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— Rašo J.
“Vienybės” 

stebėjo;
“Lietuvoje,

Gašlūnas

Stebėtojas pa-

mas, 
io.ja- 
bro-

kur tikėj 
pasakojama, labai persek

* mas, vienos amerikietės 
lis, kaip Draugas rašo, buvęs 
palaidotas gana tikėjim dkai: 
iš namų išlydint j Pum 
bažnyčią, grojo orkestras, 
ta 40 vainikų, mišias atnaša
vo 3 kunigai (vienas 
giminaitis klebonas), 
lionies 11 vaikų ir gin 
dalyvavo daug kaimynų i • pa
žįstamų. Iškilmingiau, ne Paly
ginamai, negu šv. Kaz'iruero 
kapinėse, kur tikėjimas 
persekiojamas!”

Man lankantis trejetą 
tų Tarybų Lietuvoje ta’pgi te
ko stebėti religinių laidotuvių 
iš bažnyčios eisenas per mies
telį į kapines.

Tikrovė svilina pras:nnela- 
vusių veiksnių akis.

pėnų 
neš-

buvo 
ve

lnių,

ne-

kar-

■ ary- 
Isiui. 
1-3'd

Rojus Mizara grįžo į ’ 
bų Lietuvą amžinam po 
Jo žmona Ievutė gegužės 
nuvežė savo mylimo vyri pa- 

* laikus (pelenus) į Lietuvos 
sostinę Vilnių, kurį $ojus la- 

*-7>ai mylėjo ir juomi žavėiosi.
Išgyvenęs daugiam'kaip? 50 

metų Jungtinėse Valstijose, 
pasiekęs pačias' aukštumas, 
kaip liaudies rašytojas, 
nalistas, redaktorius, organi
zatorius, darbo žmonių reika
lų gynėjas, Rojus nieką 
pamiršo savo gimtinio k 
Dabar jis grįžo pas savo 
tinę motulę.

Nors Rojaus nebeturime gy
vųjų tarpe, bet jis visuomet 
pasilieka mūsų mintyse.

zur-

1 ne
rasto.
gini

Vakarų Vokietijoje Na iiona- 
linė Demokratų Partija 
to platų veikimą, kuris 
panašus, kaip prieš antrą, 
saulinį karą, Hitleriui 
vaujant, veikė Nacionalinė So
cialistų Partija.

Naujosios neonacių partijos 
galvinvje stovi kitas Ac olfas, 

a pasiryžęs atgaivinti hi 
mą.

Jyra Adolf von Thadden, 
Hitlerio parti j __  ’ 
1939 metų rugsėjo 1 c 
narystės num. 7155873.

Naujasis fiureris A 
semiasi išminties iš H 
paraytos biblijos 
Kampf.” Jis nori at 
prieškarinį trečiąjį reicl 
senais rubežiais. Jis g: 
ir Klaipėdą nuo Lietuv 
plėšti.

Gerai, kad fašistinė kiaulė 
neturi ragų, kuriais bandytų 
visą svietą išbadyti.

išvys- 
labai 
jį pa- 
vado-

deriz- 
šios partijos prezidentu 

buvęs 
jos narių nuo 

Jo

lolfas 
tlerio 
‘Mein 
steigti 
lą su 
aivoj a 
oš at-

1 

s vai- 
vištos 

lokaliniai 
gali 

Socia- 
č i a i

Anglijos Darbo Partijci 
džia laikosi kaip ant 
kojos. Paskiausi 
rinkimai rodo, kad jai 
būti suskaitytos dienos, 
listais vadinami darb i e 
baisiai susikompromitavoĮ. Da
bar jais nepasitiki nei 
ninkai, nei buržuazija.

ląrbi-

Panaši istorija nutiko Dani

Skurdžiai statosi 
palapinių miestų

Washington. — Kunigo 
Ralph David Abernathy va
dovybėje skurdžiai statosi 
palapinių miestą prie Lin- 
kolno Memorialo. Jame bus 
apgyvendinta daugiau, kaip 
3,000 skurdžių, suvykusių 
iš plačios Amerikos.

Abernathy pavadino pa
lapinių miestą “Insurrec
tion City, USA” (Sukilimo 
Miestas), su pažadu “var
ginti šios tautos Faraonus... 
iki jie sutiks suteikti mums 
reikšmingus darbus ir ga
rantuos metines pajamas,” 
pareiškė Abernathy.

Visi prisiekė, kad jie ne

sitrauks iš sostinės tol, kol 
jiems bus užtikrinti darbai 
ir kitokios paramos. Vis 
daugiau ir daugiau betur
čių kasdien atvyksta.

Geg. 18 d. į sostinę at
vyks iš tolimųjų pietinių 
valstijų didžiulis karava
nas.

Geg. 20 d. didžiulė de
monstracija bus Washing
tone surengta.

Geg. 30 (Decoration Day) 
bus suruošta milžiniška de
monstracija, kurioje tiki
masi turėti apie 200,000 
žmonių.

Demokratų ir republikonų 
partijose negrų vaidmuo

Washington. — Politiniai 
ekspertai, tyrinėję negrų 
rolę demokratų ir respubli
konų partijose, priėjo išva
dos, kad abi didžiosios par
tijos privalo pagrindiniai 
pakeisti savo • nusistatymą 
negrų klausimu.

. Kitokios < • •. išeities dabar 
nebėra, jie nurddo, kaip tik 
suteikti abiejose partijose 
lygias teises eiti į • partijų 
vadovybę negrams, iki šiol 
tokių teisių neturėjusiems.

Per pastaruosius keletą

Kablegramos iš Lietuvos
Mizara grįžo į savo gimtinę

Vilnius. — Gegužės 13 vi
durdieni mūsų aerouoste v
greitasis lėktuvas iš Mask
vos nutupė su neįprastais 
keleiviais ir su retu krovi
niu. Tarsi pabrėždamas slo-

Kazakevičių.
Taipgi sutikti atvyko Ro

jaus Mizaros brolis Juozas 
su žmona, kiti rašytojo gi
minės. Ievą Mizarienę su
tinka nemažas būrys jos

Motinos Diena mūšy
šalies sostinėje

Washington. — “Worke- 
rio” korespondentas Mark 
Brody, dalyvavęs Motinos 
Dienoje sostinėje, rašo, 
kaip iškilmingai buvo Mo
tina pagerbta.

“Viva Mama”, “Mother 
Knows Best,” “Mother Po
wer”, “Don’t Destroy our 
Families”.

Demonstracijos priek y j e 
maršavo Mrs. Martin Lu-

z&ai pasirinko kitas partijas. 
Per 36 metus išbuvę Švedijos

vairus savo rankose po 30 
metų. Paskiausiu metu

jos ir Norvegijos socialistines 
< valdžias, išlaikiusias vahtybių

įpilie-

valdžioje socialistai jau baisiai 
susikompromitavę. Jų valdžiai 
irgi ateina galas.

Kokia gyvename tragedija. 
Darbininkai, balsuo darni už 
socialistus, tikėjosi, kad jie, 
būdami valdžioje, ves kraštą 
į socializmą. Bet iš tikrųjų 
jile pasiliko ištikimi kapitalis
tinės santvarkos gynėjai. Dar
bininkai jaučiasi baisiai su- 
vilti.

Bostono dienraščio “The 
Christian Science Monitor” ko
respondentas Beverly Deepe 
rašo iš Saigono. Jis tiesiog 
stebisi sužinojęs, kuomet Sai
gono armijos viršininkai pri
pažįsta, kad jų armijose yra 
mažiausia 10 procentų karei
vių, kaip komunistų simpati- 
kų arba šnipų. Kai kur sie
kia net iki 25 proc.

Pasirodo, kad toji armija 
visai nesaugi nuo jpartizanų, 
kad ji neturi jokio ūpo ka
riauti, kad šimtai tūkstančių 
tos armijos kareivių yra pa
bėgę arba prisidėję prie par
tizanų su visais savo ginklais.

Amerikiečiams sunku ka
riauti ten, kur nėra jiems 
tikros pagalbos ir kur didelė 
dauguma žmonių prieš juos 
nusistatę. Nėra viltįes tokį ka
rą laimėti.

Mūsų spaudos naudai vasa
riniai parengimai įvyks:

Birželio 16 d. Baltimore, 
Md.

Birželio 30 d. Brockton, 
Mass.

Liepos 7 d. pas Ramanaus
kus, Sellersville, Pa.

Labai svarbu, kad jie būtų 
sėkmingi. Pasistenkime, kur 
kas išgalime, dalyvauti. Tuo 
paremsfane savo spaudą.

metų negrų balsuotojų re
gistracija smarkiai pakilo. 
Ateityje ji dar smarkiau 
kils. 11 pietinių valstijų nuo 
1965 metų užsiregistravo 
milijonas ir 28,000 pirmiau 
niekad nesiregistravusių 
negrų. Viso užsiregistravu
sių negrų šiuo metu tose 
valstijose 2 milijonai ir 800, 
000 negrų arba 57 procen
tai visų tose valstijose neg
rų balsuotojų.

Visur negrai veržiasi į 
partijų vadovybę, kuri iki 
šiol jiems nebuvo prieina
ma.

Laimėjo teisme prieš 
deportaciją

New Yorko federalinis 
apeliacijų teismas balan
džio 29 d. palaikė Betty 
Gąnnet Tormey reikalavi
mą panaikinti jos deporta
vimą ir nuolatinį persekio
jimą per daugelį metų.

Mrs. Tormey gyvena 
Amerikoje nuo 1914 metų, 
atvežtą iš Lenkijos 8 metų 
amžiaus. 1952 metais ji bu
vo apkaltinta kaip nepilietė 
esanti Kompartijos nare. 
Tuo metu imigracijos vir
šininkai bandė ją išdepor- 
tuoti į Lenkiją, bet jos ten 
nepriėmė, nes ji nebuvo 
Lenkijos pilietė. Nuo to 
laiko ji buvo persekiojama. 
Dabar ji teisme laimėjo.

Kunigui įsodino 
svetimą širdį

Paryžius. — 45 metų am
žiaus kunigui, atvežtam iš 
Marseilles miesto, persodi
no svetimą širdį. Po opera
cijos kunigas pradėjo ge
riau jaustis.

Širdies davėjas buvo 39 
metų amžiaus. Jis jau buvo 
miręs, bet širdis dar nebu
vo mirusi. Tai trečia tokia 
operacija Prancūzijoje.

gią momento nuotaiką, dan
gus buvo apsiniaukęs, krap
nojo lietus. Prie lėktuvo iš
sirikiuoja pionieriai su gė
lėmis.

Trapu nusileidžia Ieva 
Mizarienė. Ją lydi Lietuvos 
Liaudies poetas Tilvytis, 
Lietuvos Draugystės ir Kul
tūrinių Ryšių su Užsienio 
Šalimis Draugijos pirminin
kas Petrauskas, kurie Ie
vos sutikti buvo nuvykę į 
Maskvą.

Vykdydama savo vyro, 
pažangaus Amerikos lietu
vių veikėjo, Lietuvos Liau
dies rašytojo Rojaus Miza
ros testamentą, Ieva šian
dien atvežė urną su jo pele
nais.

Keli šimtai žmonių aero- 
uoste pasitinka brangią 
viešnią. Sutinkančiųjų tar
pe mačiau Lietuvos žymiau
sius vadovus —:Komparti- 
jęs Ceųtro Komiteto pirmą
jį sekretorių! Sniečkų, Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininką Šumaus- 
ką, Ministrų Tarybos pirmi
ninko pirmąjį .pavaduotoją 
Kairį, Kompartijos Centro 
Komiteto < sekretorių Bar
kauską, Partijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmąjį. se? 
kretorių Mackevičių, Kom
jaunimo Centro Komiteto 
pirmąjį sekretorių Morkū
ną, Kompartijos CK dar
buotojus Misutį, Strumilą, 
Kultūros ministrą Šepetį, 
Vilniaus merą Vildžiūną, 
•Partijos istorijos instituto 
direktorių Šarmaitį, V i 1- 
niaus universiteto rektorių 
prof. Kubilių, Žurnalo “Ko
munisto” vyriausiąjį redak
torių Niunką, “Tiesos” vy
riausiąjį redaktorių Zima
ną, Kultūrinių Ryšių su Už
sienio Lietuviais Komiteto 
pirmininko pavadų o t o j ą

vyro kolegų, rašytojai — 
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos valdybos pirmininkas, 
lenininės premijos laurea
tas Mieželaitis, Liaudies ra
šytojas Venclova, akademi/ 
kas Korsakas, Baltakis, 
Baltrūnas, Baltušis, Butėn- 
nas, Cekulis, Korsakienė, 
Macevičius, Marcinkevičius, 
Pocius, Reimeris, Saja ir 
kiti visuomenės atstovai, 
spaudos, radijo ir televizi-

Tūkstančiai motinų skur
džiausių tarp skurdžių, gy- 
venančių iš labdarybės, 
maršavo negrų geto išde
gintu rajonu. Demonstran- 
tės reikalavo “nesunaikinti 
mūsų šeimų.” Daugiau kaip 
8,0 00 jų demonstracijoje 
dalyvavo.

Demonstracijoje matėsi 
šimtai plakatų su užrašais:

ther King, Oklahomos in
dėnų gentis.

Tai pirmą kartą istorijo
je. taip iškilmingai buvo pa
minėta Motinos Diena mū
sų sostinėje.

Seoul. — Susidaužė du 
Pietų Korėjos militariniai 
lėktuvai. Užmušti keturi 
vairuotojai.

jos darbuotojai.
Ilga virtinė automašinų 

atvažiavo prie Rašytojų Są
jungos rūmų. — Šiandien 
mes visi vėl susirenkame 
šiame kambaryje, kuriame 
dar neseniai Rojui Mizarai 
buvo įteiktas raštas apie 
Lietuvos Liaudies rašytojo 
garbės vardo suteikimą, — 
pasakė Mieželaitis. — Da
bar jis parkeliavo pas mus 
amžinai. Brangioji Ieva, 
širdingąį ačiū j u m s kad 
įvykdėte paskutinę rašytojo1 
valią. Rojus Mizara ’mums 
yra ir visada liks brangus 
rašytojas, išaugęs iš liau
dies gelmių, aistringas ko
votojas, turtinga, didi as
menybė.

Gilioje rimtyje visiems 
stovint, Mizarienė perduo
da urną Mieželaičiui — Te
gul mums visiems brangūs 
palaikai kol kas lieka šioje 
rašytojų pastogėje, sako 
Mieželaitis. — Artimiausiu 
metu mes palydėsime juos 
į Rojaus Mizaros gimtinę.

Jūsų korespondentas kal
bėjosi su Ievute. Ji pasakė, 
kad kelionė buvo sėkminga. 
Viešnią Maskvoje sutiko, 
be aukščiau paminėtųjų, 
Paleckis, Matulis, Bieliaus
kas, Drobnys ir kiti. Ieva 
Mizarienė Lietuvoje viešės 
keletą savaičių.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Tarybų Sąjungos laivynas 
esąs pavojingas Amerikai

Chicago.—Vice admirolas 
F. L. Ashworth čia aiški
no, kad Tarybų Sąjungos 
laivynas esąs pavo j i n g a s 
Amerikai.

TSRS dabar turi 350 sub- 
marinų, tai daugiausia vi
soje istorijoje, sako Ash
worth. Žvejų laivynas yra 
pralenkęs •>Amerikos • • žvejų 
laivyną. ...... . 

■■ Sovietai turi keletą tūks
tančių okeanograferių, kuo
met Amerika teturi tik 500.

R. Kennedy laimėjo 
Nebraskos valstiją

Omaha, Neb. — Senato
rius R. F. Kennedy geg. 
14 d. pirminiuose balsavi
muose laimėjo 52% balsa
vusių demokratų, McCar
thy 30 procentų, Humph
rey—10%.

Republikonai 69% balsa
vo už Nixoną.

Po tokio didelio laimėji
mo, Kennedy kvietė Mc
Carthy sudaryti bendrą 
frontą prieš Humphrey, bet 
McCarthy pasakė veiksiąs 
atskirai.

Bona.— Vakarų Vokieti-

$2,400 naujam dienraščiui
Detroit. — Bazaras “Dai

ly World” paramai puikiai 
pavyko. Sukelta $2,400, 
gauta 12 naujų prenumera-1 
tų, prieš tai išplatinta prie 
19 dirbtuvių , vartų ■ 2,000 i 
“Workerio” kopijų. }

— ■

Prez. de Gaulle dabar 
Rumunijoje lankosi
Bucharestas. — Prancū

zijos prezidentas de Gaulle 
dabar lankosi Rumunijoje. 
Jis buvo iškilmingai sutik
tas , Rumunijos valdžios 
pareigūnų ir visuomenės.

Kalbėdamas Rumunijos 
prezidento N. Ceau s e s c u 
sumotame bankete, prez. 
de Gaulle išreiškė pageida
vimą susitarimui Europos 
reikalais.

Studentai okupavo 
universitetą

Paryžius. — Tūkstančiat. 
studentų okupavo Sorbonne 
universiteto rūmus ir ne
įžeidžia tęsti pamokų.

Jie reikalauja, kad būtų

Amerikiečiai kaltinami indėną 
naikinimu Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Pasau
linė Bažnyčių > Taryba at
siuntė savo komitetą tyri
nėti, kas atsitiko su Brazili
jos indėnais, kurių beliko 
mažiau kaip 100,000.

Valdžios pareigūnas iš 
Justicijos ministerijos kal
tina buvusius 39 Brazilijos 
viršininkus, kurie padėję 
amerikiečiams išvyti indė
nus iš jų nuomuojamų že
mių, , kurias amerikiečiai 
nupirkę.

Kad juos greičiau praša
lintų iš nuomuojamų žemių, 
tam naudota prieš indėnus 
įvairių ligų > perai, arseni
kas; bombomis' ir dinamitu 
jų nameliai naikinami, taip
gi daugelis nuo šūvių žuvo.

Kai su indėnais apsidirb

ta, tuomet amerikiečiai tas 
žemes perėmę savo kontro
lėm

Bado streikas kalėjime
Santo Domingo. — Haiti 

politiniai kaliniai buvo pas
kelbę bado streiką. Jie iš- 
badavo 42 dieną. Po to per
kelti ligoninėn.

Taikos poemų knyga
' Boston. — šį mėnesį poe

tai dalina nemokamai tai
kos poemų knygą “Peace 
Feelers”, kaip dr. Kingui 
pagarbą.

žemė drebėjo Irane
Teheranas. — Šiaurinia

me Irane žemės drebėjimas 
užmušė 40 žmonių ir daug 
nuostolių padarė.

jos valdžios atstovas C. Ah
lers smarkiai kritikavo 
spaudą, kad ji negina demo
kratijos, pasitarnauja neo
nacių judėjimui.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjoje kalbėdamas, Danijos 
karalius Olavas kvietė vi
sus vieningai veikti už pas
tovios taikos pasaulyje iš
laikymą.

pašalinti iš valdžios du mi
nistrai — vidinių reikalų ir 
švietimo, taipgi, kad polici
jos viršininkas būtų iš dar
bo paleistas.

Mirė poetė, rašytoja
New Yorke mirė Merce

des de Acosta, 75 metų am
žiaus, pasižymėjusi poetė, 
pjesių rašytoja ir scenaris
te, ispanų kilmės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius.— Trečiadienį 

abi taikos delegacijos ben
drame susirinkime pasisakė 
savo nuomones. Šiaurės 
Vietnamas pakartojo pir
mesni reikalavimą, kad A- 
merika sulaikytų Š. Vietna
mo bombardavimą ir kitus 
karo veiksmus. Kol to ne
padarys, nebus galima tar
tis dėl taikos. Nutarta se
kamą susirinkimą turėti 
šeštadienį.

Saigonas.—Amerikos nuo
stoliai šiuo metu smarkiai 
auga. Pereitą savaitę mū
šiuose užmušta daugiau 
kaip 500 amerikiečių. Žiau
rūs mūšiai ėjo visą laiką.

Homini Falls, W. Va. — 
Visų nuostabai, 6 mainie- 
riai dar gyvi surasti, taipgi 
rasti trys lavonai ir dar 
vieno nerandama. Buvo ma
nyta, kad jie visi bus žuvę.
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Prašymas brangiesiems 
laisviečiams!

Vienoje ar kitoje f< 
skaitytojų ir visų pažangiųjų lietuvių dėmesį į mūsų 
spaudos vargus vakariniais mėnesiais. Per ištisus keletą 
mėnesių didesnių pajanų plaukimas beveik sustoja. Na, 
o išlaidos pasilieka tos 
das kaip beregint išsenka.

ormoje jau esame atkreipę mųsų

pačios. Vajaus metu sukeltas f on-

Tai mūsų spaudos sena metinė problema. Kasmet ją
šiaip taip išspręsdavome gerųjų laisviečių susirūpinimu 
ir talka. Ypač padėdavo “badmetį” nugalėti “Laisvės” 
naudai parengimai ir piknikai. Suprasdami savo laikraš
čio padėtį, kai kurie draugai pridedamai paaukodavo 
“Laisvės” reikalams.

Kaip šiemet? Ką Larysime per šią vasarą?
kai kurios kolonijos jau susirūpi-Labai džiugu, kad

no ir tęsia savo garbingą tradiciją, ruošdamos piknikus 
“Laisvės” paramai. Mes joms esame didžiai dėkingi.

Pirmutinis piknikas įvyks Baltimoreje birželio 16 
d. Mes žinome, kad, kaip ir visuomet, baltimoriečiams 
talkon pribus gerieji filadelfiečiai. Prisidėsime ir mes 
New Yorko ir New Jei 
rūpinsimės, kad šis p: 
naudai duotų puikius i

i-sey skaitlingu atsilankymu. Visi 
rmutinis parengimas “Laisvės” 
ezultatus.

“Laisvės” piknikas Brockton,
1 JC. • -i 1 I*

Išleisti plakatai ir plačiai sklei- 
busai pasiekimui pikniko. 4 * 

_ ___Ju gražiai į tradiciją įėjęs paren
gimas, tai Ramanauską ruošiamas draugoRamanausko 
gimtadienio atžymėjim 
pagerbimas. Parengirm 
manauskų ūkyje Seller: 
ži. Bet tai tiktai pradžia.

Kaip su Connecticut valstiją, kaip.su. New Yorko 
apylinke, kaip su. ang<UjkQcin apylinkėms? Knl kas iš iu 
dar nieko nesigirdi..O reikėtų susirūpinti.

Visur turime puik 
spaudos patriotų.

Labai norėsime iš 
kuo greičiau atsiliepti. 

♦ 1 

Naikinimo kaleina P. Vitnamui

O pats didžiausias
Mass., šiemet ruošiamas birželio 30 d. Čia jau darbuo 
jasi visa nauj. Anglija, 
džiami, organizuojami

Trečias taip pat ja

as, to seno nuoširdaus laisviečio 
:,s įvyks liepos 7 diehą pačių Ra- 
jville, Pa. Vadinasi, pradžią gra-

kasių apylinkėmis? Koįkąsjęjų

ų šaunių laisviečių, didelių savo

jų išgirsti. Labai prašome juos

tėjo pranešimas tiesiai iš Pietų 
gono, kurio apylinkėje jau dau- 
erda baisiai kruvini mūšiai. Pra- 
iėktuvai pradėjo iš oro naikinti 
s. Ir dar kaip! Neužtenka bombų

Gegužės 13 dieną i 
Vietnamo sostinės Sai 
giau kaip dvi savaitės \ 
nešama, kad Amerikos 
kai kurias Saigono sriti _ .
mėtymo ant miesto. Naudojamas napalmas sukėlimui 
mieste gaisrų! . .

Jau šimtai Saigono namų paversta degėsiais. Jau 
šimtas tūkstančių Saig

Tie patys praneši 
nuotaikas. Jos, žinoma,

Ką tie žmonės už 
Ogi, sako, mus ameriki ečius!

Iki šiol joks pranešimas nepasirodė iš Pietų Vietna
mo, kuris rodytų, kad 
ant jo miestų, arba vartoja napalmą degimui namų.

Sunku tikėti, kad 
lėktuvų iš oro sėti mirt 
Bet jie, matyt, galvoja, 
pačių miestų ir kaimų, 
patys pastatė arba suk 
susilaiko.

To negali nematyti

;ono žmonių paversta benamiais! 
mai kalba apie Saigono žmonių 
yra tragiškos.
tą baisų sunaikinimą kaltina?

liaudiečiai iš oro mėto bombas

/ietkongas (liaudiečiai) neturėtų 
į ir sunaikinimą ant savo miestų, 
kad tai juk būtų naikinimas jų 
Tai būtų naikinimas to, ką jie 
ūrė. Todėl jie nuo tokių žygių

To negali nematyti Pietų Vietnamo žmonės. Štai ko
dėl, kaip sako pranešimai, už bombas, už napalmą, už 
gaisrus ir benamystę jie kaltina amerikiečius!

Šeši kilogramai
Neseniai Austrijoje įvyko 

tarptautinis gydytojų suva- 
žiavinias, kuriame buvo 
daug kalbama apie rūkymo

Docentas Kaiblas iš 
nos, chroniško broncį 
specialistas, nagrinėjo taba
ko dūmų sudėtį. Pasii 
vienos cigaretės dūm 
80 milijonų mikroskopinių 
kietų kruopelių.

Vidutiniam rūkoriui p “ 
20 metų tenka beveik ų ki
logramai. ' Organizmas

(Vie- 
hito

odo, 
rose

per

pri-

tabako plaučiuose
verstas kovoti. Bet ateina 
metas, kai jis pavargsta...

šienapiovė baido kiškius
Per šienapiūtę žūsta dau- 

g y b ė kiškelių, kurapkų. 
Mat, jie stengiasi pasislėp
ti žolėje ir žūsta nuo trak
toriaus arba plaunamosios 
ratų bei dalgių. Norėdama 
išgelbėti paukštelius bei 
žvėris, viena Austrijos fir
ma gamina plaunamąsias 
su mechanizmais, kurie 
plaunant prie pat žemės 
Sukelia didelį triukšmą.

ŽYDŲ KLAUSIMAS, 
PADĖTIS IR VEIKLA 
LENKIJOJE

Komercinėje spaudoje 
dažnai kalbama apie anti
semitizmo besiplėtojimą so
cialistinėje Lenkijoje.

Kaip gi iš tikrųjų yra su 
Lenkijos žydais? Kaip į tai 
žiūri Lenkijos valdžia?

Savo ilgoje kalboje apie 
vėliausius įvykius Lenkijo
je ryšium su Studentų de
monstracijomis 
mis, Lenkijos 
Partijos sekret 
das V. Gomulk 
sis to jo ir prie 
mo. •

Gomulka, tar 
sakė:

Visuose šiuose 
tyviai dalyvavo d 
mes 
Daugelio šių st> 
mūsų valstybėje 
ar mažiau atsakingus, 
pat aukštus pos' 
pirma paaiškinamas tas fak
tas, kad, šiems įvykiams vys
tantis, buvo išh____ _____
klaidingai suprantamas kovos 
prieš sionizmą šū

Ar yra Lenkijoje žydų na
cionalistų, sionist 
jos šalininkų? 
yra. Vis dėlto būl 
timas taikyti sior 
socializmui Lenk 
suomeninei-politir 
kai. Jeigu kada nors iškils to
kia grėsmė, kas 
na, jos šaltiniu g 
rūs reakcingi židiniai šalyje, 
kuriuos iš. užsieni 
tautinės, antikom 
akcijos centrai.

Tačiau 
Lenkijoje nėra p 
rią aš pavadinčiau dalies žy
dų, r—.musų valstybes piliečių.

ir riaušė- 
Komunistų 

orius ir va- 
:a plačiai ap- 
žydų klausi

p kitko, pa

įvykiuose ak- 
alis žydų kil- 

studijuojaiįčio jaunimo, 
udentų tėvai 
užima labiau 

taip 
us. Tuo visų

eitas kartais

kis.

nės ideologi- 
Tikriausiai, 

tų nesusipra- 
izmą grėsme 
joje, jos vi- 
ei santvar-

mažai1 tikėti- 
;ali būti įvai-

o remia tarp- 
unistines re-

tai nereiškia, kad 
roblemos, ku-

apsisprendimų 
paaiškinsiu ipavyz 

Pernai birželio
Izraelis įvykdė agresiją prieš 
arabų valstybės, 
lis žydų vienokia 
forma pareiškė 
į Izraelį dalyvau 
arabus. Neabejotina, kad . ši 
žydų Lenkijos piliečių 
gorija emocionali 
kai yra susijusi n< 
o su Izraelio vals 
siškai neabejotinai), žydų na
cionalistai'. Ar mes galime tu-( 
rėti jiems pretenzijų už Lai? 
Galime, bet tiktai tokias, ko
kias komunilstai 
plauko nacionalis 
klausomai nuo ti, 
nau, kad šios ka 
dai anksčiau ar vėliau paliks 
mūsų šalį.

Savo laiku mes plačiai at
vėrėme savo sienas 
kurie nenorėjo bū 
stybės piliečiais i.r nusprendė 
išvykti į Izraelį. Visiems tiems, 
kuriė Izraelį laiko savo tėvy
ne, mes pasirengę ir šiandien 
duoti emigrantų pasus.

Apie kitą žydų 
nių kategoriją rašo ponas Slo- 
nimskis savo strai 
žydų įžeidumą”, 
me 1924 metais ž 
domosci literackie 
meryje.

Dėl ypatingai antisemitiško 
šio straipsnio turinio pacituo
siu tik jo pabaigą: “O, jei
gu galėčiau pasij 
das, — rašo 
tačiau širdimi aš 
čiusiu, bet išdl 
žmonių, vienišų 
gyvenančių visuos 
šaulio žemynuose 
grandine atsiminimų, nejaugu
sių šaknimis į gi 
Dėdamas ranką 
prisipažįstu, kad 
cionalinių jausmų 
jaučiu nei esąs le: 
das. Ne be pavyc.o žiūrėjau į 
žydų pionierius, pasistačiusius 
palapines Sarono 
klausiausi jų senovinių žydiš 
kų dainų vakare 
(Savo laiku aš ne be pavydo

. Savo mintį 
džiais..
mėnesį, kai

;am tikrą da-’ 
ar kitokia 

norą nuvykti 
i;i kare prieš

katė
tai ir dvasiš- 
e su Lenkija, 

i ;ybe. Tai, vi-

turi visokio 
tams nepri- 
utybės. Ma- 
tegorijos žy-

visiems, 
ti mūsą val

kilmes žmo-

psnyje “Apie 
išspausdinta- 
lurnalo “Via- 

’ 35-me nu

nsti esąs žy- 
Slonimskis, —

. su išsibars- 
džia tėvyne 

pasaulyje, 
e žemės pa- 
, nesusijusių

iutą ją žemę. 
ant_ širdies, 
neturiu na- 

Aš nesi- 
hkas, nei žy-

klausiausi dainuojant lenkų 
kareivius, žygiuojančius į to
limą karą su Rusija...)”.
. šiuos žodžius Slominskis pa
rašė prieš 44 metus. Kokie jo 
jausmai Lenkijai dabar, man 
sunku pasakyti, į tai gali iš
samiai atsakyti tik jis pats.

Neabejotina, kad ir dabar 
mūsų šalyje gyvena tam tik
ras skaičius žmonių — mūsų 
valstybės piliečių, kurie nesi
jaučia nei esą lenkai, nei žy- 
ro tikslams ne tik cheminius 
nuodus, dujas, bet augina ir 
užkrečiamų ligų bacilas. Vie
nos jų sukelia karbunkulą 
(anthrax), Įeitos dizinteriją, 
dar kitos marą. Vadinasi, va
dinamoji mūsų demokratija 
ruašiasi bakteriologiniam ka
rui. D-ras Barry Commoner, 
Washingtono universiteto bio
logijos centro direktorius, sa
ko, kad toks karas yra bai
sesnis žmonijai pavojus, negu 
visos pasaulio atominės bom
bos. Ir “Boston Globe” re
dakcija sutinka, kad dr. Co- 
mmones žino, ką sako. Girdi, 
mūsų Karo departamentas jau 
prieš kiek metų pradėjo ruoš
tis bakteriologiniam karui, 
šitoms studijoms vartojamos 
ne tik industrijos laboratori
jos, bet ir 52-jų universitetų 
laboratorijos/Be to, yra visa 
eilė Karo departamento užlai
komų ir dar naujų statomų 
įmonių, kur gaminami chemi
niai nuodai ir auginamos vi
sokios bakterijų “kultūros”. 
Valdžia jaučia, kad tai1 nela
bai garbingas darbas, todėl 
duoda toms įstaigoms labai 
nekaltus ir visuomenę klaidi
nančius pavadinimus. Pavyz
džiui, vienas tokių projektų 
heseniai buvo pavadintas “Pa
cific Bird” ; fįai atrodo lyg 
koks nekaltas klubas Pacifi
co pąukščianiš studijuoti. O 
ijš tikrųjų, tam projektui Pen
tagonas "(geAeralinta štabas)! 
išleido jau $2,500,000.’

• — Tąi .kodėl gazietos apie 
tai nerašo ? '

, i —- Rašo, teve, tik nededa 
Jokių žinių pirmuose pusla
piuose.- Pirmoji vieta skiria

ma futbolininkų ir politikierių 
nuotraukoms, o svarbiausi da
lykai sukišami ipaskučiausioje 
vietoje ir smulkiomis raidė
mis. /■ ■ ; Į

darytų, gavę vyriausio kra
što vairininko vadžias. Gal 
atidarys akis ir tiems apa
kėliams, kurie dar vis ne
mato ar nenori matyti ko
munizmo pavojaus Jungti
nėms Amerikos Valsti
joms. ..”

“Pavojus”, kad būtų įves
ta 6 valandų darbo diena! 
“Pavojus”, ikad suteikta dir
bantiems 2 mėnesių atosto
gos! ^Pavojus”, kad būtų 
suvalstybinti bankai ir 
dauguma pramonės!

Mums atrodo, kad kaip 
tik šitie reikalavimai turėtų 
atidaryti akis tiems, kurie, 
kaip keleiviniai menševikai, 
spiaudo į komunizmą, jog 
komunizmas atneštų Ame
rikai ne pavojų, bet laimę.

slėnyje, ir
' M

prie laužo.1

----------------------- ■■

BIJO VISIŠKAI PROTIN
GŲ REIKALAVIMŲ

Bostono mepšęvikų “Ke
leivis” (geg. .8 d.) labai ne
patenkintas, kad Komunis
tų Partija pasiskelbė staty
sianti savo kandidatus į 
prezidentus ir vice-prezi- 
dentus. Pamini ir komunis
tų keliamus reikalavimus 
arba siūlymus, kurie mums 
atrodo geri, praktiški ir 
protingi, bet, žinoma, ne 
“Keleivio” 1 redaktoriui. 
Pav., komunistai sako, kad 
jeigu jų žmonės būtų pasių
sti į Baltuosius Rūmus, tuoj 
būtų “iš visur atšaukta J. 
A.V. kariuomenė, tuoj būtų 
paleista FBI, ČIA ir Penta
gonas, panaikintas rasizmo 
praktikavimas”.

Dar daugiau: “Preziden
tas pasiūlys kongresui iš
leisti įstatymą, kuris nusta
tys 6 valandų darbo dieną, 
nesumažinant atlyginimo, 2 
mėnesių atostogas ir 55 
metų amžiaus išeiti į pensi
ją, suvalstybins visus ban
kus ir daugumą pramonės”.

Atrodo, ką gi protingas 
amerikietis, o dar ypač so
cialistas, turėtų turėti prieš 
šiuos puikius reikalavimus? 
Bet “Keleivis” turi, ir dar 
kaip! Jis šaukia:

“Laime, kad komunistui 
patekti į JAV prezidento 
kėdę šiandien nėra vilties...”

Ir paskui dar priduria: k 
■ ,;“Labai gerai, kad jie išsi

pasakojo Savo planus, ką

IR VĖL STIPRUS 
PASISAKYMAS PRIEŠ 
KARĄ

Buvęs “Keleivio” leidėjas 
ir savininkas Stasys Mi- 
chelsonas dar įkartą Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimo for
moje aštriai pasisako prieš 
karą. Paminėjęs, kaip nuo 
nuodingų dujų Utah valsti
joje neseniai pastipo 6,000 
avių ir kaip didžiosios val
stybės yra nusitarusios to
kių nuodų vartojimą už
drausti, bet Jungtinės Val
stijos yra atsisakiusios tą 
sutartį pasirašyti, Michel- 
sonas Tėvo ir Maikio lūpo
mis dėsto:

— Ale kam jų reikia?
— Karo tikslams, tėve. 

Viletname jau dabar Ameri
kos militarizmas vartoja che
minius nuodus, bet tai dau
giausia dujos, kurios naikina 
laukuose javus ir miškuose 
medžius; nudegina medžių 
lapus, iir medžiai nudžiūsta. 
žmonėms ir trobesiams degin
ti yra vartojamos “napalmu” 
vadinamas sutirštintas gazoli
nas. Jis taškomas iš lėktuvų, 
ir, kur tiktai nukrinta, tena'- 
dega. Tai baisiai žiauri prie
monė, nes aptaškytas žmogus 
negali apsiginti: bando ran
komis degančią košę nuo sa
vęs nušluoti, užsidega ir ran
kos, pradeda degti ir veidas, 
žmogus blaškosi ir rėkia. Na
palmą amerikiečių armijai 
gamina Dow Chemical firma, 
kurios agentai neseniai buvo 
atvykę į Harvardo universite
tą ieškoti chemikų į savo la
boratorijas. Studentai suren
gė ■ protesto demonstraciją 
prieš tuos mirties piirklius.

— Prisipažink, Maiki, ar tu 
nemeluoji?

— Tėve, aš dar ne viską pa
sakiau. Amerika gamina ka
dai. Dėl šito negalima turėti 
jiems pretenzjijų. Niekas nie
kam negali įkvėpti priklausy
mo vienai ar kitai tautai jaus
mo, jeigu jis jo neturi. Ta
čiau dėl savo kosmopolitinių 
įslikinimų tokie žmonės turi 
vengti darbo tose srityse, kur 
būtina turėti nacionalinę są
monę.

Ir pagaliau yra trečia, gau
siausia grupė mūsų žydų kil
mės piliečių, visomiis savo šak
nimis. įaugusi į žemę, kurioje 
jie gimė ir kuriems Lenkija — 
vienintelė tėvynė. Daugelis jų 
eina atsakingas pareigas val
stybės ir ipartijos aparate, dir
ba vadovavimo postuose įvai
riose mūsų gyvenimo srityse, 
daugelis jų savo darbu ir ko
va atnešė naudos lilaudies Len
kijai, socializmo statybai mū
sų šalyje. Partija juos už tai 
didžiai įvertina.

Tačiau nepriklausomai nuo 
to, tokie Lenkijos žydų kilmės 
piliečių jausmai, mūsų partija 
griežčiausiai stoja prieš bet 
kuriuos pasireiškitmus, turin
čius antisemitizmo žymių. Mes 
kovojame su sionizmu kaip po
litine programa, kaip su žy-

Laišką iš Lietuvos gavo 
Veronika Venskevičienė 
nuo savo giminės Jono Gul
bino, Kaziunų kaimo, Lie- 
palės pašto, Ukmergės^ raj. 
Pasveikinęs su Velykų šven
tėmis, paskui rašo:

Ypatingai gailėjau tėviš
kės, kur buvau įdėjęs ir 
vargo ir sielos, ir dėl šitos 
malonės ne vienas plaukas 
pražilo. Pas mus tokia nau
ja mada, su kuria mes ne
norim sutikti, bet valstybės 
respublikinei vadovybei ki
taip atrodo. Gerai, kad už 
skriaudą apmoka, už trobe
sius gavau 4,300 rublių. Nu
matome Lietuvoje visai pa
naikinti vienkiemius.

Čia. 1raip žinote, tuo tar
pu gyvcr.ame neblogai: pa
stogėje šilta, turime elekt
rą, televizorių, skalbiamą 
mašiną. Televizorius pas 
mus kainuoja 350 rublių; 
yra pigesnių ir brangesnių.

Mažai man reikia ką nors 
pirkti, arba daryti.Kiti pa
sistatė namus, bet man nė
ra išeities statyti. Pirkti 
mašiną — ji taip pat nela
bai man reikalinga. Kur 
reikia, aš pavažiuoju val
diška, o toliau išvažiuoti 
autobusai neblogai. Į Kau
ną, Vilnių į vieną pusę 70 
kilometrų vienas rublis. Tik 
tai pas mus yra didelė liga 
— noras turėti savo maši
ną. Mašinos brangios (yra 
po 4, 5. 6 tūkstančius) ir, 
be to, sunkiai gaunamos, 
tai ir nesergu šia liga.

'Įdedu jums 50 rublių. Įdė
čiau ir daugiau, bet laiške 
negalima. Aš negailiu jumš, 
nes ir jūs man negailėjote...

Viso geriausio jums ir vi- 
ęai jūsų šeimai. . ‘ ’

? ’ ; ’ Jonas
P. S.

Veronika Venskevičienė 
buvo T. Lietuvoje 1966 m. 
jie skaito “Laisvę”. Ji už
rašė “Laisvę” ir savo gimi

naičiui į Lietuvą, Jonui Gul-^ 
binui.

Tą penkdešimkę aš turiu'*/ 
pas save. Kai kuriems paro
džiau, kad ten, tarp kitų re
spublikų, yra pažymėta ir 
lietuvišk a i Penkiasdešimt 
rublių.

George Shimaitis

dų nacilonalizmu, ir tai teisin
ga. Tai neturi nieko bendro 
su antisemitizmu. Apie antise
mitizmą mes galime kalbėti 
tik tada, kai kas nors stoja 
prileš žydus kaip tokius. Sio
nizmas ir antisemitizmas — 
tai vieno ir to paties naciona
listinio medalio pusės.

Vilenintelis kriterijus, spren
džiant apie mūsų šalies pilie
tį, yra jo pažiūra į socializmą 
ir į gyvybinius mūsų valstybės 
ir liaudies ilnteresus. Kiekvie
nas pilietis nustato savo tau
tybę pagal savo paties sąmo
nę. Kartu jis turi lygias teises 
nepriklausomai nuo to, ar jis 
lailko save lenku, baltarusiu ar 
žydu, bet lygiai jis privalo lai
kytis lojalumo principo šalies 
atžvilgiu, savo tėvynės—liau
dies Lenkijos atžvilgiu.

KOMUNIZMAS IR 
MARIJA!

Jei tikėti Brooklyno pran
ciškonų “Darbininku”, tai 
pasaulį .suniaukė Marija, 
nes jinai išpranašavo ko
munizmą. Nesijuokite, nes 
tikrai taip buvo. Prašome:

“Prieš 50 metų Fatimoje, 
Portugalijoje, trim mažiem 
vaikam pasirodė Marija, 
kuri, be kitko, pasakė, kad 
išsiplės komunizmas pasau
lyje...

Šiandien komunizmas val
do apie pusę viso pasaulio. 
Gi ir laisvasis pasaulis sėdi 
ant komunistinių vulkanų, 
kurie kiekvienu metu ir bet 
kurioje vietoje gali prasi
veržti. Net tikroje laisvės 
šalyje, Amerikoje, Dievas 
išvytas iš viešųjų mokyklų 
ir pastatų, vejamas net iš 
viešosios nuosavybės... °

Los Angeles, geg. 6 d. 
Gerb. Drauge Mizariene,

Po mūsų susitikimo Los 
Angeles, Jūsų laikraštyje 
“Laisvėje” skaičiau žinutę 
apie mūsų susitikimą. Man 
buvo labai malonu tai per
skaityti ir sužinoti, kad yra 
žmonių Amerikoje, kurie 
džiaugiasi Tarybų Lietuvos 
žmonių pasiekimais. Ta
čiau skaitydamas šį straips
nį šiek tiek susijaudinau, 
kad jame nėra objektyvi in-y 
formacija apie mano kilmę, 
t. y. apie mano senelį Anta-^ 
ną Smilgą. Mano senelis 
Antanas Smilga tikrai leido 
“Lietuvišką laikraštį” tuo 
laiku Petrapilyje. Šis laik
raštis buvo nevisai tuo me
tu progresyvus, tik kad 
lietuvių kalba. Po didžio
sios Spalio revoliucijos se
nelis su šeima grįžo į Lie
tuvą ir mirė 1920 metais, 
buvo palaidotas Raseiniuo
se. Taigi komentaras, kad 
jis negalėjo grįžti į Lietu
vą, nėra tikslus. Jūsų 
straipsnelyje atsirado šis 
netikslumas gal dėl to, kad 
aš nevisai aiškiai nušvie- 
čiau tai pokalbyje, o gal dėl 
to, kad Jūs manėte, kad 
mano senelis aktyvus bolše- 
vikų partijos narys, 
kovojęs Petrograde lai
ke revoliucijos. Buvo tame 
tarpe taip pat Smilga (lat- x 
v i ų kilmės revoliucionie- 
iHu£)V EUris negrįžo į tėvyy 
nę ir mirė Tarybų Sąjungo
je. Jeigu galima šią smulk
meną pataisyti man būtų 
labai malonu, mat namuose, 
Tarybų Lietuvoje toks ne
tikslumas pažįstamiems, 
draugams ir giminėms atro
dytų keistas ir gali būti ne
teisingai suprastas, lyg tai 
aš pats taip Jus būčiau su
klaidinęs.

Su pagarba 
Jūsų Algirdas Smilga

Gulbės mieste
Pamėgo Telšių rajono 

vandenis gulbės. Net “Mas
čio” fabriko durpyne supa
si ant bangų gulbių pora— 
lyg du dideli vandens leli- 7 
jų žiedai. Šiemet išaugo ■ 
gausi šeimyna — net devy-,X 
ni gulbiukai. Ne vienas tel
šietis šią vasarą grožėjos^- 
baltosiomis viešniomis, kai 
jos, saulės nužertos, lėtai 
plaukiojo tamsiame durpy
no vandenyje. Aukštai iš
kelti riesti kaklai. Rodos, 
jos, lyg baltas bures, lyg 
lengvą putą neša vejas ar 
vandens tėkmė.

Gulbės — rūpestingi tė
vai, kurie niekad nepalieka 
be globos savo mažylių. Jie 
išsirikiavę plaukia iš vieno 
durpyno galo į kitą, gulbė 
paprastai priekyje, o gul
binas, budriai dairydama
sis, iriasi iš paskos. Smagu 
žiūrėti, kaip uoliai tėvai mo
ko gulbiukus ieškoti mais
to. “Masčio” fabriko dar
bininkai negailėjo širdies 
šilumos, rūpestingai globo
jo tuos gražiuosius paukš
čius, ir jie, nepabūgę mies
to triukšmo, gyveno šalia 
mūsų trečią vasarą. Tiki->į 
mes, kad jų sulauksime ir 
kitą pavasarį.

A. Kazragįak 
Telšiai f

i
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I šįmet Lietuvos TSR Moks- 
fhj akademijos Istorijos ins
titutas išleido Vytauto Dau- 
gudžio parašytą L. Kokš- 
tienės redaguotą, 44 pusi, 
knygelę “Stakliškių lobis 
Atsakingasis kūrinio red
torius — Istorijos mokslų 
daktaras, akademikas Ji o- 
zas Jurginis. Knygelės ti
ražas nedidelis, 1,500 egz. 
Matyti, kad ji skirta ne po
puliariam platinimui. Lie
tuviškasis tekstas turi 
didelius puslapius, pailiu 
ruotus 23-mis K. Vainc
ryškiomis fotonuotrauko
mis. Šriftas stambus, aiš
kus, lengvas skaityti. Pa
baigoje įtalpinta ir sep;y- 
nių puslapių santrauka i 
su kalba. c

* Stakliškių radinys tik
įdomus. Jį išaiškino 1( 63 

-įnetų kraštotyrininkas A. 
Navarackas, bež valgy damas 
Prienų rajono, Suvalkij 
archeologinius paminki 
Jis sužinojo, kad trakte 
ninkas J. Žarnauskas, 
ardamas Stakliškių- mies 
lio apylinkėje lauką,1957 
išarė žalvarinį ąsotį, kuijia 
me buvo sudėti šie sida 
niai daiktai bei papuošallai 
(pusi.) 2): “8 monetiniai 
lydiniai, 19 apskritinių plo 
telinių segių (“broškų”) 
pasaginės pintais lankeli 
ir stilizuotais gyvuliniais 
galais segės, 3 irgi pintais 
lankeliais apyrankės, t 
čiavidurė žiedo galvutė 
vienos ar dviejų puošnų 
kaklo apvarų liekanos, ku
rias sudaro įvairūs karo
liai, pakabučiai ir 2 me ba
lionai. Gautojo lobio dalis 
sveria 3.2 kilogramas (apie 
7 svarus).”
j Ąsotis neišliko, buvo Lek
toriaus norago sutrin 
Žuvo ir kai kurie kiti d; 
tai. Kai kuriuos radin 
nežinodamas jų vertės, 
gadino atradėjas Žarnslus- 
kas; jis bandė juos prilai
kyti buitiniams reikalams. 
Dabar visas Stakliškių lo
bis sudėtas Lietuvos TSR 
Istorijos - etnografijos mu
ziejuje. Panašūs lobiai, ar 
ilgapirštės monetos, buvo 
aptikti ir seniau teritorijo
je tarp Kauno, Ukmergės, 
Vilniaus bei Kernavės.
gapirštės monetos buvo ‘ sie
tuvos valstybės pinigai, jab- 
jausiai paplitę XII-XIII 
amž.). Vėliau (XIV-XV
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nulieti arba jų atskiras da
lis sulydinti bei nukalti. Tai 
vis darbas “nagingų” žmo
nių. Meistrams reikėjo mo
kėti dirbti su kalteliu ir 
plaktuku.

Apie puošnias seges pusi. 
17 skaitome:

“Nemažą Stakliškių lobio 
papuošalų dalį sudaro įvai
rių formų segės. Tarp jų 
yra dvi pasaginės segės su 
stilizuotomis gyvulių galvu
tėmis galuose. Jų galvutės 
buvo atlietos atskirai ir tik
tai po to pritvirtintos prie 
lankelių. Segių galvutės bei 
jų užsegamųjų adatų pla
čiosios dalys puoštos įvai
riais ornamentais, o lanke
liai supinti iš keliolikos su
vytu įvairaus storio vielų.

Kaip rodo archeloginiai 
duomenys, toks sudėtingas 
įvairių papuošalų lankelių 
pynimo būdas Lietuvoje bu
vo įsisavintas palaipsniui ir 
per ilgesnį laikotarpį.” 
namentika ir istorija domi-

Stakliškių lobis savo orna
mentika ir istorija domina 
ne tik istoriką, etnografą, 
bei archeologą, bet ir šiaip 
daugiau išprususį pilietį. O 
autorius minėtuosius ekspo
natus aprašo labai įdomiai. 
Knygutės pabaigoje pasa
kyta:

“Iš visų aukščiau pateik
tu duomenų matyti, kad 
Stakliškių lobis yra gana 
svarbus šaltinis Lietuvos 
amatų istorijai, ryšiams su 
kitais, kartais gana toli
mais, kraštais tyrinėti, taip 
pat duoda medžiagos ir 
XIII-XIV amžių Lietuvos 
didiku buičiai pažinti.”

Gerbiamas V. Daugudis, 
paruošdamas šią mokslinę 
brošiūrą, atliko tikrai nau
dingą lietuvių tautai darbą.

Brangus meno kūriniai
Viena žymiausių Klodo 

Monė drobių parduoda Lon
done iš varžytynių už pa
sakišką kainą—beveik pus
antro milijono dolerių, Tai 
didžiausia suma, bet kada 
sumokėta už prancūzu im
presionistų kūrinius. Monė 
šį paveikslą tapė 27 metų 
amžiaus, būdamas labai ne
turtingas. Pardavė ji už 
400 frankų (apie 40 dole
rių).

PAGONYBE

“LAISVES” REIKALAIS
Šiomis dienomis 

nansinės paramos 
čiui. Prašome pasiskaityt.

Gerb. Draugai! čia įdedu 
$10, tai bus dovana laikraš
čiui “Laisvei” nuo 
tono (Mass.) Mot 
bo. Draugiškai, M 
tienė.

gauta fi- 
laikraš-

Stough- 
erų Klu-

Stulgai-

Gerb. “Laisvės ’’ Adm.: 
Čia rasite čekį suijnoje $25. 
Tai auka nuo Dėt 
tuvių Moterų 
Klubo. Pavėlavom 
svės” B-vės suv

fioito Lie- 
Pažangos 
dėl “Lai- 
ažiavimo, 

tai dabar siunčiame. Su ge
riausiais linkėjimais, A. 
Wardo.

Dėkojame viršminėtiems 
už jų paramą laikraščiui. 
Po vajaus įplaukos, maž
daug, sumažėjo, o išlaidų 
visuomet yra. Prašome 
skaitytojų, kurių prenume
ratos išsibaigusios, atsinau
jinti prie pirmos progos. 
Taipgi prašome mūsų orga
nizacijų ruošti vasarinius 
parengimus “Laisvės” nau
dai. Viskas dabar brangu, 
už tai reikia rūpintis laik
raščio finansine padėtimi.

Iš anksto tariame ačiū!— 
“Laisvės” Adm-cija.

sekamai: 
, Short 
čiai mirų- 
i $100.00 
as, Clev- 
... 50.00

Nuo kitų gauta
Juozas Stanelis

Hills, N. J. (atmin 
sios žmonos Onos^ 

Julius Krasnick
eland. Ohio ....... .

LLD 45 kp. (vajininkas 
V. Vilkauskas grąžino pre
miją), St. Peters' 
Fla........................

Albertas Galina 
mėt įžangą į pen 
ronto, Canada ..

Valys Bunkus ( 
jaus užbaigimo),

Frank Varaška,

burg, 
... 30.00 

: tis (atžy- 
siją), To- 
.... 10.00 
proga va- 
Jamaica,
... 10.00 
Woodha- 
... 10.00 
Detroit,

.. 6.00

Elizabeth, N. J.
Filmų iš Tarybų Lietuvos 

rodymą rengia LLD 54 kp. 
gegužės 19 d., 3 vai. po pie
tų, 408 Court St., buvusia
me Lietuvių klube.

Filmus rodys J. Grybas. 
Jie bus įdomūs. Daugelis 
žmonių seniai klausinėjo: 
kada bus filmų rodymas 
Elizabethe? Dabar bus tam 
proga. Kviečiame visus eli- 
zabethiečius ir iš apylin
kės dalyvauti. Užtikriname, 
kad būsite filmais paten
kinti. Komisija

Anthony Zline,
Mich.....................

Aldona Anderson (Žilins
kaitė), Legrangeville,

ago,
5.00

J. Slench, Chic
III. .•.............. ...

Clemens Machk
troit, Mich..........

M. Dvareckiene
Fla. ......................

Ig. Kamar, Oakland, Ca
lifornia

P. Kuliackas, (Įlardner,
Mass..................

Ch. Meškėnas,

....... 5.00 
urnas, De- 
.... 5.00 
, Miami, 
....... 5.00

3.00

.... 3.00 
Brooklyn.
.... 3.00

B. Kirstukas, Chicago,
Illinois ......................

Kearny, N. J.
Mirė Antanas Kušlys, gy

venęs po num. 45- So. Mid
land Ave. Tai buvo senas 
pažangietis, didelis pažan
giosios spaudos mylėtojas ir 
palaikytojas.

Jo palaikai buvo pašarvo
ti Shaw Funeral Home 
ir ketvirtadienį palaidoti 
Rosedale kapinėse Linden, 
N. J.

Giliausia užuojauta jo 
liūdintiems artimiesiems bei 
draugams. >->■

Šią žinią pirmadienį te
lefonu pranešė draugė Šim
kienė, kai antradienio 
“Laisvė” jau buvo išėjusi.

3.00
J. Cibirka, F

wav, N. Y.........
K. Kaptėnas,

N. Y..................

r Rocka-
.... 3.00 
Brooklyn. 
.... 2.00
mkus, K.
boklyn, N.

Po $1: Julia Ši 
Milinkevičius, Br 
Y.; Geo. Stasiukąitis, Fair
view, N. J.; A 
Philadelphia, Pa. 
len, Webster, N.

. Degutis, 
; A. J. Or-

Nuosavas povandeninis 
laivas

Penkiasdešimt dviejų me
tų anglas — tūlas misteris 
Duglas Praisas iš Bristolio 
po 4,000 valandų darbo su
konstravo miniatiūrinę po
vandeninę valtį, kuria jis 
tikisi keliauti per Atlanto 
vandenyną.

Stoughton, Mass.
Laiškas iš Lietuvos

Kalbant apie A. Sabienės 
laišką, rašytą Jonui Nevi- 
rauskui, įdomūs, rėksmingi 
yra sekami faktai:

Sabienės vyras buvo mo
kytojas, kilęs iš Pakalniškių 
kaimo, Gelgaudiškio par., 
Šakių rajono. Buvo man ži
nomas jaunose dienose. Su
ėjau jį ir 1930 m., kuomet 
buvau Lietuvoje. Smetonos 
laikais jis buvo pirkęs dva
rą. Perversmo metu jo dva
rą valdžia paėmė. Paskiau 
jis priklausęs slaptoje orga
nizacijoje, buvo išvežtas į 
Sibirą ir ten 1941 m. mirė. 
' Įdomaujate, kaip gyvena 
jo šeima? Tai atsako seka
mas laiškas:

—Įdedu savo vaikų foto
grafijas. Saulytė baigė 
technikumą, Ramutis, bai
gęs gimnaziją, baigė šofe
rių kursus. Po to 1 metus 
dirbo, dabar vėl mokosi au
tomašinų technikume. At
važiuos atostogų tik mėne
siui ir vėl išvažiuos dar me
tus mokytis. Tomskas labai 
toli nuo Lietuvos, tai gal 
vėliau perkels į Leningradą. 
Mano vyras mirė 1941 m. 
gruodžio 4 d., taip man pra
nešė pažįstami. Vincas Sa
bas su šeima grįžo pernai 
pavasarį, apsigyveno Kau
ne.

Dabar mano dukrelė grį
žo baigusi specialybę ir ga
vo čia dirbti fermose. Aš 
parvažiavau tik 1967 m. 
rugsėjo 8 d. Iki šiol gyvenu 
prie senos mamytės ir mo
kytojos sesutės, kol grįžo 
dukra. Dabar davė mums 
sunkvežimį ir atsikraustėm 
į naują vietą, iš aukštaiti- 
jos į Žemaitiją.

Čia vietos labai gražios: 
miškai, kalneliai, ten neto
li Šatrijos kalnas. Labai žy
di sodai, bus vaisių. Lietu
vos vaizdas labai pasikei
tęs, pagražėjęs. Daug ma
šinų, kombainų, traktorių, 
elektrinių. Kokie geri ke
liai! Jaunimas renkasi į 
klubus, vakarus, koncertus.

Graži mūsų mažutė Lie
tuvėlė. Kur nebūtum, pri
gimtis traukia j on sugrįžti.

A. Sabienė

Iš kalbos Rojaus Mizaros 
palaikų išleistuvese

Rojaus Draugai ir Bičiuliai,
Apie draugo Rojaus Mi

zaros nuopelnus pažangai, 
kultūrai, darbo liaudies rei
kalams būtų galima kalbėti 
ištisas valandas, bet čia lai
ko stoka.

čia mes susirinkome pas
kutinį kartą atsisveikinti 
su mūsų mieluoju draugu 
Rojum, išlydėti jo palaikus. 
Tai be galo liūdnos išleistu
vės. Sunku ir kalbėti. Sun
ku surasti žodžius išreiški
mui jausmų, susikaupusių 
širdyje.

Nors nuo tos dienos, kai 
mūsų draugas išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, jau prabėgo 
arti aštuoni mėnesiai, bet 
sunku tikėti, kad jo nebėra 
su mumis šioje salėje, ku
rioje jis yra tiek daug kal
bų pasakęs, tokioje daugy
bėje susirinkimų bei paren
gimų dalyvavęs. Kaip nesu
laikomai laikas bėga.!

Šis Rojaus palaikų išlydė
jimas į Tarybų Lietuvą yra 
mūsų judėjimo istorijoje gi
liai prasmingas įvykis. Tai 
labai svarbus įvykis. Iki šiol 
beveik visi mirę mūsų drau
gai veikėjai ir veikėjos, 
amžinai ilsisi Dėdės 
Šamo bei Kanados žemėje. 
Jų palaikai paskaidyti po 
visus Šiaurės Amerikos 
kampus. O dabar susirinko
me vieno mūsų pačių žy
miausių veikėjų pelenus iš
lydėti į mūsų gimtąjį kraš
tą — į Lietuvą! Rojus yra 
tik antras mūsų judėjimo 
atstovas urnoje sugrįžti į 
tėvynę ir ten Rasų ar ku
riame kitam gražiosios Lie
tu v o s kapinyne atsigulti 
amžinam poilsiui. Sugrįžta 
sūnus pas motiną!

Ir žinome, kad toji mo
tina savo sūnų sutiks ir pri
glaus su giliausia pagarba, 
su tikriausia motiniška

meile. Juk Rojus iš tikrųjų 
buvo ją apleidęs, teisingiau 
pasakius, buvo iš jos vargo 
išblokštas tik laikinai. Ji 
žino, kad jis ir svetur prisi
glaudęs ir gyvendamas, ją 
dar karščiau mylėjo, nė va
landėlei nebuvo jos išleidęs 
iš savo jausmų ir širdies. 
Jis rūpinosi ja ir sielojosi 
dėl jos pačiomis sunkiau
siomis jos gyvenimo dieno
mis ir su tikro gero sūnaus 
meile džiaugėsi, kai ji išsi
laisvino iš priespaudos ir 
pasirinko socialistinį-komu- 
nistinį kelią į laimingą ir 
šviesų rytojų.

O motina Lietuva savo 
sūnų suprato. Suprato jo 
jai meilę, jo jai nuopelnus 
ir jinai jį apdovanojo vie
nu pačių aukščiausių ir 
garbingiausių titulų—Liau
dies Rašytojo titulu. Ar gi 
ne visą savo gyvenimą Ro
jus pašventė liaudies inte
resams? Argi jis savo ta
lentinga plunksna ir iškal
bingais žodžiais per dau
giau kaip penkiasdešimt 
metų nerodė jai kelią į nau
jąjį gyvenimą? Mūsų Rojus 
buvo pirmutinis Amerikos 
lietuvis laimėti tokį aukštą 
pripažinimą.

Todėl ir jo gyvenimo 
draugės Ievos nutarimas- jo 
palaikus sugrąžinti Lietu
vos žemei buvo mūsų visų 
sutiktas su nuoširdžiausiu 
pritarimu.

Ir štai dabar mes čia su
sirinkome palinkėti jai lai
mingai atlikti šią be galo 
sunkią, bet giliausiai gar
bingą misiją: pristatyti ir 
perduoti mūsų draugo, mū
sų švietėjo, mūsų veikėjo, 
mūšų kovotojo, mūsų buvu
sio ilgamečio “Laisvės” re
daktoriaus palaikus Lietu
vos liaudies amžinai globai.

A Bimba

DOGMŲ REMONTAS
amž.) buvo liedinami 
kampiai piršto formos p 

' gai.
V Puošmenų gausa

z Didžiausią Stakliškių 
bio dalį sudaro kaklo p 
menos: įvairūs apskritus 
ovalo formos medalionai, 
auskarai, apyrankės, se 
karoliai, apvarai, pakš 
čiai, etc. Vienas medalio 
papuoštas net įvairių m 
ralų inkrustacijomis: kriš
tolo, ametisto, topazo, ma
lachito akimis ir kt. Reikia 
stebėtis, kain tie mineralai, 
kurių yra Urale. Uzbekis
tane, Altajuje, Užkaukazė
je pasiekė Lietuvą ir kdkiu 
pavidalu jie ją pasiekė: 
grubia forma ar anipąv 
linti bei nušlifuoti?

Net jeigu tie miner 
pasiekė Lietuvos terito 
ir pilnai paruošti, tai jų 
dinimas į meniškai padirb
tus metalinius puošmen 
liudija buvus Lietuvos s 
šakalių bei šaltkalvių djide- 
įį meistriškumą. Metalo gra
viravimui mašinų tuo n 
Lietuvoje nebuvo, dėlto įjuos 
metalinius puošmenis
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T—užgesusio laužo liepsna 
Ir žvaigždžių negyvų šviesa. 
Mėlynajam amžių dugne 
Guli protėvių mano dvasia, 
Pagonybės ataušęs akmuo 
Ir šventųjų aukų pelenai, — 
Lyg gaida tolimos dainos, 
Lyg tušti apleisti namai.
...Viską atmenu —- buvo naktį 
Ant dienos netikrų krantų 
Ir lyg žvyras — pagonių ugnis — 
Tarp aštrių Europos dantų. 
Ir įkaitusioj kalvių šivesoj 
Kalėm kuokas, kardus ir kirvius. 
Ir gūdžioj pirmapradėjo tamsoj > 
Gynėms žemiškus savo dievus.
Guvo mūšis — didžiulėj nakty, — 
Žemė kraujo nespėdavo gert. 
Mes atlaikėm, mes buvom tvirti. 
Tik dievai mūsų ėmė pavargt. 
Ir kažkas apraudojo draugus, 
Laužė baltas rankas ties brasta. 
...O paskui buvo rytas, dangus. 
Buvo duona — šilta ir keista. 
Pasidarė erdvu ir tylu, 
Ir šviesu — lyg geram sapne. 
Ir pajutom tada, kaip gilu 
Šičia amžių melsvam dugne...
Mes žinojom — ateis vėlesni 
Nuo kitų, pranašautų dienų 
Ir supras, kokia buvo ugnis 
Iš šaltų, negyvų pelenų.

Juozai Marcinkevičius

O

Atverski istorijos lapą:
Žudynės, karai, vergija;
Sūnus geriausius į kapą

aidė engta žmonija
Dėl šūkių, dogmų visokių, 
Dievų — vienokių, kitokių.

šiandien atstovai tų sektų, 
uriuos skerdė vienos kitas,

Savo priešus žada pamėgti, 
Lanko svečiuos šventyklas,

Dogmų klaidingų nebijo, 
Kai reikalai jų pašlijo. .

Kai istorija stumia šiukšlynan 
Prietarus, burtus, kerus, 
Viens kitam akių nekabina 
Šventikai, pamiršę karus, —

Į šventraščius jiems nusispjauti, 
Svarbu aukso vilnų gauti!

Vos laikas šventyklos piliorių
Pamatą birų paplaus,
Susispietę šešėly altorių,
Pasaulio žyniai posėdžiaus,

Ir dogmą, kuri jau senoka, 
Skubės pritaikyt epochai.

Nors dogmas saugoti liepė
Kaip vyzdį sektų tėvai,

, Modernia mintim apsišvietę 
Susirinkę visi vienon vieton, 
Tariasi magai, žyniai, 
Iš priešų tapę draugai,

Projektuoja kodeksą naują, 
Galios netekę liet kraują!

J. Subata

Imtuvas vietoj sagties
Eilėje užsienio šalių pra

sidėjo nauja mados banga. 
Šį kartą ji liečia ne sijonu
kus, bet diržų sagtis. Mer
ginos pradėjo nešioti kal
bančias ir grojančias sagtis.

Įprastas diržas vietoj 
sagties turi miniatūrinį 
tranzistorinį radijo imtuvė- 
lį. Dažniausia jis maskuo
jamas laikrodžio ciferblatu, 
tačiau tikrumoje laikrodžio 
rodyklės yra ne kas kita, 
kaip radijo imtuvo valdy
mo rankenėlės.

Aliuminiai lėktuvų 
takai

JAV pradedamos m o n- 
tuoti aerodromų startų juo
stos iš aliumininių surenka
mųjų plokščių. Jos klojamos 
ant žemės viena šalia kitos. 
Plokščių viršus grublėtas, 
o apačioj yra sutvirtinimo 
grotelės.

Montavimas tako, iš ku
rio galėtų startuoti viduti
nio dydžio reaktyvinis lėk
tuvas, trunka 72 vai.

Automatas išsiblaivyti
Vienos baruose pastatyti 

automatai z išgėrusiems išsi
blaivyti. Įmetus smulkią 
monetą, automatas api
purkščia kondensuotais 
amoniako garais.

“Roma į
Tokia antrašte raštas til

po “News of Religion” žur
nale gegužės 4 d. Spren
džiu, kad jis yra teisingas 
ir patiektas gerais norais. 
Jį patiekė David Nazzarel- 
la, “Associated Press” ben
dradarbis.

Sako: “Pergyvenus dau
giau negu gentkartę, Ro
mos katalikų tikyba ir eu- 
ropiškas komunizmas vis 
jautėsi esą dideli priešai. 
Karlas Marksas savo “Ka
pitale” įtarė religiją esant 
opiumu. Ir nors katalikai 
ir komunistai turi daug 
bendro ir užgiria tuos pa
čius principus, bet iki šiol 
nesurado bendros kalbos. 
Tačiau tragiški pasaulyje 
įvykiai ir jų pasekmės pri
vertė katalikus ir komunis
tus keisti pažiūras į vieni 
kitus.

Koegzistencijos tiks 1 a i s 
praėjusiais metais Tarybų 
Sąjungos Prezidentas Ni- 
kalojus Podgorny aplankė 
popiežių Povilą VI jo re
zidencijoje, pasisveikino, už
vedė kalbas ir surado labai 
daug bendro, ypatingai 
Vietnamo karo klausimu, ir 
kaip išgelbėti žmoniją nuo 
atominio karo pavojaus.

Taip vykusiai pasitarta ir 
vienas kitą pilnai suprasta 
bei įgyta pasitikėjimo, kad 
gentkarčių įšalimas greitai 
ištirpo, kova tarp dviejų 
ideologijų įgavo skirtingą 
pagrindą, geriau sakant, ji 
likviduojama.”

“Associated Press” bend-

Maskvą”
radarbis D. N. štai ką at
virai ir tvirtai pareiškia:

“Mes atėjom taip toli nuo 
praeities, eidami su naujo
ve, kad atgal grįžti jau ne
beįmanoma. Viską darysi
me, bet tik negrįšime į tas 
•pačias vėžes! Galimas daik
tas, kad vieną gražią dieną, 
ko niekas nebegali užginčy
ti, popiežius Povilas VI ap
lankys Maskvą . taip, kaip 
jis jau aplankė New Yor- 
ką.”

Mažai kam yra žinoma, 
kad popiežiaus atstovas 
vyskupas Agostino Casaro- 
li, ne visiems rodydamasis 
kas jis yra, dėvi civilinį 
kostiumą, vietoje dvasinin
ko aprėdalo, ir lankosi po 
žymesnius Europos mies
tus, ar jie būtų komunisti
nėse valstybėse ar kur ki
tur, ir viskuo informuoja 
Povilą VI. žinoma, tame 
nėra nieko naujo, o tik tiek, 
kad jis yra pažangus žmo
gus.

Sakoma, kad popiežiaus 
atstovas vpskupas A. C. 
vaidina svarbią rolę Viet
namo karo baigimo klausi
mu. Taigi, dvasininkų (ne 
visų) viešą pasisakymą sto
vėti liaudies pusėje galima 
sveikinti.

Popiežiaus Povilo VI pa
veldėtas posūkis nuo Jono 
XXIII rūpintis žmonių ger
būviu, vietoje dangaus ka
ralyste, yra pagirtinas.

Dzūkelis
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ALBERTAS LAURINČIŪKAS

Kas gi iš tikro yra kanadietis?
(Pabaiga)

Vinipegas — Kanados 
kviečiij sostinė. Ne farn.e- 
riai pastatė šį miestą, ir ne 
....................... . ’ ’ Mikjie jį valdo. Jie miestus 
maitina, nors tesudaro 7|%> 
visų šalies gyventojų.

Sostinė ir politika
Kanados sostinė Ota va 

skęsta soduose ir tyloje. V 
sąrą ji žalia, žiemą—balta. 
Čia gyvena tie, kurie ku na 
šalies politiką. Bet čia te
ko sutikti ir tokių, kurie ne
sutinka su peršama politika 
ir gyvenimo būdu. Ka: 
dos sostinėje teko kalbėtis 
su keliais hipiais:

—Mes protestuojam pr 
mus supančią slogią ap 
ką... Mes pro tęs tuo j 
prieš karus, ir todėl d^lis 
mūsų, nenorėdami stipr 
valstybės, nedirba...

—Bet ar pagalvoja to' 
kad nedirbdami maitinasi 
kitų uždirbta duona?

— Tuo ir išreiški arr 
protestas prieš aplinką. .

Tolimieji Vakarai
Labiausiai man patiko 

kuveris — Kanados va 
į Ramųjį vandenyną. Iš 
nos punsės jį remia vanduo, 
iš kitos—didingi kalnai.

Kanados Atlanto vande
nyno pakrantė jau gy\ 
pilnakraujį gyvenimą, 
1791 m. pirmasis balfųjų 
žmonių laivas, vedamas 
pitono Džordžo Vankuverio, 
priplaukęs pavojingą Šiau
rės kelią, pasiekė vietą, ’ 
rioje dabar stovi Vank 
ris.

Šis laivas tapo istoi 
eksponatu Jūrų muziejuje. 
Prie įėjimo į šį muziejų 
vi 100 pėdų aukščio 
mas. Jis pastatytas Britų 
Kolumbijos provincijos įkū
rimo šimtosioms metinėms 
pažymėti. Šaltas kirvio 
nas, atėmęs gražuoliui 
džiui žalią gyvybę, su 
jam naują gyvenimą, 
bar šiame stulpe gyvena se
nieji indėnų dievai, gero
sios ir blogosios dvasios. 
Sužmoginti lokiai, varlės, 
sakalai klaikiomis akimis 
žiūri į tolumoje dunksantį 
miestą, ir negali atsistebėti, 
kodėl žmonėms prireikė 
statyti 26-34 aukštų vigva
mus, kodėl sidabrinių 
deli paukščiai kyla ir 
džiasi žemyn, kodėl žnjionės 
nejodinėja ant patogių 
tangų, o lenda į nepūtĮogias 
judančias dėžes.

Totemų Kanados 
muosiuose Vakaruose 
ma pamatyti ✓ ne tik 
Vankuverio Jūrų muziejaus. 
Įspūdingas yra totemų 
pų muziejus Britų Kol 
jos universiteto teritoi

Indėnus ateiviai sux 
rezervacijas, o jų diev 
į totemų muziejus. Indėnų 
dievai mirė. Bet gyveni
mas 
dievai padarė Kanadą 
kokia ji yra šiandien.

Pagarba transportini
Man teko keliauti 

riausiais Kanados k 
Ir plačia, visuomet 
8,000 k i lo m e t r ų ii 
Trans-Kanada magistrale, 
ir automobiliais Užk 
mis Montrealio gatvėihis, ir 
farmerių laukų keliukais.

Važiuojant Kanado 
ialis, prie daugelio 
galima pamatyti stovi

ne. Žmonės,
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ieš 
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ąm

nti

de,

as

an
ytai 
yie-

eno 
kai

ka-

ku- 
uve-

iniu

Į. StO- 
;ote-

plie-
me-

kų. Šie ratai su ištisomis 
ateivių šeimomis, pamažu 
girgždėdami, pravažiavo vi
są žemyną nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno krantų. 
Dabar jie ilsisi prie gražiai 
prižiūrimų namukų ir vi
sais savo dažytais stipinais 
pergalingai šypsosi.

Medinis ratas Kanadoje 
viešpatavo kelis šimtmečius. 
Paskui jį nurungė geležinis. 
Jis riedėjo1 greitai, bet buvo 
labai lepus — jam reikėjo 
nutiesti geležinį kelią. Ka
nados šimtmečio proga Ang
lija padovanojo jai seną 
garvežį, kuris prieš 30 me
tų Anglijoje sumušė pasau
lio greičio rekordą. Jis da
bar stovi netoli Montrealio 
esančiame Delsono garvežių 
muziejuje. Garvežiai-ekspo- 
natai nebelenktyniauja su 
vėju, jiems nebeatiduoda 
pagarbos stočių budėtojai, 
bet jie turi teisę didžiuo
tis — jie - padėjo padaryti 
Kanadą tokią, kokia ji da
bar yra.

Ar išsikovos tokią pagar
bą guminis automobilio ra
tas, kuris okupavo šiandien 
visus Kanados kelius, sun
ku pasakyti. Tačiau šių die
nų Kanados žingsniai, be 
abejonės, paliks gilius pėd
sakus šios šalies istorijoje.

Baisus vaizdas
Vieną vakarą Montrealyje 

žiūrėjau 2 sukrečiančias te
levizijos laidas. Pirmoje bu
vo demonstruojamas jogų 
mokslas. Vienas žmogus vi
sų akivaizdoje badė savo 
kūną ylomis ir peiliais, o 
paskui šį žmogų jo žmona 
didelėmis vinimis prikalė 
prie kryžiaus. Iš jogo žaiz
dų neištryško nė vienas kraujo 
lašelis, o nuo veido nedingo 
paslaptingas, nuo Monos 
Lizos pavogtas, šypsnys. Jo
gas buvo kanadietis, ir šei
mininkai, pas kuriuos tą

eikė va^ar^ viešėjau, džiūgavo.
Da

i di- 
lei-

mus-

Toli-

prie

stul- 
imbi“ 
i jo j e. 
arė į 
us —

o ne 
;okią,

įvai- 
eliais.
gyva 

gurno

mšto-

s ke- 
namų 
nt ra-galima pamatyti stovint ra

tų tekinius. Tai pagarba 
transportui, kuris važinėjo 
tuomet, kai nebuvo 
betoninių magistralių 
ir paprastų žvyruotu

le tik 
, bet 
keliu-

—Tai, ką vakar sugebėjo 
padaryti tik indai, šiandien 
sugebam ir mes! — kalbėjo 
šeimininkas.

—Kaip žiauru! — piktino
si šeimininkė. — Kur tai 
matyta: kalti prie kryžiaus 
savo tikrą vyrą.

Tuo metu jogo žmona, 
tarsi išgirdusi gerosios ka
nadietės žodžius, ėmė trau
kyti iš vyro rankų ir kojų 
vinis ir išlaisvino jį nuo 
kryžiaus.

Po triukšmingos plaukų 
dažų reklamos televizijos 
ekrane pasirodė Vietnamo 
džiunglių vaizdai, sumirgu
liavo JAV parašiutininkų 
uniformos, suburzgė lėktu
vų motorai. Šiuos kino kad
rus televizijos žiūrovams 
parvežė iš Vietnamo vienas 
Kanados žurnalistas. Kino- 
kameros objektyvas buvo 
objektyvus. Jis vienodai 
ryškiai užfiksavo ir šokola
dą kramtantį amerikietį ka
rininką, ir nevgyvam viet
namiečiui ausis nuplaunantį 
amerikietį jūrų pėstininką. 
Prisipiaustęs ausų nuo la
vonų, jis susidėjo jas į ki
šenę.

—Kur jis dės šiuos suve
nyrus? — suriko siaubo ap
imta šeimininkė. —- Nejau
gi pasiųs juos savo motinai 
ar sužadėtinei?

Žmonių ausų kolekcionie
riaus veiksmai nustelbė vi
sa, ką rodė televizijos ek
ranas per pastarąsias die
nas, jų tarpe ir jogo kali
mo prie kryžiaus vaizdą. 
Šeimininkė neišlaikė, išjun
gė televizorių.

Kanadiečiai ir Vietnamo 
karas

—Vietname nekariauja ne 
vienas kanadietis! — pasi
didžiuodamas pasakė šeimi
ninkas.—Mes prieštaraujam 
amerikiečių agresijai. Mū
sų vyriausybė Jungtinėse 
Tautose viešai pasmerkė 
Vašingtono politiką, parei
kalavo nutraukti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus. 
Mes mokame kariauti, bet 
mes negalime remti agreso
rių.

Mano malonus šeiminin
kas su entuziazmu papasa
kojo, kad antrojo pasaulinio 
karo metu, kai Kanada tu
rėjo tik 12 milijonų gyven
tojų, sugebėjo sumobilizuo
ti 1 milijoną vyrų kovai 
prieš hitlerinę Vokietiją ir 
imperialistinę Japoniją. 40 
tūkstančių jaunų kanadie
čių paaukojo savo gyvybes 
už Europos išlaisvinimą iš 
fašistų priespaudos.

Šiandien kanadiečiai 
jautriai pergyven 
žemėje JAV turi: 
nes bazes.

Kanada, rodydama dides
nes pastangas ž 
mose didžiųjų va] 
tose, kažkodėl užmiršo kai 
kurias nepriklaus 
tybei reikalingas “smulk
menas.” Tik prieš pat 100- 
ąsias Kanados g 
tines, kanadiečiai 
jog jie neturi nei 
tybinės vėliavos, 
o kariuomenė r 
uniformos. I960 
mentas patvirtirj 
nę vėliavą — raudoną klevo 
lapą, baltame r 
kraštais fone, vietoj angliš
kų uniformų ka 
kanadiškas, var^onin i n k o 
Kalikso Lavai j e 
kurtą melodiją ' 
patvirtino valstVbiniu him
nu.

Londone iki 
Kanados konstit 
ralienė. Konstit 
da 
nę

ta, jog jų 
savo kari-

engti pir- 
stybių gre-

omai vals-

imimo me- 
prisiminė, 
savo vals- 

nei himno, 
eturi savo 

• m. parla- 
o valstybė

audon ais

dams įvedė

1880 m. su- 
0 Kanada”

šiol tebėra 
ucija ir ka
uciją jie ža- 

o karalie-parsigabenti, 
palikti.

Nuotai
Kanadoje gyvos antia- 

merikonizmo nuotaikos. 
"J__ k,-IVj laikraščio
Montreal Star” žurnalinis 

eibė plačią 
asm etinės 
zacijos kon-

kos

Sekmadieninis 
a 

priedas p a s k 
ataskaitą iš k 
“TOPS” organi 
ferencijos. Ši organizacija, 
kurios pilnas pavadinimas 
“Numesk svarą svorio pro
tingai,” jungia 
dos moterų, ko 
savo svorio sumažinimą. 
Šios sąjungos narės tiki, jog 
kiekvienoje ap 
teryje slypi d

4,500 Kana- 
ivejančių u ž

kūnioje mo- 
ar viena —

plonutė ir grakšti — mote
ris. Reikia tik rasti kelius 
jai išeiti į pasaulį, šis kelias 
grįstas atitinkamais maisto 
racionais.

“TOPS” metinė konferen- , 
ei ja vyko prieš pat Kana- : 
dos šimtmečio jubiliejų, ir ; 
ta proga suvažiavimo daly- į 
vės pademonstravo savo j 
patriotizmą, nutraukdamos . 
bet kokius ryšius su seseriš
ka amerikiečių moterų or
ganizacija, kurios štabas 
yra Milwaukeje ir kuri tu
ri 147,000 narių. Sutvirtin- 
damos savo antiamerikoniš- 
ką žingsnį, apkūniosios Ka
nados moterys pakeitė ir 
savo organizacijos pavadi
nimą. Dabar jos pasivadino 
“CCCCC” (“Kanadietės — 
kalorijų skaičiuotojos nuo 
kranto iki kranto”).

Kuo baigsis šis moterų 
karas, sunku pasakyti. Kaip 
ten bebūtų, šis linksmas 
įvykis atspindi tam tikras 
kanadiečių nuotaikas savo 
kaimynų atžvilgiu.

Nors atsispirti ekonomi
nei amerikiečių ekspansijai 
kanadiečiai ne visada pajė
gia, tačiau jie tvirtai tiki 
ateitimi. Minėdami savo ša
lies šimto metų jubiliejų, 
kanadiečiai apskaičiavo, jog 
dar po šimto metų jų ša
lyje bus 132 milijonai gy
ventojų.

Kanada didelė šalis, ji tu
ri ir didelių problemų. Bet 
Kanada ir jauna, todėl iš
spręs tas dideles problemas.

Ir vis tik—kas yra kana
dietis?

Vienas laikraščio skaity
tojas į šį 'klausimą atsakė 
taip:

“Aš tikrai manau, jog 
nesu nei anglas, nei pran
cūzas, nei amerikietis...”

Už šį atsakymą kanadie
tis gavo redakcijos premiją.

Toks tokį pamokys
Jungtinėse Valstijose pa

ruoštas specialus projektas, 
pavadintas “Taikos pypkė”. 
Jis turės išplėsti liūdnai pa
garsėjusio : “Taikos korpu
so” veiklą: nuo šiol “pasi
keisti žemes ūkio patirtimi” 
su Lotynų Ame.rikos indė
nais bus siunčiami... JAV 
indėnai. Apie tai pranešė 
“Taigos korpuso” direkto
rius Džekas Vonas.

Sunku numatyti, ar su
teiks JAV indėnai kokią 
nors pagalbą savo Lotynų 
Amerik o s broliams, nes 
šiandien jie patys priklau
so labiau šiai atsilikusiai 
Jungtinių Valstijų gyvento
jų daliai.

Skaitytojas kaip rašytojo 
talkininkas

Žmogų, kuris audžia šil
ką, stato tiltą, spausdina ; 
knygą, sėja javą, vadina 
paprastu žmogumi. O iš tik
rųjų jis — kūrėjas. Genia
lusis Gorkis tvirtino: “Kiek
vienas žmogus yra truputį 
poetas.” Tai didelė tiesa. 
Nemuno krašto rašytojai iš 
skaitytojų gauna daug laiš
kų. Jų autoriai — įvairių 
profesijų žmonės. Bet jie 
menininką stebina subtiliu 
kūrinio supratimu.

Skaitytojas yra operatiš- 
kiausias ir nuoširdžiausias 
literato kritikas. Štai pasi
rodė Venclovos stambi at
siminimų drobė “Jaunystės 
atradimas.” Autorius, vaiz
duoja, kaip. Lietuvos padan
gę temdė fašistai. Veikalas 
suįdomino skaitytojus. Bet 
jis nesitenkino tik širdy pa
sidžiaugti autoriaus meile 
liaudžiai, pažangiai litera
tūrai.

Venclova man rašo: “Apie 
savo knygą gaunu daug at
siliepimų ...” Tačiau rašy
tojai ne tik pasižavi skaity
tojo nuomone. Jie stengiasi 
naujoje romano ar poemos 
laidoje įausti pataisas, ku
rių pageidavo Lietuvos 
skaitytojas — aukštos kul
tūros žmogus. Venclova — 
plataus garso menininkas. 
Jis turi didelį kūrybinį pa
tyrimą.

Apie Julių Janonį
Artėjant pavasariui Lie

tuva plačiai pagerbė Jano-1 
nį. “O kaip aš poetui grą
žinsiu skolą?,” pagalvojau. 
Respublikinė biblioteka nu
fotografavo mano apybrai
žą apie Julių. <

Kaip ją rašiau? Žiūrėda
mas į grotų surūdijusį vai
niką, klausydamas grandi
nių simfonijos, degdamas 
jaunystės patosu. Tai buvo

■ 1937 m.
Prie apybraižos pridūriau 

naujų minčių žiedelį. At
spausdinau ją ir rusiškai. 
Laikraštis nukeliavo į Uk- 
rainą—Truskaveco gydyk
lą. Štai iš gydytojos Dari
jos Kavkos gavau išsamų 
atsiliepimą. Mane nustebi
no medikės gili literatūri
nė nuovoka. Tartum ra
šo ne gydytoja, o meno spe
cialistas.

Dar labiau mane sujaudi
no, Ikad Janonį gerai žino, 
puikiai supranta ir Dniepro 
gyventojai. Daktarė Dari
ja Kavka audė savo1 poezi
ją: “Pajutau: Janonis sa
vo pasaulėžiūra darė įtakos

ir Jums. Apybraižoje atsi
spindi — Janonis revoliuci
nėm idėjom žavėjo Lietuvą. 
Poeto šalininkus net perse
kiojo.

Jo idėja—tai estafete
Janonio idėja—tai estafe

tė, kurią kovotojai, nugalė
dami sunkumus, nešė į at
eitį. Matyt, vienas tokių J. 
Janonio kūrinių pasekėjų 
buvote Jūs.” Sakoma: sti
lius — tai žmogus.

Kiekvienas skaity t o j a s 
turi labiau šlovinamus lite
ratus. Mano' stilistinė sti
chija — patosas, patetika. 
Ir ši gydytoja-skaitytoja ne
liko abejinga ir šiam mano 
stiliaus pobūdžiui. Ji tęsia: 
“Patosas turi skambtelti 
kūrinyje rečiau. Bet kaip 
būtinas stiliaus akordas... 
Man patiko Jūsų palygini
mas: “Frazių jūroje nepa
skandinti tiesos vilties.” 
Juk kaip jūroje neskęsta 
laivas, taip neskęsta ir auk
sinis tiesos grūdas.

Aš manau, kad rašytojai, 
kaip ir gydytojai, sugeba

mais krantais, o kitas—vil
nijančią upę, su aukštais 
krantais, su medžiais, su 
gėlėtomis pievomis—tai IJK 
riškas, tai patetiškas sti
lius. Ir nei vieno, nei kV 
to stiliaus skaitytojas ne
atstumia—nuoširdžiai įver
tina. Įvertina todėl, kad ra
šytojas ryškiomis spalvomis 
pavaizdavo liaudį, žmogų.

Filosofija moko: meni
ninkai talento požiūriu yra 
įvairaus dydžio. Jei liaudis, 
jei masės, perskaičiusios 
kūrinį kurio nors autoriaus 
knygoje ar periodikoje, to 
vardą įrašė į širdį — jis ra
šytojas. Bet būna, kad skai
tytojas išbraukia iš savo są
monės ir talentingą litera
tą. Kokiu atveju? Tada, 
kada kuris menininkas išsi
žada savo liaudies. Taip mi
lijonai skaitytojų užmiršo 
Hamsuną. Nes jis nulenkė 
savo galvą savo šalies oku
pantams — Hitlerio kartu
vėms. O liaudis troško, kacl 
jis su knyga jas sugriautų. 
Bet Hamsunas tam neturė
jo drąsos.

Ir bičiuliška parama
Padeda literatui kopti į 

meno-kalną ir rašytojo bi
čiuliška parama. Ji pasi-

teisingai suprasti žmogaus reiškia ne tik vieša kriti-
pojūčius, psichologiją, min
tis... ” Toks subtilus me
dikės nusimanymas meno 
klausimais mane paskatino 
susimąstyti. Pagalvo jau: 
“Kodėl gydytoja moka taip 
raštingai, giliai suprasti 
rašytojų kūrybą?” Ir atsa
kiau: “Gydytojo profesija— 
viena sunkiausių. Gydytoju 
tampa tik tas, kas tūri ta
lento ugnį.”

Be to, kol studentas stu
dijuoja medicina, jis mokosi 
ir filosofijos. Taigi mūsiš
kis gydytojas — tai plačia
šakė asmenybė. Tatai paju
tau ir iš ukrainietės pasisa
kymo.

Buvau nustebintas
Bet jos laiškas mane nu

stebino dar vienu akordu. 
Ji įpynė ir lietuvišką saki
nį: “Labą dieną.” Ji pa
aiškino: “Kai kuriuos lie
tuviškus žodžius įsidėmė
jau.” Pasirodo, Truskaveco 
gydykloje Darija Kavka 
sėkmingai išgydė nemažai 
ligonių ir iš Lietuvos. Čia 
gydosi inkstininkai ir kiti. 
Ją ir gerbia už meistrišką 
gydymą. Ukrainietė tęsia: 
“Lietuvos nemačiau. Bet 
Vilniuje, Kaune, Palangoje 
turiu daug bičiulių. O su 
vienu kauniečiu chirurgu 
sunkiam ligoniui sėkmingai 
nustatėme diagnozę.”

Taigi žmogus, išaugęs ant 
; Dniepro kranto, su meile 
sutinka Nemuno brolį ar 
seserį, — išgydo ir su sau
lėta šypsena palydi į gim
tąją šalį.. Ir pagalvoji apie 
tokį žmogų, spinduliuojantį 
tautų solidarumo idėja: 
“Būčiau Janonis, paberčiau 
ukrainietei lyrikos žemčiū
gus — saulutes. Paberčiau 
ir už Dniepro rožes, ir už 
gydytą ligonį kaunietį, ir už 
ant Nemuno kranto gimu
sią knygą, kurią gydytoja 
savo bibliotekoje padėjo ša
lia Ševčenko, Stelmacho raš- 
4-n **

ka, bet ir laiškais, nuošir
džiais susitikimais. Ir aš 
turiu daug literatūrinių bi
čiulių. Vienas jų—L. Niku
linas. Pavasarį jis apie ma
no gabalėlį audė: “Jūs apie 
Janonį, apie jo kūrybą pa
rašėte šiltai, jausmingai, 
nuoširdžiai. Gudaitį-Guze- 
vičių aš pažįstu. (Apybrai
žoje priminiau, kad Guzevi- 
čius kalėjime suredagavo 
mano apybraižą apie Jano
nį. A. L.) Tai simpatiš
kas draugas. Žinoma, juirts 
sunku buvo laikraštyje at
skleisti visus savo pėrgyį£- 
nimus, kuriuos sukėlė kalė
jimas. Bet jūs atskleidėte 
tai, kas svarbus ir reikšmin
ga...”

L. Nikulinui sukako 75 me
tai. Apie jį atspausdinau 
savo dalyką. Jis mano žodį 
sutiko labai nuoširdžiai. 
Garsus rašytojas man rašė: 
“Gavau laikraštį su Jūsų 
straipsniu. Suradau vertė
ją. Tą dalyką išvertė. 
sidžiaugiau — mintimis Jus • 
apkabinau, padėkojau...”

Daug pasimokiau iš A. 
Venclovos, A. Guzevičiaus, 
J. Butėno ir kitų literatų 
laiškų.

Tokie ryšiai su rašytojais, 
su skaitytojais — tai laip
tai į liaudišką literatūrą, į 
paprasto žmogaus širdį. s

A. Liepsnom^' 
1966.VIII. 10, Kaunas

procentų Kauno Petrausko medvilnės audimo fabriko darbininkų—Beveik 80 procentų Kauno Petrausko medvilnės audimo fabriko darbininkų— 
jaunimas, profesinių technikės mokyklų auklėtinės.

Nuotrauktje: geriausia fabriko audėja Regina Eikevičiūtė (centre) dalinasi 
darbo patyrimu su draugėmis Virginija Kalinauskaite ir Aldona Dedelyte;

(M. Ogajaus nuotrauka)

Išvados ir atsiliepimai
Kokias išvadas rašytojas 

daro iš skaitytojo atsiliepi
mo? Kad skaitytojas kny
gą, kaip gėlę, priglaudė prie 
krūtinės. Kodėl? Todėl, kad 
jis romane ar poemoje pa
matė tikrą savo portretą, 
kad menininkas suprato 
skaitytojo sparnuotas min
tis. Bet vienas poezijos kū
rinys stiliumi primena ra
miai tekančią upę, su že-

Ultragarsas gydys 
anginą

Kijevo otolaringologijos 
mokslinio tyrimo instituto 
bendradarbiai, ištyrę, kaip 
ultragarsas veikia migdolų 
uždegimą, gavo sėkmingus 
rezultatus.

Jų išrastas naujasis me
todas bus pritaikytas klini
koje — ultragarsas padės 
gydytojams kovoje su an
gina ir įvairios kilmės lė
tiniais tonsilitais. Ultragar
sinė terapija pašalinių li
guistų reiškinių nesukelia.

Radijo basinukės
Anglij o j e pradėtos ga

minti “radijo basinukės” suk 
įmontuotu trumpų bangų 
siųstuvu. Aparatūra naudo
jama kojų judesiams tirti. 
Rezultatus priima ir užtu
šuoja specialus prietaisas.
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Iškilmingai paminėta

< pergalės diena
Vilnius. — Gegužės 8 d. 

pergalės prieš hitlerinę Vo
kietiją išvakarėse į Karių 
kapus Antakalnyje a t ė j 
šimtai sostinės darbo žmc 
nių, karinės įgulos atstov 
pagerbti atminimą tų, kuri
atidavė savo gyvybę už tė
vynės laisvę ir nepriklauso
mybę.

Į garbės sargybą prie am
žinosios ugnies aukuro sto
ja Vilniaus Radiotechnikų
mokyklos kursantai ir mer
ginos tautiniais rūbais. 
Prasideda tradicinis cere
monialas. Iškilmingai skam
ba poeto Bložės Rekviem ir 
Janonio “Neverkit pas ka
pą” žodžiai.

Į jaunuolius leniniečius 
kreipiasi artilerijos genero
las majoras Ziburkus. Tr 
mito orkestro lydimas, Aid 
choras atlieka kompozite - 
riaus Laurušo dainą “Orio
lo ir Nemuno žemėje”.

Prie šlovės obelisko artė
ja respublikos partinės or
ganizacijos ir vyriausybės, 
Lietuvos Kompartijos Vi- 
niaus miesto komiteto ir 
Vilniaus miesto vykdomoj 9 
komiteto vadovai. Obelisko 
papėdėje padėdami vainikai 
nuo Lietuvos Kompartijų s 
Centro Komiteto ir respub
likos vyriausybės, nuo par
tijos miesto komiteto i 
miesto vykdomojo komite
to.

Padedant vainikus daly
vauja Barauskas, Charazo- 
vas, Kairys, Sniečkus, Sun- 
gaila, Šumauskas, Mackev 
0ius, Morkūnas, Lietuve 
ministrų tarybos pirminir 
kę pavaduotojai Diržinska 
te, Drobnys, Kulvietis, Vi 
niaus meras Vildžiūnas.

Skamba Šautuvų saliui* 
salvės. Prie šlovės obelisk), 
prie žuvusiųjų narsiųjų ta
rybinių karių kapų padėt a 
va i n i k u s ir pavasariški .s 
gėles miesto įmonių ir įstai
gų, didžiojo tėvynės karo
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LAISVE

San Francisco, Cal HELP WANTED MALĖ Help Wanted Male

5 pusi

Help Wanted Male

Vaidmenis atlieka Tarybų 
Sąjungos, Italijos, Vakarų 
Vokietijos ir Škotijos akto-
riai.

A. Vaivutskas

Hartford, Conn.
Laisves choro parengimas 

gegužes 19-tą dieną
Laisvės choras pilnai pa

sirengęs priimti svečius ir 
palinksminti su gražia pro
grama. Dainuos geriausias 
solistas šioje apylinkėje V. 
Bekeris iš New Yorko. Pia
nu palydės M. Stensler. Ele- 
nutė Brazauskienė irgi ge
rai pasirengus parodyti sa
vo balselį dainose.

Laisvės choras irgi steng
sis pasirodyti geriausia po 
Vilma Hollis vadovybe.

Taigi, kviečiame visus 
būt pas mus geg. 19 d., 157 
Hungerford St. Pradžia 1 v.

Rengimo komisija

Baltimore, Md.
Visi dalyvaukime “Laisvės” 

piknike birželio 16 -tą
Iš karto buvo numatyta 

“Laisvės” naudai pikniką 
birželio 9 d. Bet dėl susidė
jusių sąlygų piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 16, d., 
6526 Holabird Ave., Balti
more, Md.

Prašome “Laisvės” skai
tytojus įsidėmėti laiką ir 
kviečiame dalyvauti pas 
mus birželio 16 d.

Komisija

Chester, Pa.

mo-
Ka-
ma-

veteranų, karinės įgule 
mokyklų, visuomeninių o 
ganizacijų atstovai, pibni 
riai.

Viršum kapinių aidi B 
thoveno Egmonto uvertii 
ros finalas, Dvorzako mel 
dija.

s
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Išeina į pasaulinį 
ekraną

Vilnius. — Lietuvių kino 
aktorius Budraitis tapo pa
tvirtintas pagrindiniam 
Kjforno vaidmeniui filme 
“Lanf iero kolonija” į ž y- 
maus rašytojo romantiko 
Aleksandro Grino apysakos 
motyvais.

Šią Mosfilmo ir Marando- 
vo filmo kino studijų gamy
bos pilnametražinę juostą 
filmuos čekų režisierius Ja
nas Smidtas.

Kitas lietuvių aktorius 
panevėžietis Donatas Ba-
nionis dalyvauja, filmuo
jant bendrą tarybinį-italų 
filmą “Raudonoji palapinė”.

Važiuosime į Baltimorę 
birželio 16

Gegužės 14 d. buvo 
tinoms pagerbti diena, 
dangi mano šimtametė
mytė gyvena toli už tūks
tančių mylių, tai nusitarė
me dieną praleisti su savo 
šeima | pasivaži n ė j i m u po 
pietinę New Jersey valstiją 
pagal Delaware upę, kur 
būdavo labai daug puikių 
vietų, bet dabar labai ap
neštos aliejumi, visai nebe
tinkamos maudymuisi.

Nuvykome į Avalon, kur 
gyveno Juozas Bekampis. 
Radome ten puikiausią vie
tą. Bet to mielo draugo 
niekur nesimatė, tai liūd
nai iy palikome tą vietą.

Grįžus namo telefonas 
skamba. Onutė Zalner šau
kia ir informuoja, kad Phi- 
ladelphijos draugai ir drau
gės nusitarė važiuoti į Bal
timorę, kur rengiamas 
spaudos piknikas birželio 
16 d.1 Tam tikslui paimtas 
antobusas su visais pato
gumais.

Kurie manote važiuoti į 
Baltimorę, užsisakykite vie
tą pas A. Zalner. Laiką 
praleisime geroje nu taiko
je. Baltimorės draugai vi
suomet vaišingai priima 
svečius.

Pokylis “Daily World” 
paramai

Gegužės 12 d., 
dienoj, mūsų apy 
energingų vyrų pastango
mis buvo suruošta 
pokylis bei pietūs 
salėje, Berkeley, 
tenka nemažas 1 
kad jie be moterų talkos 
pasistengė visą da] 
tą atlikti. O įdo 
kad jie patys visas 
lėšas sumokėjo, 
didesnė parama 
World” laikraščiuį 
Niujorke išeis.

Vyrai dirbo suta 
sušilę, nes svečių ^tsilankė 
apsčiai, dalis buvo 
žangių kitataučių, 
raška, tinkamai pa 
pobūvio prasmę bei 
minimam laikraščiui, prie
dui pademonstravo nepa
prastai gražų spalvotą fil
mą “Žemė, kurią 
Filmas yra Tarybd Sąjun
gos su jos nuostabiais pa
siekimais ir labai 
gamtovaidžiais. Su 
gėsi puiki Motinos

Beje, svečių tarjpe buvo 
specialiai atvykusi veikli 
Margareta Alvinieriė net iš 
Yucaipa, Calif. Alvinienė, 
buvusi sanfraciskietė, pasi
ilgsta savo ilgų metų drau
gų, o mes jos taip pat pa
siilgstame.
Lietuvos svečio išleistuvės

Los Angeles, Calif.—Ba
landžio 28 d. Jurgio ir Onu
tės Bernotų naujoj reziden
cijoj pasitaikė proga daly
vauti šauniame pobūvy bei 
malonaus svečio išleistuvė
se. Daugumoj šis pobūvis 
suruoštas Bernotų pastan
gomis vardan jų LLD kuo
pos.

Išleistuvės bei atsisveiki
nimas su maloniu svečiu 
Algirdu Smilga, Vilniaus 
Kapsuko vardo universite
to fizikos mokslo dėstyto-3 
ju. Algirdas Smilga Los 
Angeles universitete studi
juodamas praleido apie 8 
mėnesius.

Laike skanių vaišių Alg. 
Smilga pasakė atsilankiu
siems svečiams labai įdomią 
kalbą. Pav., papasakojo 
apie įgytus mūsų šalyje 
įspūdžius, ir nuosekliai pa
pasakojo apie Lietuvą — 
jos gyvenimą, pasiekimus 
ir t. t.

Apie Alg. Smilgos buvimą 
Kalifornijoje nerašysiu, nes 
teko nugirsti, kad vietinis 
reporteris,pasižadėjo para- 
portuoti spaudai apie tai ir 
bendrai apie šią gražią su
eigą.

Minimas pobūvis nesibai
gė vien svečio išleistuvėmis. 
Baigiant pokylį paaiškėjo, 
kad supuolė net trys šeimi
ninkų Bernotų sukaktys:

Motinos 
linkės

saunus 
Suomių 
Vyrams 
kreditas,

•bo naš- 
jmiausia, 

pokylio 
ad būtų 

“Daily 
kuris

rtinai ir

ir pa- 
A. Ta- 

. aiškinęs 
reikalą

myliu.”

gražiais 
tuo bai- 

diena.

Jurgio Bernoto gimtadie
nis, jų santuokos sukaktis 
ir gyvenvietės įkūrimo su
kaktis.

Širdingas linkėjmas malo- 
loniam svečiui Alg. Smilgai 
sėkmingai sugrįžti į Lietu
vą ir didelis dėkui J. ir 0. 
Bernotams už pakvietimą į 
neužmirštamą pobūvį ir 
bendrai už viską.

Šiame pobūvyje dalyvavo 
ir sanf ranci s k i e t ė s Valė 
Sutkienė, Telda King ir M. 
B—te.

Truputis apie ligonius
Viešint Los Angeles teko 

aplankyti sergantį Stasį 
Stasą Smithą. Jis sveikas 
būdamas buvo gana darbš
tus bei veiklus. Dažnai tek
davo skaityti jo sklandžiai, 
gražiai parašytas pažangio
je spaudoje korespondenci
jas. Jis pasakojo, kad šiuo 
metu jo sveikata pašlijus 
ir neturįs jėgų rašyti bei 
skaityti.

Patartina vietiniams Sta
sio draugams pasistengti 
aplankyti jį dažniau. Lin
kiu jam greitos sveikatos.

Kalbant apie ligonius, 
primintina bei apgailėtina, 
kad ir mūsų apylinkė ne
laisva nuo ligų. Mūsų 
veiklioji Ksavera Karosienė 
jau tūlas laikas negaluoja. 
Jos nelaimei, įsimetė skaus
mai į koją.

Antras ligonis — tai dos
nus spaudos rėmėjas Ado
mas Dagys. Jis gydosi li- 
gonbuty.

Augustas Baronas jau 
ilgas laikas kai nesveikuo- 
ja.

Nuoširdus linkėjimas vi
siems greitai susveikti.

L—ma
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Minersville, Pa.

FACTORY HELP needed imme
diately. No experience. Apply after 
8 AM. WALLACE PRODUCTS, Inc., 
S. W. cor 31st & Jeffferson St.

CE 2-9900
(38-44)

EXPERIENCED TOOLMAKERS
For jewelry, permanent position. 

Highest pay. Generous fringe bene
fits. Write sending resume to: Box 

G-10, Jefferson Building, 
Philadelphia, Pa. 19107 

(38-40)

FACTORY WORKERS. Exp. not 
neC., but helpful. 6 day work week. 
Rotating shift. Liberal benefits in
cluding group & life insurance, also 
profit sharing. We are looking for 
good, steady, reliable workers.

Apply in person to—
WESTFIELD RIVER PAPER 

Balligomingo Road, 
W. Conshohocken.

Help Wanted Female

co.

NURSES—RN’S & LPN

Excellent opportunity to start and 
grow with soon to open ICU. Ex
perience helpful but not nec., will 
train under ICU Head nurse and 
MID’S. Straight evening or night or 
rotating evening and night shifts 
with differential. Excellent benefits.

Call
CIRCLE TERRACE HOSPITAL,
Alexandria, Va., Nursing Office.

TE 6-6900 bet. 8 AM and 4 PM for 
interview and tour of unit.

(34-38)

Mirė
Gegužės 9 d. mirė Ona 

Senkuvienė. Gyveno po 140 
Sunbury Street. Laidotuvės 
įvyko 13 d. gegužės.

Velionė sirginėjo apie 
metus laiko. Prieš susirgi
mą dar gavo progą nuvykti 
į Lietuvą (1965 m.). Per 
daugelį metų ji ir jos vyras 
Kazys Senkus užlaikė užei- 
gą—Restaurant & Bar, po 
viršminėtu adresu. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą Kazį, 
sūnų Kazį, dukrą Birutą, 
žentą William ir du anūkus.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu į raštinę Senkų il
gametė draugė K. Rušins- 
kienė, brooklynietė.

Kadangi ir aš pažinojau 
visą Senkų šeimą, reiškiu 
jiems ištvermės jų liūdesio 
valandoje.— L. K—te.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
are 1st class Welders,You

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—AU benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

OPPORTUNITY. You arc wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)

PRODUCTION SUPERVISOR
Experienced. In line Supervision, 

time evaluation, and wiring tech
niques, strong electronics back
ground. Liberal benefits, excell, ad
vance opport, apply: DYNACO, INC., 
3060 Jefferson St.

(37-39)

OPERATORS—Expd.
Knit shirts and slacks. Zipper set

ters, collar & sleeve setters, etc. 
Seamers and hemmers, good pay. 
Steady work, many employee bene
fits. L. B. COREN COMPANY, 3330 
N. 3rd St. GA 6-4347. (37-41)

WOMAN
To clean small apartment, 

once a week.
Call LI 9-0424

Between 8 and 10 A. M.
(38-41)

MALE or FEMALE

Maje & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref.

Vacancies exist in various depart
ments. Modern factory.

Ex. rates and benefits.
ELASTIC FABRICS

OF AMERICA
Fort Washington Industrial Park, Pa. 

643-0707
(32-38)

DISHWASHING MACHINE 
OPERATORS

Full time or part time positions 
available in Dietary Dept, of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL
1648 Huntington Pike ■' 

Meadowbrook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

COUPLE
Vegetable cook and pantry woman. 

$200.00 per week. Apt. provided.
Call MI 6-1576.

BLUE BELL INN,
Blue Bell, Pa.

(37-42)

COUNTER GIRLS
Part time, 11 AM to 2 PM. Pleasant 

surroundings.
Devon & Wayne area. Excellent 

wages.
MU 8-1494

(38-39)

JOURNEYMAN Plumber with car. 
This is steady employment in 1st 
class jobbing and alteration shop. 
Health and accident insurance and 
other company benefits. Overtime. 
MU 8-5290 ‘til 5 PM. After 5 PM 
call MU 8-3933. (34-38)

MEN. General Laundry work. No 
experience needed. Steady 2 shifts.

Start $1.40 hour. Apply:
GORDON DAVIS LINEN 

SUPPLY CO.
1620 N. 11th St. (at Oxford St.)

(37-41)

Unskilled, dependable, middle aged 
Willing to learn to operate 

3-10 
good

man.
paper twisting machine. For
PM shift. Steady employment, 
fringe benefits.
FIBRE YARNS & FILLERS,

3rd & Somerset St., Phila., Pa.
(37-41)

Inc.,

CORRUGATED 
BOX MEN

Experienced & Trainees
Rotary Press Operators

Slitter Operators
Taper Operators

Two Motor Operators
General Factory Help

Top Wages & Fringe Benefits
Daily & Night Shifts
Apply 8 AM. to 5 PM 

Or phone for Appointment
MID-ATLANTIC 

PACKAGING SPECIALTY
, 4 Stump Road 

Montgomeryville, Pa.
Call: 855-5146 or LI 8-3844

(37-40)

DRAFTSMAN. Mobile construc
tion equip. 1-3 yrs. exp. in making 
detail drawings for machine or fab
rication shops. Top rates, 8 paid ho
lidays, pd. vac., pension plan, medi
cal and surgical benefits for emp
loyees and dependents. Apply: — 
D-FAB ENGINEERING, Division 
of Fruehauf Corp. Route 202, Mont- 
gomerville, Pa. 247-3126. (37-41)

PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. NO EXP. 

NECESSARY. GOOD PAY & 
WORKING CONDITIONS.

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER.

APPLY•
HEPLON, INC., Ford Bridge, 
W. CONSHOHOCKEN, PA.

(37-41)

FOREMAN. Top Notch. Sewer and 
paving construction. 

Delaware County area.
Call SA 9-2959

(37-41)

FLOOR
MECHANICS

EXP. MEN
FOR TILE & CARPET

WORK.
STEADY EMPLOYMENT

CALL MR. STERN
AT

KI 5-7000
(37-38)

ROUTE MEN. To service vending 
machines. Exp. not nec. Must be 
honest and of impeccable character. 
If you have these qualifications and 
willing to work hard we will train 
you. An exec, salary for the men 
we select. ARCADE COIN-O-MATIC, 
818 N. Broad St., Phila., Pa.

(37-39)

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

) 37-43)

GOOD PAY 
AUTO BODY MAN •

Added benefits for the right man.
5 days, 42 hr. week. Holiday and 
vacation. UMBRIA AUTO BODY, 
Roxboro, Pa. IV 2-6094.

(37-39)

GOOD PAY 
WELDERS

Must work from prints, do own 
set ups with minimum of supervi
sion. SHEET METAL. Exp. req. to 
operate power sheer & brake. Lt. 
gauge fabrication. Clean shop, good 
benefits. Call Mr. Krivulka, 1-609- 
424-2266. Bet. 8 AM-5 PM.

(37-40)

A. Lipčius

s Dienos švente visą “Lais-

Draugiją. Ačiū už atviru- 
“Gimtasis Kraštas”.

—P. V. Gasparienė
Grand Rapids, Mich.

Sveikinu su Motinc 
vės” kolektyvą, skaitytojus ir kovotojus už taiką 
pasaulyje.

Taipgi sveikinu Lipt. D-tės ir Kultūros Ryšių 
su Užsienio Šalimis 
kus įr už spaudą —

Jonas Virbickas
Mirė Gegužės 18 May, 1958

Jau dešimts metų kai mirė mano mylimas 
gyvenimo draugas Jonas. x 

Prisimenu ir savo mylimą brolį

Karolį Barauską
ir brolienę LUCĘ

Ilsėkitės, mano brangieji, ramiai. Aš jūsų 
niekados nepamiršiu. Puošiu jūsų 

kapus gėlėmis kol gyva būsiu.
Michalina Karpawiciene 
(Virbickienė), Nashua, N. H.

Dumblių darbas
Anglų biologai elektroni

nei skaičiavimo mašinai pa
teikė duomenis apie visos 
mūsų planetos jūrų ir van
denynų vienaląsčius dumb
lius. Biologai nustebo, su
žinoję, kad dumbliai per 
metus suvartoja daugiau 
kaip pusantro milijardo to
nų geležies, aukso ir mag
nio. Vadinasi, vienaląsčiai 
jūrų organizmai perdirba 
metalo daugiau, negu visi 
pasaulio metalurgijos kom
binatai.

MACHINE EQUIPMENT OPER
ATORS. And helpers, particularly 
lathe men, part time or full time. 
Day or night. Will consider with or 
without exp. Easily accessible by 
interstate 95 or U.S. 1. ELECTRO
NITE CARBON CO., 10501 Decatur 
Rd., Philadelphia, Pa. NE 7-0600.

(37-40)

COOK
General for Ardmbre Golf Club.

5 Days a week. Salary open 
Free hospitalization. MI 2-5600.

(37-38)

FOR SALE
Farms & Country Places for sale. 

Woodhull Steuben Co. 125 acres of 
good farmland, close to Pa. State 
line. 11 rm. house. Large barn. New 
roofs, water in house ■& barn. New 
oil furnace & bath. Ideal for beef 
cattle. Creek & Spring water. School 
bus. TheXbest of big & small game 
hunting; Tools if wanted, call: 1-607- 
359-3840. Addison, N. Y. (38-43)

WOODWORKERS
Responsible persons with experience 
in small furniture pts. Int. diver
sified woodworking. Good pay and 
benefits. Must have own transpor
tation. . , .

Call 1-609-931-0224
(37-38)

SERVICE STATION Attendant full 
time. Mechanically inclined. Call 

ES 9-9951. ELKINS PARK
SINCLAR STATION, Township Line

& Church Lane, Elkins Park. r 
(37-41)

FACTORY LABORERS in Maple 
Shade Industrial Center. Annly in 
person to Mr. Kudenko 8 AM—4:30 
PM. Monday thru’ Friday.
CHERRY SPECIALTIES CORP. 

1-609-662-5551.
(37-41)

MAN. For lumber sales to retail 
trade. Knowledge of lumber, etc. 
desirable but not nec. Steady neat 
appearance and man who likes to 
sell and also do minor cutting and 
(little) non-professional work in the 
(small job) department of lumber 
annex. Phnoe 302-478-2900. Mr. Emil, 
‘til 6 PM. daily. (38-40)

Help Wanted Female

OPERATORS
New spacious air-cond. shop with 

steady work and very high earn
ings has openings for expd. front 
makers, section workers, joiners, 
small parts operators for better qua
lity dresses & sportswear. Unusual 
opportunity.

JUNEE LTD
1005 Market St., 7th fl., Phila., Pa.

(37-41)

SHEET METAL
Installer, mechanics 1st class, 

shopman, and fieldman and helpers 
exp. in comm, and residential work. 
Top pay, fringe benefits, year round 
employment. 609-854-0112, after 6 
call 609-428-5768 or 609-428-1065.

(38-44)

INSTLLATIONS UNLIMITED.
One of the largest installation com
panies in the city. One of the high
est paying companies, plus benefits, 
are looking for all types of APPLI
CATORS, SERVICEMEN & MEAS
URING MEN. With or without eq
uipment. Steady all year round work. 
1426 N. Front St. GA 5-3730.
„ - (38-40)
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Rojaus Mizaros palaikus 
išlydėjom į T. Lietuvą

Gegužės 11 d., 3 vai. 
piety, “Laisvės” salė j

po 
ri- 

sipildė antrą ir jau paskdti- 
nį kartą atsisveikinti mūsą 
mylimą rašytoją, darbo 
žmonių švietėją Rojų Mipa- 
rą — išlydėti jo palaiki! 
Tarybų Lietuvą.

Prie salės estrados Ii 
nas vaizdas: mažas sta 
kas. papuoštas lietuvišk 
audiniais, juostomis ir r 
donų rožių puokšte, i 
staliuko Rojaus paveiks 
nupieštas 1959 m. Vilni 
dailininko V. Petrulio; p 
šais paveikslą knygos for
mos urna—Rojaus pelenai. 
Šalimais stovi garbės sar
gyba, vieni kitus pakeisda
mi vyrai ir moterys: neto
liese liūdesy paskendusi 
di velionio žmona Ieva 
zarienė.

Susirinkusieji giliai s 
kaupe — visų veiduose ma'- 
tėsi liūdesys.

Gedulo programos ve 
jas Povilas Venta panr 
susirinkusius atsistoti ir 
la pagerbti mirusi. P. Vi 
ta trumpai apibūdina velio
nio gyvenimą. Aido c 
ras, vadovaujant Mikl 

sudainv o ja 
šiai 
len) ✓ • • nai 
na-

kl
ių 
ais 
lau-

as, 
uje 
rie-

sė-
Wi-

įsi

dė- 
ašė 
ty- 
en-

ho-
re-

dai Stensler, 
“Ko liūdi, berželi” (žod 
Jovaro, muzika D. Yud 
ir “Prie Nemuno” (žod 
P. Širvio, muzika Palte 
vičiaus, o solistė N. yen- 
tienė — “Neverkit pas 
pa” (žodžiai J. Janonio, įnu- 
zika M. Petrausko.

Po to sekė eilė kalbėto
ji-

Br. Keršulienė sako: Su 
Rojum susipažinau prieš 50 
metų Binghamfone. Tuo
met aš ten gyvenau.' Ro
jus atvykdavo organizacijų 
reikalais ir būdavo m 
namuose svečias. Jis pa 
bėjo man ir mano sės 
(jau mirus) susipažinti 
pažangia veikla. Esu 
kino-a jam.

LDS prezidentas Richar
das Janulis trumpai pasa
kė. kad Rojus Mizara buvo 
didelis žmogus, rašytojas, 
darbo liaudies švietėjas, 
nuveikti darbai niekuo 
nebus užmiršti. Džiaugi 
si, kad jis buvo mano du 
gas.

K. Petrikienė: Jis di 
kovojo ir vyksta į Lietuvą 
amžinam poilsiui. Lii 
ištvermės jo žmonai leĮvai.

“Laisvės” administr 
rius Pr. Buknys serga, 
jo žmona Nastė, pakviesta 
tarti keletą žodžių, sąkė: 
Rojus Mizara buvo d 
žmonių vadas, jų gyvenimo 
švyturys. Jo šviesus a 
nimas visuomet gyvens 
širdyse. Linkiu Ievutei 
tvermės sunkiose dieno

Dr. A. Petriką prie 
mėnesius mirusį Rojų 
žarą prisiminė kaip gerą 
visuomenininką, gabų rašy
toją, lietuvių išeivijos švie
tėją.

Vincas Venckūnas: Si R. 
Mizara susipažinau 1928 m. 
Argentinoje. Tuomet 
ten gyvenau. Rojus bluvo 
pakviestas dirbti prie laik
raščio “Rytojaus.” Jis d|aug 
darbo ir energijos įdėjo 
ganizuodamas Argent i 
lietuvius. Jis parašė kn 
“Argentina ir ten gyvei 
ti lietuviai.” 

. Vienvbės leidėja V. J; 
liaviene: Miela Ieva, 
prantu ir atjaučiu, kad 
yra sunku pergyventi 
liūdesio dienas. Jos prime
na prieš kelerius m įtus 
tokį pat mano pergyventą

ka
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skausmą. Linkiu tau lai
mingos kelionės ir ištver
mės liūdesio dienose.

S. Večkys suglaustai pa
pasakojo velionio R. Miza
ros biografiją: jo nepapras
tus gabumus, jo sunkų kelią 
į kūrybą. Tačiaus Rojus 
buvo nepaprasto ryžto ir 
įisus sunkumus nugalėjo. 
Jo pirma knyga “Sliakeris” 
parašyta prieš 47 metus. 
Visos stambesnės jo kny
gos išleistos ir Lietuvoje, o 
kai kurios išverstos į rusų 
kalbą. Laisviečiai — per
sonalas ir skaitytojai — dėl 
jo mirties jaučiame didelį 
nuostolį. Raminamės tuo, 
kad jis mums paliko spar
čiai augančią savo žmoną 
mieląją Ievą.

Lilija Kavaliauskaitė; Ro
jus Mizara prieš daugelį 
metų suorganizavo vaikų 
mokyklėlę ir mokė juos lie
tuvių kalbos ir rašybos. Jis 
buvo mano mokytojas. Dė
kui jam, šiandien aš galiu 
laisvai kalbėti ir rašyti lie
tuviškai.

Po kalbos Lilija perskaitė 
užuojautos telegramas ir 
laiškus Ievai. Telegramos 
nuo Kanados Lietuvių Lite
ratūros Draugijos, nuo Chi- 
cagos “Vilnies” kolektyvo 
ir nuo niujorkiečių R. ir M. 
Baranikų; laiškai nuo: Ži
linskienės ir šeimos, Wor
cester, Mass.; P. Lapienės, 
Long Island; Jankeliūnie- 
nės ir V. Jokūbonio, Wa
terbury, Conn.; Ksaveros 
Karosienės, Califorhia; 
New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo.

■Kalba Jungtinių Tautų 
bibliotekos vedėjas Levas 
Vladimirovas Rojus Miza
ra iš triukšmingo New Yor
ko vyksta amžinajam poil
siui į jo numylėtą Lietuvą. 
Žmogui geriausias pamink
las — jo darbai. Jis teikė 
liaudžiai visą savo žinojimą 
knygoje ir žodžiu. Jis my
lėjo Lietuvą ir Tarybų 
Valdžią. Su Rojum dažnai 
praleisdavau laiką kalbėda
mi įvairiais pasauliniais 
klausimais. Liūdžiu tetekęs 
artimo draugo. Giliausia 
užuojauta Ievai.

Kalba Tarybinės Amba
sados Washingtone darbuo
tojas Vytautas Zenkevi
čius. Iš šios salės mes iš
lydėjom Rojų Mizarą ap
lankyti Lietuvą geroj nuo
taikoj, linksmai. Šiandien 
liūdesio prislėgti išlydime 
Rojų į Lietuvą amžinajam 
poilsiui. Rojus nekalbėjo 
apie mirtį, jis kalbėjo apie 
gyvenimą. Jam rūpėjo, kad 
jo gimtasis kraštas klestė
tų. Kartą besikalbant jis 
pareiškė, kad, jam mirus, 
jo palaikai būtų palaidoti jo 
gimtajame krašte. Šiandien 
jo norą išpildome.

Kalba žurnalistas Alber
tas Laurinčiukas. Mes nu
lenkiame galvas prieš mums 
brangų žmogų — rašytoją, 
žurnalistą, liaudies švietė
ją. Jis suprato liaudies rei
kalus. Visą savo gyveni
mą paskyrė kovai už taiką 
ir gražų darbo žmonių gy
venimą.

Kalba “Laisvės” redakto
rius, daugelio knygų auto- 
rinus Antanas Bimba. Apie 
Rojaus didžius darbus ga
lima kalbėti ilgas valandas, 
nes jo gyvenimas buvo gi
liai prasmingas. Tačiau mes 
čia susirinkome trumpam 
laikui. — atsisveikinti su 
velioniu, išlydėti jo palai-

kus į gimtąją Lietuvą am
žinajam poilsiui.

Paskutinė kalb 
nio našlė Ieva Mizarienė. 
Giliai sujaudinta, 
mis akyse, dėko; 
už pagarbą Rojų: 
jautą jai.' Sako, s 
kalbėti, negaliu šutapti su 
tikrove, kad Rojaus jau nė
ra gyvųjų tarpe. Ilki šio lai
ko aš vis galvojau, kad jis 
yra su manimi. O 
netenku jo amži 
du eiti jo pramintais takais. 
Dar kartą—ačiū

Gedulo progra 
apie dvi valandas

Žurnalistė Salomėja Nar- 
keliūnaitė visas apeigas įre- 
kordavo į juostelę ir įteikė 
Ievai nuvežti Lietuvon.

Po to Rojaus 
specialiu E. Kodžio limozi- 
nu grupė draugų 
Kennedy aerouos

Linkiu Ievutei 
liūdesio valandomis ir lai
mingai pas mus sugrįžti.

V. Eunkienė

Mire Juozas Ptašnikas
ėjo velio-

su asaro- 
o visiems 

ir užuo- 
.inku man

dabar aš
nai. Di-

visiems!
ma tęsėsi

palaikus

palydėjo j

ištvermės

state law 
veterans

Real Property Tax 
Law and Veterans

Ignorance of a 
is costing many
up to $5,000 a year in taxes, 
according to officials at the 
New York Sta 
of Equalization and Asses
sment.

Under provisions of the 
Real Property Tax Law of 
the State of New York, 
many veterans a 
to tax deduction 
ing amounts on 
property — property which 
is of a permane 
such as land or homes. 
However, state o 
that' few Vetera 
to be aware of t 
those who are1 of 
apply it properly 
benefits.

The tax law provides 
that' veterans 
prove they us0d certain 
“eligible funds” 
chase of their 
perty mayUlaim

te Boards

re entitled 
s in vary- 
th eir real

nt nature,

fficials say 
ns appear 
lie law and 
ten cannot 
to receive

who can

for pur- 
real pro

annual tax 
deductions in that amount, 

7 Eligible 
s received 
New York

up to $5,000. 
funds” are fund 
from federal or 1 
State govenmenps in vet
eran’s pensions 
nusės of most tvjies. These 
funds also includ 
ey paid as prise 
compensation and all in
surance, includi 
ends and refunqs, paid by 
the government.

Under the law 
of property” is 
include most mortgage pay
ments and any) improve
ments paid for 
eligible funds, 
direct purchase 6f property.

Property owned by the 
veteran’s wife, unmarried

and in bo-

g any mon- 
ner-of-war

ng divid-

“purchase 
defined to

with the 
as well as

Gegužės 3 d. Veteranų li
goninėje Niujorke mirė 
Juozas Ptašnikas, 48 metų 
amžiaus. Velionis gyveno 
Brooklyne apie 20 metų. Jo 
gyvenimą sutrumpino Ant
rasis pasaulinis karas. Li
ko nuliūdime žmona, dvi 
dukterys ir sesuo Amilė.

Juozas Ptašnikas gimęs 
Amerikoje, Pennsylvanijos 
anglių kasyklų rajone. Jam 
esant dar tik vienų metų 
amžiaus, jo tėvai jį išsivežė 
Lietuvon 1920 met.; taip
gi išsivežė ir dukrelę Ami- 
liją, kuri tuo laiku buvo 
apie 5 metų amžiaus. Jųjų 
tėvas, Martynas Ptašnikas, 
dirbdamas * anglių kasyklo
se, gavo mainierių dusuli 
(asthma), tai jis manė, kad 
Lietuvoj galės greičiau pa- 
sigydyt. Jie apsigyveno sa
vo gimtajame miesčiukyįe 
Užuguostyie (Trakų apsk
rityje). Bet likimas nu
sprendė kitaip: Martynas 
no poros mėnesių gyvenimo 
Lietuvoje mirė. Liko našlė 
su dviem vaikais.

Už kiek laiko našlei pa
sitaikė susitikt su ten pat 
gyvenančiu vyru, su kuriuo 
apsivedė. Vėliau, kai mer
gaitei buvo jau apie 17 me
tų, ji grįžo Amerikon. O 
po keliu metų ji parsikvietė 
čia broliuką Juozuką.

Kilus Antrajam pasauli
niam karui, Juozą pašaukė 
kariuomenėn. Po apmoky
mo, jis buvo išvežtas ka
riaut japonu fronte, Pacifi- 
ko salose. Ten jis buvo su
žeistas ir parvežtas namo. 
Čia pabuvęs tūlą laika ligo
ninėse. apsigyveno Brook- 
Ivne. Po kiek laiko apsive
dė ir išvažiavo gvvent į 
Hąrtford, Conn. Vėliau jis 
persikėlė gyvent Brookly

Brooklyne dirbti jau nega
lėjo, • nes pradėjo atsiliepti 
sužeidimai .hare. Valdiški 
daktarai pripažino jį inva
lidu ir paskyrė jam šiokią 
tokia pensiją. Bet iš tos 
pensijos keturiem šeimoje 
(jau turėjo dvi dukreles), 
sunku buvo žmoniškai pra
gyvent, tai žmona turėjo 
susirast darbą, kur dirbo ir 
dirbo iki jos vyras užmerkė 
akis. Žinoma, dirbs ir da
bar ...

Velionis Juozas pastaru 
laiku turėjo dvi sunkias 
operacijas ant širdies. Ant
rą operaciją turėjo gegužės 
3 d., po1 kurios jis ir mirė. 
Daktarai jį užmigdė, kad 
jis nejaustų operacijos 
skausmų — ir po operaci
jos jis nepabudo...

Palaidotas gegužės 7 d. 
kareivių kapinėse Long Is
lande.

Dar turiu pridėti kai ką: 
Juozo žmoną yra iš lenkų 
šeimos; gimusi Hartforde.

P. M. š.

widow or dependent pa
rents and children also falls 
under the provisions of the 
tax law.

Veterans may obtain de
tailed information from the 
New York State Division 
of Veterans Affairs, 255 
Washington Avenue, Alba
ny, N. Y. 12210. Inform
ation can also be obtained 
at the Veterans Administra
tion Regional Office, 252 
Seventh Avenue, New York 
City (telėphone 620-690).

LIŪDIME PRISIMINĘ 
Mirties metines

Mielą žmoną ir motiną

ANTANINĄ BALČIŪNIENĘ
Taipgi

Posūnį ir Brolį

VLADĄ BALTRŪNĄ
mirusį prieš du metus

— Ir nors liūdna tavo siela 
Kankinasi dar vis...
Sugrįžt negali jis (jie) miela 
Nors trokšta taip širdis. ...

Vyras—Pranas Balčiūnas į
Duktė—Ksavera Karosienė (

.San Francisco, Calif.

Tragikomedija
Sekmadienio anksti popie

tė, gegužės 12 d., Motinos 
Diena. Išeiname iš požemi
nio Brooklyne ant Grand 
St. ir Union Avė., ten, kur 
per penkiasdešimt metų 
girdėjai lietuvišką žodį ir 
kur tie patys lietuviai pa
statė įspūdingą vėliavos 
stiebą, ant Lituanica užvar
dintos aikštelės, atminčiai 
Dariaus ir Girėno narsio
jo žygio perskridime orlai
viu Atlantiką, lėkdami iš 
New Yorko į Kauną. Atvy
kę vizituoti draugę, žvalgė- 
mės, kur čia suktis.

Tik žaibo greičiu, skersai 
gatvės, užsidegė remontuo
jamas automobilis: Iš jo 
liepsna siekė net antrąjį 
artimo namo aukštą, at
rodant taip, kad ir tas 
namas užsidegs. Tragiko
medija! Gali kas ir žūti...

Vyras pribėgo prie arti 
ant stoiebo esančios raudo
nos dėžutės ir pasuko joje 
rankeną, pašaukdamas 
gaisragesius.

Staiga sucypė didelio sunk
vežimio ratų stabdžiai ša
lia mūsų. Iš jo iššoko jau
nas vyras, turintis rankoje 
priešgaisrinę šmirk š t y n ę, 
kokios pėdos ilgio ir apie 3 
colių diametro. Tiesiai jis ir 
nuskubėjo link liepsnojan
čio automobilio. 1 Liepsnos 
liežuviai pliekė į visas pu
ses, grasindami viskam ar
timam pavojų.

Šis vyras ištiesė tą savo 
priešgaisrinę šmirkštynę — 
kaip kokią adatą prieš mil
žiniškus ugnies liežuvius, ir 
paleido iš jos kokią garo 
srovę 3-4 sykius, ir gaisras 
tu oi išnyko...

Vyras, su šmirkštyne 
žvilgterėjo porą sykių, iš 
kur liepsna pirmiau tik 
pliekė, o dabar tik dūmai 
kiek smilkuliavo, atsigrįžo 
link mūsų ir savo sukveži- 
mio, atžingsniavo palengva, 
įlipo į sėdynę, prikabino 
prie sienelės šmirkštynę, 
spustelėjo koja gazoline 
myklį — ir išnyko iš visų 
akių, niekam nežinant, iš 
kur jis atvyko ir kur nu
vyko.

Palaukėme dar trejetą 
minučių, kaip ir daugelis ki
tų smalsuolių. Tik staiga 
pasigirsta švilpynių spiegi
mas, gaisrinių vežimų var

pų skambėjimas. Pasirodo 
jų vienas vežimas, kitas, 
trečias—pribūna jų net-sep- 
tyni. Du oficialų koman
dos automobiliai, vienas gal 
kokio šimto pėdų vežimas, 
vežantis milžiniško ilgio ko
pėčias, keturi kiti dideli 
sunkvežimiai, pilni visokios 
mašinerijos ir įrankių gais
rams gesinti; o ant tų ve
žimų užpakalio stovėjo po 
šešis gaisragesius žuvinin
kų ploščiuose, didelėmis 
skrybėlėmis.

Gaisriniai vežimai staiga 
sustoja. Iš jų iššoka gais
rininkai, sudarydami jau 
gerą, kaip kokią militarinę, 
armiją, nešini tai kirvius 
ilgais kotais ir smailiomis 
pentimis, tai knablius ant 
ilgų karčių, o kiti jų nešė
si užsikabinę ant pečių ne
mažos mieros chemines 
priešgaisrines šmirkštynes.

Visi jie žiūri link degu
sio automobilio, kur dabar 
nebuvo nei tokios liepsnelės, 
kaip užžiebto degtuko, bet 
nei dūmų jau nebebuvo.

“Kur gaisras?” pasigirdo 
balsas iš komandos.

“Užgesino!,” kas tai atsi
liepė.

“Kas užgesino?” 
“Vyras!” 
“Kur jis?”
“Nebėra jo! Ot, ten jis 

buvo,” kas tai vėl atsiliepė.
Apie tris tuzinus puikio

je sveikatoje vyrų, atvykę 
net septyniomis mašinomis, 
apsišarvavę ir pasirengę 
kovoti su neribotu gaisru. 
O čia nei liepsnelės, nei dū
melio nėra! Tenka grįžti 
visiems, iš kur atvyko, gais
ro neradę, kaip musę per- 
kandę; nors duok tam gal
von, kas kišo savo nosį į ne 
savo biznį ir* gaisrą užge
sino .... ’ ■ *

Iš šalies žiūrint, į galvą 
skverbiasi mintis, kad čia 
įvyko tokia penkių minučių 
komedija, kokią Jonas Juš
ka sugeba meistriškai su
kurti ...

A. Gilman

Parengimu kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengilf 
pietus Forest Parke. Pie^ 
tūs bus duodami 12 vai.

Ruošia Jonines
Prašome įsitėmyti, kad 

birželio 23 d. yra ruošia
mas JONINIŲ pokylis pas 
Joną ir Juliją Lazauskus, 
jų kieme. Tai bus Jonų 
pagerbimas.

Kitos grupės yra prašo
mos nieko tą dieną neruoš
ti.

Vėliau bus pranešta dau
giau informacijų. (38-39)

Newark, N. J.
Paskaita—World of To- 

Day. Skaitys Mr. V. A. Ya- 
kontoff, nuo Russky Golos. 
Įvyks geg. 26 d., 2 vai. dietf 
ną. Ukrainian Home, 723 S. 
14th St. Kviečiame daly
vauti.

Autobusu vykimas į Ar
row Park, Monroe, N. Y. 
Sekmadienį, birželio 2 d. 
Busas išvyks nuo Ukrainų 
Namo, 723 S. 14th St., New
ark, N. J., 8:30 v. ryto. Ke
lionė i abi pusi $2.50.

(38-39)
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Tai bent “sargai” .
Aną priešpįetę į banką 

556 Nostrand Avė. atėjo pi
nigų surinkėjų Wells Far
go agentūros uniformomis 
apsirengę du vyrai, išpildė 
reikiamą blanką, gavo ir 
ramiai išsinešė $198,000.

Už trejeto valandų įeina 
bankan pora kitų , panašių 
uniformuočių ir paduoda 
prašymą paduoti pinigus.

—Čia, vyrai, tur būt klys
tate. Pinigus jau šįryt iš
vežė,—pasakė nustebęs tar
nautojas. Šoko patikslinti 
dokumentus, bet jau pavė
luotai. Apgavikai buvę apie 
30 metų, balti, gražūs vy
rai, kokių labai daug ban
kuose matosi.

Brooklynietis Srour pate
ko po areštu už tai, kad jis 
turėjo penkinę — subway 
kasininkas atsisakė už ją 
parduoti tokenus, o jis įėjo 
be tokenų.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Skambinkite:

Mrs. Sophie Gerson
AFTON TOURS

PL 7-9595

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
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Serga
Brooklynietis Simonas 

Griškus, susirgęs ir guli 
Greenpoint ligoninėj, Kings
land Avę., Brooklyne. Lan
kytojai gali gauti daugiau 
informacijų prie INFORM
ATION DESK.

Jo duktė Tillie Wallace 
skambino, ir tuo laiku dar 
nežinojo kokiame kambary 
j e ijis randasi.

Jau ilgas laikas kai Grii^f 
kus nesveikuoju. Būtų ge
rai, kad jo draugai jį ap
lankytų ligoninėj.

Prieš desėtką metų, jis 
linksmindavo mūsų visuo
menę su smuiko muzika, 
linksmai pasišokdavo žmo
nės. Linkime jam sustip
rėti sveikatoje.

L. K—te.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas ant laikraščio. Ir jeigu 
nėra Zip CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Adei 
ja. (39-39)

Skaudi motinos diena
Jau praėjo 5 dienos kai 

iš Woodhaveno dingo ket- 
verių metų mergytė The
resa Riccio. Gal tūkstan
tis policijos su savanoriais 
jos ieškojo apylinkėje. Po
licija gatvėmis važinėjo šau

kiant jos vardą.
Mergytės motina tarp 

ašarų ir naktinių nemigos 
valandų poteriauja, tačiau 
nei “šventieji” jai nepade
da. Nelaiminga šeima gy
vena 74-11 87th Avė. Sa
koma, neseniai į ten atsi
kraustė.

IEŠKAU
Savo brolio Bronislovo Mažrimo. 

Skuodo rajonas, Mosiedos paštas, 
Rūkų kaimas. Girdėjau, kad dabar
tiniu laiku gyvena Argentinoj. Jei
gu kas apie ,j| Žinote, malonėkit man 
pranešti. Aš jo sesutė, Anna Davis, 
1080 Glen Edith Dr., Webster, Ndft. 
14580. (35-38)




