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įsakė karą laimėti 
per tris mėnesius
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KRISLAI
Nusipelnyta pagarba 
Pasimatysime Baltimorėje 
Pritrūkę kantrybės 
Inžinieriai “be galvų” 
Nė iš vietos
Jiems galvoti nebereikia

Rašo A. Bimba

Šios dienos “Laisvėje
Mate dalį sveikinimų mi 
Pranui Bukniui jo 80—o jo 
gimtadienio proga. Jais, 
nau, Pranas labai didžiuoj, 
Ypač jį jaudina sveikinimą 
Tarybų Lietuvos.

Prano nuopelnai mūsų 
žangiajam judėjimui la 
dideli ir garbingi. Jo k e 
riasdešimt trejų metų vei 
“Laisvės” administrator!
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pareigose yra graži sunkaus 
mo 
ku

didelio pasiaukoji 
Jaučiu, kaip sur 
iš tų pareigų pasi- 
Deja, reikia ska 

Tokiais a
ty- 
tsi-

darbo ir 
istorija, 
jam yra 
traukti,
tis su sveikata.
tikimais gydytojas yra mfisų 
visų “bosas”...

Bet Pranas žino, kad 
mes, kad kiekvienas mes
kime jam dar daug, daug g 
žiu laimingų metų. Mes “lai
svės” pastogėje jo labai, 
bai pasigesime. . .
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Direktorių Tarybos nutari 
“Laisvės” administrator! 
Stinkios ir labai atsakin
pareigos atitenka mūsų įstai
gos buhalterei-iždininkei Li
lian Kavaliauskaitei. Pasitjiki- 

kad ne tik visas “L 
personalas, bet ir 

su* ja n uosi rd

me,
vės’
laisviečiai
kooperuos ir padės jai tas
r eigas vesti. Linkime jai vii šo
kios sėkmės.

-ais-
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Jei kokie nors netikėtumai 
neužstos kelio, tai su dai ge
liu Pennsylvanijos ir Mary
land© laisviečių susitiksime 
Baltimorėje birželio 16 d. pik
nike. žinau, kad į šį šių metų 
pirmutinį spaudos pikniką 
ruošiasi vykti ir daugiau 
jorkiečių. Pav., žinau,
vyks Jonas Gasiūnas su žlmo- 
na.

Iš anksto prašome Balt: 
rėš laisviečius ruoštis mus ir
visus piknikierius aprūpinti 
ne tik geromis vaišėmis 
jūs visados padarydavote 
vo piknikuose), bet ir skaisčiu, 
saulėtu birželio oru!
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Prancūzijos buržuazija 
staraisiais keleriais metais 
bai didžiavosi 
Jos pelnai iškilo iki padar
Na, o Prancūzijos darb 
kai ir tarnautojai yra vieni iš 
prasčiausiai apmokamų darbi
ninkų visoje Europoje.

Jų kantrybė, matyt, iš 
mė. Jie rimtai ryžtasi buržu
azijos pelnus apkarpyti.

Prezidentas De Gaullė 
gandęs. Išsigandusi visa 
riausybė. Keli ministrai

si sė

išsi- 
vy- 
jau 
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Baisi nelaimė su atominiu 
submarinu “Scorpion”. Atro
do, kad jis bus nuskendęs su 
99 jaunais jūrininkais!

Submarino ieško lėktuv 
laivai.

Kaip surasti, kur jis 
giliųjų jūrų dugne?

Ir tai jau nebe pirma tokia 
Per (pastaruosius 

_... . i Junginės

li ir

guli

/nelaimė. Per i 
septynerius metus
Valstijos y./a praradusios 
tyjiis submarinus!
^(Tęsinys 5-tame pusi.)

sep-

Saigonas.—Slaptos direk- šono administraci 
tyvos pasiustos iš Washing- tatę “pagyvinti karą” Pie- 

' tų Vietname tiek, kad galė
tų išgauti iš Šiaurės Viet
namo nuolaidu 
derybose, kurios 
nieko neatsiekta.

K. Beech rašo, 
kongas “pagyvina 
ksmus,” kad jis 
trečiajam ofensyvui. Šiuo 
metu mūšiuose amerikiečių 
kareivių užmušama dau
giau kaip po 500 per savai- 

daugiau

tono Jungtinių Valstijų ko- 
mandantams Pietų Vietna
me su įsakymu laimėti karą 
greitai — per tris mėnesius.

Spaudos korespondentas 
Keyes Beech rašo, kad tos 
direktyvos turi mierį sulau
žyti “be išeities padėtį”, ku
ri tęsiasi per daugelį metų. 
Amerikiečiai su savo talki
ninkais turėtų išeiti karo 
laimėtojais greitu laiku. sužeidžiama

Pentagonas ir prez. John- kaip po 2,000.
tę,

Paryžiaus 
e iki šiol

kad Viet- 
karo vei- 

ruošiasi

De Gaulle paleido parlamentų,
paskelbė rinkimus

Rošė paskelbė, kad reikia 
sudaryti liaudies 
bę iš visų kairiųjų partijų 
ir kad Kompartija “yra pa
siryžusi užimti vi 
je vyriausybėje”.

V. Rošė nurodė, 
reikalaujame 
kai valdyti 
įmones ir įvesti ^isose eko
nominio gyvenim 
se darbo žmonių

Paryžius. — Prezid. de 
Gaulle pareiškė, kad jis ne
pasitrauks iš vietos ir ne
pavarys premjero Pompi
dou. Paskelbė, kad jis pą- 
leidžia parlamentą ir nauji 
rinkimai būsią pravesti 
tarp 20 ir 40 dienų. O šiuo 
metu jis naudosiąs visas jė
gas opozicijai nugalėti, “to
talitariniam komunizmui” 
kelią pastoti.

Pats pasiskelbęs diktato
rium ir naudodamas milita- 
rines jėgas opozicijai nus
lopinti, de Gaulle veidmai
ningai kalba, “komunistai 
siekiasi diktatūrą įsteigti.

Kompartijos gen. sekr. V.

Aukš. Teismas užgyrė 
drafto įstatymą

Washington. — Septyniais 
balsais prieš vieną Aukš
čiausiasis Teismas užgyrė 
federalinį drafto įstatymą, 
draudžiantį naikinti milita- 
rinėn tarnybon kvietimus.

Bostono universiteto stu
dentas David O’Brien buvo 
nuteistas 6 metams kalėji
mo už drafto kortos sude
ginimą. Dabar jo apeliacija 
į Aukščiausiąjį Teismą ne- 
užgirta.

Reikalauja baigti 
rasizmą mokyklose

Washington.— Aukščiau
siasis Teismas nutarė rei
kalauti, kad pietinių valsti
jų mokyklų tarybos, nieko 
nedelsiant, sudarytų planus 
pilnai mokyklų desegrega- 
cijai, kad su šių metų mok
slo pradžia segregacija mo
kyklose būtų baigta.

Teismas reikalauja, kad 
visose mokyklose rasinė 
diskriminacija būtų visai 
panaikinta. Tarimas apima 
ir “privačias” baltųjų mo
kyklas.

Varšuva. — Kinijos am
basada atidėjo diplomatini 
pasitarimą su Jungtinių 
valstijų ambasadorium še
šiems mėnesiams.

vyriausy-
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dčmokratiš- 
nacionalines

.0 pakopo- 
kontrolės

Generalinis s 
toliau tęsiasi. Un 
uždaryti. Darbi 
stu d e n t a i deir 
reikalaudami, kad 
rezignuotų.

treikas ir 
iversitetai 
ninkai ir 
onstruoja, 
de Gaulle

Anglija padeda JAV 
Vietnamo kare

— VietosHong Kong. 
komunistai išplatino lape
lius, kuriuose smerkia Ang
lijos valdžią, kam ji savo 
kolonijoje Hong 
džia Amerikai tu

Konge lei- 
rėti “kari-

Šiuo metu Jungtinių Val
stijų lėktuvnešis 
terprise” yra Hbng Kongo 
uoste. O šis laiva 
do j amas karui 
kaip karinė bazė

laivas “En-

s yra nau- 
Vietname,

KinguiNehru premij
New Delhi.—Mirusio In

dijos vado Nehru $13,320 
premija buvo pt 
muštajam dr. Ki 
skelbiamą tarptautinį soli
darumą prieš rasizmą ir 
karą.

iškirta už- 
ngui už jo

Tarybų Lietuva atsisveikino su savo tauriu sūnumi 
Rojumi Mizara. Į Rašytojų sąjungos rūmus, kur buvo 
pašarvoti brangaus tautiečio palaikai, dvi dienas nenu
trūkstamu srautu ėjo vilniečiai, delegacijos, atvykusios 
iš kitų respublikos miestų ir rajonų. Rojui Mizarai pa
skutinę pagarbą atidavė partijos ir vyriausybės vado
vai, rašytojai, mokslininkai, darbininkai, „ moksleiviai, 
žurnalistai.

Nuotraukoje — Garbes sargyba prie Rojaus Mizaros 
palaikų. M. Baranausko nuotr.

Kablegramos iš Lietuvos
Iškilmingai atžymėjo Gu- 

daičio-Guzevičiaųs 60 metų 
sukaktį

Vilnius. — Gegužės 25 d. 
Lietuvos sostinėje visuome
nė iškilmingai pažymėjo 
Lietuvos Liaudies .Rašytojo 
Aleksandro Gudaicio-Guze* 
vičiaus-60. metų..- sukaktį- 
Valstybinėje - ■ konservatori
joje įvyko didelis vakaras, 
kuriame “Kalvio Ignoto 
Teisybės”, “Brolių”, “Są
mokslo” autorių '’nuoširdžiai 
pasveikino revoliucinės ko
vos bendražygiai, rašytojai, 
visuomenės atstovai.

Gegužės 24 d. Lietuvos 
Aukščiausiosios T a r y b o.s 
Prezidiumo isaku Gudaičiui 
suteiktas Lietuvos TSR 
Liaudies rašytojo garbės 
vardas.

X
Pranas Buknys—Lietuvos 

žurnalistų Sąjungos garbės 
narys

Mielas drauge Pranai 
Bukny! Vilniaus žurnalistai 
ir visuomenės atstovai, su
sirinkę pagerbti jūsų gar
bingo 80-mečio, nuoširdžiai 
sveikina jubiliejaus ir išrin
kimo Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos garbės nariu pro
ga ir linki geriausios sėk
mės.

Tarybų Lietuvos žurna
listai žino apie jūsų kilnų 
ilgametį darbą “Laisvės” 
administracijoje, džiaug i a- 
si, kad jūs taip energingai 
darbuojatės pažangiajame 
Amerikos lietuvių judėjime. 
Reiškiame gilų įsitikinimą,

Užmušti 4 lietuviai
Geg. 25 d. netoli Washing- 

tono automobilio nelaimėje 
užmušti keturi lietuviai: dr. 
M. Slapšys, jo žmona Moni
ka, skulptorius < V. Raulinai- 
tis, O Puzinauskienė; sun
kiai sužeista A. Raulinaitie-. 
nė.

Slapšių mašinai sustojus 
prie raudonos lempos, ketu
ri jaunuoliai, važiuodami 
visu smarkumu, drožė 4 
Slapšių mašiną. Du jaunuo
liai taipgi užmušti.

Dėl Uogaus Mizaros
atminimo įamžinimo

Siekdami įamžinti Lietu
vos TSR liaudies rašytojo, 
pažangaus JAV lietuvių 
veikėjo Rojaus Mizaros at
minima, Lietuvos KP Cen- 4. 7
tro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba nuta
rė suteikti Rojaus Mizaros 
vardą Varėnos rajono Mer
kinės vidurinei mokyklai. 
Ateityje ji bus vadinama 
Merkinės Rojaus Mizaros 
vidurine, mokykla.

Druskininkų miesto vyk
domajam komitetui pavesta

vieną gatvę Druskininkuose 
pavadinti Rojaus Mizaros 
vardu.

Alytaus rajono Savilionių 
kaime, toje vietoje, kur bus 
paląidoti rašytojo palaikai, 
nutarta valstybės lėšomis 
pastatyti paminklą Rojui 
Mizarai.

Valstybinis spaudos ko
mitetas įpareigotas išleisti 
Rojaus Mizaros publicisti
nių straipsnių rinkinį, o 
kiek vėliau pradėti leisti jo 
rinktinius raštus.

Dingo atominis submarinas 
su 99 jūrininkais

Washington. — Jungtinių a______________________ .

kad ir toliau, mielas drauge 
Pranai Bukny, pagal išga
lės vaisingai darbuositės 
demokratijos, pažangos, 
taikos reikalui.

X
“Tiesos” dienraščio posė

džių salėje ivyko Vilniaus 
žurnalistų ir visuomenės 
atstovų susirinkimas i par 
kerbti pažanoraus Amerikos 
Lietuviu veikėjo, ilgamečio 
‘Laisvės’ administratoriaus 
Prano Buknio gimimo 80- 
asias metines. Susirinkimą 
atidarė Žurnalistu Sąjun
gos valdybos pirmininko 
navaduotoias. Apie artimą 
Roiaus Mizaros draugą la
bai šiltai pasisakė Lietuvoje 
viešinti EYa Mizarienė. Įs- 
nūdžiais iš susitikimu su 
Bukniu pasidalijo Vilniaus 
universiteto vvresnysis dės
tytojas Kapočius ir žurna
listas Žiugžda, neseniai grį
žęs iš Jungtinių Valstijų. 
Apie daug nusipelniusį pa
žangos labui jubiliatą kal
bėjo “Tiesos” vyriausias re
daktorius Zimanas.

Šiame minėiime ir buvo 
paskelbtas Lietuvos TSR 
Žurnalistu Sąjungos Valdy
bos prezidiumo nutarimas 
išrinkti Praną Buknį Lietu
vos žurnalistų Sąjungos 
garbės nariu.

Antanas Vaivutiskas

Valstijų submarinas Scor
pion, branduoline jėga va
romas, dingo audringame 
Atlante, nuplaukęs apie 2, 
100 nuo Norfolk, Va.

Paskutinį pranešimą ga
vo iš submarino, kad “labai 
blogas oras” gegužės 21 d. 
ir nuo to laiko nieko dau
giau negirdėti. Jame buvo 
99 jūrininkai. Submarinas 
turėjo grįžti į bazę pirma
dienį, gegužės 27.

Desėtkai laivų ir lėktuvų 
ieškojo visą Miką, bet jokių 
ženklų nerado. Submarinas 
skaitomas nuskendusiu At
lante.

Kunigas nubaustas už 
kovą prieš draftą

Baltimore, Md. — Paci
fistas kunigas P. Berringan 
nuteistas kalėjime išbūti 15 
metų už tai, kad jis anties 
krauju apipylė 1 militariųėn 
tarnybon šaukimo kortas.

Su juo kiti prieš draftą 
kovotojai taipgi nuteisti iš
būti po penketą metų ka
lėjime. Jie. sako, kad jų 
katalikiškas tikėjimas skel
bia “neužmušk,” tai jie ir 
priešinasi karui Vietname, 
atsisako užmušinėti žmo
nes.

Passaic, N. J. — Nuo di
džių liūčių smarkiai pakilo 
trys upės, apsėmė kai kurių 
miesteliu gatves. Daugiau 
kaip 1,000 žmonių turėjo 
išsikelti į aukštumas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.—Jungtinių Vals

tijų komanda prisipažino, 
kad amerikiečių helikopte
rio. bomba užmušė 6 Pietų 
Vietnamo aukštus valdžios 
pareigūnus.

Tel Aviv.—Bombai spro
gus namuose arabė motina 
ir trys vaikai užmušti.

Paryžius.—Prez. de Gaulle 
nuskyrė sekamiems parla

mentiniams rinkimams bir
želio 23 ir 30 dienas. Kai 
kurie darbininkai grįžta 
darban, bet dar milijonai 
tebestreikuoja.

Mirė Helen Keller, 19-ame 
mėnesyje po gimimo apaku
si, išgyvenusi 88 metus. 
Akla būdama, ji išsimoksli
no, patapo rašytoja, moky
toja, plačiai keliavo po pa
saulį.

Washington. — Izraelis 
pamokėjo $3,323,500 šei
moms žuvusių 34 oficierių, 
kai Izraelio torpeda nus
kandino Amerikos laivą Li
berty 1967'm. birželio 8 d. 
Tuo metu Izraelis kariavo 
su arabais.

Amalgameity unija 
paskyrė $250,000

Miami Beach ,Fla.—Amal
gameitų siuvėjų unija savo 
suvažiavime paskyrė $250, 
000 kovai su skurdu.

Unijos prezidentas Potof- 
sky pareiškė, kad tai bus 
parama naikinti beturčių 
lūšnynus ir statyti naujus 
namus.

Somers, N. Y. ----- D. B.
Grigas užmuštas, kai jo au
tomobilis atsimušė į du me
džius.

Guatemaloje badas siautėja
Lotynų Amerikos Krikš

čionių Sąjungų Konferenci
ja raportuoja, kad Guate
maloje badas siautėja, kad 
daugiau kaip pusė gyvento
jų kenčia nuo blogo maiti
nimosi, kad vaikų mirtingu
mas 40 kartų didesnis? kaip 
Jungtinėse Valstijose.

Konvencijoj dalyvauja 
1,000 negrą

Youngstown, Ohio.— Ne
gro American Labor Coun
cil konvencijoje dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis ne
grų delegatų. Tai didžiausia 
konvencija šios organizaci
jos istorijoje.

NALC prezidentas Cl. 
Robinson pateikė vyriausi 
raportą, kuriame atžymėjo 
negrų kovas prieš rasizmą 
darbuose ir abelname gyve
nime. Unijų vadovas Livin
gston aiškino, kaip svarbu 
negrams ir baltiesiems kar
tu kovoti prieš rasinę dis
kriminaciją. Daugelis unijų 
sveikino konvenciją.

McCarthy ir Nixonas 
laimėjo Oregoną

Portland, Ore. — Prezi
dentinis demokratų kandi
datas McCarthy gavo 46% 
visų balsavusių demokratų 
pirminiuose rinkimuose Or
egono valstijoje. Kennedy 
gavo 36%, Humphrey—4%.

Republikonų kandidatas 
Nixonas gavo 74%,Reagan 
—21%, Rockefelleris —5%.

Badas Texas valstijoje
Washington. — Kongresi

nis badui tyrinėti komitetas 
išklausė iš St. Antonio mie
sto atvykusį kunigą Ralph 
Ruiz, kuris pasakė, kad Te
xas valstijoje “badas egzis
tuoja. Mes neprašome pini
gų, bet prašome maisto”.

Texas viešosios labdary
bės komisionierius B. Hack
ney taipgi dalinai pripaži
no, kad jo valstijoje kai kur 
žmonės badauja arba serga 
nuo prasto maisto.
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Humphrey žodžiais tikėti 
negalima

VIENOJE iš vėliausi
Humphrey garsiai sušuki 
sų vyriausias 1

Aišku, kad šiuo___
demokratų piliečių balsus 
tus. Jis puikiai žino, kai 
rikiečių trokšta Vietnamo karui pabaigos ir taikos.

Deja, tiktai paskutinis neišmanėlis gali Humphrey 
žodžiais patikėti. Juk per visą laiką jis buvo vienas iš 
aktyviškiausių Johnsono 
propaguotojų. Jis trankosi beveik po visą pasaulį, gir
damas ir teisindamas karą ir jo plėtimą. Jis yra vy
riausias Johnsono ambas

Na, o dabar tas pat; Humphrey gieda, kad ir jis 
yra didelis taikos troškė jas. 
savo pirmesnio nusistatymo, 
kad jis smarkiai klydo 
žmonėms ir visai žmoni j d 
zidento Johnsono užsieninę politiką.

•šiai susuko: 
troškimas! r 
1 šiuo šūkiu

į kalbų viceprezidentas Hubert
“Taikos pasiekimas yra mu

Mr. Humphrey siekia laimėti 
savo kandidatūrai į preziden- 

d giliai šiandien dauguma ame-

politikos šiam karui praplėsti

adorius kalbėti jo vardu.

LABAI GRIEŽTAS 
PASISAKYMAS

Savo vedamajame “žai
džia su ugnimi” mūsų drau
gų kan a d i e č i ų “Liaudies 
Balsas” rašo:

Konservatų lyderis, Robert 
Stanifield, žaidžia su ugnimi, 
bandydamas patraukti savo 
pusėn Kvebeko francūzus. Jis, 
norėdamas pakenkti premje
rui Trudeau, pakartotinai tei
gia, kad procincialės vyriau
sybės gali tartis su užsienio 
šalimis apšvietos ir panašiais 
klausimais. Trudeau sako, 
kad tarptautiniams pakvieti
mams gali būti tiktai vienas 
adresas: Ottawa.

Iš tikro, prie ko gi Kanada 
prieitų, jeigu užsienio šalys 
pradėtų įkviesti provincijų vy
riausybes į tarptautinius pasi
tarimus, visai ignoruodamos 
federalę vyriausybę? Tai 
tų griovimas federacijos.

Povincijos turi ir gali 
rėti daugiau autonomijos
dujiniais reikalais, bet tarp
tautiniai reikalai priklauso 
Ottawai.

bū-

tu-
vi-

Kodėl tik vis

Niekur nėra jis atšaukęs
Niekur jis nėra pasakęs, 

ir sunkiai nusidėjo Amerikos 
i. kalbėdamas ir girdamas pre-

ti kėlė mintį, jog rašytojai 
daugiau dėmesio turėtų skirti 
publicistinei kūrybai, svars
tančiai aktualius politinio - vi
suomeninio gyvenimo klausi
mus, daugiau reiklumo publi
cistikai turėtų rodyti spauda.

Susirinkimas pritarė įverti
nimui, kurį padarė Vilniaus 
miesto partinė konferen c i j a 
LTSR Rašytojų sąjungos par
tinės organizacijos atžvilgiu, 
pareiškė pastabas kai kuriais 
Vyt. Petkevičiaus kalbos šio
je konferencijoje aspektais. 
Savikritiškai šią kalbą savo 
informa c in i am e pranešime 
vertino ir pats Vyt. Petkevi
čius. Kuomet kalba eina apie 
literatūros idėjiškumą ir par
tiškumą, ipasakė jis, asmeninės 
ambicijos turi būti atidedamos 
į šalį.

Susirinkę kopunistai pareiš
kė įsitikinimą, kad gera kū
rybinė atmosfera, respublikos 
partinės organizacijos dėme
sys ir draugiška kritika pa
dės ateity iškovoti tarybinei 
lietuvių literatūrai dar 
nių laimėjimų.

dides-

komunistai?!
ose iš karo Vietname komerci-VISUOSE pranešimi

nės žinių agentūros ir plačioji spauda kasdien links
niuoja komunistų vardą: 
munistų nudėta!” Nesą 
užmušta!”

Kodėl? Juk toli gra
priešinasi Amerikos agn sijai, yra komunistai, 
pusė jų nėra komunistai.
lis jų yra nepartiniai vietnamiečiai, taip, kaip ne visi 
amerikiečiai, kurie krinti kovos lauke, yra demokratai, 
nors jie ten yra pasiųsti 
mokratų Johnsonu priešakyje.

Visfi vietnamiečiai » 
' aiškiais veidmainingai^ j 

kiama Amerikos liaudį r 
Matote, žiūrėkite, ten ti 
reikalą! Ir taip pat, žinoma, 
daugelį šioje šalyje kare 
rui, bet tebėra prieškom 
siog sakoma: Žiūrėkite, 
tarnaujate ir padedate!

Ypač šis argumentais prieš karo oponentus plačiai 
naudojamas lietuviškoje reakcinėje spaudoje. Kiekvie
nas amerikietis, kuris kelia balsą prieš karą, apšaukia
mas komunistų agentu!

Ir negalima sakyti, kad tokia propaganda neturi sa
vo poveikio. Komunizm> baubas nėra dar praradęs sa
vo vertės reakcijai, nors, tiesa, jis jau gerokai nusidė- 

• vėjęs.

“Ten ir ten tiek ir tiek ko
to, “tiek ir tiek vietnamiečių

žu ne visi vietnamiečiai, kurie 
Gal nė 

Jei ne dauguma, tai didelė da-

demokratų vyriausybės su de-

LIETUVOS KOMUNISTAI 
APTARIA LITERATŪRĄ 
IR JOS PROBLEMAS

Literatūra ir Menas (bal. 
29 d.) rašo apie įvykusį Lie
tuvos komunistų pasitarimą 
literatūros klausimais. Tarp 
kitko, sakoma:

š. m. kovo 29 d. įvyko 
LTSR Rašytojų sąjungos par
tinis susirinkimas, skirtas ra
šytojų visuomeninio - politinio 
aktyvumo klausimams aptarti. 
Pranešimą apie rašytojų daly-

ame darbe 
(dybos sek-

v -------------- ----------

Pažangiam Amerikos lie
tuvių veikėjui, ilgamečiui 
“Laisvės” administratoriui 
Pranui Bukniui gegužės 27 
dieną sukanka 80 metų. Jis 
yra vienas iš tų Lietuvos 
sūnų, kurie paliko savo tė
vų žemę, negalėdami susi
taikyti su tuo metu esamo
mis sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis, ieškodami lai
mės ir teisybės, patraukė 
per Atlantą į tolimą ir le
gendomis apipintą šalį A- 

dien“Vrei’kia“7uošti "dirvą — meriką._ Tėvo pasakojimai 
griauti sieną, skiriančią indi- apie Pietų Afrikos darbo

nes — žmonių populiacijos ir 
individo — šeimos interesai. 
Visuomenė nepageidauja to
kių netinkamų individų, juos 
izoliuoja. Visuomenė gali pui
kiai apsieiti be galimo 50 pro
centų sveikų vaikų dėl kitų 50 
procentų — sergančių. Bet 
individas—ne. Kiekviena 
šeima nori turėti vaikų—pali
kuonių. Jie slepia nuo kitų 
ir savęs šeimyninę epiplepsiją, 
šizofreniją (protines ligas — 
Red.), giliai tikėdami, kad 
vaikas bus sveikas.

Ateities mokslui jau šian-

vidą ir visuomenę, įrodyti in
dividui jo pareigą prieš vi
suomenę.

zur-

ko j o apie kilnios širdies, ‘ 
daug nuveikusius žmones 
Antaną Šmulkštį-Smitą. Jo
ną Skliutą, Joną Vizbarą, 
Juozą Simanauską, Domi
ninką Jusiu, Justiną Baltu- . 
šį, Joną Smalenską, Povilą 
Bečį, Vincą Čepulį.

Pastaruoju metu P. Buk- 
nys sirguliuoja. Šių eilučių 
autorius, aplankęs sergan
tįjį Praną Buknį jo namuo
se, rado jį tokį patį, koks 
jis buvo ir anksčiau: smal
sų įvykiams pasaulyje ir 
Lietuvoje, nemėgstantį kal
bėti apie save ir vis tebesi
rūpinantį kitų reikalais.

—Žadėjau šią vasarą ap
lankyti Lietuvą, kurios ne
mačiau 61 metus, bet liga 
kuriam laikui nukėlė mano V 
planus,—todėl dabar, ture-, 
damas laisvo laiko, žadu* 
parašyti ką nors apie pa
žangių lietuvių gyvenimą 
ir darbus. Mūsų judėjime 
buvo ir tebėra labai daug 
gerų draugų, kurių vardai 
negali būti užmiršti. Labai 
norėčiau parašyti ir savo 
asmeninius atsiminimus, bet 
pirmiau noriu papasakoti 
apie kitus.

Pranas Buknys kartu su 
savo žmona Naste Buknie- 
ne gyvena jaukiame lietu- , 
višku gintaru ir darbeliais 
papuoštame bute. Jo gy
venimo draugė visada buvo 
greta jo. Ji yra “Aido” cho
ro dalyvė, visų parengimų 

i aktyvi talkininkė. II pasau
linio karo metais ji dirbo

I pažangiame JAV lietuvių 
komitete, kuris rūpinosi pa
galbos teikimu; laikinai iš 
hitlerininkų okupuotos Lie^ 
tuvos pasitraukusiems žmo-. 
nęms ir atliko labai didelį 
darbą. 1961 metais ji aplan
kė Lietuvą. Grįžusi į JAV 
ji su dideliu entuziazmu pa
sakojo apie tuos pasikeiti
mus, kurie įvyko jos tėvų 
žemėje.

—Ką jūs norėtumėte per 
“Tiesos” puslapius pasakyti > 
Lietuvos žmonėms ryšium 
su artėjančiu Jūsų garbin
gu jubiliejumi, — paklau
siau Praną Buknį.

—Lietuvos jaunimui aš 
norėčiau priminti, kad jis 
niekuomet neužmirštų, jog 
gyvenimas, kurį j ie dabar 
gyvena, pats savaime neat
ėjo, o buvo sunkiai iškovo
tas pasiaukojusių žmonių. 
Jaunimo pareiga papuošti 
gyvenimą, padaryti jį dar 
gražesnį. Savo amžininkams^ 
norėčiau pasakyti, kad mū
sų gyvenimas veltui nem^ 
ėjo, o “Tiesos” redakcijai 
turiu prašymą: siunčiu ke
letą mūsų gerų ir kuklių 
žmonių biografijų, portre
tėlių. Norėčiau, kad apie 
juos žinotų ir Lietuvoje.

Sulaukęs 80 metų, Pra
nas Buknys ir toliau lieka 
gretose tų, kurie nepavargs
ta, kurie, dirbdami ir ko
vodami kitų laimei, suranda 
ir savo asmeninę laimę.

žmonių kovas, kuriose jam I 
pačiam teko dalyvauti, ir : 
1905 mcMi revoliucijos įvy
kiai Liete./oje padarė vai
kiškoje Prano širdyje neiš
dildomą įspūdį. Todėl, kai 
devyniolikmetis jaunuolis 
atvyko į JAV ir čia pama- 1 
te didžiulius gyvenimo kon
trastus, jis greit suprato, 
kur glūdi viso to šaknys. 
Jausdamas, kad vienas 
žmogus ką nors nuveikti 
yra bejėgis, Pranas Buknys 
įsijungė į pažangių lietuvių 
judėjimą. Dirbdamas Stau- 
tone, Čikagoje, Pittsburge, 
jis išėjo sunkią ir kietą gy
venimo mokyklą.

Pranas Buknys daug jėgų 
ir darbo atidavė laikraščių 
“Kova” ir “Laisvė” platini
mui, darbininkų kultūrinio 
gyvenimo organizavimui, 
profsąjunginei veiklai. Jis 
buvo labai nuoširdus, ener- 
ginkas, bet kuklus, todėl jį 
visi gerbė ir mylėjo,
Amerikos lietuvių spaudos 

kooperatyvas
1925 metais “Laisvės” di-i 

rektorių taryba pasiūlė jaių 
užimti atsakingą “Laisvės” 
administra t o r i a u s postą. 
Šiose pareigose jis išdirbo 
43 metus. Per tuos metus 
jis labai daug ką padarė, 
kad “Laisvė” būtų tokia, 
kokia ji šiandien yra — vi
sų dorų lietuvių mylimu ir 
skaitomu laikraščiu.

Didelę įtaką jo gyvenime 
padarė susitikimas su Vin
cu Mickevičium - Kapsuku, 
susirašinėjimas su Angarie- 
čiu, bendras darbas su Ro
jum Mizara, Leonu Prūsei- 
ka, Kaziu Vidiku ir kitais 
žymiais žmonėmis. Jų ska
tinamas jis pradėjo rašyti 
“Laisvėje” ir kitoje pažan
giojoje periodikoje.

Pranas Buknys gerai ži
nomas ir Tarybų Lietuvos 
skaitytojams. Savo laiškuo
se “Tiesti” jis pasakoja apie 
gyvenimą ir likimus tų, ku- 
rie paliko tėvynę ir nuvyko 
į Ameriką. Daugelis jų vi
sas savo jėgas paskyrė ko
vai prieš socialinę neteisy
bę, įsijungė į bendrą visų 
amerikiečių pažangų judė
jimą bet neužmiršo savo 
gimtosios kalbos, neliko 
abejingi tam, kas darosi 
Lietuvoje. Pranas Buknys 
“Tiesos” puslapiuose paša-

JIEMS VISIEMS
DIDELIS GALVOSŪKIS

Pasirodo, kad Italijos ko
munistų puikus pasirody
mas rinkimuose pritrenkė 
ir mūsų lietuviškus menše
vikus. “Naujienos” rašo:

“Komunistų laimėjimai 
sukėlė galvosūkį įvairiems 
ekspertams. Italijoje nie
kada, nebuvo tiek mažai be
darbių, niekada gyvenimas 
nebuvo lengvesnis. Klausi
mas, kodėl žmonės balsuoja 
už komunistus, kada krašte 
viešpatauja gerovė. Užsie
nio reikalai šiuose rinki
muose vaidino menką vaid
menį, išskyrus komunistų 
ir kairiųjų socialistų reika
lavimą, kad Italija pasi
trauktų iš Nato valstybių 
pakto.”

Prie šių “ekspertų,” ži
noma,1 tenka priskaityti ir 
“Naujienų” redak torius. 
Jie, matyt, irgi komunistų 
pasirodymo pritrenkti

DIDELĖ TĖVŲ 
ATSAKOMYBĖ 
VISUOMENEI

Lietuvoje leidžiamo 
nalo “Pergalės” šiomis die
nomis mūsų gautame labai 
turiningame 4-ajame nu
meryje skaitome įdomų 
mokslinį J. Rubiko straips
nį “Ar žmogus turi teisę 
gimti sveikas?”

Žinoma, kiekvienas žmo
gus turi teisę gimti sveikas. 
Deja, kaip žinia, taip nėra. 
Giniė, gimsti ir veikiausia 
dar labai ilgai gims daugy
bė nesveikų, f Tam yra dau
gybė prięžžisčių, kurias J. 
lUibikas : pją^atUšnagrinė j a 
šiame straipsny j e. N emažą 
atsakomybę įtari pasiimti 
tie tėvai, kurie ypač savo 
protinės sveikatos stoviu 
negali pasididžiuoti.

Tiesa, nėra pilnai įrody
ta, kad protiniai netvirtų 
tėvų vaikai būtinai turi 
gimti taip pat protiniai ne
tvirti. Labai galimas daik
tas, kad jų vaikai gali gim
ti labai tvirto proto. Taip, 
yra pasitaikę. Bet taip pat 
tiesa, kad tokių tėvų vaikai 
greičiau gali gimti protiniai 
pašliję.

Kaip ten nebūtų, J. Ru- 
bikas tokiems tėvams duo
da sekamą labai rimtą pa
tarimą:

Genetika ir medicina šiuo 
atveju tegali nusakyti tikimy
bės įprocentą, o tėvai patys 
turi jausti atsakomybę prieš 
savo vaikus. Ir ne tik prieš 
ateinančią kartą, bet ir prieš 
visuomenę. Tačiau toks atsa
komybės jautimas yra suriš
tas su savo nepilnavertiškumo 
pripažinimu, o daugeliu atve
jų žmogus bijo pats sau šitai 

'prisipažinti. įTodėl, net ne
jausdami, jog gali būti liūd
nos pasekmės, žmonės gimdo 
vaikus, galvodami —- o gal 
viskas išeis gerai. Tai panašu 
į architektą, ’įųris; žinodamas 
savo žinių ribotumą, vis tik 
stato namą, tikėdamasis — o 
gal nesugrius, gal bus gali
ma suremontuoti. Blogą na
mą galima sugriauti ir jo vie- 

O jau gi-

vavimą visuomenini 
padarė sąjungos va 
retorius A. čekuoliš.

Rašytojai-komurisiai akty
viai aptarė svarstomus klausi
mus, principingai, nuoširdžiai 
reiškė mintis, kaip toliau stip
rinti literatūros partiškumą, 
jos pilietiškumą, nūdienišku- 
mą, kelti rašytojų - komunistų 
autoritetą. Ypač buvo at
kreiptas dėmesys į kūrybišką 
šio darbo charakterį, atsižvel
giant į tarptautinį {komunizmo 
judėjimą 
mą, o taip pat ryši 
imperialistų vedaniu nešvariu 
karu Vietname.
Kalbėjusieji, ypač M. Sluc- 

kis, J. Macevičius, daug dėme
sio paskyrė jaunimo auklėji
mo problemoms, rašytojų atsa
komybei šiame sva 
bo bare. Pastovūs kontaktai 
su kūrybiniu jauninu, idėjiš- 

saityti mūsų aukštąsias mokyk-1 kai ir meniškai brandūs, rašy-

(krikštijami komunistais labai 
elitiniais sumetimais. Tuo sie- 
ustatyti prieš Vietnamo liaudį, 
k su komunistais mes turime 

tuo siekiama išgąsdinti 
oponentų, kurie priešingi ka- 

mistiniai nusiteikę. Jiems tie
su kuo jūs susidedate, kam jūs

reakcinėje spaudoje. Kiekvie-

ad tokia propaganda neturi sa-

tiesa, jis jau gerokai nusidė-

Areštas - garbes ženklas?
JAU sunku ir besus

las, kurių šimtai studentų nebūtų paragavę gyvenimo" už 
grotų. Ypatingai daug didžiojo Columbijos Universiteto 
studentų turėjo progų si 
sienomis. Tik per vieną 
tai studentų ir studenči 
jų gavo ir gerokai apku

sipažinti su kalėjimų keturiomis 
gegužės 21 dieną beveik du šim- 
ą buvo sulaikyti. O kai kurie 
ti.

Juo toliau, tuo policdja darosi piktesnė ir brutališ- 
kesnė. Iš karto, kai studentų bruzdėjimas tik prasidėjo, 

■ svyravo ir abejojo, ar šauktis,mokyklų vadovybės dar svyravo ir abejojo, ar šauktis, 
ar nesišaukt! policijos buožės talkos studentams jaunas 
galvas paskaidyti. Dabar jau tik retu atsitikimu reikia 
skaityti tokią studentų demonstraciją, kurioje tuzinai 
studentų negautų policijos lazdų paragauti.

Atrodo, jog nebe toli tas laikas, kai areštas mūsų 
studentams jau bus garbės ženklu. Nepamatys kalėji
mo sienų ir neparagaus 
kaip avinai, žemai nulen 
tųjų mokyklų vadovybių 
daro stambiųjų kapitali 
rektoriai, prisakymus ii* nedarys nieko, kas sudrumstų 
“ramybę.“ Pav., jie ne 
kius mokyklų reikalus, 
tams visą žinojimą ir i 
masinio žmonių žudym 
ne vienas jų bus paimtas dar iš mokyklos ir pasiųstas į 
Vietnamą ir į kurį kitą ikarą būti tų pabūklų auka. Jiems 
nevalia vadovautis savo protu ir sąžine. Kas gi jie? 
Ogi “vaikai,” ogi, atsiprašant, 
protauja kolegijų ir universitetų direktoriai, kurie, kaip, 
sakyta, yra taip pat monopolijų ir bankų direktoriai, 
arba miestų bei valstijų apšvietos tarybos, kurias taip 
pat daugumoje sudaro stambiojo kapitalo pastumdėliai.

Gerai, kad mūsų studentija tokiai piktai filosofijai, 
tokiam nevalyvam aukštųjų mokyklų ir aukštojo moks
lo rolės supratimui ske bia kovą.

policijos buožių tik tie, kurie, 
kę galvas, ištikimai pildytų aukš- 

kurias didelėje daugumoje su
ktinių monopolijų bei bankų di-

turi teisės kišti savo nosį į to- 
kaip jų parsidavimas militaris- 
šmintį panaudoti patobulinimui 
oi pabūklų. Tai kas, kad gal 
s dar iš mokyklos ir pasiųstas į >41 i m* 3 i x tt * __ _ _

“snargliai”—už juos at- 
. » • 1 • 1 •' _

’.r

komunizmo 
socializmo patyri

am su JAV

rbiame dar-

tojų kūriniai čia ypač reikš
mingi.

V. Kadaitis paliete karku
riuos šiand i e n i n 
klausimus, pareikšdamas, kad 
pasirodžiusius kūrinius reikia 
principingai vertinti pagal vie
ningą idėjinį - estetinį kriteri
jų, kai tuo tarpu neretai esie- 
tizavimas kritikoje prasimuša 
į pirmą planą. Trūksta laik
raštinei kritikai ir operatyvu
mo. Padėtį, kalbėtojo nuomo
ne, galėtų išgelbėti bendros li
teratų Mr žurnalistų pastangos 
arba rimtesnis pokalbis kriti
kos klausimais.

A. Pocius akcentavo, kad 
jprincipingiau, idėjiškiau klau-’ 
Simai būtų svarstomi kūrybi
nėse sekcijose, Redakcijose, 
kad nuomonėmis svarbiais 
klausimais p a s i k e i s-tų kuo ton pastatyti kitą, 
platesnis rašytojų ratas. Ko- mūšio žmogaiis negalima su- 
munistų vaidmuo šiuose ipir-4 naikinti 
miniuose kūrybiniuose baruose 
ypač svarbus. Kartu kalbėto
jas pastebėjo, kad, deja, dar 
ne visi rašytojai vienodai vi
suomeniški, vienodai atlieka

ė s kritikos

lo rolės supratimui ske

KODĖL MES AUGAME?
Grupei Kalifornijos moksli

ninkų pavyko išskirti žmo
gaus augimo hormoną. Yra 
nustatyta jo struktūra. Hor
monas susideda iš 188 įvai
rių cheminių medžiagų. 
Amerikos chemikų draugi
jos žurnalas, kuriame iš
spausdintas šis pranešimas, 
nurodo, jog tai didžiulis at
radimas, atveriąs kelią 
žmogaus augimą reguliuo- 
jnčiam preparatui sukurti.

DEGUONIES KAUKĖS
Judriausiose Tokijo mies

to gatvėse labai daug auto
mobilių. Jų išmetamomis 
dujomis smarkiai užteršia
mas oras. Nelengva dirbti 
tokiose sąlygose policinin- 
kams-eismo reguliuotojams. 
Jie kartais taip apsinuodija 
dujomis, kad netenka są
monės. Miesto valdžia nu
tarė aprūpinti svarbiausių 
gatvių reguliuotojus deguo
nies kaukėmis.

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Visuomenės dėsniai 
jį saugo.

Jeigu žmonių būtų maža, 
gal ir pasiteisintų tokia 50 
procentų^ rizikos produkcija. 
Bet dabar žmonių trūkumu

jiems pavestus įpareigojimus.]nesiskundžiama. čia labai 
A. Baltakis, J. Požėra ir ki-* aštriai susikryžiuoja visuome- 
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Reikalingos griežtos refprmos visoje aukštųjų mo
kyklų vadovybės struktūroje. Areštai ir galvų skaldy
mas nėra atsakymas. Aukštosios mokyklos turi būti 
išlaisvintos iš monopolijų ir bankų direktorių rankų.

Lilija Kavaliauskaitė—“Laisvės” administratorė
Iki šiol draugė Lilija Kavaliauskaitė ėjp Lietuvių 

Kooperatinės Spaudos Bendrovės ir “Laisvės” iždininkės 
ir knygvedės pareigas,, o praeitasis.— gegužės 27 d. — 
Liet. Koop. Spaudos B-vės Direktorių Tarybos posėdis 
paskyrė ją ir abiejų įstaigų administratore. Tai pada
ryta todėl, kad buvusis šių įstaigų administratorius drg. 
Pranas Buknys dėl nesveikatos iš tų pareigų rezignavo,

Bendrovių čekiams pasirašyti paskirti naujoji ad
ministratorė Lilija Kavaliauskaitė ir Liet. Koop. Sp fi
ves Direktorių Tarybos prezidentas Povilas Venta.

Liet. Koop. Sp. B-vės direktoriai linki naujajai ad
ministratorei gerų jai patikėtose naujose pareigose sėk
mių ir stiprios sveikatos.

S. VETCHKIS .
\ , Liet. Koop. Sp. B-vės sekr.

Augaiai-indikatoriai
Kai kurie augalai ne blo- • 

giau už prietaisus parodo 
atmosferos užteršimą che- ‘ 
minėmis medžiagomis. 
Gvazdikai ir levažandis — 
neblogi etileno indikatoriai, 
vynuogės aptinka fluorą.

• Sočio selekcininkas So-~ 
rinas prieš 25 metus pasq£. 
dino nuostabų medį. Ant jo 
kamieno auga obuoliai, ci|- , 
rinos, apelsinai — iš viso.į^ 
vaisių rūšys.
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
(Tąsa)

O kas bus rytoj?
žmonių nepasi-Kaskart didėjo darbo 

tenkinimas fašistine valdžia. Kilo strei
kai, demonstracijos. Tautinm'__„l __Z_ Z_2 
iš kailio, norėdami sustiprinti : 
cijas, bet pastangos buvo bergždžios.

Dvasininkai jautė, kad 
turai artėjo galas. Kartu bažnyčios “ku
nigaikščiai’’ matė, kad 
daugiau žmonių atitolsta nuo bažnyčios. 
Taigi, reikėjo imtis prie

Viena iš tokių priemo

tininkai nėrėsi
i savo pozi-

fašistinei dikta-

vis daugiau ir

monių.
________ x_______nių buvo vysku

pijų vadovaujančių kadrų sustiprinimas 
dvasininkais, turinčiais 
veiklos patyrimą. Šiuo 
krečiai, vyskupijų valdytojų pagalbinin
kus — skyrė ir tvirtir 
ypatingai veiklių ir vis 
rintų jėzuitų tarpo. To 
arkivyskupas Skvireckas gavo savo pa-

gį, Vilniaus, ar- 
5—vyskupą Rei- 
s Karosas—vys-

didelį jėzuitinės 
5 kadrus — kon-

o Vatikanas iš 
apusiškai patik
liu būdu Kauno

^albininku jėzuitą Briz 
Kivyskupas Jalbžikovski 
niį, Vilkaviškio vyskupą: 
kūpą Padolskį.

... Prie gausiai valgiais apkrauto pie
tų stalo sėdėjo dviese: arkivyskupas 
Skvireckas ir naujai “iškeptas” vysku
pas, jo pagalbininkas B

—Niaukiasi, niaukias: 
vizmo, matyt, neišvengsime,— graužda
mas kalakuto kulšį, kaitėjo Brizgys.

—Tokia dievo valia..
Skvireckas. — Tik, žinai, man truputį 
baugu.

Cha, cha, cha, — net springdamas ėmė 
kvatoti Brizgys. — Baubti? O ko gi bi
joti? Juk jų konstitucija leidžia sąžinės 
laisvę.

—Kokia ten sąžinės
ro arkivyskupas. — Žemę atims, algas 
panaikins, iš mokyklų išvys, įves civilinę 
metrikacija. Sakyk tadž 
gi gyventi?

Pamiršę valgius, jie
Skaičiai kėlė pyktį, erz 
praslinko šimtai dvasininkų dvarų, ku- 
rjų savininkais taps ne kas kitas, kaip 
apdriskę kumečiai ir bernai. O algos ku-

rizgys.
dangus. Bolše-

— samprotavo

aisvė, — paniu-

mielasis, iš ko

ėmė skaičiuoti, 
ino. Prieš akis

nigams ir vyskupams?nigams ir vyskupams? Ne juokai ne
tekti beveik 4 milijonų Jitų, kurie iš vals
tybės iždo kasmet buvo išmokami dvasi
ninkams. Dar pridėti pusę milijono li
tų kunigų .seminarijų 
tybai, atseikėjamų iš v 
to. Uždarbis iš rinkliavų taip pat, be 
abejo, sumažės. O kur 
nytinių žemių?! Juk 
ganizacijoms priklauso 
čių hektarų pačių derlingiausių laukų.

— Ne, mano mielas, 
bus,—pakėlė nuo pribr: 
lapo galvą Skvireckas, 
pelnyti savo prakaitu.

—Pakentėsime, o pasjkui išplėšime su 
nuošimčiais, — ryžting 
lo Brizgys.

Skvireckas vertino Biįizgį kaip apsuk
rų dvasininką, užkietėjusi komunizmo 
priešą, bet kartu ir prisibijojo jo. Jam 
ypač nepatiko jo artima bičiulystė su jė
zuitų vienuolyno vadovais-vokiečiais Ki
nu ir Fulstu. Skvireckas gerai žinojo, 
kad šie jėzuitai rūpinasi tik vienu—Hit
lerio planų įgyvendinimū Lietuvoje. Kal-

ir bažnyčių sta- 
Jstybinio biudže-

pajamos iš baž- 
bažnytinėms or- 
apie 20 tūkstan-

ne taip lengva 
ižyto popieriaus 
— Teks duoną

i pakilo nuo sta-

kpu, jie to visai 
pradžioje tai ne
nutarė, kad mie-

bedamiesi su arkivys'ku 
neslėpdavo. Skvireckui 
labai patiko, bet paskui 
liau matyti Lietuvą Hitlerio negu bol
ševikų valdžioje.

Taip galvodamas, Skvireckas pamažu 
priprato prie Brizgio ir 
davė į jo rankas vadovavimą visoms ka
talikiškoms organizacijc: 
damasis, Brizgys ruošė 
grindį kovai prieš Tarybų valdžią.

palaipsniui ati-

ms. Jomis rem- 
katalikišką po-

Slaptas pasita rimas
Dešimtys tūks-Kauno gatvėse šventė.

tančių darbo žmonių Sveikina naująją 
Lietuvos vyriausybę. D 
apskriejo visą Lietuvį, 
džiaugėsi.

.. .Trims dienoms 
Liaudies vyriausybės 
metų birželio 20 dieną, 
gys sušaukė slaptą dv 
rimą.

Po vieną, lyg plėšikai 
mu šešėliuose, slenka : 
lAmigiškojo dienraščio 4 'XX amžius’ 
diktorius kunigas Prunskis, kunigai Sa
baliauskas, Puišys ir ki i.

Brizgys nepatenkintas. Susirinko tik

paugsmo banga 
Bet ne visi

praslinkus nuo 
sudarymo, 1940 
vyskupas Briz- 

asininkų pasita-

slėpdamiesi na- 
šį susirinkimą 

<” re-

Motinų atminimas
20 kunigų. Kiti, matyt, pabijojo. Ta
čiau, jo nuomone, pasitarimo negalima 
atidėti. Tokį nurodymą jam davė jėzu
itai Kipas ir Fulstas.

—Mūsų ramstis — Vokietija,—kalbėjo 
šiame pasitarime Brizgys.—Tik ja mes 
galime pasitikėti. Kitos jėgos, kuri pa
dėtų nuversti bolševikų valdžią, mes ne
turime.

Šias mintis Brizgiui pašnibždėjo ne tik 
Kipas su Fulstu. Tokie pat nurodymai 
buvo gauti ir iš Vatikano. Vatikanas 
išplėtė Lietuvos dvasininkų teises, ragi
no aktyvinti veiklą, nukreiptą prieš Ta
rybų valdžią. Vyskupams buvo suteik
tos labai plačios teisės..

Pasitarime dvasininkijos atstovai su
darė kovos planą prieš Tarybų valdžią 
Lietuvoje. Buvo nutarta kartu su nu
vainikuotais stambiais buržuazijos šu
lais ruošti teroristines grupes vienuoly
nuose, vyskupijų kurijose, kunigų semi
narijose, visokeriopai remti hitlerinius 
šnipus ir suteikti jiems prieglobstį.

Brizgys pateisino savo mokytojų vil
tis. Nuo pat pirmųjų Tarybų valdžios 
Lietuvoje atkūrimo dienų jis tapo vienu 
iš aktyviausių nacionalistinio ppgrindžio 
vadeivų.

Naktinis svečias
... Nūs k a m b ė j o vakariniai varpai. 

Ryškiai raudonavo saulėlydžio žara. Vi
duklės klebonas Simonas Jurgelis sėdė
jo laukinėmis vynuogėmis apsiraizgusio- 
je altanoje ir žiūrėjo į besipešą 
lakutus.

— štiš, nevidone! — pliauš 
rankomis, jie baidė įsisiautėj 
ną. — įkišiu į katilą, tai nedūiksi

Klebonas apsilaižė, lyg prari, 
kalakutienos kąsnį, o kalakutas, rodos, 
supratęs savo šeimininko kėslus, paliko 
savo varžovą ir, papūtęs uodegą, nu
krypavo už kampo.

Jurgelis, užsižiūrėjęs i kalak 
vo kiek nurimęs, bet dabar vęl nedavė 
ramybės .sunkios mintys. Nuo 
kai susirinkę gyventojai išviję viršaitį 
ir policininkus, jis nebeturi 
Nebe taip dosniai pasipildo iij* klebono 
kišenė. Žmonių bažnvčioje sumažėjo, 
rodos, ir vestuvių, ir krikštvnų rečiau 
bepasitaiko. O čia dar pasklido kalbos 
apie žemės reformą. Sako, ir ' 
žemę atims. Ką gi jis tada dar

Temo. Viršum bažnyčios bokš 
sėdamos skraidė kuosos.

nčius ka

bindamas

jęs riebų

utus, bu

to laiko,

ramvbės.

bažnytinę 
ys?
tų krank- 

Sulojo šuo. 
Jurgelis pašoko ir pasislėpė už altoriaus 
kampo.

Tyliai pradaręs vartelius, j kiemą įėjo 
vidutinio amžiaus žmogus. Apsidairė ir 
pasuko į klebonija. Jurgelis nut 
sirodyti. “Kas žino, kas jis 
nas,”—pagalvojo klebonas.

Praėjo kelios minutės. Su 
klebonijos durys, ir patyliukai 
kų išsėlino šeimininkė.

— Klebone!, klebone! — prislopinusi 
baisa, pašaukė ji.

—Tss! Tyliau! — prašvokštė Jurge
lis. — Ko nori?

—Kažkoks žmogus tamstos ieško.
O ko jam reikia?
—Nesako. Sako nuo vyskupo Brizgio, 

ir viskas.
—Kvaila! Taip iš karto reikėjo1 sa

kyti,—pašoko klebonas ir nuskubėjo j sa
vo apartmentus.

Posausis, išlenktomis raitininko kojo
mis žmogus stovėjo kampe ir tylomis ste
bėjo įeinantį kleboną.

(Bus daugiau)

arė nepa-
per vie-

girgždėjo 
■s iš gon-

GYVENIMAS
Esi tu mano vienturys, 
Obels šaka žiedais snieguota.
Esi tu mano vyturys
Mėlynėj šilagėlių guoto.

O kartais tu elegija
Švelnaus vidurdienio berželio, 
Kaip saulės virpanti gija 
Žaidi bangoj tylaus upelio.

Audrų ugningam židiny 
Drąsiom akim ir nuogu veidu 
Skrydžiu erelio įgyveni, 
Griaustiniams tylumoj ataidint.

Nuo mylimos džiugia žinia, 
Pirmagimio juoku sukrykšti— 
Po saulės žydriąja gūnia 
Akmens raukšlėj daigeliai trykšta.

Juozas Volungevičius

Iš J. žebrio kalbos, 
pasakytos Motinų dienos 

minėjime
Motinų atminimas ir jų 

pagerbimas yra taip senas, 
kaip seną yra visa žmonija, 
tik, žinoma, tie pagerbimų 
metodai palaipsniui yra pa
sikeitę.

Kiekvienas gyvūnas pagal 
savo nuovoką gerbia savo 
motiną, tai ką jau bekalbė
ti apie žmogų. Esu tik
ras, kad kiekvienas iš mūsų 
čia susirinkusių, nežiūrint,

kaip seniai su savomis mo
tinomis išsiskyrėme, jų mo
kymų dar neužmiršome, jų 
žodžiai dar vis bent retkar
čiais suskamba mūsų ausy
se. Viena, jos mus mokė 
kiek geriausiai jos mokėjo 
ir suprato. Jos sakė: “Ne
daryk kitam to, ko nenori, 
kad tau kitas darytų.” Bet 
ar visi mes tą mokymą 
šimtu nuošimčių išpildėme?

Reikia abejoti. Tam ra
sime ir priežasčių. Viena ir 
svarbiausia — tai gyveni

mas skirtingose aplinkybė
se. Mums teko daug ką 
matyti ir pergyventi, ko 
mūsų motinoms pergyventi 
neteko. Antra, progresas ir
gi nestovi vietoje. Tai gal 
todėl mums ir teko pasi
rinkti skirtingą gyvenimo 
kelią.

Minėdami metinę Motinų 
Dieną, be abejonės, mes vi
si visų pirmiausia prisime
name savąsias motinas. To
liau mes negalime užmirš
ti tų motinų, kurių sūnūs 
yra pasiųsti į karo lauką 
kieno nors doleriams ar 
garbei apginti.

Vėliausi pranešimai sa
ko, kad apie 35 tūkstančiai 
amerikiečių jau žuvo Viet
namo kare, o apie 130 tūks
tančių sužeistų-su žalotų. 
Jie visi turi motinas, todėl 
mūsų jausmai ir siela turi 
būti su tomis motinomis, 
kurios taip daug yra nu
kentėjusios. Be to, mes, mi- 
nėrami Motinų Dieną, sude
dame pažadus prisidėti prie 
visų tų kovų, kurios šiuo 
laikotarpiu yra vedamos už 
tai, kad karas Vietname 
būtų baigtas — baigtas ne
kaltų žmonių žudymas.

J. žebrys

Gedulingas mitingas, laidojant Lietuvos liaudies rašytoją Rojų Mizarą jo 
gimtinėje Savilionyse. Atsisveikinimo žodį taria Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Motiejus šumauskas. M. Baranausko nuotr.

Iškilminga eisena su liaudies rašytojo palaikais. M. Baranausko nuotr.

Gėlės ir vainikai mylimam tėvynainiui .. M. Baranausko nuotrauka

Philadelphia. Pa.
Baltimoriečių piknikas 

šuoliais artinasi
Nei nepajusime, kaip se

niai laukiamas piknikas 16 
dieną birželio Baltimorėje 
priartės. Mūsų ilgametė 
bilietų pardavinėjimo čem- 
pijonė H. Tureikienė sako, 
jau daug tikietų šiam pik
nikui pardavusi. Jeigu mes 
turėtumėm daugiau tokių 
pardavėjų, tai pasažieriai į 
busą netilptų. Žinoma, ir 
kiti pikniko darb u o t o j a i 
veikia pagal išgalę ir sten
giasi padaryti šį pikniką 
sėkmingu. Sakoma, kad ir 
ši išvyka autobusu bus 
linksma ir su dainomis, 
draugiškais pasišnekėji
mais. *

Mes faktų negalime nu
slėpti, kad namie užsidary
mas vienišai sukelia raukš
les ant veido, o draugiškos, 
linksmos išvykos jas išlygi
na, atkuria jaunatvišką 
grožį, o ypatingai mote
rims. Todėl sesės ir kviečia
mos į šį kilnų išvažiavimą.

Mūsų veikėjos buse pavai
šins keleivius sūriu ir kito
kiais patiekalais.

Busas išeis nuo 4th St. 
ir Girard Ave. 9-tą vai. ry
te ir pakeliui į Chesterį su
stos 2nd ir Morris St.

Kviečiami visi piknikų 
mėgėjai nesivėluoti. Kuo 
ankščiau nuvažiuosime, tuo 
ilgiau pasilinksminsime ty
rame ore.

_ * ~ •
Be jokio nusikaltimo nu

šautas 18-kametis vaikinas 
Paul Colon. Jis su kitais 
vaikinais, mėtydami bolę, 
užmetė ant dviaukščio na
mo stogo. Paul, norėdamas 
atgauti bolę, pirmiau užko
pė ant sunkvežimio, nuo ten 
į aukštą medį ir ant sto
go. Pasiėmęs bolę, lipo že
myn. O mašinoms dalių 
parduotuvės savininkas įta
rė vaikiną už vagį ir nie
ko nesakęs revolverio šū
viais vaikiną nušovė. Po
licija suėmė Michail Mar
tin ir kaltina žmogžudyste.

Leonora

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos klubas 

rengia pavasarinį pikniką 
birželio 9-tą K. Ustupo so
de. Turėsime namie gamin
tų valgių, šiltų ir šaltų gė
rimų. Sueisime, pasikalbėsi
me apie mūsų vasaros pik
nikus.

Mūsų LLD 6 kp. rengia 
busą važiuoti į apskričių 
pikniką birželio 16 d. Law
rence, Mass. Būtų gerai 
kad susitartumėm su Nor- 
woodo draugais. Mes busą 
užsakytume iš Norwoodo. 
Norwoodieciai galėtų ten 
į busą susėsti ir atvažiuoti 
į Montello, tuomet sykiu va- 
žiuotumėm į minėtą pikni
ką. i

George Shimaitis.
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Jonas P. Miller

Prisimintis Joną Vilkelį
1967 metų birželio 2 

ną mirė Jonas Vilkelis, 
tuvių Literatūros DraĮugi 
jos 45 kuopos narys, 
Petersburg, Fla., sulaukęs 
79 metus amžiaus. Buvo 
vienis-nevedęs. Ameri 
giminių neturėjo, Lietu 
paliko seselės dukreles.

Jonas Vilkelis buvo c 
metų dirbęs kietosios ang
lies kasyklose ir gavo 
vadinamą “angliakasių 
sulį”, kuris ir buvo prie 
čia jo mirties.

Laikas bėga, skrenda 
jo sparnais. Rodosi, daft’tik 
vakar, Jonas buvo su 
mis, dar tik vakar girdėjo
me jo draugiškus išsireiški
mus, skaitėm jo raštus ir 
poeziją mūsų pažangio 
spaudoje, o nūdien jau 
nebėra gyvųjų tarpe, 
aiški—marksistinė kovinga 
mintis, ideologija, visada jį 
skyrė nuo daugelio kitų ir 
statė į pirmąsias kovbtoiu 
gretas.

die- 
Lie-

St.

pa- 
koje 
voje

aug

taip 
du- 

žas-

mu-

joje 
jo 
Jo

Jonas Vilkelis-Bij 
Svieto Pereiga) du p 
tinieji vardai yra jo ; 
vardžiai) gimė ir augo 
tuvoje, Vilniaus rėdj 
apylinkėje, kuri buvq be 
gailestingai sulenkinta, 
tuvybė ir lietuviška kalba 
buvo norėta pasmaugei. Ji 
buvo ant pajuokos laikoma. 
Kiekvienas miesteli: >-baž-
nytkaimis turėjo save kal- 
b. Tik paprastas kaimietis 
nieko neslėpė, ir jis išlaikė 
lietuvių kalbą, nors ji 
atsilikusi—netobula.

Taigi, Jonas Vilkeli 
kystėje ir ankstyvoje! 
natvėje lietuvių aiškios kal
bos negirdėjo, ne ture 
tuviško elementoriaus paė
męs į savo rankas. Trumpą 
laiką lankė pradinę n 
lą, kuri buvo rusiška, o jo 
motina jį mokė len 
skaityti iš maldaknygi

Jono tėvelis gyvenimo są
lygų verčiamas paliki 
vo šeimą ir atvyko į 
riką duonos ieškoti, č 
bo angliakasyklose. 
ir Jonas, paaugęs į vyruką, 
kito išėjimo neturėjo, 
keliauti į Ameriką.

Atvykęs jis į šią šalį, pir
miau ėjo dirbti į angliaka
syklas, dirbo visur i 
kius darbus už labai 
atlyginimą. Tas jį p 
apsisvarstyti, ar neb 
riau dirbti - mainose 
syklose) ir truputį d 
uždirbti?

Jo tėvelis gyveno garsio
je lietuvių kolonijoje She
nandoah, Pennsylvania. Tai 
čia Jonas atvykęs ir 
jo angliakasyklose

sku- 
apy- 
Lie- 

boje,

Lie-

buvo

5 vai-
jau-

io lie-

okyk-

kiškai 
ės.

o sa- 
Ame- 

ia dir- 
Taigi

viso- 
mažą 

Hvertė 
ptų ge- 

(ka- 
augiau

pradė- 
dirbti 

kai kuriose pramonėse, bet 
vis grįždavo atgal į inainas- 
angliakasyklas, tiesa, nebū
tinai į Šenadorį.

šenadoris
Žodis apie patį Šenadorį 

(Shenandoah). Tai 
garsi lietuvių kolonija. Čia 
pirmą sustojimą tu 
dele dalis mūs lie 
profesorių ir inteligentų, o 
daugelis jų net ir dirbo to
se angliakasyklose, kad pa-

buvo

'ėjo di- 
tuviškų

sidarytų pradžią. Čia gyva
vo kultūringos organizaci
jos, kaip ir lietuviškos pa
rapijos. Gyvavo ir sėkmin
gai veikė Lietuvių Socia
listų Sąjungos 28 kuopa, į 
kurią greitai stojo ir Jonas 
Vilkelis.

Jis buvo saviveiklingas. 
Jis čia surado, kad jis yra 
tikras lietuvis, ir tuo labai 
džiaugėsi ir didžiavosi. Jis 
buvo ' viskuo suinteresuo
tas, jis studijavo lietuvišką 
gramatiką ir mokėsi lietu
viškai rašyti, tikrai gėrėjo
si gyvenimu ir aplinka. Net 
ir keliolika metų vėliau jis 
prisimindavo tuos laikus ir 
didžiai gerbė tuos visus 
žmonės, su kuriais jis vei
kė ne kartą paminėdamas 
juos ir vardais.

Ši apylinkė steigė ir lie
tuviškas bibliotekas, cho
rus, statė veikalus, kėlė me
ną. Ir visur Jonas pritiko, 
visur buvo reikalingas. y

Mokslas ir šviesa“^“
Didelė dalis jaunų vyru

kų rūpinosi ateitimi ir 
sprendė, kad reikia siektis 
daugiau mokslo, įsigyti pro
fesijas, palikti lengvaduo
niais, kad ir kunigais... 
Vienas kitas susitaupė do
lerių ir palikęs angliaka- 
syklas, stojo į mokyklą, kas 
buvo nelengva, nežinant 
anglų kalbos ir rašybos. Jo
nas Vilkelis buvo vienas iš 
tų, kurie mokslą dideliai 
vertino.

Rodosi, 1926 ar 1927 me
tais aš sužinojau, kad Jo
nas Vilkelis jau Valparaiso, 
Ind., universitete. Nuva
žiavau jį aplankyti. Džiau
gėsi jis ir didžiavosi, bet ir 
pasisakė, kad universitetą 
negalės baigti, nes jam yra 
stoka pinigų. Jis grįš vėl į 
angliakasyklas, kad jų dau
giau pasidarytų.

Ar jis žinojo ar ne, kad 
taip bus, bet kada jis grįžo 
į angliakasykla dirbti, tai 
jau daugiau negrįžo į uni
versitetą, nes buvo sunkiai 
sužeistas ir ilgai taisė savo 
sveikatą ligoninėje. Rodo
si, tai buvo Nanticoke, Pa.

Kiek sutvirtėjęs jis raši
nėjo žinutes ir poeziją į pa
žangią spaudą, štai kaip 
jis apibūdina padėtį viena
me jo eilėraštyje:

Mainą vergai suguldyti 
Ką pasauliui davė kuro, 
Sužeisti jie, sumankyti, 
Čia vaitoja tarp šio mūro.

Vai, sunku čionai ir nyku, 
Kvapą atima, troškina... 
Dieną naktį vis dejonės 
Juodą kapą tau vaidina.

Laikui bėgant, Jonas ge
rai sutvirtėjo ir bandė grįž
ti atgal į tas pačias anglia
kasyklas, bet jau nebebuvo 
priimtas, nes neišlaikė svei
katos stovio tyrimo. Čia 
reikia tvirto vyro, o tu, bro
li Jonai, jau ne tas, kas bu
vai.

Sveikata palaužta, kur 
dingti? Valgyti reikia.

Pasirodo, kad jis turi ne
pagydomą angliakasių du
sulį.

Jonas Vilkelis išvažiuoja 
į saulėtą Floridą dirbti cit
rinų soduose. Bet neilgai 
jis čia galėjo dirbti, nes du
sulys ir čia jį smaugė. Jis 
pasiduoda į ligoninę Orlan
do, Fla., ir ilgai gydosi. Štai 
iš jo eilėraščio, sukurto Or
lando ligoninėje:

Nuobodžiai čia slenka
dienos saulėtos, 

šio tropiško krašto gražaus,
Prailgsta naktys 

skaisčios-žvaigždėtos, 
Belaukiant rytojaus klaikaus.

Nuslipusios kūno 
mintys sparnuotos,

Dar nėra palaužtos svajoti... 
Draugų linkėjimais

jos apšarvotos, 
Padės man prieš ligą, kovoti*

Tai žodžiai su skausmais, 
žodžiai sielvarto ir skun
do!

Pažinau Joną Vilkelį per 
daugelį metų, dalyvavau 
kartu su juo susirinkimuo
se, suvažiavimuose, konfe
rencijose, ir vienu tarpu 
net su juo gyvenau vieno
je pastogėje. 'Jis buvo šir
dingas, teisingas, išlaikan
tis savo žodį. Buvo gabus 
rašėjas, korespondentas, 
poetas, geras pirmininkas 
arba raštininkas konferen
cijose ir susirinkimuose. 
Savo gabumais jis pasiekė 
lietuvių iš e i v i j o j e pačių 
aukštųjų sferų. Jis buvo 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos centro raštininku ir tei
kė vadovybę tų laikų pa
žangiam judėjimui, jau ne
skaitant, kiek jis davė raš
tų poolitiniais klausimais.

Retėja mūsų eilės išeivi
joje, vis mažiau lieka va
dovaujamų draugų ir eili
nių, bet dedant pastanga, 
dar vis galima dalį darbų 
atlikti. Daug mes netekom 
Jono Vilkelio asmenyje, nes 
veikėjai negimsta, reikia 
juos išpuoselėti.

Sveikinimai ir linkėjimai 
Pranui Bukniui

Širdingai sveikiname 80-Įsų gimtosios žemės su gra- 
mečio proga. Linkime ge-'v’ 
ros sveikatos, ištvermės ir 
sėkmės.

Onute ir Robertas
Žiugždai

žiu jubiliejumi ir linkiu 
jums daug, daug laimės ir 
geros sveikatos.

Ieva Mizariene
Vilnius

A. PETRIKĄ

Apie nelabai tolimą praeitį

Gerbiamas draugas Pranai, 
nuoširdžiai sveikinu 80 

metų jubiliejaus proga. Lin
kiu geros sveikatos ir viso
keriopos sėkmės.

A. Sniečkus

Karštai sveikiname su 
garbingu jubiliejumi., Lin
kime sveikatos ir laimės.

Bučiuojame.
Izolda ir Albertas

Laurinčiukai

Gerbiamam
Pranui Bukniui

Nuoširdžiausiai sveikinu 
jus garbingos sukakties 
proga. Džiaugiuosi jūsų il
gamečiu, nenuilstamu dar
bu ir ikova kitų laimei, at
liekant atsakingas pareigas 
pažangiame “Laisvės” laik
raštyje. Linkiu jums grei
tai susveikti ir dar ilgai il
gai versti gilią vagą pažan
gaus Amerikos lietuvių ju
dėjimo dirvoje. Linkėjimai 
jūsų šeimai.

Leokadija Diržinskaite
Sveikiname su gražiu ju

biliejumi ir linkime daug 
laimės.

Lietuvos Kultūrinių
Ryšių su Tautiečiais
Užsienyje Komitetas nu iš Washingtono Praną 

_-----------pasveikino Vytautas Zen
kevičius ir jo žmona Mary-

Gegužės 27 dieną telefo-

Mielas Drauge ir Bičiuli, 
Karštai jus sveikinu iš jū- te.

Knygą apie Lietuvą perskaičius

Vilniaus leidykla “Vaga” 
pernai išleido gerai žinomo 
Lietuvos tarybinio rašytojo 
Vytauto Petkevičiaus stam
boką 580 pusi, romaną 
“Apie duoną, meilę ir šau
tuvą”. Gerb. autorius yra 
vienas labai veiklių jaunes
niosios kartos rašytojų ir, 
sąlygiškai, jį būtų galima 
laikyti kone “modernistu”, 
tačiau jis stovi arčiau “vi
durio”. Kalbėdamas apie 
kūrybą, rašytojas V. Petke
vičius sako, kad “į ‘novato
rius’, kurie daro viską, kad 
juos skaitytojas nesupras
tų, mane nepriima, o į ‘sena
torius’, kurie literatūroje 
nieko nenori matyti naujo, 
pats nelendu”. Santūrumas 
— didelė dorybė.

Vyt. Petkevičius šiame 
romane traktuoja istoriją, 
išgyventus įvykius bei žmo-

Baltimore, Md.
Visi į “Laisves” pikniką 

birželio 16
Kad tikrai įvyks mūsų ir 

filadelfiečių rengiamas 
“Laisvės” naudai piknikas, 
tai j au . puikiai. i žinoma, vi
siems, kas tik domisi tuo. 
Sekmadienį, birželio 16 d., 
praaleisite linksmoje ir jau
kioje atmosferoje — Slovak 
National JEIome Parke, 6526 
Holabird' Avė., Baltimorėj.

Bet dar irgi svarbu pra
nešti, kaip jį pasiekti. O 
kai turite gerą kelrodį, tai 
jau pusė laiko sutaupyta.

Iš Philadelphijos miesto 
ir apylinkės važiuokite ke
liu Nr. 40 iki Bialtimorės. 
Privažiavę Haven St. suki
te į kairę ir važiuokite iki 
Lombard St. Ten irgi su
kite į kairę ir pervažiavę 
tiltą laikykitės tiesiai iki 
Holabird Avė. Ten sukite 
į kairę, o pavažiavę pusant
ros mylios kairiajame šone 
bus pikniko vieta.

Iš Baltimorės miesto va
žiuokite Nr. 20 busu su už
rašu Dundalk; jis priveža 
prie pat pikniko vietos.

Atvažiavę būsite priimti 
kaip svečiai ir skaniai pa
valgydinti, nes šeimininkės 
skirs laiko tiek, kiek ska
niems pietums pagaminti 
bus reikalinga. O jeigu ir 
lietutis bandytų į “svečius” 
atsilankyti, mes jį paliksi
me medelių laistyti, nes nė 
kojų nesušlapę nueisite į 
salę, kur būsite draugiškai 
aptarnauti valgiais ir gėri
mais.

Iš jūs prašome tik vieno— 
pribūkite anksti, nes par
kas atidaromas 11 vai. ry
to.

Iki pasimatymo!
Komitetas

Raudona — saugiausia
Danų ekspertai padarė iš

vadą: raudoria spalva—pati 
saugiausia. Automašina, da
žyta raudona spalva, aiškiai 
matyti fone. Todėl šofe
riams atrodo, jog ji yra 
arčiau ir važiuoja greičiau, 
negu iš tikrųjų. Vadinasi, 
pastebima tokia mašina žy
miai anksčiau. Pavojingiau
sia spalva — juoda,

Ligoninėj būdamas per
skaičiau Antano Bimbos 
knygą apie Lietuvą, užvar- 
dytą “Klesti Nemuno kraš
tas”.

Didelė knyga iš 287 pus
lapių. Joje puikiai išdėsty
ta Tarybinės Lietuvos kū
ryba. Parašyta lengvoje, 
liaudies . kalboje, lengvai 
suprantamoje.

Išdėstyta- mokslas, ekono
mika, švietimo būdai, fab
rikų steigimasis, žemės 
ūkio bei agrikultūros dide
lis pakilimas. Viskas Anta
no Bimbos! asmeniškai pa
tirta ir mokslo įstaigose 
patikrinta. <Nes jis 5 mėne
sius išbuvo Lietuvoje, pla
čiai važinėjo ir lankėsi 
mokslo įstaigose, fabrikuo
se ir ūkiuose, kur daug da
lykų matė.

Apart visko kitko A. 
Bimba yra patyręs istorijų 
rašytojas, iš Vilniaus uni
versiteto yra gavęs Istori
jos mokslų Daktaro atžy
moj imą. Jo raštai yra pil
nai patikimi.

Knyga “Klesti Nemuno

Kraštas” yra gilus šaltinis 
labai svarbių informacijų. 
Labai širdingai patariu vi
siems, kurie dar neįsigijo- 
te šios knygos, greit įsigy
ti ir perskaityti be atidė
liojimo.

Buržuazinėje santvarkoje 
Lietuva buvo suvargusi 
ūkio valstybė. Gi dabar, 
prie socialistinės santvar
kos, nors pergyvenusi bai
sų karo sunaikinimą, visais 
atžvilgiais jau pakilusi į 
pusiau pavyzdingo žemės 
ūkio ir pusiau manifaktū- 
ros gražų kraštą. Didelė 
garbė socialistinės Lietuvos 
valstybės pareigūnams, mo
kslo įstaigoms, mokslo vy
rams ir visokios rūšies 
technikams ir apšvietos 
skleidėjams už sumanumą 
ir darbštumą tautos ir val
stybės reikalų vedime.

Knyga “Klesti Nemuno 
Kraštas” gaunama laikraš
čio “Laisvės” įstaigoje,

102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417. 
Knygos kaina — $2.50.

P. Buknys

Petras Smalstis 
80 mėty

Ilgametis “Laisvės” skai
tytojas Petras Smalstis jau 
susilaukė 80 metų amžiaus. 
Bet jis tebesidžiaugia savo 
stipria sveikata ir gražiu 
gyvenimu Ludington, Mich. 
Jo gimtadienis pripuola bir
želio 1 d.

Savo kaimyną nuo Kama
jų labai seniai pažįstu. Pir
miau Petras gyveno Detro
ite, vėliau apsigyveno Lu
dington, Mich. Bet jis se
nojo Detroito niekad nepa
miršta, jį dažnai aplanko, 
pažangiųjų draugijų paren
gimuose dažnai dalyvauja.

Petras dažnai aplanko ir 
Chicagą, kur jis prieš kiek 
laiko susipažino su Mary
te ir abu sukūrė šeimyniš
ką židinį. '

1967 metais, vykdamas į 
Lietuvą, apsilankė New 
Yorke. Susitikome ir drau
giškai pasišnekėjome. O kai 
grįžo iš Lietuvos, tai dar 
daugiau kalbų susirado. Jis 
džiaugėsi, kad turėjo pro
gą aplankyti savo gimtinę 
Kamajų apylinkėje, pasi
matyti su giminėmis, už
megzti naujų pažinčių. Jis

prisiminė, kad dar kartą 
norėtų apsilankyti Lietuvo
je, jei tik aplinkybės jam 
tai padaryti leistų.

Ilgiausių tau, Petrai, me
tų! J. G.

Hartford, Conn.
Gegužės 19 d. Laisvės Cho

ro parengimas gražiai pa
vyko. Programą atliko V. 
Beckeris, M. Stensler, E. 
Brazauskienė ir Laisvės 
Choras, vadovaujant Wil
ma Hollis, pianu palydint 
Lora Hollinan.

Visi atliko savo užduotis 
kuo geriausiai. [Ypač, V. 
Beckeris ne tik gražiai pa
dainavo, bet ir gražios re- 
ko.rduo.tos muzikos davė, 
o daugelis ir polkutę pašo
ko. Didelis jam lietuviš
kas ačiū!

Gražų skaičių publikos 
turėjome, buvo ir jaunų 
veidų. Tai buvo visiems 
miela sueiga.

Vardan Laisvės Choro 
rengėjų tariu ačiū visiems, 
kas tįk savo darbu prie šio 
parengimo prisidėjo, kad 
jis bųtų sėkmingas.

Lawrence, Mass.
Jau buvo paskelbta, kad 

LLD 7-oji apskritis rengia 
pikniką Maple Parke birže
lio (June) 16 d.

Tad visų žiniai — visas 
uždirbtas pelnas paskirtas 
“Laisvei” ir apšvietai.

Turėjome daug rūpestin
gų pasitarimų, kol suverba- 
vome tam darbui kuo tinka
miausius darbininkus, nes, 
kaip visiems žinoma, mūsų 
eiles praretėjo, todėl mes 
kreipėmės į jaunesnius 
prietelius, ir tai davė geras 
pasekmes.

Valgius tvarkyti apsiėmė 
gaspadinės su geriausiu pa
tyrimu : Mary Kazlauskie
nė, Antonettė Šiupetrienė 
ir Eva Kralikauskienė. Jos 
užtikrino, kad pagamins 
šių valgių: namie darytų 
dešrų, kumpių, vištienos su 
prieskoniais ir kiaušinių. O 
moterų stalo neminėsime— 
tegul pasako jos pačios su 
E. Repšiene. Neminėsiu nei 
kitus darbus apsiėmusių 
dirbti kuo tinkamiausiai.

Dar turime priminti, kad 
prieš tūlą laiką J. P. per 
laikraštį rūgo j o, kad už 
kiaušinius reikia per bran
giai mokėti. Mes pervažia
vome per vištų augintojus 
ir suradome geriausių, dės
liausių vištų kiaušinių, tai 
galėsime visai pigiai par
davinėti. O dar prie to, 
kurie bus geriausi kostume- 
riai, tai vakarop
čielą vištą gauti nemoka-, 
mai.

Kviečiame kuo 
giausiai atvykti į Maple 
Parką, o mes jus meiliai su
tiksime.

Kviečia Lawrencaus ir 
Haverhillio rengėjai.

galės ir

skaitlin-

Chester, Pa.
Visi keliai veda į Baltimorę

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 10 kuopa išrinko ko
misiją, kuri paėmė moder- 
nišką busą važiuoti į “Lais
vės” pikniką birželio 16 d.

Važiavimui biletai jau 
pardavinėjami, 
note aplankyti 
baltimoriečius 
laiką praleisti, 
kites pas sekamus Philadel
phijos draugus ir drauges: 
R. Merkį, H. Tureikienę, A. 
Zalner.,

Taipgi buse galima gauti 
kelionei biletų ir Chester, 
Pa., pas A. Lipčių. Tik ne
pamirškite įsigyti biletus iš 
anksto, kad vieta būtų už
tikrinta.

Kurie ma
tuos mielus 
ir puikiai 
tuoj kreip-

A. Lipčius

nes realistiškai, tikroviškai^ 
Jis per daug neidealizuoja; • 
senų “užsitarnavusių” vei
kėjų, negarbina jų vien dėl 
to, kad jie seni, bet vertina 
sulyg jų dabartinio lygio, 
nes “senoji aureolė” kai ka
da nusidėvi ir naujomis są
lygomis jau nebetinka. Tai 
pavaizdavo J. Avyžius savo 
romane “Kaimas kryžkelė
je”, M. Sluckis “Laiptai į 
dangų”, J. Macijauskas ir 
E. Vaserdamas“Ąžuolai ne
linksta” ir kiti. Kai kas tuo
met jų nesuprato, juos kri
tikavo, sakė, jog ten “šmei
žiami tarybiniai veikėjai” 
ar net “kenkiama tarybinei 
santvarkai”. Dabar pripa
žįstama, kad savikritikos 
žodis yra sveikas ir reika
lingas.

žodis
Autorius 

romanu jis 
tėvų, nei savo amžininkų. 
Jiems visa tai žinoma, pa
čių išgyventa. Bet jam abe
jonių kelia jaunimas:

“Ilk bijau, kad jis (jau- - 
nimas) pasimokęs iš mūsų, 
nepradėtų idealizuoti praei
ties, nuskurdindamas savo 
ateitį. Bet būtų dar baisiau, 
jeigu jis, nežinodamas tik
ros tiesos, imtų niekinti pra
eitį. Visada buvo, ir, ma
tyt, dar ilgai bus madinga 
sakyti jaunesniam už save: 
— O mano laikais, tai bent 
jaunimas buvo ... Nepykim 
ant tokių žmonių, tai pir
mas jų senatvės požymis. 
Pasensim ir mes. Bet, ma
no manymu, ne mažiau pa
plitęs ir kur kas blogesnis 
yra kitas posakis: — Mes 
padarėme viską, mes iškb- 
vojom; mes 'sukūrėm, o jūs 
dabar tiktai gyvenkit Jfr 
no rėkit...

Netikėkit tokiais! Ir po 
šimto metų atėjusi karta 
turės padaryti ne mažiau, 
negu padarė mūsų tėvai, 
mes, arba padarys kiti. 
Tik jai bus daug sunkiau: 
ji negalės savo nesėkmių ir 
klaidų suversti carams ir 
karaliams, ji negalės savo 
netikusių poelgių pateisinti 
kapitalistinėmis atgyveno
mis, ji už viską turės atsa
kyti pati. Mes buvom lai
mingesni, ir todėl nesmer
kit mūsų, kad labai dažnai, 
spręsdami duonos ir meilės 
problemas, griebda v o m ė s 
šautuvo”.

Visai tikslūs ir teisingi 
žodžiai!

Romanas galėjo apsiefti 
be kai kurių nereikšmingų 
detalių, pasikartojimų įiei 
ilgų samprotavimų: kompo
zicijos atžvilgiu galėjo bū
ti kompaktiškesnis. Tačiau 
tai nepaneigia jo literatū
rinės vertės, jo istorinio 
bei sociologinio svorio.

Romanas “Apie duoną, 
meilę ir šautuvą” nėra pir
moji Vyt. Petkevičiaus kny
ga: jis yra gerai žinomas ir 
gerbiamas autorius. Vil
niaus leidykla “Vaga” 1959 
m. išleido jo “Priemiesčio 
žmonės”, 1961 m. “Dienos 
be traktoriaus”, 1963 m. 
“Ko klykia gervės”, 1964 
m. “Gilės nuotykiai ydų ša
lyje”, 1965 m. “Speiguoti 
pavasariai”, 1966 m. “Siek
snis, sprindžio vaikas”, o 
1967 m. — kalbamąjį roma
ną. Taigi, beveik kasmet 
po knygą! Ką mums gerb. 
Autorius pateiks šiais me
tais? Palauksime! <

Romaną “Apie duortį, 
meilę ir šautuvą” meniniais 
braižiniais iliustravo daili
ninkas Ed. Jurėnas.

jaunimui :
žino, kad šiuo 

nenustebins nei
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y Vėl svečiai iš Lietuvos 
f su muzika ir daina

Praėjusiais metais ryšiu 
su Expo-67 Kanados ir JAV 
lietuviai bendrai ir Monti
alo lietuviai ypatingai ture 
jome daug progų ne tik s 
si tikti, susipažinti, užmeg 
ti tampresnius ryšius 
mūsų tėvynainiais svečiais 
iš Lietuvos, kurie apsilanxe 
Kanadoje, bet ir puasigrožti 
jų aukštai iškilusiu menu— 
pasiklausyti iš gimto 
krašto lietuviškų dainų 
muzikos, pasižiūrėti šok 
ir žaidimų, 
visi ir niekad neužmiršim 
Vilniaus ansamblio “Liet 
va,” Kauno ansamblio “N 
munas,” Lietuvos operos 
garsaus solisto Virgilijaus 
Noreikos. Jų koncertai c 

hpaliko giliausią malona 
grožio įspūdį.

Pasibaigus Expo-67, atro
dė, ir daugumas klausė s 
ve, klausinėjo kitus, ar d 
turėsime progą kada no 
vėl pasigėrėti lietuviškų dai
nų ir muzikos melodijomis, 
pasiklausyti ir pasižiūrėti 
jų iškilių koncertų? Ir šiai 
visai netikėtai ta auksinė 
proga iškyla prieš musų 
akis. Kaip mes neužmiršta
me jų, taip mūsų broliai lie
tuviai Lietuvoje neužmiišo 
ir neužmiršta mūs lietuvių 
išeivijoje, šią vasarą, b 
želio pabaigoje, mus vėl i 
lankys Lietuvos menin 
kai.

Sužinojus, kad laivu “j 
Puškin” atvyksta iš Liet 
vos keletas ekskursantų, 
kultūros darbuotojų ir L 
tuvos menininkai - artis: 
pasiruošę duoti keletą kqn- 
eertų laivo keleiviams tai 
gi pakeliui koncertuoti.H 
Wnky ir Londone, pakvies
ti, jie mielai sutiko duoti 
koncertą ir Montrealio H 
tuviams.

Kas tie artistai?? Jie y 
aukštos kokybės, tarptauti
nės klasės artistai: Vilniaus 
Filharmonijos ka m e r i n i s 
orkestras, kuriam vadovau
ja Saulius Sondeckis, Kon
servatorijos liaudies instru
mentų oktetas — vadovauja 
Pranas Tamošaitis ir 
šiais dviem orkestrais, 
garsėjęs Vilniaus Operos 
Baleto teatro solistas Ed
vardas Kaniava. Šie, re ;e-
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nybės, artistai mus vėl pa
linksmins Montrealyj!

Kadangi laivas ‘A. Puš- 
kin” Montrealio prieplau
koj testovės tik biskį dau
giau negu vieną parą (at
plauks birželio 27 d. 7-tą v. 
ryte, o išplauks rytojum, 28 
d., 11-tą v. ryte), todėl jų 
koncertas įvyks penktadie
nį, birželio 28 d., vakare, 
Plateau salėje (Lafontain 
Parke).

Apie Lietuvos artistų 
koncertą smulkiau bus pa
daryti pranešimai vėliau. 
Tuo tarpu tik pasižymėkite 
tą svarbią datą—birželio 28 
vakarą, kurie norėsite da
lyvauti. O norės, tikiu mil
žiniška Montrealio lietuvių 
dauguma; taipgi gal iš ki
tų miestų ir JAV lietuviai, 
kuriem sąlygos leis, visi, 
norės —tame reto atsitiki
mo mielų svečių, Lietuvos 
žymiųjų artistų koncerte, 
dalyvauti.

Koncertą rengia DLK Vy
tauto Nepriklausomas Klu
bas, kooperuojant su Mont
realio lietuvių visuomeni
ninkų ir jaunimo atstovų 
komisija.

J. Lesevičius

So. Boston, Mass.
širdingas padėkos žodis
Kadangi aš buvau susi

žeidus kairiąją koją, tai tu
rėjau pasiduoti į ligoninę ir 
joje išbuvau 2 savaites, o 
6 savaites poilsio namuose. 
Dabar jau namie.

Noriu padėkoti savo drau
gams už manęs lankymą, už 
užuojautos atvirukus — B. 
Čuberkienei, P. Žukauskie
nei, Helenutei Bond, G. ir 
V. Kvetkams, S ir J. Rai- 
nardams, Marytei Kvetkas 
Floridoje ir visiems, kurie 
mane atjautė ištikus nelai
mei.

Gal kurių .nepaminėjau, 
prašau atleisti. Aš jūsų nie
kados nepamiršiu.

Karolina Kazlauskienė

žiūrovai sukuria šilumą
3,500 žiūrovų auditorija 

plodama per sėkmingą spek
taklį sukuria papildomą ši
lumą, kurios užtektų šešių 
kambarių butui apšildyti 
vieną žiemos dieną.•

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus - Jonui Benikaičiui
j Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
* Nancy, dukrai Dorothy, žentui T. Wikary ir vi

siems giminėms ir draugams.
Jono Benikaičio mirtis ;yra nuostolis LLD 75-ai 

kuopai, Lietuvių Sočiu 
nizacijoms, kuriose ji

J. ir M. Koch 
C. ir A. Aimantai 
F. ir M. Kvietkai
A. Paukštys 
Chas. ir M. Tamošių 
S. Zavis 
Harold ir M. Klee 
Mr. ir Mrs. Bendc 
J. ir A. Birštonai 
Stasys Grublin
B. Brown 
B. Alexander 
J. ir M. Kanceriai 
J. ir Z. Shukaitis 
V. ir J. Stankus 
J. ir U. Daugirdai 
J. ir M. Paukštaic

I P. ir K. Johns
I J. ir O. Shimkai
L John Boney 
! Mrs. B. White
I R. ir M. Chuladai
rk S. ir J. Jurevičai.

liui Klubui ir kitoms orga- 
s priklausė.

nai

iai

Ck ir V. Dolon
G. Suvak 
J. Finenco 
P. Pocius 
S. Zavish
M. Cvirkienė
S. ir A. Mason 
J. Augutienė 
Marcella Stankus 
A. ir P. Gabrėnas 
Jonas Smalenskas
T. Benis
H. Žekonienė, 
A. Miller 
Victor Sadeikis 
J. Balčiūnas
J, ir M. Krupp 
J. ir V. Marozas 
Al. ir M. Walley 
V. Bovinas 
G. Danis 
A. Bečienė

Yucaipa, Calif
LLD kuopos pusmetinis 

su stirink imas
Sekmadienį, birželio 9 d 

įvyks LLD kuopo 
tinis susirinkimas 
Valley parko salėje, 7-oj 
gatvėj prie Avenue E1. Pra
džia 1 vai. popiet.

Kviečiame visus 
atsilankyti, nes b 
svarbių reikalų ap 
nutarti. Taipgi b 
tas klausimas, ar 
kuopos susirinkimus 
vasarą.

Nepamirškite bi
Alvinas,

•>
s pusme- 
Yucaipa

narius 
us daug 
ualbėti ir 
us pakel- 
turėsime

per

rželio 9 d. 
fin. sekr.

Įvyks šaunus parengimas 
6 d.
yucaipie-

birželio 1
Vėlesniu laiku 

čiai mažai turėjorįie paren
gimų. O žinome, 
nės mėgsta draugiškas su
eigas, kurios yrą rengia
mos su pietumis, 
parengimas ne tik 
rus, bet mūsų sum 
mininkės pagamin 
pietus. Taipgi bus žaismių. 
Pradžia nuo 12 va|l.

Todėl Yucaipos i 
nių kolonijų lietusius kvie
čiame skaitlingai ątsilanky- 
ti.. Ten galėsime 
laiką praleisti. Už pietus 
.tik $1.50 asmeniu 
“bargenų” retai kur galima

sad žmo-

Todėl šis 
bus įvai- 
anios šei- 
s skanius

tolimes-

linksmai

i. Tokių

tsilankyti 
jai ir na- 
salėje, 7-

Visus kviečia a 
LLD kuopos rengė 
riai. Įvyks parko 
o j gatvėj.

Kitos_ naujienos 
draugus

Jonas Marks-Markevičius 
dar vis sunkiai serga na
mie, 32270 Dunlap Blvd. Jį 
labai vargina dusu 
žai priima maisto, 
labai silpnina. Labai gaila 
gero draugo.

Šiuo laiku mirę Jokūbas 
Aidukas, g y v e n 
Kentucky St. Norį; 
šeima yra katalike 
kinimų žmonės, bet retkar
čiais dalyvaudavo 
eigose. Liko liūde 
na Paulina ir šeim

Mūsų gera draugė Adelė 
Ziksienė vėl liko liūdesyje. 
San Francisco mieste po il
gos ir sunkios ligos mirė 
jos sesutė Viktorija Jazu- 
kevičienė. Reiškiame šir
dingą užuojautą Ziksams ir 
visai jų šeimai.

Margareta Alvinienė sve
čiavosi apie savaitę laiko 
San Francisco mieste. Ap
lankė senovės draugus ir li
gonius: K. Mičiulį, Adomą 
Dagį, Franą Balčiūną ir 
malonią draugę Ks. Karo- 
sienę. Jai patiko jų paren
gimas Motinų Dienoj. Tu
rėjo linksmų valandų pas 
draugus. Nors parvažiavo 
sįrgdama, bet jau baigia su
stiprėti po kelionės.

Alvinas

—apie

lys. Ma- 
o tas jį

ę s 32464 
s jis ir jo

mūsų sū
kyje žmo- 
a.

Rochester, N. Y.
Pagerbėme draugus

Rinkevičius i
I

Gegužės 22 d. draugai iF ■ 
draugės surengė visų myli
mai d. Viktorijai Rinkevi- * 
čienei pagerbti gimtadienio 
sueigėlę. Valgius ir visokius , 
skanėstus sudovanojo ren- i 
gėjai. Ona Bačiulienė iške
pė tortą. Svečių susirinko 
gražus būrys. Visi sudaina
vome “Linksmą gimtadienį” 
ir linkėjome ilgiausių metų.

Draugas P. Malinauskas 
pasveikino ją ir padėkojo 
jiedviem už nuveiktus ir te
bedirbamus Gedimino drau
gijai darbus. Jau bus treji 
metai kai d. Rinkevičius 
dirba už baro po 2 dienas 
savaitėje šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 12 arba ir iki 2 vai. 
nakties. Dirba be jokio už
mokesčio ir dar kai ką pa
vaišina ir užkandžiais. Ar
gi tai neverta pagyrimo ir 
didelio Draugijos ačiū 
jiems?

Draugija gyvena sunkius 
laikus dėl to, kad visi nariai 
gerokai pagyvenę, nesvei- 
kuoja, daug ir miršta, o na
mą reikia išlaikyti, tai labai 
reikia visų draugijos narių 
paramos.

Yra ir kiti nariai, kurie 
irgi dirba ir dirba taip pat 
nemokamai — veltui. Dau- 
kas dirba po 2 dienas, pir
madienį ir antradienį; K. 
Zlatkus t- ketvir.tad i e n į; 
draugijos pirmininkas P. 
Malinauskas — penktadienį; 
dirba už baro i<r jį apšvari
na Amilija ŪsaviČienė ir K. 
Žemaitienė; J. Vaitas ir 
Marytė Žemaitienė apšvari
na visą namą.

Parengimuose, dirba O. 
Bačiulienė, Zlatkienė, V. 
Greibienė, Grižienė, Baro
nienė, Trilikausk i e n ė, An- 
drišiūnienė. Ir daugiau mo
terų yra pagelbėjusios kai 
kada. Ir visa Ged. draugi
jos valdyba draugijai dirba 
kiek galėdama. Dėl to drau
gija dabar per trejus metus 
yra gerame stovyje. Tik dar 
reikia daugiau naujų darbi
ninkų kad pavaduotų tuos, 
kurie jau norėtų pasilsėti.

Visi minėti draugai ir 
draugės dirbo nemokamai, 
pasišventusiai. Visi užsipel
no didelės padėkos už drau
giškumą ir kooperavimą.

Lai gyvuoja Gedimino 
draugija ir jos visi darbuo-. 
tojai ir nariai!

Mūsų ligoniai
Serga d. George švedas,, 

randasi ligoninėje.
Sunkiai serga G. Labei- 

kienė; nesijaučia gerai d. R. 
Barauskas; serga Darata 
Valtienė. Visiems linkime 
atgauti stiprią sveikatą ir 
sėkmės visame kame.

L. Bekešienė

Pranešimas
Rochester, N. Y.

Birželio 16 d. moterys 
rengia gegužinę Gedimino 
svetainėj, 575 Joseph Ave. 
Pradžia 1 valandą. Visi ro- 
chesteriečiai nuo širdžiai, 
prašomi dalyvauti, paremti, 
šį vienintelį moterų pažmo-į 
nį. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Pelnas eis svarbiems 
reikalams. Kviečia moterys..

(42-43)’

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių. 1

Cleveland, Ohio I KRIS LA I
CLM Klubo susirinkimas 

įvyks birželio 13 d., EOUV 
salėje, 12618 Shaw Avenue. 
Pradžia 1 vai.

Narės kviečiamos daly
vauti, nes bus visoms svar
bu žinoti, kokios buvo per
eito p a ž m o n i o pasekmės. 
Taipgi bus reikalas išrink
ti atstoves į .rudeninį pa
rengimą spaudos naudai. 
Rengs keturios organizaci
jos. •

Būkite visos ir dirbkime 
visos, kol galime.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Kur tie inžinieriai, kur 

galvos, kad iki šiol jie neišra
do būdų, kad tokios nelaimės 
atveju automatiškai iš jūrų 
dugno iškiltų į viršų koks nors 
ženklas, parodantis nelaimės 
vietą ?

Kai tiek daug pasaulyje di
džiausių sudėtingiausių išra
dimų, tokio, atrodo, paprasto 
išradimo visos mokslo galvos 
tebėra nesugalvojusios!

ją

Help Wanted Male

Will train to set up mobile 
homes. A$c no barrier. Exc. pay.

Pocono Trailer Sales
Operated by

SHORE HEIGHTS, INC.
842-2671.

Scranton, Pa.
(41-43)

LAKE

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

) 37-43)

Gegužės 19 d. pažmonys 
buvo gražus, linksmas ir 
gausus dalyviais. Ačiū mū
sų gerbiamiems draugams 
J. Krasnickui, V. ir St. Kuz
mickams ir jų sūnui už jų 
malonų patarnavimą. Jei
gu ne tie draugai, tai nieko 
nebūtų. Pasirodo, kad pub
lika juos gerbia. Susirinko 
apie šimtą.

Ačiū šeimininkėms už ska
nius pietus ir sunkų darbą. 
Visiems pasisotinus, A. 
Palton, mūsų pirmininkė, 
pakalbėjo apie mūsų klubo 
susitvėrimą. Susitvėrė 1938 
m. balandžio 6 d. iš 8 narių, 
kurių keturios ir dabar te
besidarbuoja, o kitos ketu
rios jau seniai mirusios.

J. Žebrys skaitė savo pa
rašytas eilutes, skiriamas 
motinėlei. Buvo ir daugiau 
kalbų.

Užbaigus kalbas, Kuzmic
kai ir jų sūnus sudainavo 4 
gražias dainas ir sūnus pri
tarė armonika. J. Kasnic- 
kas sudainavo 3 gažias dai
geles. ' Publika buvo labai 
patenkinta visa kuo, la
biausiai dainininkais. Buvo 
ir orkestras šokiams. Visi 
linksminosi iki vėlumos.

Mūsų ligoniai
M. Brazaitienė stiprėjo, 

jau gali vaikščioti. O. Bu- 
jaidienė sunkiai serga. Vin
cas Lubekis ligoninėje nuo 
balandžio 1 d. Jo širdis 
silpna. Vincas Jozaponis ir 
jo žmona serga, 12409 An
gelus Ave., Cleveland, Ohio, 
44124.

Jie visi “Vilnies” skai
tytoj ai. Linkiu visiems 
greitai sustiprėti. Taipgi 
kuriems laikas leidžia, rei
kėtų ligonius aplankyti

Paryžiuje derybos dėl bai
gimo Vietnamo karo nesijudi
na iš vietos. Mūsų vyriausy
bė atsisako baigti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą ir 
nutraukti prieš jį visokią ag
resiją.

Paskelbtos slaptos prezi
dento Johnsono instrukcijos 
komandieriams rodo, kad iš 
Amerikos pusės mūšiai bus dar 
daugiau plečiami ir jais sie
kiama “pilnos militarinės per
galės”.

Klaiku ir pamislyti, kiek 
dar daug bus nekalto kraujo 
išlieta!

Lietuviškosios reakcinės 
spaudos redaktoriams nebe
reikia patiems galvoti Lietu
vos klausimais. Visa “infor
macija” juos aprūpina kokia 
ten smetoninė “Elta”. Tas 
pats jos suveltas jovalas vi
suose jų laikraščiuose — “Dir- 

“Naujie- 
‘Darbinin-

Keleivyje” 
“Drauge”,

jų “Eltos” medžiagą 
kieno nors

voje”, 
nose”, 
ke”.

Tos
jiems kepa, matyt, 
riebiai apmokami lietuvių 
tautos priešai. Kaip kitaip ga
lėtų atsirasti toks tokių melų 
ir prasimanymų apie Lietuvą 
srautas!

Stoughton, Mass.
Mirė lietuviai

Kzimieras Gustas mirė 
1968 m. gegužės 9 Goddard 
Memorial Hospitalyje, suė
jęs 67 metus. Šioje šalyje 
išgyveno 13 metų. Iš Lietu
vos paėjo iš Kaimelio para
pijos, Šakių rajono.

Paliko nuliūdime žmoną 
Metą Drinkmann, 4 sūnus, 
2 dukteris, 8 anūkus, brolį 
ir seserį Lietuvoje. Sūnūs 
išmokslinti, išėję kolegijos 
mokslą.

I

250,000 neorganizuotų 
suknelių siuvėjų

Atlantic City, N. J.—In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijos suvažiavi
me dalyvauja apie 1,000 de
legatų, atstovaujančių 451, 
192 narius.

Unijos prezidentas Louis 
Stulberg savo. pranešime 
nurodė, kad per trejetą pas
kiausių metų unijos narių 
skaičius pakilo 8,874. Jis 
taipgi nurodė, kad 250,000, 
suknelių siuvėjų dar tebėra 
neorganizuoti, . daugiausia, 
pietinėse valstijose. į

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. Phone 302-478-2900. Mr. Emil, 
‘til 6 PM. daily. (40-42)

Bridgeport, Conn.
Balandžio mėnesį LDS 74 

kuopos susirinkime plačiai 
apkalbėta LDS reikalai ir 
nutarta siųsti delegatus į 
18-ąjį seimą, kuris įvyks 
liejos 12-13 dd. Worcester, 
Mass.

Taipgi nutarta surengti 
kokią pramogą delegatų ke
lionės lėšoms pinigų sukelti. 
Taigi, gegužės 26 d., sekma
dienį, pramoga įvyko. Sve
čių prisirinko gana gražus 
skaičius. Visi gražiai pra
leido visą popietę, o rengimo 
komisija ^džiaugėsi, kad pa
rengimas pilnai pavyko. 
Atrodo, kad jų darbą na
riai gerai įvertino, gausiai 
susirinkdami. O tas ren
gėjams pakėlė ūpą, kad ir 
kitą kartą būtų drąsesni 
rengti.

Teko girdėti, kad Oakvil- 
lėj piknikas įvyks birželio 
23 d. spaudos naudai, Toje 
pačioje vietoje, kur pirmiau 
rengdavo. Vieta visiems 
gerai žinoma.

Iš Bridgeport© rengiasi 
važiuoti ir patartina iš ki
tų miestų rengtis birželio 
23 d. dalyvauti ir su oak- 
villiečiais praleisti pusdienį

J. Strižauskas

Felecia Wereska mirė ge
gužės 10-tą. ^Paliko savo 
mylimą vyrą * Joseph We- 
rešką, 2 sūnus, 2 dukteris 
ir 11 anūkų.

Priklausė prie Lietuvių 
Tautiško Namo. Su visais 
gražiai sugyveno.

George Shimaitis

Viena Švedijos firma pa
gamino futbolo kamuolį ak
liesiems. Jo viduje įmon
tuotas baterijos maitinamas 
signalizatorius. Jis sklei
džia garsą, pagal kurį ak
lieji nustato kamuolio bu
vimo vietą. Kamuoliui ne
baisūs nei stiprūs smūgiai, 
nei kitoks mechaninis vei- 
kimaSo

SHEET METAL
Installers, 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 5 
call 609-428-5768 or 609-428-1065.

(40-46)

INSTALLATIONS 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.

(40-42)

BOILER MAN, Phila. Lie. re
quired/ Must have knowledge of 
maintenance. Steady day, steady 
empl. Call Mr. Evans 9 AM to 4 PM. 
HO. 5-1312. (40-43)

Reikalingi vyrai dirbti šapoj tuo- 
jaųs. Patyrimo nereikia. Kreipkitės 
po 8 v. ryto. WALLACE PRO
DUCTS, Ine. S. W. Cor. 31st & 
Jefferson St. CE 2-9900. (40-46)

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks birželio! 8 d., salė
ję 1154 N. 4th St., 2 v. die
ną. Dar kartą plačiau pa
sitarsime apie išvyką į B al
tinio rę jr jau reikės pradė
ti ruoštis Ramanauskų di
džiuliui banketui. Draugai, 
lankyite susirinkimus skait
lingai, nes nuo skaitlingų 
susirinkimų išsivysto mūsų 
platesnis kultūrinis judėji
mas. Valdyba

400 milijardų tonų.4eguo- 
nies kasmet išskiria mūsų 
planetos augalija.

MALE or FEMALE

COUPLE
Vegetable cook and pantry woman. 

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

BLUE BELL INN,
Blue Bell, Pa.

(37-42)

Help Wanted Female

GIRL to learn weaving on hair 
cloth. Steady work. 7 AM to 3:30 
PM. 5 days week. Exc. wages and 
fringe benefits. Apply:

HUNTER MILL •
1424 N. Howard St., Phila., Pa.
3rd floor. (40-44)

SECRETARY
For small Co. Exp. working for 

Manager. Dictation and typing du
ties, include sales entry and billing 
in Kensington area. Reply: GAS- 
6607 (40-46)

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. Ad-ci- 
ja.

FOR SALE
Farms & Country Places for sale. 

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

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa
kyti parkus ir lis anksto pa
siruošti įgarsinimus pikni
kų.
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Lietuviški apmąstymai ,
New Yorke

Palinkėjome jiems laimes 
Liaudies Lenkijoje ,

Mūšy miestas samdo ir 2-

— Rašo Almus šalčius — 
Gyvuok šimtą Metų!” 
Gegužės 22 d. prie Povilo 

namų, Garlaivio — Morrisc 
kampe, sustoja “Westerr 
Union” pasiuntinys. Iš Lie
tuvos. Rūpi kaimynams 
Kas atsitiko? Povilas raus 
ta. Paduoda telegramą pa 
siskaityti — išspelinta gra 
žiai: “Sveikiname si 
gražiu jubiliejum i 
linkime daug laimės? 
Lietuvos Kultūrinių Ryši 
su Tautiečiais Užs i e n y j 
Komitetas.”

Iš kito kiemo įsuka su glė 
biu laiškų paštininkas. Dau 
iš anapus. Rašo mokytoj 
Ona Eidukaitytė: .. .“Sve: 
kiname ir linkime... dau 
saulės ir džiaugsmo... 
Arminai iš Kauno... “Hap
py birthday to you 
Trylikametė Vida Atkočhl- 
naitė iš Vilniaus, pasid 
džiuodama anglų kalbo 
mokėjimu: “...I want t 
give my compliments to 
you during this holiday, 
to live very, very long... 
Giminės Jonas Bečys 
Šiaulių, kiti...

Iki šimto tik dvidešimts
Povilas Bečys, petinga 

įdegęs, automobilium pa 
važinėja, 
čiam Kingspoint’o parkle, 
kelis milijonierius savinin
kus “numarinęs...”
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tebedirba priva-

vilas džiaugiasi. 1966

a

o dažnai atsibusdavo išvilk
tas ant smėlio. Toks alpi
nantis, sunkus darbas! Už 
9 dolerius savaitei. Penkio
liktais metais vedė. Metė 
liejyklą, susilaukė sūnaus 
ir dukros. Sūnus seniai ve
dęs, išsikėlęs svetur. Duktė 
mirė tragiškai. Likos Be
čys vienas. O anuomet bu
vo sunku. Gavo darbą gu- 
zikų fabrike. Kilo streikas,

Su streiklaužiais kovoda
mas Bečys paragavo ir ka
lėjimo zupės. O gal ir dėlto, 
kad nuo pirmųjų dienų bu
vo Socialistų Sąjungos ak
tyviu nariu. Ir visad su pa
čiais kairiaisiais, atstovau
jančiais dirbančiuosius. Kai 
1919 metais suabejojo aukų 
rinkėjais, “partraukti USA 
vaiską iš Paryžiaus, gavo 
iš “patriotų“ mušti, ir skau-

Laiškais iš Lietuvos Po- 
me- 

tų viešnagės tėvynėj prisi
minimai gaiviai nušvieč 
jo veidą...

“Argi galėjau to tikėtijs, 
prieš 64 metus išeidamas iš 
Mažučių duonos ir laimės 
svetur ieškoti?... neats: 
stebi Bečys.

Baigęs varganą, rusų ks 
boj, liaudies mokyklėlę Že 
mėly, Povilas nė nepajuto, 
kaip įsivėlė į tuo metu plin
tantį maištą. Atsimena jis 
Kriukuos per kokius tai at
laidus, net jaunuosius kur i- 
gus traukiant su visais re
voliucines dainas. Per dv 
rus ėjo “gengės,” lyg šia 
dien Amerikos miestuos < 
degė, kur nekur, piktesn 
išnaudotojų klojimai ir gi- 
bos... Netrukus, skau
džiai plakė kazokų rimbai.

Toliau išėjo Bečys pi 
Mintaujos, ieškojo teisybės 
Rygoje, Dirbo jis ten v 
žiku. Karjera sekės pras
tai. Nuo kalamaškos sėqy- 

y- 
in- 
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nes mąstė Povilas, kodėl g 
venimas toks veidmain 
gas, jautė, kad turės ate 
“aušra naujos gadynė > 
Kai kartą carinės polici;
karininkas, paprašius ii 
mokesčio, kirto jam rimt
per rankas—užteko.

Bečys—artileristas
Bečys turėjo eiti kari 

menėn. Pakliuvo sunkio
ao- 
on 

artilerijon prie Helsinkio 
fortų. Ten maištavo karįai. 
Ne vienas žiauresnis k 
ninkas prasmegdavo aplin
kiniuose vandenyse. Ga
liausiai lojalūs pėstininkai 
artileristus aptvarkė. Lai
kinai. BeČiui, nors kariuo
menėj užlaikytam dėl Ca.ro 
nesusipratimų su Otoma
nais, pasisekė. Išėjo iš 
riuomenės 1913 metais, 
sižvalgė Mažučiuos ir, hčiū 
brolio “Šipkartei,” prieš pat 
karą—atsirado Newarkė.

Amerikoj 55 metai

,ri

ka- 
ap-

—Čia dirbo geležies lie
jykloj. Stiprus tada buvęs,

Išsikėlė Great N e c k a n, 
pradėjo sodininko karjerą. 
Geras kalbėtojas ir organi
zatorius buvo visur — Lite
ratūros Draugijoj ir Pilie
čių Klube, ragino žmones 
nesiduoti išnaudo tojams. 
Kaimynai juokias — “kad 
ne Bečys, tai airišiai dabar 
Great Necke turėtų dvi 
“boženyčias!” Už tai skun
dė Povilą tokie ne kartą. 
Niekad negalėjo gauti val
džios darbo, FBI vis stebė
jos, kas ir kodėl jis skun
džiamas. Kartą čiupo pa
tį skundiką už laiko gaiši
nimą.

“Gyvenimas prasideda 
sulaukus 80-ties? ..

‘ Tokia buvo Niujorke TV 
programa prieš kelis me
tus. Juokias Bečys, kai jo 
klausi — ar tikrai? — “Pa
gyvensi, pamatysi?’ Bet 
Lietuvos jis pasiilgęs. Ir 
jei kitais metais tikrai 
skris lėktuvas ruožu Niu-

Gegužės 25 d. Polonia 
Klube įvyko šaunus banke
tas K. ir G. Nowackiams. 
Jie išvažiuoja į Lenkiją.

Išvykstančius atsisveikin
ti susirinko publikos skait
lingai; pilna Klubo buveinė.

Salė ir stalai buvo sko
ningai paruošti. Majistą pa
tarnavo kiekvienaiįn atski
rai ; kava ir pyragaį paduo
ti ką tik baigus kii 
tą, be laukimo.

Programą pradėj* 
mis, jas sekė kalb 
bėjo tautinių ir viletos or
ganizacijų atstovai, 
•vienaip ar kitaip ši 
siminė ir aukštai 
Nowackiu eitus vei 
liūs.

Advokatas Ira ( 
tarp kitko, didžiai 
Polonia klubo dėtas 
gas Joseph Sherm 
portacijos byloje. , 
Amerikinis Svetur; 
Ginti Komitetas. A 
Gollobinui teko c 
su Nowackiu ir s 
tos bylos reikalais.

Primintina, jog Aukščiau
siasis Teismas S 
bylą panaikino

;a mais- v

o daino
ms. Kal-

Visi
Itai pri- 
vertino 

klos ke-

bllobin, 
vertino 
pastan- 

ano de
ją vedė 
gimiams 
dvokatui 
arbuotis 
u klubu

hermano
1967 m.

užlaiko 129 kunigus!
Tik dabar sužinome, kad 

New Yorko miesto valdžia 
samdo ir užlaiko net 129 
kunigus. Jiems gerai pa-

gruodžio 12 d., bet Sherma- 
no sveikata, buvo jau pašli
jusi, jis mirė 1968 m. kovo 
29 d.

Grasilda Novacki dėkojo mokama. Mažiausia alga— 
pokylio surengėjams ir į jį $5,000 per metus! 
atsilankiusiems, 
bendrai dirbtus 
nius darbus, 
siems ir toliau 
kiek galima.

Kazimieras Nowackis la
bai pasitenkinęs kad visuo
meniškiems darbams visuo
met rasdavo šiame klube ir 
bendrai žmonėse gerų tal
kininkų. Kvietė atvykti

Prisiminė 
visuomeni- 

Linkėjo vi- 
darbuotis,

Majoras Lindsay siūlo, 
kad ta armija galėtų būti 
šiek tiek sumažinta, būtent, 
47 kunigus reikėtų atleisti, 
o palikti tiktai 88. Vaje, 
koks triukšmas prieš šį pa
siūlymą keliamas! Valdžia 
be kunigų — kaip dievas be 
velnio!

Kam tie kunigai reika
lingi? Kodėl be jų nega-

besitriūsia savo gėlyne.
Anot to posakio: stiprus 

ąžuolas audros ištiktas tik 
trekšt, ir guli; o girgždan
tis medis vis tebegirgžda...

Girgždėk, mięla Elena, 
savajame gėlyne, dar daug 
saulėtų ir gėlėtų metų. O 
Tavo brangiam draugui lai 
būna amžina ramybė.

Palydovai buvo pavaišinti 
šauniais pietumis Bručų sa
lėje. SV

Lenkijon ir nepamiršti Var-I Įima apsieiti, kuomet New
šuvoje juos aplankyti.

Bankete dalyvavo pora 
įžymių pareigūnų iš Liau
dies Lenkijos; diplomatinio 
štabo Jungtinėse Valstijose, 
vienas pasakė Nowackiams 
gerų linkėjimų kalbą.

Po programos vieni ėjo 
garbės svečiams paspausti 
dešinę ir palinkėti gero vė
jo, kiti dar kalbėjo apie šo
kius, būrėsi į pokalbiautojų 
grupes, bet mūsų trejukei 
vakaras atrodė vėlokas ir 
visi keliai viliojo tuojau pa
sukti link namų.

The Farewell Address of 
Casimir Nowacki

has 
g leader 
Poles in 
and his

Casimir Nowacki 
been an outstandir 
of the progressive 
the United States, 
decision to leave this coun
try and settle dow 
land, is a loss for 
class cause here. 
25įb there ha$ beei_ 
quet at the Polonia Club in 
Manhattan, at whul. ‘‘_ 
wacki delivered a very sen
timental*? speech 
people who came to say to 
him and his wif< 

iorkas-Vilnius, ekskursija, good-bye. The following 
jis prašė bilietą gatavai re- are extracts from

n in Po- 
working 
O.n May 
n !a ban-

ich No-

to the

e Grace

thatjis prašė bilietą gatavai re
zervuoti. Tad iki pasima- speech. Among other things, 
tant pakeliui, ir “Gyvuok 
šimtą metų, Bečy!”

LID 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 1 

kuopos susirinkimas įvyko 
gegužės 27 d., Laisvės salė
je. Jį atidarė organizato
rius V. Bunkus, jis ir pir
mininkavo.

Valdybos veiklos raportas 
buvo glaustas.

Valys Bunkus, tarp kitų 
reikalų, raportavo iš filmų 
popietės pasekmes. Jis pri
minė ir kuopos narių stovį. 
Sakė, kad šiais metais jau 
netekome dviejų nuoširdžių 
narių. Vasario 27 d. mi
rė Marė Kalvaitienė, io< ge
gužės 8 d.—Simonas Griš- 
kus. Atsisveikindami savo 
mirusius narius ant visa
dos. juos pagerbėme atsi
stojimu.

Narių stovis: Gavome du 
naujus narius šiais metais, 
o du mirė, kuopoje skaičiai 
nepasikeitė. Tarp užsimokė
jusiu narių turime trejetą 
Floridoje ir kitur užsiliku
sių. Laukiame, kad gal gi 
jie su paukščiais parkeliaus 
ir savo užduotį atliks.

Mūsų organizacijoje nėra 
ribų, kiek narių turi būti. 
Dirbkime, kad narių skai
čius augtų. Vienas Jūsų

West Point, N. Y. —Pen
ki ginkluoti plėšikai sulaikė 
REA Express sunkvežimį 
ir pasigrobė 5 milijonus de
šimtukų pusės milijonų dol. 
vertės. '

Nowacki said:
“I believe that 

vity in the Polonia Club is 
something that we can be 
well proud of.

We haven’t movpd moun
tains but what has

our acti

been done 
has been felt over a wide 

po doubt 
be done 

need not

area. There’s 
that more could 
but I’m sure we 
make any apologias.

I wish to stress 
most important 
any organization 
ject or goal. AnčĮ the goal 
of the Polonia 
been and is, to< 
making America a better 
place to live in ar 
a bridge of friendship and 
understanding between our 
country and the 
where socialism 
established. For 
need better understanding 
through knowledge and we 
need peace.

Let us not losę sight of 
the fact that our 
a better life — Struggling 
for civil rights, better 
housing, working condi
tions and educational faci
lities — all this is closely 
related to world 
has its political s 
us be ever mindf 
fight for peace 
separated from 
gle for a better life and, to 
me, that means the attain
ment of socialism. I devote 
myself to this task no mat
ter where I am.

Now, we are leaving for

that the 
thing of 
is its ob-

lub has

d to build

countries 
has been 
this we

ideals for

peace and 
spects. Let 
il that the 
cannot be 
the strug-

Poland and enter a 
phase in our life. Roughly, 
the first 25 years was spent 
in the mid-w,est, the second 
20 years jų Los Angeles, 
the third 20 wears in New 
York Citv and now another 
period in fhe ancestral 
homeland qf Poland. Let 
me sav we’jie not.retiring— 
I can’t because Pm not 
made that way. I cannot 
isolate myself from the in
terests or activity that has 
made me what I am. The 
past should be a basis to 
continue into the future.

We are thrilled and look 
forward to the opportuni
ties of the future. We have 
faith that the new vistas 
that are opening up in 
America will eventually be 
the establishment of a 
economic order which 
be the fulfillment of 
dreams.

new

new 
will 
our

Yorko mieste turime tokias 
armijas visų tikėjimų ku
nigų, kuriuos užlaiko patys 
tikintieji? Kodėl ir iš mū
sų bedievių surinkti dole
riai taksais turi 
gams j kišenę? 
tuos klausimus 
neduoda.

Pasirodo, kad 
šių dykaduonių darbuojasi 
mūsų Policijos departamen
te, Gaisrų ir Sanitacijos de
partamentuose ir ligoninė
se.

Argi katalikai policinin
kai, kurie nori, neturi savo 
katalikų kunigų, protestan
tai savo pastorių, o žydai 
savo rabinų, jeigu jiems tu
ri kunigus pasamdyti ir už
laikyti valdžia

Kalbama apie bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės. 
Taip sakoma konstitucijoje. 
O štai valdžia iš savo iždo 
samdo kunigus. Tai juk yra 
piktas konstitucijos laužy
mas.

Ne tik tie 47, bet visi 129 
kunigai turi eiti laukan iš 
miesto valdžios aparato.

Koks nors laisvamanis ar 
laisvamanių grupė turėtų 
valdžią patraukti teisman 
už laužymą konstitucijos ir 
priversti kunigus išmesti iš 
valdžios organų.

Rep.

eiti kuni- 
Niekas i 

atsakymo

dauguma

Mieste pasidairius
Rasta nuoga negyva 

mergina skrynioje
Staten Islando Great 

Kills Parke užlajoje rasta 
negyva nuoga mergina se
noje skrynioje, kokia nau
dojama prie senų laivų.

Mergina gali būt tarp 16 
ir 20 metų, gerai atrodanti. 
Tyrinėjimai kol kas nenus
tatė, kas ji per viena ir kas 
ją nužudęs ten paslėpė.rten paslėpė.

Palaidotas Andrius 
Lapašauskas

Praėjusį trečiadienį Kal
varijos kapinėse tapo iškil
mingai palaidotas Andrius 
Lapašauskas, išgyvenęs be
maž 80 metų. Paliko žmo-

We know that, due to the ną Eleną ir seserį, gyve
foundation of socialism es- nančią Lietuvoje. Jo vien- 
tablished in Poland, o bet
ter life is rising. A visit to 
Poland will make it obvious 
that great strides and ach
ievements have been made 
in the fields of education, 
culture and industry. A 
higher standard of living 
is now being achieved and 
a much higher standard is 
guaranteed and is fast be
coming a reality.

Being part of a progres
sive movement make me 
proud of qur accomplish
ments here and proud of 
the accomnlisments of the 
people in Poland.

And I trust and am sure 
that we shall continue the 
good work together, no 
matter how widelv seperat- 
ed we are. to bring our 
Jdeals of friendship, 
therhood and peace 
reality.”

bro- 
into

Į tarptautinį suvažiavimą
Lietuvos sveikatos apsau- 

gos ministras V. Kleiza 
drauge su tarybinių medi
jų grupe dąlyvauia tarp
tautinės sąjungos kovai su 
vėžiu suvažiavime Lozano
je. ,

turte duktė mirė prieš apie 
10 metų.

Abu Lapašauskai — antrų 
vedybų pora, gražiai įsikū
rusi Far /Rockaway pajūry
je. Turėjo ten porą na
mų ir keletą kotedžių, ku
riuos jau eilė metų nuo
mojasi jaunos tarybinių 
tarnautojų šeimos. Ir sa
vininkai ir nuomininkai la
bai vieni su kitais gražiai 
gyveno—vieni kitus gerbė.

Sakoma, velionis Lapa
šauskas buvo labai stiprus 
žmogus; atrodė, kad jis gy
vens iki šimto metų am
žiaus. Ir kodėl ne: turėjo 
jis darbščią žmoną, kuri jį 
labai mylėjo, juo visuomet 
rūpinosi, gyveno pajūryje, 
kvėpavo tyru oru, žavėjo
si saulės spindulių bučiuo
jamomis Atlanto bangomis 
ir grožėjosi žmonos puose
lėjamu dideliu gėlynu. Kaip 
drįstų šioje rojiškoje rezi
dencijoje mirtis įsiveržti! 
O vienok ji šį stiprų ąžuolą 
veik žaibiškai partrenkė...

Pati Lapašauskienė prieš 
kiek metų buvo beviltiškai 
širdies ligos prie lovos pri
blokšta. Atrodė, kad bet ku
rią dieną jos gyvybė užges.

Parengimy kalendorius
Birželio 16 d.

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

Birželio 23 d.
Joninių piknikas-banketas 

Jono ir Julės Lazauckų dar
že. Pradžia 1 vai.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

norėtų nuo 
apdraudos

Lindsay propa- 
tikrą apdraudą

Lindsay 
riaušių

Majoras 
guoja tam
nuo riaušių, kurios padaro 
biznio ir namų savininkams 
nuostolių.

Jis mano, kad reikalinga 
Kongresui tuo klausimu 
priimti bilių, kuris įgaliotų 
tam tikrą apdraudą.

Dėl merginos du užmušė, 
keturis, sužeidė

Buvęs kalinys Chas Gat
lin peiliu subadė 6 savo 
draugus, kuomet kilo dėl 
merginos ginčai.

Du mirė ant vietos, ketu
ri sužeisti, du gana kritiš
kai. Gatlin areštuotas.

Plėšikai nuogai nurėdė
Brooklynietis L. Stumilis 

buvo trijų jaunų plėšikų 
arti namų pagautas, nuogai 
nurengtas ir paskui paleis
tas.

Jo drabužiuose jie rado 
$60. Tada drapanas numetė 
gatvėje ir su '■pinigais pa
bėgo.

Pramogos “Laisvės” 
paramai -j

Birželio 16 Baltimore, M<U 
Birželio 23 Oakville, Conn.
Birželio 30 Brockton, Mass.
Liepos 7 pas Ramanauskus, 

Sellersville, Pa.

Gera naujos partijos 
konvencija

Praėjusį savaitgalį (šeš
tadienį ir sekmadienį) 
Manhattane įvyko steigia
masis naujos partijos—Tai
kos Partijos —suvažiavimas. 
Tai buvo skaitlingas ir la
bai entuziastiškas suvažia
vimas. Jame dalyvavo apie 
700 delegatų.

Mūsų korespondentas A. 
Gilmanas plačiau apie šį 
svarbų suvažiavimą para
šys penktadienio “Laisvė> 
je.” Visus raginame jo ko
respondenciją perskaityti ijL 
susipažinti su prieškarinių 
jėgų pastangomis pasireikš
ti politikoje.

Milijonas žmonių pajūryje
Geg. 30 d. Memorial Day 

apie, milijoną newyorkieciu 
kaitinosi Coney Islande ir 
Rockaway pliažuose.

* ■

Diena buvo vėsi, bet sau
lėta. Todėl daugelį viliojo 
pajurin.

Propaganda už karą
Memorial Day New Yor

ke buvo atžynjėta iškilmin
gai. Daug buvo paradų. Bet 
didžiausias buvo Bronxe.

Visuose paraduose, mi
nint karuose žuvusius, ne
apsieita pavaryti propagan
dą ir už dabartinį karą 
Vietname.

Mirė piešėjas A. Dehn
Gegužės 19 d. mirė pažan

gus piešėjas ir grafikų ar
tistas Adolf Dehn, būdamas 
74 metų amžiaus.

Velionis piešdavo karika
tūras kairiųjų žurnalams 
“Liberator” ir “New Mass
es.” 1936 metais jo pasi
darbavimu buvo sušauktas 
pirmasis Amerikos artistų 
kongresas kovai prieš fa
šizmą ir karą.

Daug laiko jis praleido 
Eūropoje. Jo piešiniai 
apie Wales mainierių dar
bus ir gyvenimą yra labai 
garsūs.

Apdaužė du maršalus
Brooklyno federaliniame 

teisme, kur buvo teisiamas 
karo priešininkas Ed. Oqu
endo, kejetas šimtų jo gimi
nių ir draugų aplamdė du 
federalinius maršalus.

Vienam maršalui (poli- 
cistui ) trys šonkauliai su
laužyti, kito veidas apdras
kytas. Oquendo gavo 5 me
tų kalėjimą už atsisakymą 
eiti militarinėn tarnybon.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga persergėjo Vakarų Vo-^ 
kieti ją, kad Varšuvos Pak
to sąjungininkai pasiruošę, 
atmušti neonacių kurstomų 
karą Europoje.

Pranešimai
Brooklyn, N. Y.

Metiniam “Laisvės” kon
certui salė—Polish Nation
al Hali—užregistruota Lap- 
kričio-Nov. 10 dienai.

(39-40)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, biroželio 
5 d., 7:30 v. v., 102-02 Li
berty Avė.

Yra svarbu skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinki
me ir duoti gerus sumany
mus delegatams į LDS sei
mą.

Kuriems duokles laikas 
mokėti, ateikit ir užsimo- 
kėkit, kadangi liepos mėne
sį susirinkimo nebus. 1

Prot. sekr.^




