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KRISLAI
Tarybų Lietuva Kanadoje 
Nepamirštamos dienos! 
Lietuva, Lietuva!. .
Šlovė montrealiečiams

— Rašo R. Mizara —

Grįžome iš Montrealio ku
pinomis tirštų įspūdžių galvo
mis. Ir dabar žmogus nebe
žinai, nuo ko pradėti pasako
jimą.

Oficialiai birželio 23 dieną 
M»vo Tarybų Lietuvos ir lie- 
iuvių diena. Neoficialiai, Ta- 

J'bų Lietuvos ir lietuvių šven
tė prasidėjo birželio 20 dieną, 
tai buvo antradienis, Tarptau
tinėje parodoje (Expo-67) ir 
iškilmingai baigėsi Montrea
lio lietuvių klube šeštadienį, 
birželio 24 dieną. •

Trumpai viską suėmus, ga
lima tiek pasakyti: tai buvo 
istorinės dienos, istorinė šven
tė, pirmą kartą amerikiniame 
žemyne įvykusi tokia šventė. 
Ir aš abejoju, ar kitas toks 
didelis, toks mielas, toks spal
vingas, toks mūsų tautai 
reikšmingas įvykis kada nors 
šitoje Atlanto pusėje pasiro
dys.

Apie šias, kupinas įvykių 
dienas mes “Laisvėje” parašy
sime smulkiai vėliau; čia no- 
>Au trumpai pasidalinti su 
pelais mūsų laikraščio skai
tytojais tik kai kuriais, la
biausiai besimėtančiais į akis 
ir į šrdis dalykais.

Per tas kelias dienas Tary
bų paviljone ir aplink jį tik 
ir tegirdėjai iš žmonių burnų 
plaukiančius žodžius:

Tarybų Lietuva
La Lituanie Sovietique 
Soviet Lithuania
Tie žodžiai buvo, naje, 

linksniuojami ne tik Parodoje, 
o ir pačiame mieste, ir anglų 
ir prancūzų spaudoje, ir per 
radiją, ir televizoriuose.

Pavilijone Lietuvos mokslas, 
dailė ir menas vaidina labai 
didelę rolę, tik reikia gerai tai 
įsljlčmyti. •

^Kiekvienas, kartą patekęs 
į Auditoriją, kurioje kasdien 
vyko Lietuvos menininkų pro
gramos, dėjo didžiulių pastan
gų dar ir dar kartą įsiskverb
ti ir dar pamatyti, ir dar pa
klausyti, ką mūsų tautos meno 
meistrai duoda, ką jie čia at
vežė, bet tokių laimingų ne
buvo daug.

Didelė dalis Expo-67 lanky
tojų, mūsų tautiečių, iš viso į 
auditoriją nebegalėjo patekti 
ir pasidžiaugti mūsų tautos

• sūnų i dukrų meistriškumu.

O kai penktadienį Parodo
je J^ietuvos savaitė buvo iš- 

!|#i/mingai baigta, šeštadienį 
Lietuvos vyriausybės, partijos, 
mokslo ir kultūros atstovai ne
pasididžiavo—atvyko į Mont
realio Lietuvių klubą, čia 
kartu su Montrealio, su pla
čiosios Kanados, su atvyku
siais JAV lietuviais jie pra
leido keletą nepamirštamų 
valandų. Sakau, nepamiršta
mų, kadangi daugelis jų nie
kad nebuvo matę ir girdėję 
to, ką čia matė ir girdėjo.

Čia buvo proga visiems, kas 
Įį^norėjo susipažinti ir sma- 
■Mvpabendrauti.

Mane stebino toks skaitlin
gas JAV lietuvių į Montrealį 
tą savaitę susibūrimas. Spėju,

Montrealy buvo nepaprasta 
Lietuvos ir lietuvių šventė!

Premjeras Kosyginas buvo 
sustojęs Kubos sostinėje

Montrealis. — Praėjusią 
savaitę Montrealis turėjo 
tai, ko niekad pirmiau joks 
JAV ir Kanados miestas 
nebuvo turėjęs. Tarybų Lie
tuvos ir lietuvių savaitė 
buvo tokia spalvinga ir di
delė, kad kiekvienas stebė
josi.

Suvyko daug lietuvių iš 
pačios Lietuvos — apie 60 
jų. Dar daugiau suvyko — 
kokie du ar trys tūkstan
čiai iš Kanados ir iš Jung
tinių Valstijų. Ypatingai 
daug lietuvių buvo birželio 
23 ir 24 dienomis.

Tarybinis paviljonas Tarp
tautinėje parodoje ( E k s - 
po-67) per abi dienas buvo 
labai tirštai lietuvių lanko
mas. O į auditorija, kur vy
ko lietuviški liaudiški kon
certai, — šokiai, dainos, 
muzika, filmų demonstra
vimas, — toli gražu ne visi 
lietuviai galėjo sutilpti; 
daugelis jų stebėjo progra
mas televizoriuose, kurie 
buvo išdėstyti didžiuliame 
paviljone.

Kiek tai liečia pačius 
lietuvius, didžiausią šventę 
jie turėjo užbaigdami Lie
tuvos savaitę. Montrealo 
Lietuviu klubo apsčioje au
ditorijoje vyko koncertas, 
kurį atliko Tarybų Lietu
vos muzikos, dainų ir šokių 
meistrai, ir puikus banke
tas. o paskui šokiai ir pa
silinksminimas, kokio ši sa
lė niekad pirmiau nebuvo 
mačiusi.

Šis banketas, šis didžiu
lis pokvlis apvainikavo Ta
rybų Lietuvos ir lietuviu 
savaite Montrealvie. Čia 
dalvvavo apie 600 žmonių, 
nasimokėjusiu no $4 už į- 
žanga; daugelis žmonių, no
rėjusiu čia dalyvauti, ne
begalėjo, nebuvo vietų, — 
rengėjai nepardavė tikietu. 
Daugelis grižo nuo salės 
durų nusivylę.

Programoje buvo kalbu, 
kurias sakė trijų laikraš
čių—“Laisvės”. “Vienybės” 
ir “Liaudies Balso” — at-

jų ten buvo daug šimtų.

Čia pat reikia pripažinti di
džiulį nuopelną montrealie
čiams lietuviams, kurie šį 
priėmimą bei banketą ruošė. 
Kiek jie į visa tai įdėjo savo 
jėgų, energijos!.. Atsimin
kite: daugiau kaip šešis šim
tus žmonių jie turėjo paval
gydinti, viskuo aprūpinti. O 
tam pasiruošti nebuvo daug 
laiko. Jei ir labai norėčiau, 
nebegalėčiau visų veikėjų, ku
rie atliko tai, ką reikėjo, su
minėti.

Jie patys tai padarys.
Gerai žinau, kad po visų 

įdėtų ipastangų, jie dabar 
džiaugiasi savo darbo vaisiais.

Montrealiečiai labai drau
giški: daugeliui atvykėlių iš 
kitur jie suteikė nakvynes ir 
riet pavežiojo po miestą ir 
pavaišino!

Niekad nepamiršime jūsų, 
mieli bičiuliai ir draugai!.. 

stovai. Kalbėjo Kanados, 
parlamento narys, specia
liai atvykęs iš Ottavos. 
Kalbėjo vietiniai lietuviai 
veikėjai ir net vietos lietu
vių parapijos klebonas.

Svarbiausia: sakė kalbas 
trys Tarybų Lietuvos dele
gacijos nariai: K. Kairys, 
J. Matulis ir Alf. Bieliaus
kas.

Lietuvos atstovai sveikino 
Kanados ir JAV lietuvius, 
o pastarųjų kalbėtojai svei
kino svečius iš Tarybų Lie
tuvos, sėdėjusius prie gar
bės stalo, ir menininkus, pa
siruošusius atlikti savo 
programa.

Apie visa tai smulkiai bus 
parašyta sekamuose “Lais
vės” numeriuose.

Mirė Juozas Bekampis
(Telefonu)

Philadelphia, Pa. — Bir
želio 28 dieną mirė Juozas 
Bekampis. Mirė po ilgos li
gos, sulaukęs 78-us metus. 
Paskutinį šios sunkios li
gos laikotarpį ilsėjosi Hos

pitality Nursing Home, 
Cherry Hill. Gyveno 345 
Covered Bridge Rd., Cher
ry Hill, N. J. Seniau gyve
no ir turėjo maisto parduo
tuvę Merchantville, N. J.

Bus pašarvotas sekmadie
nį, liepos 2, laidotuvių di
rektoriaus Juozo Kavaliau
sko koplyčioje 1661-03 So. 
2nd St., Philadelphia, Pa. 
Laidotuves įvyks pirmadie
nio ryto 10 vai*., bus sukre- 
muotas Shelton Hills kre- 
matorijoje, Phila, Pa.

Liūdinčius paliko žmoną 
Elzbietą, sūnus Gilbert ir 
Raynold ir penkis anūkus.

Chicago. III.
Birželio 23 buvo ištikta 

smūgio Ethel Pauliukienė- 
Butvilaitė. Ji tuojau išvež
ta į ligoninę ir gydytojai 
manė, kad pavojus bus pra
ėjęs. Be,t pirmadienį gautas 
kitas smūgis (blood clot — 
kraujo krešulys), kas ir bu
vo jos mirties priežastimi.

Gaila, kad dar palygina
mai jaunai moteriai teko 
skirtis iš gyvųjų tarpo. 
Prašau ramintis jos myli
mo vyro ir kitų artimųjų.

J. M.

Prašome Visuomenes Dėmesio!
šį sekmadienį, liepos 2-rą dieną, įvyks du piknikai. 

Didysis Naujosios Anglijos lietuvių piknikas, laikraščio 
“Laisvės” paramai, Ramova Parke, 71 Claremont Ave., 
Montello, Mass.

Philadelphiečių ir Pennsylvaniaos valstijos taime
rių piknikas pas Ramanauskus, Lonely Rd., Sellersville, 
Pa.

Dėl platesnių informaciję žiūrėkite piknikų skelbi
mus šioje “Laisvės” laidoje.

širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į aukš
čiau minėtus piknikus.

“Laisvės” Administracija

Komunistų partijos pareiškimas Spalio 
Revoliucijos 50-metines sukakties proga; 
ragina komunistus ir visų liaudį budėti

Maskva. — Birželio 25 d. 
Tarybų Sąjungos spauda 
paskelbė Komunistų parti
jos pareiškimą - atsišauki
mą Spalio revoliucijos 50- 
metinės sukakties proga. 
Tai didelis, smulkiai niišvie- 
čiąs per 50 Tarybų Sąjun
gos tautų nueitą kelią.

Pareiškimas skelbia, kad 
‘Tarybų Sąjungos komunis
tai gali didžiuotis tuo, kad 
per tuos 50 metų jie, o tai 
reiškia ir visa liaudis, nu
galėjo visas sutiktas kely
je kliūtis ir šiandien Tary
bų Sąjunga yra viena galin
giausių, turtingiausių vals
tybių pasaulyje.

Šį dokumentą pagamino ir 
paskelbė Komunistų parti
jos Centro Komitetas. Ja
me telpa apie 25,000 žo
džių — užima apie ketu
ris spaudos puslapius.

Atsišaukimas yra lyg ir 
tezės, kurios apima ne tik 
tai, kas jau atlikta, o ir 
tai, ka būtinai reikia atlik
ti. Tai gairės ateičiai.

Tai, kas pasakyta šiame 
dokumente, bus pabrėžta 
minint lapkričio 7-ąją, kai 
sukaks lygiai 50 metų nuo

Žurnalas kritikuoja 
egiptiečius

Kairas. — Savaitinis žur
nalas “Al Musa war” iš
spausdino straipsnį, kriti
kuojantį tūlus egiptiečius, 
ypatingai Kairo miesto gy
ventojus. Straipsnio auto
rius, Ahmed Baahadin,” sa
ko, kad Kaire vykusios de
monstracijos (už karą su 
Izraeliu) nenešė naudos ara
biškoms šalims. Demonst
rantai rėkavo, būk, girdi, 
Izraelį erikia sunaikinti, gi, 
iš tikrųjų, niekas nesirengė 
ir nesirengia Izraelio sunai
kinti.

Straipsnyje kritikuojama 
visa eilė dalykų: jautėsi 
disciplinos tūluose arabuo
se stoka, stoka tikslumo. Ir 
už tai egiptiečiai dabar tu
rėsią brangiai užmokėti. 
Per kurį laiką negaus paja
mų už Suezo kanalą, suma
žės užsieninių turistų skai
čius, Ir visa tai neigiamai 
atsilieps (į egiptiečių kišenę. 

to, kai pasigirdo “Auro
ros” šūviai Petrograde, kai 
H-asis Tarybų suvažiavi
mas paskelbė, kad Rusijoje 
visa valdžios galia pereina 
į Tarybų rankas, kad visi 
bankai, visi fabrikai, visi 
dvarai, visi žemėje esą tur
tai priklauso liaudžiai, kad 
Tarybų valdžia ieško tai
kos, kad ji pasiryžusi baig
ti tuomet siautėjusį impe
rialistini karą.

Atsišaukimas sako, jog 
Komunistu partijos ir Ta
rybų valdžios pagrindinis 
tarptauti n i u o s e politinio 
kurso pagrindas yra taiku
sis sambūvis (koegzistenci
ja). Bet ten pat taipgi pa
brėžiama, kad “imperializ
mas, ypatingai Jungtinių 
Valstijų imperializmas, bu
vo ir tebėra didžiausias 
tautinio išsilaisvinimo prie
šas.”

Šandien. pareiškimas sa
ko, pats didžiausias ir svar
biausias komu n i s t ų dar
bas ir uždavinys turi būti: 
kovoti ideologiniame fronte 
prieš tuos, kurie gina ka
pitalizmą.

“Nėra ir negali būti jokio

Reikalauja spaudai 
laisvės

Saigonas. — Taip vadina
mas Pietų Vietnamo “Stei
giamasis seimas” svarsto 
rezoliuci j ą, reikalai! j ančią, 
kad valdžia suteiktų spau
dai laisvę spausdinti teisin
gas žinias ir straipsnius. 
Taip pat reikalaujama, kad 
valdžia leistų žmonėms lais
vai rinktis į mitingus savo 
reikalams svarstyti.

Prieš kiek laiko premje
ras Ky pareiškė, kad jis lai
kys spaudą pažabotą. Rin
kiminės kampanijos metu 
jis neįeisiąs kritikuoti kan
didatus. Mat, pats Ky kan
didatuoja prezidento pos
tui, tai bijo, kad jo kas 
nors nepakritikuotų.

New Delhi, Indija.—Indi
jos Kongreso partijos vado
vai galvoja, kad reikėsią 
apkarpyti kai kurias maha- 
radžių (grafų, kunigaikš
čių) teises. Jie, girdi, turį 
daug visokių privilegijų, 
kurių liaudis neturi.

Havana. — Birželio 26 d. 
Aeksiejus Kosyginas, Tary
bų Sąjungos preme j e r a s, 
buvo atvykęs j Kubą pasi
tarti su Fideliu Kastro ir 
visa Kubos vyriausybe apie 
bėgamuosius tarptautinius 
reikalus.

Kosyginas praleido de

neutralumo kovoje prieš 
buržuazinę ideologiją, ko
voje už žmogų, už laisvę ir 
už žmonijos progresą,” sa
ko pareiškimas.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija pasmerkia 
Mao Tse-tungo šovinistinį 
nusistatymą ir kreipiasi į 
Kinijos komunistus, kad jie 
stovėtų su Tarybų Sąjun
gos Komunistų partija ir 
išvien kovotų už taiką pa
sauly ir už žmonijos pir- 
mynžangą. Toliau atsišau
kime skaitome:

“Socialimo pasiekimai įti
kinančiai įrodė, kad darbi
ninkų klasės galutiniai 
tikslai erali būti pasiekti tik 
tik radikaliai perorganizuo
jant visuomenine santvar
ką. Istorija įrodė reformiz- 
mo tuštybę...”

Ūmiausias tarptautinio 
komunistinio judėjimo už
davinys yra užtikrinti vie
nybę marksizmo - leninizmo 
principų pagrindu...

Atsišaukimas ragina pa
saulio komunistus palaikyti 
tampru ryšį su tarybinių 
tautų komunistais, statan
čiais komunizmą.

Užsimušė jauna aktore
Nice, Prancūzija. — Va

žiuodama automobiliu, kurį 
ji pači vairavo, užsimušė 
jaunutė, bet talenti n g a 
prancūzų filmų aktorė 
Francoise Dorleac. Ji tebu
vo tik 25 metų amžiaus. 
Pasisamdžiusi automobilį, 
ji vyko į aerodromą ir ke- 
je įvyko tragedija..

Antradienio “Laisvė” 
neišeis

Dėl to, kad antradienį 
pripuola didžiulė tautinė 
šventė — Liepos Ketvirtoji 
—tą dieną “Laisvė” neišeis. 
Sekamas mūsų laikraščio 
numeris (61-asis) išeis kitą 
penktadienį, liepos 7 dieną, 
švenčių proga tikimės kad 
daugelis mūsų žmonių sek
madieni vyks į piknikus: 
vieni i Brocktoną, kiti į Sel
lersville, Pa.

Linkime mūsų mieliesiems 
skaitytojams laimingų šven
čių! Prašome atsargiai va
žiuoti, vengiant avarijų, ku
rių per tokias šventes nema
žai būva Amerikos keliuose.

šimt dienų JAV, kur jis ko
vojo Jungtinių Tautų asam
blėjos specialioje sesijoje už 
tai, kad Izraelis būtų pas
merktas kaip agresorius ir
už ;ai, kad Izraelio armijos 
tuo.iau pasitrauktų iš ara
biškų kraštų, kur jos buvo 
įsiveržusios

osyginas, be to, du kar- 
tarėsi su prezidentu 
nsonu Glassboro mieste- 
. New Jersey. Nors jų 
tarimai, kaip skelbia ŽL 
ai, nieko konkretaus ne- 
<o, tačiau dedama vil- 
į tai, kad ateitvie gal 
jiedu vėl susitiks ir 

<s ką nors didelio.

tu 
Joh 
lyje. 
pas 
nov 
atli 
cių 
būt 
atli'

Prieš palikdamas Niujor
ką, A. Kosyginas Kenne- 
džio aerodrome, davė spau
dos ir radijo koresponden
tams pamokas, kaip jie tu
rį rašyti. Jis ragino juos
rašyti teisybę, neiškraipant 
fakvų. Be to, Kosyginas dė
kojo niujor k i e č i a m s už 
svetingumą, taip pat pa
reiškė padėką prezidentui 
Johnsonui ir io šeimai už 
svetingumą. Žinoma, tai 
buvo formalus pasisakymas.

Is Kubos A. Kosyginas 
o tiesiog į Parvžių, kur 
■arsis su prezidentu De 
lie.

vvk 
ns 
Gan

Skleidžiami žmonėse 
baisūs nuodai

Ę Kalifornijos praneša- 
kad ten prasidėjo “mama, 

sinis”- skleidimas žmonėse 
naujo “vaisto,” kuris žmo
nes 
“va 
Jis 
už 

migdo ir nuodija. Tas 
stas” vadinamas S T P . 
yra kur kas tvirtesnis 
LSD.
aėmęs porciją STP, žmo- 
“išsipagirioja” tik pogus 

ketūrių parų, na, o paėmęs 
porciją LSD, asmuo išsipa- 
girioja po 12 valandų.

Nuo šito nuodo vienas 
žmegus jau mirė, o kelio
lika buvo nugabenti į ligo
nines ir gydomi.

U Thantas aiškina, 
“kaip viskas buvo”
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
išleido didelį pareiškimą, 
kur ame aiškina, kodėl jis 
įsakė JT jėgoms pasitraukti
iš Egipto.

Kaip žinia, daugelis 
Thantą kaltina, kam jis 
įsakė Jungtinių Tautų jėgas 
iš ten ištraukti; jei nebūtų
to padaręs, tai nebūtų pra
sidėjęs karas Artimuosiuo
se Rytuose.

Generalinis sekretorius 
atsaį 
to,

ko: jis tai padaręs dėl 
<ad Egiptas griežtai to 

reikalavo. Tuo būdu, di
džiausia viso to kaltė yra 
Egipto valdžios.
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Pabare, bet paliko
SENATAS oficialiai pabarė savo narį senatorių 

Thomas Dodd. Jis pasielgęs labai neetiškai ir pažemi
nęs Senato vardą, praleisdamas apie 150,000 dolerių, 
šeimyniškiems reikalams. Bet tas sugautas sukčiau
jant žmogus paliktas toje aukštoje vietoje toliau tęsti 
savo darbą.

Niekam nėra jokia paslaptis, kad sen. Dodd nėra 
jokia išimtis. Panašiai pasipinigauja daugelis kitų jo ko
legų. Jo nelaimė, kad jis buvo sučiuptas suktybėje, tai 
gavo pakritikuoti. Palikdami Doddą savo vietoje, se
natoriai pasielgė labai neetiškai.

Celibatas ir popiežius
POPIEŽIUS jau nebe jaunas žmogus. Jo lytinių 

aistrų dienos jau atgyventos. Bet kaip su tūkstančiais 
jaunų vyrų, kurie nešioja juodą katalikų kunigo suta
ną? Jie priversti gyventi nenatūrališkai, negamtiškai. 
Jiems užginta tai, kas natūralu visiems kitiems vyrams. 
Todėl juose vis labiau plėtojasi celibatui pasipriešini
mas. Klausimas keliamas ir diskusuojamas. Atėjo lai
kas pačiam popiežiui į tuos ginčus įsimaišyti, tarti savo 
žodį. Na, ir jis pasisakė specialiu ilgu pareiškimu. 
Trumpai, jis giria ir teisina celibatą, o bara ir smerkia 
tuos kunigus, kurie norėtų tuoktis ir gyventi natūrališ- 
kai.

Pasirodo, kad krikščionybės pradžioje jokio celibato 
niekas nepripažino. Ta žiauri, beprotiška, nenatūrali 
sistema katalikų bažnyčios kunigams įvesta tiktai 1139 
metais. Celibatas nėra net kattlikų bažnyčios dogmos 
dalimi, jį gali palaikyti arba panaikinti vienas pats po
piežius. Ir štai dabar Paulius VI nutarė, kad celibatas 
turi pasilikti, ir kad visi katalikų bažnyčios kunigai turi 
jo laikytis, slaptai, tik vogčiomis savo lytinius jausmus 
“numalšinti” su svetimomis moterimis. Tai žiauru, tai ne
žmoniška, tai neteisinga!

APIE TARYBINIO 
PAVILJONO DIDELĮ 
PASISEKIMĄ

Chicagos “Vilnyje” L. Jo. 
nikas sako:

“Laisvosios spaudos” šulas 
Eugene Griffin bėdavoja či- 
kagiškiame “Tribune”:

Kanada “Expo-67” įsileido 
Tarybų Sąjungą — “kaip vel
nią į bažnyčią.” Tuoj už
sirioglino ir ant altoriaus.

Parodoje ruošiamos Nacio- 
nalės Tarybinių Respublikų 
Dienos. Kai kurios jau atsibu
vo, o Lietuvai skiriama diena 
įvyks šio mėnesio 23.

Tom iškilmėm sumobilizuo
jamos geriausios Tarybinių 
Respublikų meno jėgos. Ir 
kad to užtektų, bėdavoja Mr. 
Griffin: Gruzijos, Latvijos, 
Tadžikijos, Uzbekijos, Estijos 
ir kitų respublikoų meninin
kai gastroliuoja po visą Ka
nadą ir. . . “skelbia komuniz
mą.”

O po to, rugpiūčio 15 dieną, 
įvyks visos Tarybų Sąjungos 
pati iškilmingiausia diena, ku
rioje dalyvaus visos 15 Tary
binių Respublikų.

Tikrai baisūs dalykai de
dasi mūsų pašonėje. Sako, ča- 
da anądien parlamento rū
muose Raudonosios Armijos 
vyrų choras užgiedojo Kana
dos tautinį himną, aplodis
mentai vos lubas nenukėlė.

atlygintų arbams padary
tus nuostolius. Girdi, tai 
“negirdėtas dalykas, kad 
valstybė, laimėjusi kare, 
turėtų padengti pralaimė
jusio priešo nuostolius!”

Gal ir naujas dalykas, bet 
juk labai protingas ir tei
singas. Izraelio armijos, 
įsiveržusios į arabų žemes, 
padarė baisiai didelius nuo
stolius. Jis dabar turi už 
juos atsakyti. Jun g t i n ė s 
Tautos yra tai organizaci
ja, kuri turėtų priversti Iz
raelį tuos nuostolius pa
dengti. Tai bus jam pamo
ka, kad agresija neapsimo
ka.

“Artėja visų Lietuvos že
mių išlaisvinimo valanda... 
Broliai lietuviai! Imkitės 
ginklo!”

Na, ir jie ėmėsi to gink
lo !Ir padėjo naciams Lie
tuvą okupuoti ir ją pavers
ti griuvėsiais. Iš tikrųjų, to 
baisaus Aktyvistų Fronto 
patarnavimą naciams už
miršti negalima, ir lietuvių 
tauta niekad neužmirš.

“Freiheit” labai aštriai 
pasmerkia terorą prieš žy
dus arabų šalyse ir prieš 
arabus Izraelyje. Taip pat 
laikraštis reikalauja, kad 
arabų pabėgėlių iš Pales
tinos klausimas turi būti 
išspręstas susitarimo dva
sioje.

Gerai, kad susitiko ir pasitarė
NIEKAS stebuklų nelaukė ir nesitikėjo iš mūsų 

prezidento Lyndono Johnsono susitikimo su Tarybų Są
jungos premjeru Aleksejum Kosyginu. Todėl netenka 
ir nusivilti.

Gerai pasikalbėta, pasitarta, peržiūrėtos ir pad ry
tos abiejų kraštų pozicijos pačiais svarbiausiais šių dienų 
reikalais. Bet iš to, kas viešai abiejų vadų pasakyta ir 
paskelbta, aišku, kad viskas pasiliko taip, kaip buvo. Jie 
sako, kad jie apsvarstė tris klausimus: Vietnamo ka
rą, Izraelio-arabų konfliktą ir nebeleidimą toliau plėstis 
atominiams ginklams. Tik paskutiniuoju klausimu abiejų 
šalių esama vienos nuomonės, būtent, kad reikia daryti 
viską, jog tos šalys, kurios dar neturi atominių ginklų, 
ir nebesistengtų juos įsigyti.

Vietnamo karo klausimu nepasijudinta nė iš vie
tos. Jungtinės Valstijos veda karą ir atsisako jį baigti. 
Tarybų Sąjunga remia Vietnamo liaudį ir žada toliau 
remti. Kol šis karas eis, pasak Kosygino, tikrai gerų, 
tikrai normalių santykių tarp Amerikos ir Tarybų Są
jungos negalės būti. Jis sako, kad Amerika turi tą karą 
baigti ir savo giknluotas jėgas iš Vietnamo ištraukti.

’ Taip pat abiejų pozicijos Izraelio-arabų klausimu 
yra skirtingos. Tarybų Sąjunga sako, akd Izraelis turi 
tuoj pasitraukti iš užgrobtų arabų kraštų, tuo tarpu 
Amerika palaiko Izraelio pusę ir apie besąlyginį išsi
traukimą iš užgrobtų sričių nenori nė kalbėti.

Na, tai ir viskas. Tik tokie šio susitikimo “rezul
tatai.”

Puiku, kad susitikimas praėjo sklandžiai, puiku, kad 
tas aukštas svečias iš Tarybų Sąjungos buvo visur Ame
rikos žmonių gražiai sutiktas. Iš savo pusės jis visur 
paliko gerą, šiltą įspūdį.

Nereikia nė aiškint, kad Kinija susitikimą smer
kia ir skelbia jį “sąmokslu tarp Amerikos ir Trybų 
Sąjungos prieš Kiniją.” Bet tai nepagrįstas, tiesiog 
kvailas kaltinimas. Vargiai juo tiki patys kiniečiai.

AKLESNLS Už AKLĄ
“Vienybės” bendradarbis 

Girnakalis gieda:
“Su antruoju pasauliniu 

karu prasidėjusi nauja lie
tuvių tautos kančių litanija 
šiurpiai ilga ir gal nęgreit 
pasibaigs.” ’ ' » 1 '

Girnakalis turi būti akles- 
nis už • aklą, jeigu nemato; 
kad ta “kančių litanija”'se
niai pasibaigė. Ji pasibai
gė tada, kada naciai buvo 
išgrūsti iš Lietuvos ir Lie
tuva išlaisvinta.

Per tą pokario laikotarpį 
lietuvių tauta yra pasiekus 
milžiniškų laimėjimų visose 
gyvenimo srityse. Šiandien 
Lietuva yra laisvas gražiai 
klestintis kraštas.

Tiktai aklesni už aklus ir 
užkietėję lietuvių tautos 
priešai nemato ir nepripažįs
ta tų lietuvių tautos pasie
kimų ir ją šmeižia plepėji
mais apie “baisiąsias birže
lio dienas” ir apie “nepa
sibaigiančią kančių litaniją.

IR VĖL NEPATAIKĖ
Chicagos m e n š e vikų 

“Naujienos” birželio 22 d. 
vedamajame “Nori susitik
ti, bet bijo”, rašė:
“Jei Kosyginas rado reika

linga, būdamas Maskvoje, 
apsikeisti mintimis su JAV 
prezidentu, tai kodėl jisai 
nenorėtų dabar, atvykęs į 
šią šalį, susitikti su Johnso- 
nu?- Greičiausia jisai nori 
susitikti, bet bijo. Bijo, ką 
pasakys Kinijos komunistai 
ir arabų vadai...’”

Kaip visos kitos menše- 
•vikiškos pranašystės, taip 
ir ši nuėjo vėjais. Kosygi
nas nebijojo.su Johnsonu 
susitikti ir susitiko birželio 
23' d.

Neabejojame, kad dabar 
“N.” išgalvos kitokį plepa
lą pateisinimui savo pralū- 
žušios’ pranašystės.

GAL IR NAUJAS, BET 
LABAI PROTINGAS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” laiko juokingu Ta
rybų Sąjungos premjero 
Kosygino reikalavimą, kad 
Izraelis, kaipo agresorius,

pagaliau'
PRISIPAŽINO

Kaip žinia, t kai 1941 me. 
naciai užpuolį Tarybų Są
jungą ir. iš lėktuvų sėjo mir
tį ir sunaikinimą ant Lietu
vos, lietuviškieji fašistai, iš 
anksto nacių apginkluoti ir 
paruošti, sukilo Lietuvoje 
ir iš vidaus padėjo naciams 
skersti žmones ir naikinti 
kraštą. Bet “veiksnių” 
spauda tą tiesą griežtai pa
neigdavo. Nieko panašaus 
nebuvę ir niekur lietuviai 
nesusidėję su naciais.

Bet štai dabar, birželio 
23 d. Brooklyno pranciško
nu “Darbininkas” vedama
me “To užmiršti negalime”, 
sako:

“Prieš 26 metus birželio 
22 d. pusiau dešimtą valan
dą ryto per Kauno radi jof o- 
ną Levas Prapuolenis, Lie
tuvos aktyvistų Fronto įga
liotinis, trumpai paskelbė:

AR TAŠKENTAS 
GALIMAS
VIDURIO RYTUOSE?

Amerikos pažangiųjų žy
dų dienraštyje “Morning 
Freiheit” birželio 18 dieną 
pasirodė įdomus vedamasis 
(editorialas) po antrašte 
“AT ‘Taškentas’ galimas 
Vidurio Rytuose?” Jame 
plačiai išdėstoma pažangie
čiu nuomonė šiuo labai di
delės svarbos klausimu.

Ką reiškia “Taškentas”? 
Reiškia tą, kad Tarybų Są
jungos mieste. Taškente, 
Tarybų valdžiai tarpinin
kaujant, Indijos ir Pakis
tano atstovai susirinko ir 
aptarė tų dviejų kraštų san
tykius, kurie taipgi jau bu
vo pasiekę ginkluoto kon
flikto laipsnį. Tai va, da
bar minėtas dienraštis ir 
praveda mintį, kad panašiu 
keliu turėtų būti sprendžia
mas ir Izzraelio su arabais 
konfliktas — pasitarimų ir 
susitarimų keliu. 1

Bet kaip prie to prieiti? 
“Freiheit” redakcija mano, 
kad čia kaip tik Tarybų Są
junga turėtų ; suvaidinti tą 
vaidmenį. Visų pirma, laik-r 
raštis sako, kad turi būti 
griežtai pripažinta, jog Iz
raelis, kaip valstybė, turi 
teisę gyvuoti, lygiai taip, 
kaip arabų valstybės turi 
teisę gyvuoti. Bet, girdi, 
iki šiol arabų valstybės to
kios teisės Izraeliui nėra 
pripažinusios. Arabų vadai 
dar vis tebekalba apie Iz
raelio nušlavimą nuo žemės 
paviršiaus. Iš kitos pusės, 
Izraelis yra Amerikos ir 
Anglijos imperializmo įta
koje. Jis turi užgrobęs ara
bų žemes.

Bet, pasak' “Freiheit,” 
tuos visus klausimus reikia 
ir tegalima išspręsti “Taš
kento” dvasioje.

Beje, “Freiheit” prime
na, kad ir Prancūzijos Ko- 
muninstų Partija yra viešai 
pasisakius už Izraelio eg
zistenciją kaip valstybės, 
pasmerkus tuos arabų va
dus, kurie kalba apie Izra
elio sunaikinimą.

Atvyksta j JAV 
Virgilijus Noreika
Sužinojome, kad šiomis 

dienomis j Niujorką atvyks
ta įžymusis Lietuvos operos 
solistas Virgilijus Noreika. 
Jis atvyksta kartu su dide
lę grupe Tarytų Sąjungos 
artistų, ir Amerikoje jis 
bus tris mėnesius.

Virgilijus Noreiką dai
nuos net 90-yje koncertų 
įvairiuose amerik i n i u o s e

miestuose. Be to, kad jis 
dainuos arijas iš operų — 
“Rigoleto,” “Toskos,” “Eu
genijaus Anegino” ir kitų 
operų, — Virgilijus dainuos 
ir lietuvių liaudies dainas.

Pirmasis jo pasirodymas 
bene busNiujorko Metropo
litan operoje liepos mėn. vi
duryje.

Virgilijus — pirmas Lie
tuvos solistas, specialiai at
vykęs dainuoti amerikiniuo
se teatruose.

Koks kiekvienam pado
riam lietuviui džiaugsmas!

Dūkšto Bandymų stoties agrocheminių analizių laboratorijos vedėja E. Petrauskaitė 
■ atlieka dirvožemio analizes.

Puikūs Lietuvos šokėjų 
laimėjimai

Prieš. trejetą metų kau
niečiams pramoginių šokių 
mėgėjams kilo mintis savo 
mieste surengti tarptautinį 
konkursą. Dabar jie jau 
tapo gražia tradicija.

Neseniai baigėsi trečiasis 
Kaune organizuotas “Gin
tarinės poros” konkursas, 
kuriame dalyvavo 24 ge
riausios pramoginių šokių 
poros iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos, Ju
goslavijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Latvi
jos, Estijos, Maskvos, Le
ningrado ir Lietuvos. Tai 
buvo tikra elegancijos, gro
žio, jaunystės ir draugys
tės šventė.

Kaip ir buvo tikėtasi, pir
mąją vietą ir “Gintarinės 
poros” prizą iškovojo šokio 
virtuozai, daugelio tarp
tautinių varžybų nugalėto
jai, dagkartiniai Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
čempionai Brigita ir Han
sas Bušai.

Daug džiaugsmo suteikė 
kauniečiams ir visiems Lie
tuvos televizijos žiūrovams 
nuolat progresuojantys ir 
geriau pasirodantys Lietu
vos šokėjai Jūratė ir Česlo
vai 'Norvaišos. Jeigu per
nai- Kauno1 tarptautiniame 
konkurse jie užėmė šeštą 
vietą, tai šiemet Taline iš
kovojo trečią, o Kaune — 
antrą vietą (klasikiniuose 
šokiuose buvo antri, o Pie
tų Amerikos — treti). Tuo 
pačiu Norvaišos dar kartą 
įrodė, kad jie yra geriausi 
pramoginių šokių šokėjai 
visoje Tarybų Sąjungoje. 
Artimiausi ir nuolatiniai jų 
varžovai estai P. ir A. Or- 
bai -liko penkti (treti buvo 
jugoslavai, ketvirti — če
kai).

Džiugino ir antroji kau
niečių pora D. ir V. Ka- 
maičiai. Pralenkę vengrus, 
lenkus, latvius, maskvie
čius ir leningradiečius jie 
tapo antro pogrupio nuga
lėtojais, iškovoję bendrą 
šeštą vietą. Todėl šį Kau
no “Gintarinės poros” kon
kursą drąsiai galima, pava
dinti Lįetuvos šokėjų trL 
umfu.

Ateinančiais metais Ju
goslavijoje garsioje Liubli- 
janos “Tivojia” salėje įvyks 
Europos pramoginių šokių 
čempionatas. Reikia tikė
tis, kad ir ten lietuviai gra
žiai pasirodys.

“Yra tokia partija!”
Prieš 50 metų, 1917 

tų birželio 16 dieną, Petį: 
grade prasidėjo Visos Rū 

s Tarybų suvažiavimas, 
ažiavimo darbe dalyva- 
daugiau kaip 1,000 dė
tų, iš jų tik 105 dele

gatai buvo bolševikai. Di
džią daugumą sudarė ese
rai ir menševikai, todėl su
važiavime vyravo smulkia
buržuazinės nuotaikos.

Svarbiausias suvažiavimo 
dienotvarkės klausimas bu
vo klausimas dėl pažiūros į 
Lairkinąją vyriausybę. Tuo 
metu Taryb 
organizuota 
jėga 
atsisakė minties sukurti re
voliucinę valdžia. Menševi
kų 
nėjo 
Rus

sijo 
Suv
vo

• Tarybos buvo didelė 
_____ , ir ginkluota 

. Tačiau suvažiavimas

yderis Ceretelis įrodi- 
, kad: “Šiuo momentu 
joje nėra politinės par- 
, kuri pasakytų: duo- 
mums valdžią į rankas, 
braukite, mes užimsiu^ 
vietą... Tokios parti- 

Rusijoje nėra.” Tai]? 
ševikai iš esmės susitai- 
u esama padėtimi, pri- 
io Laikinąją vyriausy- 
Vos Ceretelis pasakė 

is žodžius, iš salės pa
do atsakymas: “Yra 

tokia partija!”
Tai buvo V. Lenino žo- 

, pasakyti bolševikų

kite 
pasi 
jūsų 
jos 
men 
kė s 
paži

tokii 
sigii

džia 
partijos vardu. Toliau Le
ninas savo kalboje išdėstė 
delegatams, kad Laikinoji 
vyri 
šalie 
rinti 
kalavo, kad valdžia būtų 
nede 
bom

ausybė negali išgelbėti 
s nuo suirutės, užtik- 
taiką. Leninas parei

Isiant perduota Tary- 
8.

Lenino kalba, bolšev/\ 
ezoliu c i j 

ir taikos klausimu su- 
inų didžiulį vaidmenį, 
iližuojant mases į rė-

kų pateiktos r 
kare 
vaid 
mob
voliucinę kovą, keliant dar
bininkų klasinį sąmoningu
mą, 
eser 
kelis!

Po 
žuaz 
spaui 
kad 
to tarpe vis labiau įsigali 
bolšc 
rai 
niui

žadino pasipiktinimą
4 ir menševikų susitai
ką politika.

• suvažiavimo netgi bur
inė ir menše vi kiška 
da turėjo pripažinti, 
Petrogrado proletaria-

vikinės pažiūros, o ese- 
ir menševikai palaips- 
netenka įtakos.

J. Vidūnas.

AR KALTAS MĖNULIU
Ištisą eilę katastrofinį 

reiškinių, tokių, kaip žemes 
dreb ujimai, s a u s r os, tam 
tik ■; ų susirgimų pagau
sėjimą kai kurie tyrinė
tojai sieja su Saulės
aktyyumo svyravimais. Ta
čiau 
kad
mą nė kiek ne mažiau vei
kia Mėnulis.

Vienas tokio požiūrio ša
lininkų — tarybinis moks
lininkas N. Komkovas. Jis 
sako

yra hipotezė, teigiant, 
Žemės gyvenimo rit-

kad Mėnulio poveikis 
būti ne tik Žemės vi- 
vykstančių potvynįuir 
ilgių ir su jais susijuW

Daug maharadžių yra la
bai turtingų, gyvenančių 
sunkiai beįsivaizduojamoje 
prabangoje. Na, o daug mi
lijonų žmonių tuo pačiu 
kartu kenčia neįsivaizduo
jamą skurdą.

du j e
atosl
šių ^emės drebėjimų prie
žastį
mo.

ni, bet ir orų pasikeiti- 
Praėjusiais metais pa- 
š anksto apskaičiuotą

Baltimore, Md. — Prezi
dentas Johnsonas sakė kal
bą Junior Chamber of Com
merce suvažįavime, kuris 
įvyko čia šią savaitę. Pre
zidentas dėstė, kaip JAV 
gerai sustovi ekonomiškai, 
palyginti su kitomis buržu
azinėmis šalimis. Jis gavo 
daug aplodismentų.

Mėnulio padėtį orbitoje 
Kom 
tė si 
datai nuo 1966 metų ba
landžio iki rugsėjo mėnesio. 
Įdom 
rody 
Tašk 
fazei 
tais 
magnetinių laukų pakiti
mai, 
rėš 
rinti

kovas tiksliai numa- 
aigių oro pasikeitimų

u, kad mokslininko nu- 
;osios datos sutapo su 
ento žemės drebėjimų 
lis. Tai pat moi^n^ 
buvo pastebėti ŽemeP

Visi šie stebėjimai tu
tuti moksliškai patik- 
ir paaiškinti.

nebijojo.su
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ATSIMINUS JONĄ VILKELĮ-BIJŪNĄ
Mfc Biželio 2 d. š. m. St. Petersburg, Fla., 
sjrė Jonas Vilkelis, rašytojas, poetas, 
“dievis, ilgametis pažangus veikėjas. 
Poetas Buolio Sūnus parašė eiles, ku
rios labai tinka šioje valandoje:

Vėl graudi, pilna liūdesio 
žinia atėjo pas mus, 
Kad netekom vieno draugo, 
Kuris buvo mums brangus. 
Tas, kuris nuoširdžiai dirbo 
Dėl žmonijos ateities, 
Nūnai ilsis—bet ne laiku!— 
Pakirstas dalgiu mirties. 
Daug darbų jis būt atlikęs, 
Jei gyvenęs būt ilgiau: 
Daug padarė, bet dar troško 
Dirbt žmonijai vis daugiau. 
Daug spėkų jis dėjo, dirbdama 
Dėlei vargdienių klesos, 
Geidė, kad jiems kuogreičiausiai 
Užžibėf saulė tiesos.
Mirtis, vienok, jį pakirto, 
Nesulaukus tų laikų, 
Dėlei kurių jau nuėjo 
Amžinybėn daug draugų. 
Mums netekus brangaus draugo, 

^Nėr’, tačiau, ko nusimint, 
*Vien tik reikia jo troškimus 
0 Gyveniman įvykdint.

Jojo pagarbai mes tarsim: 
“Ilsėkis, drauge, ramiai, 
“Tavo darbus mes atminsim

vauti chorą Demokratinių Lietuvių Su
važiavime, kuris įvyko 1943 metų gruo
džio 18-19 dd. New Yorke. Priklausė 
Tėvynės Mylėtojų Draugystėje (TMD), 
kuri išleido Dr. Vinco Kudirkos septynis 
tomus raštų ir kitas knygas. Priklausė 
teatrašlikose grupėse, kuriose jam teko 
nemažai režisuoti, vaidinant veikalus, 
ypatingai Detroite. Priklausė Lietuvių 
Moksleivių Draugijoj dvejus metus 
(1925-1927), Valparaiso, Ind., būdamas 
ten Valparaiso mokykloje. O paskutiniu 
laiku priklasė prie LLD 45 kuopos, St. 
Petersburg, Fla. Ši kuopa yra didžiau
sia ir duosniausia visoje LLD organiza
cijoje. ' (

Jonas Vilkelis vartodavo slapyvardi 
“Bijūnas.” Jis yra parašęs įvairiais 
klausimais įvairių straipsnių, vaizdelių, 
kritikos, satyros, poezijos, o daugiausia 
korespondencijų. Jo rašiniai buvo tilpę 
šiuose leidiniuose: “Kova,” “Keleivis,” 
“Šakė,” vėliau “Kardas,” “Naujoji Ga
dynė” (kom. opozicijos “sklokos” orga
nas), “Laisvė,” “Moterų Balsas,” vėliau 
“Darbininkių Balsas,” “Nauja Gadynė” 
(žurnalas), ir “Vilnis.”

Jonas Vilkelis buvo geras poetas, ir 
1956 metais Lietuvių Meno Sąjunga iš
leido jo parašytu eilėraščiu gnygą “Gy
venimo Sūkuriai.” Ši eilėraščių kny
ga susidėjo iš penkių skyrių: Buitis,

“Ir branginsime ilgai, 
“Tavo norus ir idėjas 
“Stengsimės' būtybei! vest, 
“Kiltam tikslui negailėsim 
“Savųjų spėkų pašvęst.”

Šermenimis rūpinosi A n na Strau- 
kas. pas kurią Vilkelis išgyveno apie de
šimts metų, ir LLD 45 kuopos valdyba. 
Pagal jo reikalavimą, prie grabo nebu
vo nei vienos gėlės, ir jo palaikai buvo 
su kremuoti.

Į laidotuves susirinko virš 130 paly
dovų. Trumpą kalbė pasakė J. P. Mille- 
ris. Po laidotuvių, visi velionio drau
gai susirinko į Laiškanešių svetainę dėl 
vaišių, kurias surengė Anna Straukas 

4įėlionio pagarbai, su šimtine aukų. Prie 
t*, velionis prieš mirti pridavė LLD 45 
kuopai šimtinę ir sakė, “kai aš numir
siu, darykite su šia šimtine, ką jūs no
rite.”

Jonas Vilkelis gimė 1888 metų birže
lio 22 d. Lietuvoje, Vilniaus gubernijoj, 
Musninkų valsčiuje, S 
motina buvo Uršulė
Vilkelienė, o tėvas Antanas Vilkelis. 
Abu tėvai seniai mirę. Velionis Vilkelis

;razdų kaime. Jo
Andruškevičiūte-

turėjo vieną sesutę, Marijona, po vyro 
pavarde Lazarevičienė, apie dviejus me
tus vyresnė už jį. bet ji mirė 1966 me
tų vasario 4 d. Taipgi turėjo du jau
nesnius broliukus — Jurgutį ir Leva- 
sielį, bet jie užgimę greitai mirė.

Velionis į Ameriką atvažiavo 1907 me
tu vasario pabaigoje pas jaunų dienų 
draugą Mikaliuką Makačina į Waterbury, 
Gjfonn. Atvažiavo j Ameriką neturėda
mas nei 20 metų. Po mėnesio laiko, iš 
Waterburio nuvažiavo į Senandoah, Pa.

Kasyklos. Vaizdai, Satyra ir Patarimai. 
Jo eilėraščiuose atsispindi Vilkelio-Bijū- 
no sunkus gyvenimo kelias, kuris vedė 
per anglies kasyklas ir ligonines, per 
streikus, kovas, skurdą ir įtemptą dar
buotę. “Laisvėje” 1957 m. vasario 23 d. 
(paimta iš “Pergalės”) K. Vairas ra
šė: “J. Vilkelio-Bijūno eilėraščių rin
kinys vra pažangaus Amerikos lietuvio- 
darbininko pilietinis balsas, išreikštas ei
lėraščių forma. Sunku šiems eilėraš
čiams pritaikyti mūsų poezijos mastą 
ir reikalavimus. Geresnieji eilėraščiai 
primena kai kuriuos Jovaro pilietinės 
Ivrikos kūrinius. Jie itiomūs savo tema
tika, mintimis, jie išreiškia poeto tvir
tą antifašistini, antikapitalistinį nusi
statymą. Ir šią knygą išleido pažan
gūs draugai, iš anksto sudėję prenume
rata, ir tuo būdu darbo veteranui leido 
išleisti savo kūrinių rinkinį. Tai labai 
gražus, pagirtinas pažangių žmonių el
gesys.”

1967 m. kovo 19 d. Jonas Vilkelis pa
sidavė j Mound Park Ligoninę, St. Pe
tersburg, Fla., dėl operacijos ant abiejų 
akių išėmimui kataraktos. Nors opera
cijos nepavojingos sveikam žmogui, bet 
kuomet draugas Vlkielis nuo 1948 metų 
sirgo ir buvo po daktaro priežiūra su 
plaučiu liga, tai operacija pasidarė pa
vojinga. Bet jo akių operacija pavyko 
gerai ir jau buvo sugrįžęs namo, bet 
nukamuotas ilgos ligos, mirė ligoninėje, 
neatgaudamas kvapo.

Kadangi Jonas Vilkelis-Bijūnas buvo 
musu senas, geras draugas, negaliu ne
prisiminti dar vieno ivykio jo gyvenime. 
Kaip visur, visose šalyse bei organiza
cijose. tarp veikiančių žmonių įvyksta

kad tuos pinigus sutaupytų; kiek reikė
jo prakaito išlieti, kiek dinamito dūmų 
ir anglies dulkių teko pritraukti į plau
čius, ir gyventi tuo laiku Senandoah, 
Pa., pas lietuvius su kitais “burdingie- 
riais,” jo ir kitų pinigus kas nors pa
vogė. Pasakojo, kaip jis dirbo Brookly
ne cukrinėje, kurioje dirbo labai daug 
neorganizuotų darbininkų. Jų tarpe ne
mažai buvo lenkų, rusų ir lietuvių. Bu
vo slaptai suorganizuota IWW unija, ir 
Vilkelis buvo išrinktas finansų sekreto
rium. Kitą dieną, atėjus Vilkeliui į dar
bą, policistas liepė jam eit tolyn nuo 
vartų ir niekad nesugrįžti. Taigi jis bu
vo IWW sekretorius tik 34 valandas. Po 
to turėjo išvažiuoti iš Brooklyn© kitur 
darbo ieškoti ir patraukė į angliakasyk- 
lų sritį, j Nanticoke, Pa.

Jis man daug papasakojo apie savo 
audringą, sunkų ir nelinksmą gyvenimą.

Jonas Vilkelis ir Antanas Metelionis 
buvo geri draugai. Netikėtai mirus An
tanui Metelioniui, štai kokias eiles Vil- 
kelis-Biiūnas parašė, kurios tilpo “Vil
nyje” 1962 m. gruodžio 13 d.:

Tragiškai žuvusiam Antanui Metelioniui
Tartum uraganas mūs draugą užklupo 
Ir brangios gyvybės jam siūlas nutrūko! 
Trobas, lyg tas žaibas, šį žmogų nukirto 
Ir brangus mūs draugas—lavonu pavirto!

Kai būsi su dūmais į erdves iškilęs, 
žmogaus pavidalas tada bus išdilęs, 
Bet tos tavo knygos parašytos žmonėms, 
Tamsumoje jos švies, lyg saulutė visiems...

Tu spaudai rašydamas daug darbo įdėjai
Ir gyvais žodžiais prieš skriaudas kalbėjai...
Nebaisus tau buvo tas žodis—“Bedievis”!
Tu taip tvirtai gynei laisvąsias idėjas.

Kaip gaila, kaip liūdna netekus veikėjo, 
Kuris dar nesėniai į žmones kalbėjo: 
Kad prietarų, burtų nereikia turėti, 
Tų piktžolių nuodus visus reik ravėti.

Metelionis buvo laisvės apgynėjas 
Ir tam savo darbui jėgų daug įdėjęs.

MIAMI, FLA.
Taikos Centro adresas
Palyginti Miamis nėra di

delis miestas, nėra didelės
pramonės. Žiemą turistų 
čia prilekia virš milijono. 
Nuolatinių gyventojų tarpe 
yra didelis skaičius “dyka
duonių” — pensininkų. Bet 
veikla už taiką, prieš karą 
Vietname, ir čia gerai vyks
ta. I

Bet jis nelaimingai—sulaukė sau karsto, 
Ir ši jo nelaimė mūsų širdis varsto!

Orlando, Fla., 1947 metų vasario 4 d. 
mirė gera progresyvė J. Juraitienė. Vil
kelis parašė jos atminiumi eiles “Kelio
nę Atlikus,” ir šias eiles progresyviai 
vartoja prie mirusiųjų savo kalbose ir 
paminėjimuose. Šios eilės randasi jo 
knygoje “Gyvenimo Sūkuriai” (pusi. 
63), bet dėl atminties draugo Vilkelio 
jas noriu čia paduoti:

Kelionę atlikus, užmerkei 'akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai. 
Nustojo Tau plakus pailsus širdis,— 
Mylimus savo liūdėt palikai...

Nors kūnas tavasis chemiškai kinta 
Ir laiko bėgimas jį sutarpins, 
Bet laisvė pasėta auga,—nevinta, 
Jos tamsos skleidėjai nenuslopins.

Apšvietą, tiesą tvirtai tū mylėjai,
Ir sūnų Lenardą to mokinai,
Dukrą Mikai d ą gražiai išauklėjai, 
Su savo draugu meilėj gyvenai.

Prie laisvės daigų esi prisidėjus,
Kurie per amžius žydės tarp žmonių. 
Todėl, garbingai į kapą nuėjus, 
Ilsėkis, drauge, miegu amžginu!

čia, drauge, vieta yra pasuktinė: 
Priglaudė Tave žalias kalnelis.
Rytais čia žvilga rasa sidabrinė 
Ir pučia švelniai lengvas vėjelis.

Jonas Vilkelis ilgai gyveno Detroite 
ir jį atsimenu nuo sayo mažų dienų. Jis 
buvo mūsų geras draugas; pažinau jį 
visą savo gyvenimą. Mes visi netekome 
įžymaus visuomenės veikėjo, talentingo 
publicisto — rašyto jo, i kilnaus žmogaus, 
gero draugo. Jo darbai ir jo vardas pa
liks amžiams. Po gyvenimo vargų, rū
pesčių ir skausmu, mūšų mielas draugas 
Jonas Vlkielis-Bijūnaš užmigo amžinai! 
Mes jo niekad neužmiršime!

ST. MASYTĖ
Detroit, Mich.

CIEVELAND, OHIO
žodis LLD 22 kp. nariams

Jau geras skaičius kuo
pos narių yra už šiuos me
tus 
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dar 
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t i s, s
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Kokia priežas- 
anku pasakyti. Nejau

gi butu taip sunku su tais 
pora 
Veik 
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nai.

dolerių atsi skirti ? 
ausiai, bus tik to rei- 
atidėliojimas kitai die-

a prie progos turiu 
nti, kad ir L. L. Drau- 
duoklių mokėjimo lai-
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kas nors su tokiu na- 
jis negalėtų
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. kurie dar nemokėję,
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LLD 22 kp. fin. sekr.
.T. Žehrvs
1943 Wrenford Rd. 
So. Euclid, Ohio 

44121

Aldington, Mich.
gužės 28 diena mūsų 
draugai — daugiausia 

ges — suruošė puikią

Vilkelis, gyvendamas per 60 metų 
Amerikoje, labai daug ir skirtingų dar
bų yra dirbęs: ūkyje Connecticut valsti
joje; General Electric Company Schenec-

nesusipratimų, taip prieš daug metų 
įvyko ir tarp Amerikos pažangiųjų lie
tuviu veikėjų. Jonas Vilkelis, Prūseika 
ir kiti draugai buvo susikirtę su savo

tady, N. Y.: United National Biscuit 
Company New York City; cukrinėje 
Brooklyne; Sears Roebuck Chicagoje; 
automobilių industrijoje Ford ir Chrys
ler kompanijose ir daugelyje kitu dar
bu Detroite; bet apie 30 metų išdirbo 
kietosios anglies industrijoje. Dirbant 
kasyklose, anglių dulkės, dujos ir di
namito dūmai nenagydomai sužalojo jo 
plaučius. Su plaučiu liga įėjo į Orange 
County Home Hospital (ligoninę) Orlan- 

1948 metu spalio 28 d. ir išvy- 
b iš ligoninės 1953 metų liepos 8 d.; vi

so išbuvo ketverius metus, devynis mė-
nesius ir dešimt dienų.

Velionis, dirbdamas kasyklose, buvo 
aktyvus angliakasių unjoje per 30 me
tų. Priklausė Lietuvių Socialistų Są-. 
jungoje ir buvo viekiančiajame, vė
liau pildančiajame komitete ir jame ėjo 
sekretoriaus pareigas. LSS Penktąjį 
angliakasių rajoną atstovavo LSS IX su
važiavime Chicagoje, 1916 metais. She
nandoah, Pa., buvo sekretorius LSS 28 
tuopos, buvo kuopos delegatas 1914 me- 
Mpalio mėnesį Visuotiniame Amerikos 

Jletuvių Sėiiųe. Brooklyne, kuriame bu
vo įsteigtas Lietuvos šelpimo Fondas. 
Priklausė prie Lyros Choro, Wilkes-Bar
re,

klausė prie Lyros Choro, Wilkes-Bar- 
Pa. Buvo išrinktas delegatu atsto-

draugais dėl nuomonių skirtumo, dėl 
taktikos visuomeniniame darbe. ' Pasi
reiškė aštri kritika iš abiejų pusiu. Net 
buvo leidžiamas naujas laikraštis “Nau
joji Gadynė.” kuria redagavo Leonas 
Prūseika. Bet neilgai buvo tokia ne
geistina atmosfera. Prūseika ir Jonas 
Vilkelis ir kiti draugai, žinodami, kad 
susikirtimas su draugais neduoda jokios 
naudos, ir norėdami, kad pažangiųjų 
žmonių tarpe nebūtų nesusipratimas ir 
pasiskirstymas, vėl susitaikė su kriti
kais, taip ir kiti jų draugai bendradar
biai padarė taiką. Susitaikė su tais, su 
kuriais pirmiau nesutiko. Ir nuo to 
laiko Jonas Vilkelis su savo draugais 
dirbo atkyviai tarp pažangiųjų lietuvių 
iki mirties.

Vilkelis daug man pasakojo apie sa
vo gyvenimą: kaip 1901 metais su savo 
motina ir sesute buvo prie Vilniaus Kal
varijos ir Aušros Vartų; kaip jo motina 
ir jis su sesute apėjo visas stacijas, sy
kiu keliais šliaužė ant Kalvarijos kalno 
ir gėrė iš Cedrono upelio “stebuklingą
jį” vandenį, kuris susigrūdusių maldinin
kų buvo labai sudrumstas, nešvarus. 
Papasakojo, kaip 1908 metais pirmą sy
kį turėjo susitaupęs aštuoniasdešimt 
dolerių; Ikaip sunkiai dirbo kasyklose,

Taikos Centras nuolati
niai veikia. Pirmiau jo raš
tinė buvo Flagler gatvėje. 
Dabar persikėlė į naują vie
tovę. O mes, ypač LLD kuo
pos nariai, pritariam ir re
miam Taikos Centro darbą.. 
Tad štai jo naujas adresas: 
Calumet pastatas, 10 N. E. 
3rd Ave., room, 306, Miami, 
Fla. Taikos Centro raštinė 
atdara nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. popiet.

Į taikos raštinę galima 
bile diena užeiti, gauti joje 
informacijų apie tai, kokia 
veikla eina už taiką, kokios 
sueigos organiz u o j a m o s 
taikos reikalu. Jei kuriems 
leidžia laikas ir sveikata, 
kviečiami darbu ar kitaip 
padėti taikos centrui.

Atsimename, kai vyko vi
soje šalyje taikos demonst
racijos, jose veikė ir Mia- 
mio Taikos Centras. Ir mi- 
amio taikos demonstracijos

gų. Dėka tam, kad ir mes 
turime dainos meno korifė
jų asmenyje muziko B. 
Nekrašo. Jis organizavo ir 
atliko puikų koncertą Mo
tinos dienai. Jis sukvietė, 
suorganizavo savus choris
tus ir davė mums savo stu
dijoj gerai lavintą solistę 
Kopp.

Atėjo ir tėvelių diena. 
Choras jau nepraktikuoja 
Reikia bent neilgos muzi
kaliuos programos. Tai ir 
vėl mus išgelbėjo muzikas 
Nekrašas. Gražiu baritono 
balsu B. Nekrašas atliko 
keletą solo dainų, tinkamų 
tėvų pagerbimui. Džiugu, 
kad Nekrašas yra ne tik 
chorvedis, muzikas, bet ge
rai išsilavinęs solistas. Rei
kia pažymėti, kad Bronius 
Nekrašas turi Floridos 
valstijos jam išduotą voka
linio balso mokytojo atesta
tą. \

Žinoma, reikia tik pasi
džiaugti, kad kalbamas mu- 
zikalines programas muzi
kas Nekrašas atliko Lietu
vių Socialinio Klubo sueigo
se be prašymo ar bent ko
kios materialinės kompen
sacijos. Lin k i m e choris
tams ir jų mokytojui Nek
rašui tęsti gražų dainos 
meno darbą.

Klubo pirmininkas P. A. 
Gabrėnas šiuo metu vieši 
Lietuvoje. N e a b ejojame, 
kad jis mums parveš gra
žių įspūdžių iš mūsų seno
sios tėvyriės. Šiuo tarpu lin
kime jam geriausių pasėkų.

Taip pat džiugu, kad jau 
sveiksta ir stiprėja Marie 
ir John kochiai. Jonas yra 
LSK kašierius, o Marytė 
valdybos narė — direktorių 
sąstate. Abu Kochiai yra 
nuolatiniai veikėjai nuo pat 
jo suorganizavimo. Turime 
ir da|igiaii sveikstančių klu- 
biečių. Bet labai pasigen
dame visų mūsų organizaci
jų nario ir veikėjo Jono Be- 
nikaičio. Šis malonus drau
gas ir jo žmona kol kas ne
gali lankyti mūsų parengi
mų. Linkime jiems ir vi
siems kitiems geri a u s i o s 
sveikatos

Dar vieną reikalėlį čia 
noriu LSK nariams primin
ti. Šių metų rudenį sukaks 
10 metų kai LSK suorga
nizuotas, pradėjo pilnai 
veikti. Tad jau laikas pa
galvoti, planuoti, kaip mes 
sutiksime 
metines, 
ruošime? 
tai.

miel 
d r ai 
nuota dėl Petro Smalsčio ir 
Marvtės Budrienės gimta- 
dien 
abie, 
na.

Pi 
leist 
vvkt 
Visi 
ges 
<rai 
tikslą, kurį jis galvojo per 
daug metu.

M*s turim čia tokiu nuo
širdi uu draugiu, kurios idė- 
io d 
šia

o minėjimo proga. Jų 
ų supuola tą pačią die-

ie to buvo ir Petro iš
dvės.. Jis rengėsi iš- 
i i Tarybų Lietuvą, 
draugai ir drau- 
linkėjo jaml laimin- 
sveikam atsiekti savo

aug rūpesčio: daugiau- 
tai Marvtė Stakėnienė 

ir Mikalina Giedraitienė, ir 
kito
to i: 
gian

s draugės sunešė mais- 
’ dovanu; tai širdin- 
sias ačiū visoms.
sturiu pamiršti padėko

ti ir mūsų brangiems drau
gams detroitieČiams: Ste- 
nhanei Masvtei ir jos tėve
liams, taipgi drg. Adelei 
Klimavičienei už atsilan- 
kvrra ir dovanas. Stephanei 
nėra žodžių padėkot už pa- 
star
su aparatu ir rodvma Lie
tuvos miestu, bažnyčių, ku
rias 
kas

gas ir atsivežima filmų

10-ąsias L S K 
Kokias iškilmes 
Pagalvokime apie

. Ramstis

nuotraukos tilpo vietinėje 
komercinėje spaudoje. Ma
žesnės skales taikos veikla 
vyksta kiekvieną savaitę. 
Literatūra, laiškai atlieka
gerą taikos darbą, 
galime, padėkime 
taiką.

Turime ir daugiau gerų 
žinių. Klubo salė sekan
čiam sezonui jau paruošta.

Kurie Iki šiol buvo rusva-gelsva, o 
laimėti dabar jau visai baltutė. Tai 

irgi dėka geram darbo or
ganizatoriui Ch. Tamošiū-

Kultūrinė veikla, turis
tams • išlekiojus ir vieti
niams atostogaujant, kiek 
sumažėjo. Su Motinos die
nos koncertu, vietinis Aido 
choras irgi paėmė atosto-

nui. Darbas buvo žadėtas, 
bet nepradėtas. Atėjo Ta
mošiūnas, sukvietė talką, ir 
į porą dienų salė gavo nau
ją spalvą — baltus marški
nius. . . .

Hawthorne, N. J.
Birželio 23 d. nelaimė iš

tiko krau t u v ė j e dirbant 
Adelią Valickienę, nes po
pieriaus rolis (velenas) už
krito ir suskaldė kojos pirš
tus.

Gydytojas sakė, kad ims 
penkias ar šešias savaites 
kol galės apsiauti bateliais.

A. Valickienė yra J. Bim
bos duktė.

Linkiu jai greitai pa- 
sevikti.

Reporteris

iaunvstėj laukėm. Vis- 
buvo labai aišku.

Jis načios kalba ir muzi
ka pritaikvta tain žavėian- 

O ta dainų šventė: šo- 
dninos ir spalvos tūks-

ei ai. 
kiai 
tančiu šokėju ir dainininku, 
tikrai buvo malonu žiūrėti 
ir iš širdies džiaugtis, kad 
Lietuvos jaunimas tą galėjo 
atsi 
niel 
sku

T
draugei Stenhanei Masvtei, 
kad
sužavėjo. Ji viena iš tūks
tančiu, kuri tiek daug duo
da mūsų iudeiimui..

Pe
sak$: Parašyk ir padėka- 
vok 
drai 
ma.

?kti. Kada mes augom, 
o neturėjom, vargas ir 
’das snaudė visur.
aingi negalim atsidėkot

ii mus čia taip gražiai

tras išvažiuodamas man

visiems brangiems 
įgams už ju nuoširdu- 

Taipod. mes siunčiam 
naramos dėl Laisvės” $10, 
kadangi abu esame Laisvės 
skaivtojai nuo pat jos įsi
kūrimo.

Maryte Smalstis.
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BINGHAMTON, N. Y.
Mirė lietuviai

Gegužės 27 d. mirė Pra
nas J. Okulevičius, sulaukęs 
53 metų amžiaus, gyvenęs 
12 Johnson St. Gimė ir au
go šioje šalyje ir šiame 
mieste. Liūdi trys seserys, 
jų šeimos ir kiti giminės.

Palaidotas pirmad i e n į, 
gegužės 29 d., 9 vai. ryto, 
Kalvarijos kapinėse.

Gegužės 13 d. mirė ilga
metis vietos gyventojas 
Juozas Degutis, sulaukęs 
74 metų amžiaus. Gimė ir 
augo Lietuvoje. Šioje šaly
je, rodos, išgyveno apie 55 
metus. Liko liūdesy sesu
tė Karolina Sutkienė, bro
lis Frank Degutis, gyve
nantis Rochestery. Velio
nis buvo pirmojo pasauli
nio karo veteranas.

Palaidotas antradienį, ge
gužės 16 d., 9 vai. ryto, 
Kalvarijos kapinėse. • • •

Birželio 4 d. mirė ilga
metė šio miesto gyventoja 
ir ilgai sirgusi našlė He
lena Maslauskienė, sulauk- 
kusi senatvės. Liūdi du 
sūnūs John ir Jacob Mas- 
lauskai, duktė Gerald (Ju
dith) Robert, gyve n a n t i 
Hollywood, Calif., ir jų šei
mas.

Palaidota birželio 7 d., 10 
valandą ryto, privatiniai.

• • •

Birželio 11 d. Bingham
ton General ligoninėje mi
rė Petras Mikalajūnas, su
laukęs apie 75 metus am
žiaus, gyvenęs RD2 Fall
brook Road, Conklin. Liko 
liūdesyje žmona Marcelė ir 
duktė Stevens (Anna) Ba
ka; du broliai — Antanas 
Mikalajūnas, gyve n a n t i s 
Vestai, ir Povilas Mikala
jūnas, gyve n a n t i s Bing- 
hamtone, ir sesutė Barbora 
Jankauskienė, gyvenanti T. 
Lietuvoje. Petras Mikala
jūnas gimė 1893 metų va
sario 2 d. valstiečio šeimo
je, Urelių kaime, Pušaloto 
apylinkėje.

Į Ameriką atvyko 1910 
metų rudenį, į Waterbury, 
Conn. Tačiau neilgai ten 
teko gyventi. 1911 metais

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Petrui Mikalojumi!
Reiškiame užuojautą velionio mylimai žmonai 

Marcijonai Mikalojūnienei ir jų dukrai Anna Ba
ka, jos vyrui Steven Baka, dviem broliams, Anta
nui Mikalojūnui, jo dukrai Helen Svereika ir jos 
vyrui Feliks Svereika ir jų šeimai, broliui Pūul 
Mikalojūnui ir jo šeimai, sūnui Alfonse P. Micha
els, taip pat Paul Mikalojūnui, dukrai Anna Baka 
ir jos vyrui Joseph Baka ir jų šeimai, visi gyvena 
šioje šalyje. Taipgi ir artimiesiems draugams. O 
Tarybų Lietuvoje gyvenantiems sesutei Barborai 
Jankauskienei ir šeimai.

J. Navalinskiene
I. M. Luzinai 
A. Maldaikienė 
Mrs. T. Bagdonas 
A. N. Judįkaičiai 
P. Jasilionienė •
J. Vaicekauskas /
K. Vaicekauskienė 
V. A/ Kazėnai
Z. ZdaneviČienė 
O. Wellus 
J., Kaminskas 
J. Kireilis
O. Kireilienė
I. Slesoraitienė
J. Siesoraitis
L. Mainioniehė
P. Juozapaitis

J. žemaitis 

atvyko į Binghamtoną ir 
čia pakaitomis gyveno 
Binghamtone, Johnson Ci
ty ir Endicott, N. Y. O pas
kiausiai, prieš kelioliką me
tų, buvo įsikūręs nedidelį 
ūkį gražiame Binghamtono 
priemiestyje Conklin ir ten 
gyveno iki mirties.

1914 metais sukūrė šei
mos židinį ir išaugino duk
terį Onutę. Ji yra ištekė
jusi už Steven Baka ir kar
tu gyvena. Velionis Petras 
ilgiausią savo darbingo gy
venimo dalį praleido bedirb- 
damas Endicott - Johnson 
Corp., Endicott, N. Y. Per 
kelius metus velionis buvo 
jau atsipalaidavęs nuo dar
bo, kurį dirbo per 46 me
tus, ir buvo narys EJ klu
bo; taipgi narys LDS 6 kp. 
Velionis buvo gero būdo ir 
geros širdies žmogus.

Velionis buvo pašarvotas 
Robert J. Bednarsky kop
lyčioje, jo karstą puošė 
daug gėlių nuo šeimos, gi
minių ir draugų. Palaido
tas trečiadienį, birželio 14 
d., 10 vai. ryto, Vestai 
Hills Memorial Parke. Ka
pinėse laidotuvių direkto
rius pakvietė palydovus į 
Amerikos Legiono salę, kur 
buvome gražiai priimti.

Visiems mirusiems amži
na ramybė, o jų visiems šei
mos nariams ir draugams 
reiškiu gilią užuojautą.

Ona Wellus
Nuoširdi padėka

Širdingiausią padėka vj- 
siėms, kurie laike ?etro Mi
kalajūno šermenų bent kuo 
pagelbėjo mūsų liūdesio va
landoje. Dėkui už gražių 
gėlių buketus, už užuojau
tos laiškelius, už lankymąsi i 
šermenyse ir laidotuvėse, o 
ypatingai dėkui karsto ne
šėjams už tokią širdingą 
paslaugą. Ilgai jus atsi
minsime. Liūdi žmona 
Marcelė, duktė Anna ir 
žentas Steven.

Per O. Wellus

Paryžius. — Prancūzija 
eksplodavo dar vieną ato
minę bombą savo Pacifiko 
salose. •

A. Žemaitienė
J. Kresauskas
I. II. Vėžiai
U. šimoliūnienė
K. Stanulis
H. žukienė 
A. Kumpan
V. Kapičiauskienė
J. N. Stroliai
I. čekanauskienė 
P. N. Mačiukai
M. Sadauskienė 
M. J. Kazlauskai 
N'ewarkieciai:
A. Ostapuk
B. Ostapuk 
E. Rudis
A. Lupsevičienė

Stoughton, Mass.
Mrs. Anthony Walent, 

motina dr. Carl A. Walent, 
prisiuntė šiuos du paveiks- 
ir tekstą apie jos sūnų ir 
giminaitę, ir prašė patal
pinti “Laisvėje.”

’ Dr. Carl Anthony Walent, 
son of Mr. and Mrs. Antho
ny Walent, 69 Winter St., 
Stoughton, Mass., and 
grandson of Mrs. Aggie 
Walent, and the late Mr. 
Peter Walent, and the late 
Mr. and Mrs. Joseph Lepis, 
was graduated on June 
10th from Fairleigh Dick
inson University, School of 
Dentistry in Teaneck, N. J.

A member of the Stough
ton High School Class of
1958, he attended Hunting
ton Preparatory School for
Boys in Boston, and did his 
undergraduate work at 
Boston University. He was 
active as a member of the
Society for Dentistry for 
Children and served three 
years as Secretary of the 
Junior American Dental As
sociation and as Commer
cial Exhibits Chairman 
for the school’s annual 
Clinic Day held each spring.

Dr. Walent is a First 
Lieutenant in the Air Force. 
He plans to open a practice 
of general Dentistry in 
Stoughton after a two year 
tour of duty in the Dental 
Corps.

Miss Annt T. Russell, 
daughter of Mr. and Mrs. 
Matthew Russell, 25 Bel
mont Avenue, Stoughton, 
Mass., was graduated June 
11th from Colby College, 
Waterville, Me., with a 
bachelor of arts degree in 
biology.

While at Colby Miss Rus
sell was president, scholar
ship chairman, and execu
tive board member of Sig
ma Kappa National Soro
rity, Convention delegate 
to Puerto Rico, Junior Ad
visor. In addition she was 
active in the International 
Relations Club, Inter-Faith 
Association, and Outing 
Club. She has been 
named to the Dean’s List 
for Second Semester 
1967. Miss Russell plans to 
enter a career in medical 
research and continue gra
duate study in biology, '

Yucaipa, California
Atžymėtas Jono Marks 

gimtadienis
Birželio 24 d. mūsų geras 

draugas Jonas Marks-Mar- 
kevičius puikiai atžymėjo 
savo 85-metinę sukaktį. 
Kaip dauguma, taip ir Jo
nas didžiąją dalį savo am
žiaus pergyveno Amerikos 
žemėje, dirbdamas įvairius 
darbus, ir žinoma, kad daž
nai prisiėjo susidurti su 
skaudžiais dalykais gyveni
me. Bet Jonas dar ener
gingas ir pajėgingas atlikti 
namų darbus, ir dar vai
ruoja automobilių. Todėl 
Jonas Marks savo gimta
dienio proga nepamiršo ir 
visuomeninių reikalų. Pa
aukoja 4 įstaigoms $85: pa
skyrė laikraščiams, “Lais
vei”, “Vilimai”, ir Kanados 
“Liaudies Balsui” po $25, 
kovai už Bill of Rights Los 
Angeles organizacijai $10.

Gimtadienio puota buvo 
surengta jo šeimininkės na
me, pas O. Širvinskienę, il
gametę Yucaipos gyvento
ją. Onutė kaip visuomet, 
taip ir šiuo laiku, turėjo 
prirengusi visokio skanaus 
maisto, o J. Marks pasirū
pino kitomis vaišėmis.

Kadangi ir Onutės Šir- 
vinskienės gimtadienis tik 
neseniai buvo praėjęs, tad 
ir Onutei buvo suteikti gim
tadienio sveikinimai, ir 
gražių dovanų nuo pavie
nių. Svečiai nepamiršo Jo
no ir Onutės pasveikinti su 
gražiom dovanėlėm. Petro
nė Matelienė,. ir Petronė 
Richardienė pasirūpino nu
pirkti dovanėles nuo visų 
dalyvių. Gimtadienio tor
tas irgi buvo labai skanus. 
Dalyvavo 26 asmenys.

Alvinas

Brockton, Mass.
Pavasariui atėjus mirė 

lietuviai; seni Montello gy
ventojai. Gal kam buvo pa
žįstami?

John Kilkus, 85 metų am
žiaus, mirė balandžio 17-ą 
dieną. Buvo lietuviškos ru
ginės duonos kepyklos sa
vininkas. Liko jo žmona 
Mary ir sūnus D. Kilkus.

Mary Bartkevičienė-Kru- 
zytė mirė gegužės 17-ą, li
ko vyras Bartkevičč i u s 
(nervų ligoninėje), sesuo 
Anna Radriavich, brolis A. 
Krush.

Mike Germonavičius mi
rė gegužės 17-ą. Liko bro
lis Vincas ir jo šeima.

Sophie Norvaišienė mirė 
gegužės 17-ą. Liko sūnus.

Anna Tarvaišienė mirė 
gegužės 17-ą. Liko tik to
limi giminės.

Joseph Treinovich mirė 
gegužės 21-ą. Liko dvi 
dukterys.

Dabar paskiausiai mirė 
S. Košėta. Velionis turėjo 
75 metus amžiaus. Mirė 
birželio 18-ą. Priklausė prie 
Švento Roko Draugystės. 
Liko du sūnūs, Joseph ir 
Vitald.

Joseph Jablonskis mirė 
birželio 19-ą dieną. Priklau
sė prie Šv. Roko draugystės 
ir prie Sandaros klubo. Li
ko sūnus Joseph Jablonskis 
ir duktė Alice Vesconti. 
Palaidotas laisvai, Blue 
Hill kapinėse.

G. Shimaitis

Montrealis. — Į Montre- 
alį atvyko karalienė Elzbie
ta su savo Vyru Edinbur- 
gho kunigaikščiu. Ji čia 
lankosi Tarptautinėje paro
doje (Expo-67)o

Gera proga Yucaipoje 
Apsigyventi

Esu gavęs keletą laiškų 
iš rytinių valstijų su klau
simais dėl Yucaipos klima
to, gyvenimo reikmenų 
brangumo, ir kiek čia kai
nuoja geras namas su 
dviem miegruimiais. Kai 
kuriems del stokos laiko 
nespėjau atsakyti. Pareiš
kiu viešai.

Čia, Yucaipoje, yra du 
labai geri namai pardavi
mui. Vienos šeimos abi lie
tuvių stubos gerai budavo- 
tos, gerai prižiūrėtos, iš 
lauko ir iš vidaus grhžiai 
dekoruotos, kainos žemos. 
Tai yra mūsų artimų drau
gų — A. D. šultzų io Onu
tės Peslienės. Peslienė nori 
eiti gyventi pas savo šeimos 
narius į Inglewood, Shultz 
irgi parduoda dėl panašios 
priežasties. Shultzai par
duoda su baldais. Kas žin- 
geidautų, gali rašyti mūsų 
antrašu.

Yucaipos oro pakaita 
prielanki. Vasaros laike ši
luma siekia iki 100 laipsnių. 
Žiemos oras veik kas metai 
nešaltas, apie 60 lajpsnių. 
Pavasarį oras būnąvėses
nis ir netingesnis, k

Ligonė
Dora Mozloveckienė buvo 

operuota Redlands Com
munity ligoninėje. Kam yra 
galima, aplankykime ją.

Alvinas
35149 Acacia Ave.

Yucaipa, Calif.

Buffalo, N. Y.— Keletas 
negrų buvo pašauta riaušė
se, kurios įvyko praėjusį 
trečiadienį.

Haverhill, Mass.
Ir vėl bus linksmas va

žiavimas. Jau daug me
tų, kai mes lawrencieciai 
ir haverhilliečiai sykiu va
žiuojame į įvairius paren
gimus, taip bus ir šiemet.

Liepos 2 d. važiuosime 
Ramova parkan, Montello j, 
į “Laisvės” pikniką. Busas 
didelis, vietos bus visiems, 
tik reikia užsiregistruoti iš 
anksto, kad užsitikrinti bu- 
se vietą.

Busas išeis 12 vai., nuo 
vokiečių Hermans Hall, 7 
Berkeley Court, Lawrence, 
netoli nuo Lietuvių klubo, 
41 Berkeley St., kurį jau 
pardavė, nugriovė ir jau 
stato kitą namą.

Lawrencaus kapitonai S. 
Šlekys, Kodiene ir J. Ko- 
dys; Haverhillio — M. Kaz
lauskienė. Pas juos užsire
gistruokite.

Prisirengimas pripildyti 
busą eina gerai/ Birželio 
18 d. Maple parke jau daug 
susirašė ir jiems vietos bu- 
se užtikrintos.
<• Piknike, tarp kitų įvaire
nybių, bus linksmų dainų. 
Dainuos Irene Janulis ir 
Helen Smith, worrcesterie- 
tės, kurios neseniai viešėjo 
Lietuvoje ir kitose šalyse 
ir linksmino publiką skam
biu dainavimu.

Linksmo susitikimo ir 
laimingos kelionės!

Darbininkė.

Washington.— Jordanijos 
karalius Husseinas buvo 
pakviestas į Baltuosius Rū
mus pusryčių. Jis tarėsi 
su prez. Johnsonu ir, sako
ma, prašė finansinės savo 
kraštui pagalbos,

Lietuvos poetai tampriuose 
ryšiuose su liaudimi «

Vilniaus “Tiesoje” birž. 
15 d. skaitome tokias įdo
mias žinias apie Lietuvos 
poetus ir jų santykius su 
plačia j a liaudimi:

PRIE APAŠČIOS IR 
NEMUNĖLIO

Nuoširdų sutikimą poezi- 
j o s pavasario keliaunin- 
k a m s suruošė biržiečiai. 
Dvi dienas trukusioje vieš
nagėje respublikos poetai 
aplankė Juliaus Janonio tė
viškę, susitiko su Nemunė
lio, Radviliškio vidurinės 
mokyklos moksle iviais, 
Nausėdžių, “Auksinės var
pos”, “Aušros” kolūkio ko
lūkiečiais, žemdirbių atsto
vais iš kaimyninės Latvijos 
respublikos.

Įspūdingai deklamavo su
sirinkusiems savo eiles Eu
genijus Matuzevičius, Alb. 
Žukauskas, Ant. (Miškinis, 
latvių poetas Andris Vėja
ms, vietos jaunieji poetai 
Jonas Narbutas, Dana Va
lionienė, Valentinas Manie- 
kas ir kiti.

SU EILĖRAŠČIŲ 
POSMAIS

Rokiškis. — Į kalvio Ig
noto žemę grupė lietuvių 
poetų kartu su latviu J. Pe- 
tersu atvyko iš Tadenavos 
— I. Rainio tėviškės. Rašy
tojai atsivežė poezijos pa- 
vasasio deglą,, išleistą Vil
niuje, jaunatvišką žodį ir 
karštą draugystės jausmą.

Gamta ir žmonės Lietuvoj
Paukščių “filharmonja” Dėmesio, stirnos!
Vilniaus miesto vykdoma

sis komitetas nutarė užda
ryti senajame Vingio par
ke šaudyklą. Mat, triukš
mas... trukdo paukščiams.

Šimtamečių parko pušų 
prieglobstyje peri 54 rūšių 
sparnuočiai. Čia universi
teto studentai - gamtininkai 
stebi plunksnuočių gyveni
mą. O miesto gyventojai 
pamėgtąją savo poilsio vie
tą tiesiog vadina “paukš
čių filharmonija.”

Paukščių giesmė parke 
nenutyla ištisą parą: su 
brėkštančia aušra koncer
tą pradeda svilikėliai ir 
čiurliai, alksninukai ir či- 
vyliai, paprastieji nykštu
kai ir zylės, čiulba gražia- 
galvės. Mažiesiems giesmi
ninkams stropiai pritaria 
“būgnininkai” — margieji 
geniai.

Saulei leidžiantis, Neries 
pakrante nuvingiuoja lakš
tingalų giesmė: “Jurgut, 
Jurgut, kinkyk, kinkyk, pa
plak, paplak”...

Paukščių karalystė turi 
ir savo “karališkąją porą”: 
ornitologai pastebėjo, kad 
štai 'jau šešioliktą pavasa
rį šimtametės pušies viršū
nėje suka lizdą ta pati pora 
juodvarnių.

Nuostabaus miesto par
ko, kurį L. Tolstojus apra
šė romane “Karas ir tai? 
ka,” grožis bus išsaugotas.

Puokštės—jubiliejui
Lietuvos sostinėje trečią

ją parodą surengė jaunie
ji gamtininkai. Visais vai
vorykštės atspalviais lanky
tojus žavėjo didžiulis rožių 
ir tulpių puokštės, kurias 
mažieji gėlininkai paskyrė 
Spalio jubiliejui. Ypač daug 
lankytojų sustodavo prie 
puokščių “Nežin o m a j a m 
kariui,” “Tau, brangi ipa- 
myte.”

rio 
tėv

via 
mo 
dir 
vo 
M. 
sas,

Trečiojo poezijos pavasa- 
dalyvius prie K. Giedrio 
iškės sutiko Salų žemės 

ūkio technikumo mokslei- 
, i, dėstytojai, aplinkinių 
kyklų mokytojai, žem- 
hai. Poezijos vakare sa- 
kūrybą skaitė P. Širvys, 
Macijauskienė, J. Peter- 
J. Strielkūnas, A. Gri

galiūnienė, A. Maldonis, M. 
Martinaitis, A. Baltakis. 
Svečiai papasakojo apie sa- 

darbą, jubiliejinių metų 
nūs. Poetui A. Širviui ir 

Rokiškis, ir Salos dvigubai 
brangūs — čia jo gimtinė.

vo

PRIE BALTUOS
Klaipėda. —Pailsėję vaiz

dingose Nidos apylinkėse, 
paplaukioję Kuršių mario
se, susitikę su skaitytojais 
“Jūratės” sanatorijos kl^ 
be, į Klaipėdą atvyko Poe
zijos pavasario dalyviai Va# 
cys Reimeris, Albinas Ber
notas, Jonas Lapašinskas, 
Gediminas Astrauskas, Jo
nas Graičiūnas ir Justinas 
Marcinkevičius. Uostamies
čio gyventojai įspūdingai 
sutiko lauktus svečius. Di
džiuliai plakatai, sveikini
mo šūkiai miesto gatvėse 
pasitiko poetus. Jie lankėsi 
refrižeratoriuje “K. Gied
rys”, kalbėjosi su Įgula. Va
kare Klaipėdos kultūros rū
muose įvyko didelis litera
tūros vakaras. Iš čia poetų

‘grupė išvyko į Šilalę.

Dabar Lietuvoje yra dau
giau kaip 66 tūkst ančiai 
stirnų, 9 tūkstančiai šernų, 
5 tūkstančiai briedžių. Žy
miai pagausėjo tauriųjų ir 
dėmėtųjų elnių, lūšių, ku
rie anksčiau mūsų giriose 
buvo retenybė. O vilkų be
liko vos trejetas dešimčių.

Pagausėjusi fauna gam
tos mylėtojams kelia 
džiaugsmą, o vairuoto
jams... rūpestį. Susidūrus 
kelyje su briedžiu ar ries- 
tanosiu šernu, gali būti 
rimta avarija. Todėl pamiš
kėse vis dažniau galima pa
matyti vairuotojus įspėjan
tį ženklą — šuoliu skrft- 
jančią gražuolę stirną.

J. Budrys

Penki nubausti dėl 
užpuolimo ant negrų

dy 
nes.
da, 
pas 
ris 
išp

Griffin, Pa. — Birželio 26 
d. Čia teismas nubaudė vi
sam amžiui kalėti penkis 
jaunus baltus niekšus, už
puolusius ant negrų. Jie 
kadaise apiplėšė negrų Sha-

Grove bažnyčią ir žmo- 
, kurie joje meldėsi. Pa
bėgdami iš bažnyčios, 

įgrobė dvi negres
;es, pasivežę toliau, jas 
He va r tavo.
Dhuliganų vardai ir pa

vardės: Winifred Parham, 
Joseph Anthony, William 
Clcntz, Robert Smith ir 
Paekie Martin.

Žmonės sako: jei taip bū
tų pasielgę negrai su bal
taisiais, tai juos būtų teis
mas nuteisęs mirtim

Berlynas. — Keturi Kįgik 
jos diplomatai užsiiiflSr 
čia. kai automobilius, ku
riuo jie važiavo, susikūlė su 
sunkvežimiu. Tai įvyko Ry
tų Berlyne.
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L Norwood, Mass.
/JL Garbinga sukaktis
MPSekmadienį, birželio 4 d., 
Jonas ir Stella Budrevičiai, 
kurie gyvena 15 Hill Street, 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 50 metų auksinį ju
biliejų. Pokilio banketas 
įvyko jubiliantų vyresnės 
dukrelės Josephinos ir jos 
vyro Haroldo Fitzgeraldo 
bute, 100 High St. Cantone. 

Banketo surengimu dau
giausia rūpinosi Monica 
Trakimavičienė ir jubilia
tų abi dukrelės, Josephine 
ir June Rochelle.

Prieš pirmą valandą su
važiavo nemažas skaičius 
jubiliantų artimų draugų ir _ _ _
draugių iš Bostono, Lowel- tis milijardų kilovatvalan- 
lio, Norwoodo, Cantono ir džių elektros energijos. O 
kitų miestelių.Antrą valan- visos Tarybų Ukrainos 
dą visi buvo pakviesti prie elektrinės pagamina elekt- 
stalo pietų valgyti. Pietus ros 120 kartų daugiau, ne

gu 1913 metais.
Mašinų gamybos milži

nai — Spalio revoliucijos 
vardo, Lugansko šilumvežių 
gamykla, Charkovo Molyše- 
vo vardo gamykla, Charko
vo elektromechaninė ga
mykla, “Zaporožstal,” Pet- 
rovskio varo gamykla Dnie- 
propetrovske ir šimtai ki
tų respublikos įmonių tapo 
gero darbo organizavimo ir 
mechanizavimo lygio etalo
nu ne tik mūsų šalyje, bet 
ir užsienyje.

Vien pastaraisiais metais 
Ukrainoje pradėjo veikti 
daugiau kaip 600 stambių 
įmonių. Jų tarpe — rūdų 
sodrinimo kombinatai, 
stambiausios pasaulyje 
aukštakrosnės, galingi val
cavimo staklynai, didžiosios 
chemijos gamyklos.

Šiandien respublika duo
da maždaug pusę šalyje ga
minamo ketaus, geležies rū
dos, ’kokso, metalu r g i j o s 
įrengimų.

Kasmet vis naujus laimė
jimus pasiekia Ukrainos 
žemdirbiai. Pernai, pavyz
džiui, kelių milijonų hekta
rų plote išauginta po 21 
centnerį grūdų iš hektaro.

Dniepro kaskada įgalino 
plačiai drėkinti sausringas 
respublikos pietų žemes. 
Krymo, Nikolajevo, Odesos 
ir Chersono srityse Dniep
ro vandenimis jau drėkina
mi tūkstančiai hektarų.

Ukraina pelnytai vadina
ma “cukraus kasykla.” Be
veik du trečdaliai cukraus 
šalyje gaminama iš respub
likoje auginamų runkelių. 
Pernai Ukrainos žemdirbiai 
gavo po 21 centnerį runke
lių iš hektaro.

Respublikos ateitis—švie
si ir didinga. Penkmečio

parūpino jubilianto žentas, 
kuris užlaiko Cantone res- 
tatirantą ir keiterinimo biz- 
nL ir kuris dažnai patar
nauja lietuviams sueigose 
su pagamintais valgiais.

Po pietų prasidėjo kalbos. 
Pirmininkavo Uršulė Dau
girdienė. Pakalbėti apie ju- 
biliantus buvo pakviestas 
beveik kiekvienas dalyvis. 
Visi labiausiai linkėjo ju
biliatams tvirtos sveika
tos ir ilgų metų, laimingai 
gyventi ir sulaukti deiman
tinio jubiliejaus.

Budrevičai turi išauginę 
dvi gražias dukteris, Mrs. 
J. Fitzgerald ir Mrs. J. Ro
chelle. Abidvi turi išaugi
nusios po du sūnų. Vieni 
jau baigė aukštus mokslus, 
kiti ruošias baigti. Jane tu
rk vieną dukrelę, Sandy, ku- 
rnjiati jau ištekėjusi ir turi 
sūnelį. Tokiu - būdu jubi
liatai gali džiaugtis, kad 
susilaukė jau proanūko.

Abi dukrelės ir žentai, gi
liai įvertindami garbingą 
tėvų sukaktį, kaip dovaną 
pilnai apmoka motinai ke
lionę į Tarybų Lietuvą rug- 
piūčio 2 dieną, kad ji galė
tų vėl pamatyti seną gim
tinę. Tai graži motinai nuo 
dukrelių dovana.

Jubiliantai aukojo “Lais
vei” $10 ir linki “Laisvei” 
ilgai gyvuoti ir juos lanky
ti.

Linkiu jubiliatams, Jo
nui ir Stelai, geriausios lai
mės.

M. Uždavinis

W ashington. — Po to, kai 
Senatas pasmerkė senato
rių Thomasą J. Doddą už 
suktybes, Justicijos depar- 
taipėntas sako, pradėjęs jo 
suktybių tyrinėjimą.

SO. BOSTON, MASS.

Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Liūdnas ir Skaudus Prisiminimas

Jau ketveri metai (mirė liepos 5, 1963) kai 
mirė mano mylimas gyvenimo draugas, vyras 
plikutis. Aš likau dideliame liūdesyje be tavęs. 
Aš tavęs nepamiršiu, tavo kapą lankysiu ir pui
kiomis gėlėmis puošiu, kol gyva būsiu.

—Karolina Kazlauskienė, žmona

Šis tas apie Ukrainą
Sunku įsivaizduoti Ukrai

ną be žilojo Dniepro. Ka- 
chovkos, Dniepro, Kremen- 
čiugo, Dnieprodzeržin s k o, 
Kijevo ir kitos—vienuolika 
stambių vandens saugyklų 
įrengta prie didžiosios upės 
pastaraisiais metais. Van
duo panaudojamas hidro- 
energetikai, drė k i n i m u i, 
vandentiekiams, pramonei, 
žuvų ūkiui, vandens trans
portui.

Penkios galingos Dniepro 
kaskados hidroelektrinės — 
V. Lenino vardo Dniepro 
gesas, Kachovkos, Kremen- 
čiugo, Dnieprodzeržin s k o, 
Kijevo — pagamina dešim- 

metais pramonės gamybą 
numatyta padidinti pusant
ro karto. Tai reiškia, kad 
1970 metais Ukrainos TSR 
pagamins žymiai daugiau 
pramonės produkcijos, ne
gu jos pagamindavo visa 
Tarybų Sąjungos pramonė 
1940 metais.. 37-38 milijonai 
tonų—toks numatomas grū
dų derlius.

.. .Didingai vilnija pajau
nėjęs Dniepras. O jo kran
tuose aidi respublikos him
no žodžiai: “Gyvuok, Uh^ 
raina—graži ir tvirta...”

IŠ ARGENTINOS
Balandžia 19 d. šių metų 

69 metų amžiaus išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo pažangiai 
Argentinos lietuvių koloni
jai Buenos Aires daug nu
sipelnęs Petras Glavinskas.

P. Glavinskas gimė 1898 
m. Alytaus apskrities Varė
nos rajono Radiščių kaime. 
Kaip ir daugelis mūsų bro
lių ir sesučių atvyko į Ar
gentiną ( 19 2 9 m.) laimės 
ieškoti. Jis manė nusikra- 
tąsiąs skurdu ir rūpesčiu, 
kurie jį slėgė vargingoje 
Dzūkijoje. Bet jo svajonės 
neišsipildė. Svetimame 
krašte, nemokant kalbos, 
nelengva sukurti pasiturin
tį gyvenimą. Žiaurus darb
davių išnaudojimas nieko 
nežadėjo. Gerai suprasda
mas, kad teisingesnį atly
ginimą už darbą galima iš
gauti tik per darbininkų 
vienybę ir kovą, P. Glavins
kas aktyviai dalyvavo pro
fesinėse sąjungose. Jis pri
klausė ir prie visų buvusių 
pažangių lietuvių organiza
cijų, aktyviai darbavosi jo
se. Mylėjo ir visapusiškai 
rėmė ir platino pažangią 
spaudą. Kiek galėjo padėjo 
ir “Vagos” laikraščiui.

P. Glavinskas buvo popu
liarus žmogus, jis mokėjo 

Liūdnas Vienerių Metų Mirties Prisiminimas

BROCKTON-MONTELLO, IVPIKNIKAS
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos laikraščio “Laisvės” naudai

Sekmadieni, Liepos 2 July
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.RAMOVA PARKE

71 Claremont Ave., Montello, Mass 
Toronados Orchestra nuo 4-tos vai. p< > pietų

Irene Janulis

Kalbą sakys 
“Laisvės" redaktorius

Rojus Mizara
❖

Piknikas bus nuo 11-tos

Dainų Programą 
atliks

Irene Janulis , 
ir

Helen Smith 
(Janulytė) 

iš Worcester, Mass.

vai. ryto iki 11-tos vak.

STOUGHTON, MASS.

JONAS NEVIRAUSKAS
Mirė liepos 3, 1966

Netoli jo namų, vakare, automašina jį mir
tinai suvažinėjo. Už trijų dienų kančiose mirė 
Goddard Memorial ligoninėje.

Velionis buvo pažangus, senas “Laisvės” 
skaitytojas, su visais gražiai sugyveno. Niekaip 
negalima pamiršti tos skaudžios valandos, kai 
sužinojome apie jo tragišką nelaimę, netikėtą 
mirtį. Kaip skauda širdį, kai netenki savo my
limo gyvenimo draugo!

Ilsėkis ramiai, mielas Joneli, Melrose ka
pinėse, kur ilsisi tavo dū sūneliai ir pirmutinė 
žmona, Ągota Sabuki. O mes, likusieji liūdesy
je, ilgai nepamiršime tavęs.

Antanina (Lieponytė) Nevirauskienė, žmona 
Edmontas Nevirauskas, sūnus, ir jo šeima 

Marijona Bartkevičiene, sesuo

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Verutė Mineikienė
Liepos 4 d., sueina penkeri metai kai mirė 

mano mylima sesutė Verutė. Prisimenu ir mi
rusius Lietuvoje tėvelius,brolikus, ir sesutes.' 
Man vienai pasilikus, prisimenu juos su skaus
mu širdyje.

Mary Rvietkąs, ir mano 
vyras Frank Kvietkas 

Miami, Fla.

rasti bendrą kalbą su įvai
rių įsitikinimų bei amžiaus 
žmonėmis, už tai jis buvo 
visų gerbiamas.

Prieš 10 metų buvo pasi
rengęs grįžti į Lietuvą, bet 
staiga užklupusi sunki liga 
išplėšė jam tą ilgų metų 
svajonę.

Iki pat mirties P. Gla- 
vinskas kovojo už pasaulinę 
taiką ir šviesų, laimingą 
žmonių gyvenimą. Todėl, 
nepaisant blogo oro,—smar
kiai lijo, — didelis būrys 
žmonių susirinko jį palydė
ti į amžiną buveinę. Daug 
vainikų — jų tarpe vienas 
nuo buvusio Lietuvių V. K. 
Kultūros draugų ir Puškino 
vardo kultūrinio klubo — 
puošė jo karstą. Daug vai
nikų, nesutelpant prie kars
to, buvo išdėstyti kieme.

P. Glavinskas tapo palai
dotas be jokių rel i g i n i ų 
ženklų bei apeigų San Mar
tin kapinyne. K. B.

Busimieji Tarybų 
Lietuvos radijo ir 
televizijos rūmai

Vilnius. — Nusikeikime 
mintimis į 19 72 metus ir 
pakeliaukime po būsimus 
Lietuvos radijo ir televizi
jos rūmus.

Pirmajame aukšte, kaip 
paprastai, — rūbinės, erd
vios salės. Nedidelė salė 
demonstruoti kino filmus. 
Maži pakeitimai, ir joje ga
li vykti televizijos teatro 
spektakliai, radijo ir tele
vizijos orkestro koncertai. 
Skoningas interjeras — ra
mios spalvos, nieko nerei
kalingo, viskas paprasta, 
jauku.

Plačiais laiptais kylame į 
antrąjį aukštą. Čia įsikūrė 
techninės valdybos. Kitoje 
pastato dalyje dvi salės: 
konferencijų ir posėdžių. 
Trečiajame, akušte — direk
cija ir studijos darbuotojai, 
kurie atsako už laidas.

Viršutiniuose aukštuose — 
redakcijos.

Dabar nusileiskime į pir
mąjį aukštą, j ten, iš kur 
pradėjome kelionę. Neiš
eidami į kiemą, plačiu kori
doriumi pereiname į kitą 
dviaukštį pastatą, kuriame 
yra dvi filmavimo studijos. 
Praeiname pro jaukią kavi- 
nę-valgyklą. Čia pat ba
ras — kvapni kava, pieno 
kokteliai, gaivinantys gėri
mai. Maloniai apšviestame 
poilsio kampe stovi patogūs 
poilsio baldai.

Svarbiausia—įrengti fil
mavimo studijas, aparati
nes.

Viena pagrindinių prob
lemų — garso izoliacija. 
Tiesa, mūsų projektuotojai 
turėjo puikų sąjunginin
ką—aplilnką. Geresnės vie
tos televizijos centro staty
bai neparinksi—šiame Vin
gio parko pakraštyje gana 
tylu. Dvi didžiąsias studi
jas supa aparatinės, persi
rengimo kambariai, dušai, 
lyg koks kiautas saugoda
mi jas nuo gatvių triukš
mo. Be to, garsui slopinti 
studijose panaudotos nau
jos izoliacinės medžiagos.

Pagerėjo darbo sąlygos: 
kiekvienas prožektorius re
guliuojamas atskirai, ap
švietimą galima užprogra
muoti per repeticiją, o vė
liau, laidos m etų, jis jau 
keičiasi , savaime. Tobula 
ventiliavimo-šaldymo siste
ma, įdomiai išspręsta vaiz
diniu požiūriu—kieme pui
kuojasi baseinas.

Puikios bus ir pagalbi
nės patalpos — tiksliosios 
mechanikos, šalt a k a 1 v i u 
dirbtuvės, stalių skyriai, 
dekoracijų patalpos.

M. Baubliene

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Kaip visuomet, taip ir šiemet piknike bus daug svečių iš kitų mies
tų. Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su

Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuoj 
mui į šį pikniką. Kur jums patogiau, užsiregistruokite 
vimui į pikniką.

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS X

Day & Night Shift

1 PANTRY GIR?/

Experienced only
Night Shift

Apply

SHERATON FENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa. 
(39-52)

WEAVERS
Experienced. C & K AUTO

LOOMS, 2nd & 3rd shifts. Apply
SOUHAN-KENT MFG. CO.,

Cliffton Heights, Pa. MA 3-1400.
(49-52)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LDS 55-tos kuopos susirin
kimas įvyks 1 d. liepos (Ju
ly) šeštadienį, 2:30 vai. po
piet, E.O.U.V. Klubo svetai
nėje, 12618 Shaw Ave.

Nariai prašomi dalyvauti.
J. Petraus, 

LDS 55 kp. sekr.

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugysčių kuopų 

susirinkimai
LDS 67 kp. susirinkimų 

nebus per du mėnesius, se
kamas susirinkimas įvyks 
tiktai rugsėjo 5 d.

LLD kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks liepos 11 d.

Liet. Taut. Namo pusme
tinis susirinkimas yra nu
keltas iš liepos 4 d. į liepos 
12 d.

Šv. Roko draugystės mi
tingas įvyks liepos 5 d.

Liet. Piliečių Klubo mi
tingas įvyks liepos 6 d.

Visi viršminėti susirinki
mai įvyks tose pačiose vie
tose kaip Visuomet—7 vai. 
vakare. Geo. Simaitis

HELI ’ WANTED MALE
BAKE] 

to run 
Bakery, 
tions, si 
depends 
lity- Ap 
3038 Ri

l. 1st class & DECORATOR 
small retail shift in large 
Excellent working condi- 

eady employment. Must be 
>le. Salary depends on abi- 
dy RICHMOND BAKERY, 
hmond St. RE 9-2332.

(48-51)

AUTO 
roughly 
work. E 
No Sat. 
nofits. ] 
tors. Tl

mechanic, must be tho- 
cxperienced in imported car 
xcellent working conditions. 
High pay. Many fringe bc- 

Juzz Marcus, Glenside Mo- 
J 7-9070. (50-51)

STAT, 
office f 
handle | 
For inte 
ter, LO 
tial. Fo

ĮONERY-—Office supplies & 
jrniture. Exp'd person to 
hone orders, expediting, etc. 
rview phone Mr. James Fos- 
4-5120. All replies confiden- 
»ter Bros., 1227 Race St.

(49-53)

BUIL
Intcresti 
all main 
in Tren 
annum, 
ciates, : 
ASSOCI 
York Ci

9ING SUPERINTENDENT, 
ng permanent position. Exp. 
t. Full cargo of office bldgs, 
on area. Salary $7000 per 
Call or write Looman Asso- 
12—MU 5-7154. LOOMAN 
ATES, 420 Tird Ave., Ave., 
ty, N.Y. (49-56)

He p Wanted Female

Middle 
valid, c 
vate bet 
ditioned 
lary hig

Age Lady to care for in- 
dcrly woman. Live in. Pri- 
iroom and bath, in air-con- 
apartment in suburbs. Sa

li. Call AD 3-0729.
(49-50)

R. N. 
are intc 
Baptist 
for infi 
need RP
2 LPNs
3 PM. :

Superv. for infirmary, if you 
rested in Christian service, 
home of Phila. has opening 
•mary Supervisor. We also 
Is for night shift, relief and 
Call Mon. thru’ Fri. 9:30— 

4A 4-7575.
(50-52)

LM 
susirin 
liepos 
pi et, I 
Shaw

Prat 
vaut s 
turime 
svarbi: 
ką da

Kvi<

Pranešimas
S Clevelando skyriaus 
<imas įvyks šeštadienį, 
(July) 8 d., 3 vai. po- 
GUV Club Hali, 12678 
Ave., Cleveland, Ohio, 
ome visus narius daly
tame susirinkime, nes 
daug dalykų aptart,— 

tusia—turime apkalbėt, 
•ysime su choro turtu, 
čia visus,

Sekr. S. Kuzmickas 
(50-51)'

. svečiais iš toliau, 
ami busai vyki- 
iš anksto važia-
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Žinios iš Expo 67
Pirmiau esu rašęs apie 

kelionę iš Floridos į Mon- 
trealą, Canada, Expo 67, ir 
žadėjau, kad sekami raši
nėliai jau bus iš parodos. 
Na, tai savo pažadą būtinai 
išpildau.

Mylėčiau rašyti apie vis
ką, kas tik, mano manymu, 
yra svarbu, tačiau bijau 
įsilaušti į kitų rašėjų pa
tiektas žinias. O visgi no
riu pasidžiaugti kartu su 
visais, kad Lietuvos atsto
vybė buvo šauniai sutikta 
aerodrome. Šauniai pasvei
kinta ir apdovanota gėlė
mis. Suėjo didelė žmonių 
minia linksmais veidais., ro
dosi, kad jie būtų broliai. 
Nors sprausminis (džeti- 
nis) lėktuvas labai vėluotai 
pribuvo, bet nei kokio zur- 
minia linksmais veidais, ro
džio iš žmonių nesigirdėjo. 
Rodosi, kuo ilgiau laukia, 
tuo daugiau brangina.

Iš aerodromo svečiai ir 
visa publika važiavo tiesiai 
į Expo 67 i Tarybų Sąjun
gos Paviljona. Paviljone 
svečiai savo rimtomis kal
bomis nasveikino Montrea- 
lio ir iš visur kitur atsi
lankiusius lietuvius. Taigi, 
pirmas susitikimas praėjo 
geroje nuotaikoje.

Antrą dieną Expo 67 ir 
Tarvbų Sąjungos Paviljone 
sutikom daug lietuvių. Pa
lengvinimui sutikti, mums 
buvo patarta nestovėti eilė
je. o įeiti į Paviljoną per 
užpakalines duris. Ir taip 
per visas 3 dienas, T. S. Pa
viljonas, rodos, buvo mūsų 
visu branginama stotis. Ten 
nuėjęs taip ramiai jautiesi, 
kaip savo tėviškėje.

Imkit nuo manęs. T. S. 
Paviljonas vra šauniausias 
iš visu. Ji lanko skaitlinga 
publika, kurios gerą dali 
sudaro kunigai ir minvš- 
kos. kurie gal visa savo gy
venimą matė reikalo smer
kti pažanga, bet pastaruoju 
laiku T. S. taikos nusista
tymas j uos paveikė. Ste
bėjau juos, kuo jie įdomau
ja. kur jų akvs daugiausia 
užkliūva. O, rodosi, jos už
kliūva visur, bet bene dau
giausia dailės ir kultūros 
skyriuose.

Teko su kai kuriais dvasi
ninkais ir minyškomis pa
viljone ir pasikalbėti. Jie 
nėra lietuviu kilmės ir nori 
plačiau natirti anie “pa
vergtu” lietuviu buiti. Ma- 
tvt. jie ima viską iš komer
cinės spaudos, net netiki 
šiai literatūrai, kuria čia 
gauna. Bet rimtai dalvka 
perskaičius, jie duodasi įti
kinami.

T. S. paviljone per ištisas 
3 lietuvių dienas buvo ro
domi filmai, vnatingai apie 
Lietuvos kultūrinius, mok
slinius ir industrinius at- 
siekimus. O tas viskas ne
nuginčijama. Aišku, filmus 
ir matė kitataučiai. Salė 
visada buvo kimšte prikim
šta. o kartais įėjimas buvo 
neįmanomas. *

Vakarais buvo meninė 
programa, publika žavėjo 
Lietuvos talentai, baleto šo
kėjai. muzikantai ir daini
ninkai. Veikiausia apie juos 
smulkmeniškai parašys 
“Laisvės” personalo nariai, 
kurie čia lankosi.

Būtinai noriu žodį tarti 
apie bendrą vakarienę, kuri 
įvyko Vytauto klubo svetai
nėje Montreale. čia atvyko 
ir visa Lietuvos atstovybė, 
visi talentai. Visi kalbėjo 
nuo bendros estrados: Lie

tuvos atstovai, vietos ir iš 
JAV atsilankę svečiai.

Kas šį bendrą pokylį ruo
šė? Rodosi, ruošė pažan
gieji lietuviai, o ypatingai 
dėjosi visi tie, kurie pasku
tiniais laikais lankėsi Lie
tuvoje. Jie ne tik ruošė šį 
pokylį, bet ir sutikimą ae
rouoste, kur svečiai buvo 
sveikinti ir apdovanoti gė
lėmis.

Žinau, kad daug kas my
lės parašyti apie šias tris 
dienas Expo 67, ir parašys 
—yra apie ką...

Šis bendras srovių suti
kimas yra didelė naujeny
bė: Lietuvos atstovybėj ta
lentai, tautiniai, religiniai 
ir pažangiai nusiteikę lie
tuviai turi bendrą kalbą, 
tai labai nepaprasta! Kai 
kurie kalbėtojai pareiškė, 
kad tai daroma Tėvynės 

■'Lietuvos naudai, ir tai yra 
istorinis dalykas. Tas bus 
daroma ir ateity — kitose 
lietuvių kolonijose.

Kodėl tas įvyko? Kas pa
veikė mus visus, čia atsi
lankiusius? Lietuvos sve
čiai. svetinga nuotaika ir 
T. S. pavilijonas, kuris yra 
visa galva šaunesnis už vi
sus kitus. Visi ten atsilan
kė dideliai pasitenkinę ste
bėjo svarbiausius 20-o šimt
mečio išradimus, o kartu ir 
lietuviškus eksponatus, ir 
visur matė didelę ateitį!

Dzūkelis

Sauja Žiežirbų
Vargiai kuri kada pir

miau gyvavusi sistema bu
vo priėjusi toki išsigimimą, 
supuvimą, kaip dabartinė 
kapitalistinė sistema, ku
rioje mes gyvename.

Karo krankliai kraunasi 
sau milžiniškus pelnus iš 
žmonių žudymo. Tuo tarpu 
kainos kylo ir kyla be su
stojimo ant visko, o ypa
tingai ant maisto reikmenų. 
O kad žmonės nepradėtų 
protestuoti ir demonstraci
jas kelti prieš tai, didžio
sios maisto kompanijos pra
dėjo davinėti laimėjimo bi
lietukus dovanoms. Na, ir 
žinoma, vienas iš kelių tūk
stančių laimi koki šimtą do
lerių. Oi. koks tai džiaug
smas! Bet į kainų kylima 
jie nepažiūri. Prie to, jie 
nepagalvoja, jog kompani
jos tai daro ne iš savo ki
šenės: jos atsiskaito iš mo
kesčių valdžiai. Bet ar žmo
nės, ypač tie vargšai, pa
galvoja anie tai? Ne. o pel
no kapitalistams niekad ne
gana.

Iš valstybės iždo išmoka
ma šimtais milijonu dolerių 
stambiems žemvaldžiams, 
kad tie daug žemės paliktų 
neapdirbe ir tuomi palaiky
tų aukštas kainas ant mais
to. Tūkstančiai mažų ūki
ninkų pametė farmeriauti, 
subankrutavo, nes už ma
žus neapdirbamus žemės 
sklypus valstvbė jiems nie
ko nemoka. O iu ūkio pro
duktų kainos labai žemos, 
arba ir visai kompanijos 
nuo iu neperka. Tuo būdu 
daugelis ju buvo priversti 
palikti savo mažus ūkius.

Bet mūsų “dėdės” Va
šingtone ir pagalvoti nepa
galvoja, kad jie taip dary
dami, baisiai skriaudžia 
mažus ūkininkus ir miestų 
skurdžius, o turtingus dar 
turtingesniais daro išmokė
dami jiems milijonus dole
rių už nedirbamą žemę.

I. Vienužis

IŠ LAIŠKU
1967 m. birž. 23 d.

Jau prabėgo pora savai
čių kaip Lietuvoje; jau 
daug jos mačiau. Čia dar 
vėsu; temperatūra apie 65 
laipsniai. Mums amerikie
čiams truputį vėsoka, ta
čiau tai padaro mus jud
resniais.

Visa Lietuva paskendus 
pavasario žalum y n u o s e. j 
Mėlynieji lubinai (lauko 
tręšimo augalas) išsirikiavę 
pakelėmis. Geltonieji lubi
nai (giminingi dobilams) 
nukloję laukus, lyg žaviau
sias kilimas. Palši debesė
liai, gainiojantys vienas ki
tą žydrioje dangaus mėly
nėje, žavi sielą, jaudina 
jausmus.

Graži mūsų Lietuva. 
Miestai, miesteliai ir kaimai 
skęsta žalumynų jūroje. 
Lietuvos ežerai, lyg links
mai švyturiuojančios mė
lynakės lietuvaitės akutės, 
mirksi, kviesdami keleivius! 
pailsėti jų krantuose ir pa- j 
siklausvti Lietuvos šilų oši
mo. Jie mums byloja Lie
tuvos praeities buiti ir spė
ja jos ateiti, lyg tie lietuvių 
senovės žvniai ąžuolyno go
jaus žinyčioje.

Ežero krante, ošiančiame 
šile, mintys lyg balandžiai 
veja, viena kitą; labai jau
ku svajoti. Tai buvo Elek
trėnų ežero krante birželio 
19-os gegu ž i n ė j e , kurią 
mums surengė elektrėnie- 
čiai. Ten buvo daug jau
nimo, ir lietuvių dainas ne
šiojo švelniai siūbuojančios 
ežero bangos ir šilo aidai.

Bet gana braidžioti sva
jonių jūroje. Eisim prie re
alių įvykių.

Susipažinę su Vilniumi ir 
susitikę su giminėmis, ku
rie atvyko Vilniun, kai ku- i 
rie važiavom į tėviškes,! 
nors trumpam, pasimatyti 
su savaisiais ir pavaikščio
ti tais takeliais, kur maži 
būdami bėgiojom.

Birželio 14-ą buvom nuvy
kę į Kauną. Man norėjo
si pasimatyti su Juozu Pet
raičiu, Žemės ūkio akade
mijos profesoriumi, tačiau 
jis buvo kur tai išvykęs, tai 
ir neteko sutikti draugo, su 
kuriuo kartu aue’om ir po 
Dvarininkų kaimeli, Radvi
liškio rajone, kartu bėgio
jom.

Buvom ir Devintam for
te prie Kauno. Tas fortas 
dabar muziejus, primenan
tis žmogui žvėriškumą. Jis 
snūduriuoia tarp banguo
jančių LTSR javu laukų. 
Jame šiurpūs vaizdai ir 
kankinimo įrankiai sukelia 
žmoguje liūdesį, pasipikti
nimą ir panieką dėl smeto
ninės fašistų valdžios ir dėl 
hitlerininkų teroro, kuomet' 
jie tame forte pilnu garu 
varė žmonių kankinimą. 
Ten matėsi kameros ir pa
veikslai keturių komunarų, 
ten atvaizdas Sniečkaus, 
Šumausko ir Zimano, ten 
daugybė Lietuvos geriau
sių ir narsiausių sūnų, ku
rie viską aukojo tėvynei. 
Suprantama, ne čia vieta 
smulkmeniškai rašyti apie 
ši fortą. Gal vėliau ir smul
kiau parašysiu.

Po gegužinės Elektrėnuo
se, dieną pailsėję Vilniuje, 
birželio 21 važiu o j a m e į 
Druskininkus. Čia kaip tik 
didžiulis kontrastas tarp 
Devinto forto, kur žmonės 
buvo naik i n a m i požemi
niuose urvuose, ir Druski
ninkų kurorto, kur žmonės 
gaivinami, gydomi. Č i a

darbo žmonės dabar savo 
sveikatą taiso ir poilsiauja 
—ne vien tik turčiai, kaip 
seniau.

Druskininkai — vienas iš 
gražiausių ir geriausių ku
rortų Tarybų Sąjungoje. 
Jis randasi Nemuno krante, 
ošiančiame pušyne. Mūsų 
vadas Vaitkus apbrėžė šią 
vietą sekamai: “Kurortas 
miške arba miškas kuror
te.” Žinoma, šį kurortą ir
gi negalima aprašyti kele
tu sakiniu. Gal vėliau...

Mus turistus irgi apgy
vendino Pušyno sanatorijo
je — gražus, moderniškas 
stiklo ir betono pastatas su 
didele valgykla ir svetaine. 
Ši sanatorija daugiau pa
naši į viešbutį negu į ligo
ninę. Bet ja valdo ir tvar
ko gydytojai ir slaugės.

Gana rašyt. Šaukia pie
tų. Čia tvarka drausmin
ga. Naktim nesibaladok po 
kavines. Vėlai grįžęs gausi 
barti.

Inž. Gabrėnas 
Druskininkai

1 Brocktoną, į 
“Laisvės” pikniką

Grįždamos iš Montrealio, 
iš Ekspo-67, keturios kali- 
fornietės sustojo Niujorke 
ir apsilankė “Laisvės” lei
dykloje. Tai Kastancija Mu- 
gianienė, Ksavera Karosie- 
nė, Marie Baltulionytė ir 
Tilda King.

Jos buvo apsistojusios pas 
V. ir B. Keršulius, Brook- 
lyne, o keletą dienų pralei
do pas S tanelius New Jer
sey, kur gyvena Karosų 
dukra su savo šeima.

Trys viešnios kalifornie- 
tės — Karosienė, Baltulio
nytė ir Mugianienė — pa
siryžo būti sekmadieni, lie
pos 2 dieną, didžiuliame 
“Laisvės” piknike Brockto- 
ne.

Į pikniką vyksta ir E. ir 
R. Mizarai. Atsiras ir dau
giau niujorkiečių, kurie 
ten vyks.

O kiti niujorkiečiai va
žiuos į Sellersville, N. J., 
dalyvauti pietuose pas 
draugus Ramanauskus.

D-ras L. Vladimirovas 
vyksta į Lietuvą

Jungtinių Tautų bibliote
kos Niujorke direktorius, 
d-ras L. Vladimirovas, lie
pos 3 dieną mėnesiui vyks
ta į Lietuvą. Oficialiai, tai 
bus jo atostogos, o neofi
cialiai — darbas, rūpesnis.

Aplankęs Vilniuje gyve
nančius savo vaikus, drau
gus ir bičiulius, jis rūpinsis 
kuo kitu.

—Šiemet sukanka trys 
šimtai metų, — pasakoja 
mokslininkas, — Viln i a u s 
unive r s i t e t o bibliotekai. 
Reikia visa daryti, kad ši 
svarbi sukaktis būtų tinka
mai ir plačiai atžymėta.

Šis pasakymas mane la
bai suįdomino, bet apie tai 
teks plačiau parašyti, kai 
L. Vladimirovas sugrįš.

Vilniaus universiteto bib
lioteka Vladimirovui labai 
prie širdies, kadangi jis per 
metų eilę buvo jos direkto
rius, jos globėjas ir pra- 
turtintojas knygomis bei 
spauda. Juk tą postą pa
likęs, jis atvyko j dabarti
nį, garbingą tarpta utinį 
postą.

Vilniaus universiteto bib
liotekos reikalais jis, grįž
damas iš Lietuvos, sustos 
Paryžiuje.

I Lietuvą vyksta jis nats 
vienas; čia liekasi jo žmo
na Irena su dukrele Ma
rija.

—Kur judvi praleisite sa
vo atostogas? — klausiu 
Irena.

—Keletui dienų vyksime 
į Filadelfiją...

D-ras Vladimirovas i Vil
nių vyks pro Montreal!. Iš 
ten — tarybiniu lėktuvu i 
Maskvą, iš Maskvos — Vil
niun. N:s* .

Kambodijoje 
bus pastovi 
pasiuntinybė

Phnompenh. — Kambodi- 
jos valdžia nutarė pakviesti 
pas save pastovią diploma
tinę Pietų Vietnamo liau- 
diečių (taip vadinamo Viet- 
kongo) pasiuntinybę. Liau- 
diečių pasiu n t i n y s turės 
ambasadoriaus laipsnį.

Kambodija, buvusios In- 
dokinijos dalis, į kurią įėjo 
kartu su Vietnamu ir Lao
su, dabar yra nepriklauso
ma neutralistinė valstybė, 
kurios priešakyje stovi ka
ralius Sinh o u k a s . Nors 
Kambodija karalija, ji pa
laiko gerus santykius su 
Liaudies Kinija, taipgi su 
Vietnamo (Šiaurės) demo
kratine respublika. O da
bar suėjo į draugiškus ry
šius ir su Pietų Vietnamo 
liaudiečiais.

Su Amerika Kambodija 
yra nutraukusi diplomati
nius santykius.

Jeruzolimas. — Izraelio 
parlamentas (Knesset) iš
leido istatyma, pagal kurį 
Jeruzolimas būsiąs suvieny
tas. Buvusioji miesto dalis, 
prieš karą valdoma Jorda
no. dabar taps oficialiai 
prijungta nrie tos dalies, 
kurią ligi šiol valdė Izrae
lis.

Prieš toki nutarimą par
lamente balsavo tik trys— 
komunistai deputatai.

Mano žinutes
Sveikinimas nuo brazili

Miela L. K—tė: 
nu 
Br 
dži 
“L 
ria 
sėkmės.

Pr
3 mūsų pažangių lietu 
azilijoj perduoti nuošir- 
us linkėjimus visam 
taisvės” kolektyvui. Ge- 
usios Jums sveikatos ir

Su pagarba, A. Juodelis

šė,
Ju

Atvažiavę iš Miamės Lil- 
liap ir Bill Paulson, prane- 

kad susirgęs laisvietis 
gis Domikaitis, randasi 

Colral Gables Veterans ligo
ninėje.

Paulsonai čia apsistoję 
pas Lilijos tėvus Juliją ir 
Joną Lazauskus, Ozone 
Parke. Kartu su jais yra jų 

kučiai — Julytė ir Jonu-
s.

va: 
ka

Linkiu draugui Domikai- 
i pergalėti negalavimą 
sveikas sugrįšti i namus.
Paulsonams — linksmai 

praleisti laiką New Yorjce.

ciu
ir
O

Mūsų bendradarbį 
Jonas Lazauskas sveikina: 
Heilo, Lilija ir visi mūsiš
kiai! Mūsų grupelė — Ru- 
šinskienė, Ventų šeima ir 
aš—svečiu o jamės pas Man

iškus, Crown Point, N. 
o ryt būsime Montrealy- 
Expo 67. Iki... Jonas.

ka

je,

Kitas sveikinimas nuo Dr. 
Antano ir Margaretos Pet
rikų — Miela Lilija: Mes 
ess 
67.

me Montrealyje, Expo 
Turėjome gerą kelione. 

Pasimatvsime kai sugrįši
me... Margareta.

Powell: tegu baudžia 
ir mane kaip Doddą
Buvęs kongresmanas A. 

C. Powell sušaukė spaudos 
korespon d e n t u s ir jiems 
aiškino savo padėtį. Jis sa
kė, kad jis kovosiąs už tai, 
kad JAV Kongreso žemes
nysis butas baustų jį taip, 
kaip Senatas nubaudė 
Doddą —< pakritikuotų, pa- 
cenz ū r u o t ų , ir užtenka. 
Powellio nusikaltimas nėra 
didesnis už Doddo, bet ka
dangi Doddas baltas, tai jį 
švelniai “pabaudė,” o jis, 
Powellis, negras, tai jį nu
tarė pašalinti iš Kongreso.

Powellio byla dabar yra 
federaliniuose teismuose.

Parygius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
kvietė Tarybų Sąjungos 
premjerą A. Kosyginą, kad 
jis, grįždamas iš Kubos, 
sustotų Paryžiuje.

Žinovai skelbia, jog, gir
di, pats A. Kosyginas šį su
manymą pasiūlęs Prancūzi
jos prezidentui. Tuomet De 
Gaulle jį oficialiai pakvietė 
sustoti Paryžiuje ir pasi
tarti.

Pirmoji turistu grupė 
jau sugrįžo iš Lietuvos

Praeiusi trečiadieni, jau 
naktį. keliomis valandomis 
navėluotai. didžiuliu SAS 
liniios lėktuvu sugrįžo pir
moji Amerikos lietuvių tu
ristų grunė iš Tarybų Lie
tuvos. Viso, rodos. 26 žmo
nės. Iš trumpu pokalbiu su 
kai kuriais turistais susida
riau ispūdi, kad jie kelione 
ir viešnage Lietuvoje yra 
natenkinti. Ten jie buvo 
draugiškai ir šiltai sutikti, 
aplankė gimines, pavažinė
jo po Lietuvą, užmezgė 
daug nažinčiu. Visi sako, 
kad šiuo laiku Lietuvoje 
gamtos grožis neapsako
mas.

Aišku, kad iš tokios ilgos 
ir itemntos kelionės turis
tai jaučiasi truputį pavar
gę, bet visi atrodo geroje 
nuotaikoje. Kiek pailsėję, 
turės ko papasakoti savo 
artimiesiems ir pažįstamie
siems. Rep.

SUNKUS PADĖJIMAS 
MYKOLO RISKEVIčIAUS • • i *

Kėlioj dienos atgal ap
lankiau Mykolą. Riskevičių, 
kuris jau daug metų serga 
paralyžiaus liga. Apie me
tai atgal jis dar Išeidavo 
iš stubos ir, lazdžiuke pasi
ramstydamas, išeidavo ant 
oro pasisėdėti prieš saule. 
Dabar Mykolas jau nei iš 
lovos išlipt negali, nei ap
siverst lovoje be žmonos pa
galbos. Kenčia žmogus ne
išpasakytai. Taipgi prie jo 
kenčia ir jojo ištikima gy
venimo draugė. Ji nuolatos 
turi prie jo būti—budėti.

Jie gvyena Williamsburgo 
Walk. Brooklyn, N. Y. m 
“prodžektuose”. (ant 1-mo 
floro), Brooklyn, N. Y. 
11206. Būtu gerai, kad se
ni pažistami aplankytu juos.

P. š.

Pranešimai
PHILADELPHIA, PA.
LD 10 kuopos susirinkimas 
<s šeštadienio popietį, lie- 

pos-July 8 dieną, 2 valandą.
Ęarengimų komisija išduos 
nešimą iš savo veiklos. Pa- 
rsime apie tolimesnę vasa-

įvy

pra 
siti.
rinę veiklą. Prikalbinkim nau
jus 
pą.

n ari u s įstoti į mūsų kuo- 
Valdyba 

(50-51)

WORCESTER MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvy cs liepos 10 d., 2:30 popiet 
29 Endicott st. Kviečiame na
rius, dalyvauti šiame svarbia
me 
sim 
pik 
13

susirinkime, kuriome turė- 
e prisiruošti prie spaudos 
niko, kuris įvyks rugpiūčio 
d., Olympia Parke.

Jaskevičius, sJ|^r.
(50-51)

Sellersville, Pa.
VAŽIUOKITE PAS RAMANAUSKUS Į

Iš Brooklyno važiuos keletas 
čia pasimatyti ir su mairi 

ir Shenandoč

automobilių. Tikimės 
ieriais iš Scrantono 
h, Pa.

Piknikas pas Ramanauskus

ARROW PARK
MONROE, N. Y.

Liepos 4 v d. Celebracija 
ir 19 metų Arrow Parko 

gyvavimo sukaktis.
SAVAITGALIO PROGRAMA: 
Šešt.j liepos 1 d.— Vieši 
šokiai prie Al Parks mu
zikos.
Sekm., liepos 2 d.— Kon
certas.

Al Kozik ir jo “GLIMKA” 
šokikų Gruipė. Taipgi pirmą 

kartą Arrow Parke 
BALALAIKA ORKESTRĄ
Liepos ir Rugpiūčio mėnesiuose 
kiekvieną penktadienio vakarą 
rodomi filmai. —Visus kviečia
me dalyvauti. Valdyba

Įvyks Sekmadienį

Liepos 2 July <

turite įvažiuoti į

Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.
KELRODIS:

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuosite, 
kad privažiuotumėte SellersvilL, Pa
kelią 309, iš kurio, važiuojant iii Philadelphijos ir prava
žiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo Texaco 
gasolino stotis) — į kelią 563, 
mylias iki Lonely Rd., ir važiuo 
nelabai ryškus, ir čia sukti į kairę, kur tuojau rasite 
Ramanauskų rezidenciją.

Philkdelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti bus 
vairuotojui, kad jūs norite išlieti Sellersvillėj, išlipsite 
prie Washington House.

kuriuo važiuoti reikia 3 
ti lėtai, nes Lonely Road

s




