sta
lus nanlinxė orėmis Povi
las Beeis ir A.
Maistą ir gėrimus supirkti 
ir suvežti padėjo J. Gry
bas ir V. Venckūnas.

Po visų iškilmių dalyviai 
dar greit nesiskirstė. Jie 
turėjo nemažai laiko pasi
kalbėti, asmeniškai pasvei
kinti Vinikaičius ir palin
kėti jiems laimingos kelio
nės bei sėkmės naujoje ap
linkoje įsikurti.

J. ir S. Vinikaičiai ruo
šėsi apleisti New Yorką lie
pos pradžioje, palikti mies
tą, kuriame tiek daug me
tų jie išgyveno ir tiek daug 
draugų jie įsigijo. Laimin
gos jiems kelionės ir sėk
mės saulėtoje Floridoje!

Rep.

IŠ LAIŠKŲ
laišką iš ke-

jie

TVYKO JAUNAS 
LIETUVIUKAS

Į Niujorką atvyko iš Vii* t

d.17 
įvyks

įdomus pobūvis - 
šeštadienį

Šeštadienį, birželio 
Ukrainiečių salėje
įdomus pobūvis pasiektai 
pergalei paminėti. Popietę 
rengia Sveturgimiams ginti 
komitetas J Tikrasis jo tiks
las: Joseph Shermano bylos 
laimėjimo! Aukščiausiajame 
teisme atžymėjimas.

Joseph Sherman per de
šimt metų kovojo už tai, 
kad valdžia jo neturėtų tei
sės išdeportuoti, o jį gynė 
Amerikinis sveturgimiams 
ginti komitetas. Ir byla bu
vo laimėta.

Pobūvis
piet. Ukrainiečių salė yra

prasidės 2 v. po-

St., tarp 2-osios ir 
Avenue, Manhata-3-čiosios

ne. Įėjim'as nemokamas.

Pasaulyje yra virš 400 
medžių ir kitokių augmenų, 
iš kurių gauna gumą. Iš 
vienų gumą gauną iš lapų, 
iš kitų—liemens, šaknų, žie
vės ir t.t.l

žmohėms čia teko įtapti muzikos ritmą, užuosi His- 
darbininkais. Pamaži jU|panidado pasaulio valgių
dabartiniai klasiniai intere
sai pradeda keisti senus re
akcinius nusistatymus. Bet 
tik oamaži. Dažnai įsėdus 
i taksi New Yorke šoferio 
ispaniškas akcentas tau 
tuoj pasako, kad jis kubie
tis — gal buvęs Batistas 
armijos leitenantas, polici
jos 
kas.
vilti grįžti j Kubą., Ir jis 
pradeda vis labiau įsitrauk
ti į dabartines ekonomines 
problemas, jis net streikuo-

kvapą, pamatysi juodaakes 
Lotynų mergaites. Marges- 
nis, spalvingesnis ir 
mesnis pasidarė mūsų 
mieštis.

įdo- 
did-

R.

pareigūnas, valdiniu
Bet jis jau prarado

RICHMOND' HILL, N. Y.
Mirtis Pasiėmė

Magdaleną Juškienę
Iš progresyvių veiklos darbščią moteriškę.

Nuliūdime likusiems reiškiu širdingą užuo
jautą jos vyrui Jonui Juškai, sūnui, anūkams ir 
jos seserims Petrei ir Ievai ir kitiems giminėms.

VINCENT ZABUL 
Detroit,, Mich.

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.

* A. ir S. Bukas

Mrs. Pužauskas

Dr. A. ir M. Petrikai 
Sophie Petkienė •• 
V. V. Bunkai

&

i

Giedrius Žiugžda 
amžiaus berniuld 

ir Ony

niaus 
metų 
sūnus Roberto 
Žiugždų. Giedrius čia p ra-r. 
leis vasarą, o tuomet vėl 
grįš atgal į Vilnių, į moky
klą.

UŽMUŠĖ TRIS VAIKUS
Jackson, Mich. — Nežino- 

iktadariai užpuolė jau- 
otiną jos namuose, su- 
peiliais, o tris jos ma-

mi p 
na n 
badė 
žus vaikus užmušė. Ta mo
teris — Mrs. Judith Everts.

Pranešimas
LLD II APSKRITIES 

KUOPOMS
LLD II Apskrities konfe- 

ja įvyks Spalio-Oct.renc
22, ^967. Vieta 15 Ann St, 
Har 
kaip 
pasižymėkit kalendoriuje tą 
dien, 
daly

ison, N. J.
1 vai. po pietų. Kuopos

ą, kad nepamirštun^t 
vauti konferencijoje. .

Apskrities Komitetą?

VAŽIUOKITE PAS RAMANAUSKUS I

utomobilių. TikimėsIš Brooklyno važiuos keletas
čia pasimatyti ir su maini^riais iš Scran tono 

1 ir Shenandoah , Pa.

Širdinga padėka
Dėkojame visiems, kurie 

surengė mums gražią, įspū
dingą išleistuvių vakarienę 
—banketą birželio 10 d. 
/‘Laisvės” salėje. Kartu did
žiai dėkojame gaspadinėms 
ir padavėjoms, taip pat ki
tiems kuo nors prisidėju- 
siems prie šio banketo da- 
darymo pasekmingu. Ačiū 
Vincui Venckūnui , Violai 
Venckūnienei, Valen tinai 
Nevins ir jos dukrelei Dia
nai, Anne Yakstis, Marcelei 

I šukaitienei, Jonui Grybui, 
Bill Malin, Peter Šolomskui, 
Joe Nevins. Buvo apsiėmusi 
pasidarbuoti Ilsė Bimbienė, 
bet ji tuo kartu pati labai 
susirgo, tai negalėjo; linki
me jai sėkmingai pasveikti.

Ačiū LDS 13 kp. pirmi
ninkei Marcelei Yakštis, 
taipgi LLD 185 kp. pirmi
ninkui V. Venckūnui už 
pirmininkavimą.

Ačiū J. Gasiūnui už pa
garsinimus ir už gražią kal
bą, taip pat ačiū visiems ki
biems kalbėjusiems bankete.

Dar ir kita pripuolė mū
sų iškilmė—sukako 45 me
tai mūsų vedybiniam gyve
nimui; ir ta proga skiriame 
“Laisvei” po vieną dolerį už 
kiekvienus išgyventus vedy
binius metus,—viso 45 do
lerius.

Stepanija ir Juozas
Vinikaičiai /

Vėl siunčiu 
lionės, tik šį kartą ne iš to
limos, o iš arsimos Švedijos. 
Kaip paprastai, atvykome 
su Aukščiausiosios Tarybos 
delegacija. Jau keliaujame 
septintą dieną ir esame Ge
teborge, padarę nemažą ra
tą iš Stokholmo par Jenče- 
pingą, Malmą, Bestadą, pa
naudodami lėktuvus ir ma
šinas, o dabar traukiniu 
grįšime į Stokholmą.

Stokholme turėjome su
sitikimų su parla m e n t o - 
Riksdago vadovybe, su mi
nistru pirmininku T. Er- 
landeriu, užsienių reikalų 
ministru T. Nilsonu. Su 
jais kalbėjomės ir aktua
liais karo sustabdymo Arti
muosiuose Rytuose bei ki
tais klausimais.

Daug laiko mūsų kelionė
je užima lankymas įvairių 
pramonės įmonių, ypač tų, 
kurios turi prekybinius ry
šius su TSRS ar nori juos 
užmegsti. Kadangi buvome 
derlingiausioje Švedijos da
lyje, įdomu buvo susipažin
ti su žemės ūkiu, kurio 
tvarkymą patyrėme grafo 
Hamiltono dvare, valstiečio 
Pirsono ir kituose ūkiuose. 
Kiekviename lene (guber
nijoje) susitinkame su gu
bernatoriais ir kitais vado
vais, domimės darbininkų 
gyvenimu. Čia uždarbiai

aukšti, kraštas turtingas, 
bet nustebome sužinoję, 
kad ir čia yra gan skur
džiai gyvenančių, o žemės, 
ūkyje vyksta smulkių ūkių, 
nykimo procesas. Kasmet 
likviduojasi apie 12 tūks
tančių smulkių ūkių, kurie 
pereina į stambesnių savi
ninkų rankas.

Mūsų kelionė baigiasi už 
trijų dienų—-birželio 15 d. 
skrisime iš Stokholmo at
gal į Maskvą. Delegacijoje 
7 deputatai, kurie atstovau
ja šešioms tautoms. Kartu 
keliauja ir Genovaitė, kuri 
kartu su manim siunčia vL 
siems laisviečia m s geras 
dienas ir linkėjimus viso 
gero. J. Paleckis
1967. VI. 12.

Gerbiama “Laisvės” Ad
ministracija: Jūsų pasiųs
tą žodyną ir “Laisvės” laik
raštį gavome. Už tai ta
riame nuoširdų lietuvišką 
ačiū Jums ir tetai Marijai 
Vaitkienei. Su pagarba, E. 
Bundzienė, Kapsukas, Lie
tuva.

IšNOMAVIMAI .
Išnomuojami 3 rūmų apart- 

mentas su visais moderniniais 
įrengimais, patogiam gyveni
mui. Ozone Park sekcijoj, ar
ti Lefferts Linijos eleveiterio. 
Dėl daugiau informacijų 
skambinkite telefonu:

642-2657. (44-47)

MIRUS MAGDALENAI JUŠKIENEI 
MAN GELIA SIELĄ

Gi būna nelinksma ir taipgi nemiela, 
Kad ir kai gėlė sode nuvysta.
Bet tūkstantį kartų labiau gelia sielą, 
Kai tavo gėlelė-draugė numiršta,— 
Kuri vis žydėjo prie tavo širdies, 
Bet jau auka tapo žiaurios mirties, 
Ir kai jau tikrai žinai, 
Kad jos nebebus amžinai.
Bet kai manai, kad kas gimsta—tas miršta, 
Tai ir gėlimas biskutį nurimsta.

Jonas Juška

Sellersville, Pa
Piknikas pas Ra

Įvyks Sekma*

Liepos 2

anauskus

July
Rengia B. A. Ramanauska i ir filadelfiečiai.

“LAISVĖS” PARAMA

Worcester,
I PIKNIKAS

Mass.
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 13 August
Olympia Parke

SHREWSBURY, MASS.

8 Priežastys kodėl Podarogifts, Ine., pritraukia 
tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia *DOVANAS Į USSR

i.

2.
8.

spėlioti mieras arba spalvas.

Jiems nereikia eikvoti laiko su pi r k i ir vežti pakietus f išsiūtoj 
mo raštines.
Jiems nereikia
Jie sutaupo ant visų muitų, pakavmo ir išsiuntimo lėšų.

4. Jie išsirenka tam tikros rūšies dovanas kaip tai: Automobilių, 
motorcyklų, televisorių, radijų, šaldytuvų, arba — 
Jie gali pirkti PREKINĮ PIRKIMU UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali įsigyti prekę pagal jų 
Vneshposyltorge.

5.
pasirinkimą, specialiai

DOLERINĖS KRAUTUVĖS
Jų giminės gali gauti pažymėtų valjių, audinių, drabužių Ir batų 
pagal jų skonį ir pritaikymų.

7. Jie sutaupo laiko, nes nereikia naudoti transatlantinį persiuntimų.
8. Jie sutaupo pinigų, už tai, kad prel< 

VĖS E apkainuotos labai žemai.

Užeikite į Mūsų Parodų Rūmu

6.

ės DOLERINĖSE KRAUTU-

s New Yorko Mieste!
r klausimus į:Siųskite užsakymus a

PODAROGIETS, INC. <*
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212—22
(Vienatinis atstovas dėl dovanų 

Arba į sekamus 
GLOBE PARCEL SERVICE, 
7161 Walnut Str., Philadelphia, Pa., 19106 

Tel. 215 WA 5-3455 
* * *

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1580 Bedford Ave., Brooklyn, N. P. 11216 

Tel. 212 IN 7-5522 
♦ ♦ ♦

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10086 

Tel. 212 CI 5-7905

3-9547
Jungtinėje Valstijose)

skyrius:
INC.




