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KRISLAI
Arčiausia prie širdies 
Durys jau pravertos

Puiki pradžia 
Ir Irano karalius 
Išpūsto optimizmo grėsmė

Rašo A. Bimba

Mums visiems yra, arba ti
kėtų būti arčiausiai prie šir

dies mūsų organizacijų ir 
♦spaudos išlaikymo reikalai.

štai vasariniai parengima- 
piknikai, žinau ir puikiai su
prantu daugelio mūsų palin
kimą: nesijaučiu šimtu pro
centų gerai, tai geriau pasė
dėsiu namie!

Bet jei nebus parengim 
spaudos naudai, per vasar
pavojingai susilpnės spaud i. 
To gi mes nenorime. Todęl 
kiekvienas turime pasiim 
asmenišką atsakomybę už mū
sų vasarinių parengimų pas 
sekimą. Dalyvaukime
patys, ir raginkime kitus 
patį daryti.
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Gerai ruošiamasi prie Li 
tuvių Darbininkų Susivienr 
mo seimo, kuris įvyks Wor- 
cesteryje liepos 12—13 die
nomis. Atrodo, kad bus g 
ras, skaitlingas seimas.

Buvo kalbama, kad ta p 
«čia proga tame pačiame 
Olympijos parke įvyks ir Li 
tuvių Męno Sąjungos pasita- 
linaas, ar kas nors panašai s. 
Dabar nieko nebesigirdi.

Meno Sąjunga yra svarbi 
organizacija. . Nereikia leisti 
jai stagnuoti.
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Eatonas įsitikinęs, 
kad karas b aigiąsi

Rockefelleris Gene McCarthy 
vaizduoja save kaip nebūtų,--

PRICE 10c

Metai 56-iejA

Aukščiausiasis Teismas r 
darė klaidą, leisdamas valsti- 

valdžioms 
knygas parapiji- 

os 
a- 
es 
u-

jų bei miestų 
“skolinti
nėms mokykloms. Atidarorr< 
durys viešosios apšvietos ž 
lojimui. • Sulaužoma šal:< 
konstitucija, kurioje drž 
džiama naudoti valstybę re 
ginių mokyklų bei įstaigų p 
laikymui.

a-

Washingtonas. — “Mes 
esame prie taikos Vietname 
slenksčio.” Taip pasakė Cy
rus Eaton, amerikietis in- 
dustrialistas, kuris grįžo iš 
kelionės po Europą. Eaton- 
nas kalbėjosi su tarybiniais 
lyderiais Kosyginu ir Brež
nevu, su Rumunijos vado
vais, taipgi su Harrimanu 
ir Š. Vietnamo delegacijos 
galva Xaun Thuy.

Eatonas įsitikinęs, kad Š. 
Vietnamas ir Tar. Sąjun
ga dar pilnai nepasitiki 
Amerikos nuoširdumu baig
ti karą, bet jei Amerika

pilnai sulaikytų bombarda
vimą, tai susitarimui neliks 
skerspainių, o bom 
mas, mano jos, bus

(Eatono kraštutiniam op
timizmui prieštarai] 
džiai, kuriuos stelė to j ai 
įgauna Paryžiuje, 
visi, kas stebi dery 
įsitikinę, kad iki 
mo dar labiau toli, 
noma, kad pats Ea 
šė tam tikrą tarpiu 
tiesioginę rolę, ir g 
no daugiau, negu 
jai Paryžiuje.)

R.F.K. ainiu liks demokratu

Amerikos žmonės 
už pasitraukimą

bardavi- 
baigtas.

ja jspū-

Beveik 
bas, yra 
susitari- 
Bet ma

donas lo- 
inko ne- 
al jis ži- 
stebėto-

Iš 
vyko 
rasti 
rurgą. Siūlė dvylikos tūkstan
čių dolerių metinę algą tam, 
kuris sutiks vykti į Niger , 

4ir pasidarbuoti dvejus met
Dr. Okojie grįžta skau

džiai- nusivylęs. Visoje Ame
rikoje nesuradęs tokio gydy
tojo!

Nejaugi visa mūsų didžiu
lė gydytojų armija susidėtų 
iš savimylių ir bailių ?

tolimosios Nigerijos 
dr. Xto G. Okojie su 
sau pagalbininką c

at- 
si- 
li-

ją
Us.

Gera naujiena iš Kalifoif 
jos valstijos. Ten, 
jau susitarė automobilistai 
tymsteriai darbuotis išvien 

Toks bendradarbiavimas 
delsimo turėtų užsimegsti 
soje šalyje. Prie jų prisidėtų 

- kitos pažangesnės unijos, ku
rioms Amerikos Darbo Fede
racijos durys yra uždaryto

Gal pasikartotų garbinga 
CIO judėjimo istorija, 
labai laukia milijonai neorga
nizuotų darbininkų.

ni- 
sakoipa, 
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Amerikoje šiuo tarpu vieši 
Irano karalius Mohammed -ii- 
za Pahlevi. Jis prašo pre 
dentą parduoti jam ant išmo
kėjimo šimto milijono dole 
kertės ginklų!

Paskolos prašo ne maitiĮni- 
jmui alkanųjų ir varguo 
[irtų pilna šalis, bet ginklla-
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Kol karas tęsiasi, santykiu 
J.A.V. liks šalti, sako T.S.

Maskva. — Oficialus ta
rybinis organas “Izvestija” 
sako, kad kol vyksta karas 
Vietname, santykiai tarp 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos Jungtinių Valstijų liks 
šalti, “užšalę”. Tarybinio 
organo straipsnis skaito
mas atsakymu į prezidento 
Johnsono kalbą, pasakytą 
Glassboro miestelyje ja su
sitikimo su Kosyginu viene- 
rių metų sukakties proga.

“Izvestija” sako, kad nors 
per praeitus metus pasiek
ta kiek susitarimo tam tik
rais klausimais, apie bend
rą santykių gerėjimą nega
li būti kalbos, kol Amerika 
veda agresingą karą Viet
name.

Tarybinis laikraštis sako, 
kad Johnsonas tiksliai sten
giasi sudaryti įspūdį, kad 
TSRS-JAV santykiai gere-
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elti savoja, kad tuomi pak 
administracijos prestyžą 
pačioje Amerikoje.

d.—Plie-East Chicago, Irid.—Plie
no Darbininkų unijos (U- 
nited Steelworkers 
rica) lokalas 101* 
nemokėti narystės 
čių AFL-CIO iždui Lake ir 
Porter apskrityse, 
įeina unijos, kurios diskri
minuoja prieš negrus.

, of Ame- 
) nutarė 

mokes-

kol i jį

Mergina 
buvo su 
Sirhanu

vimuisi. Tuo tarpu niekas iš 
niekur ant Irano nesikėsina. 
Ginklai, matyt, reikalingi so
stui palaikyti.

Praėjusį trečiadienį Jungti
nių Tautų Asamblėja priėmė 
branduolinių ginklų neplėti- 
mo sutartį. Prezidentas John- 
sonas buvo atvykęs specialiai 
tautų atstovus pasveikinti.

Gerai, žinoma, kad po dau
giau kaip ketverių metų dery
bų susitarta nebeleisti bran
duoliniams ginklams plėtotis. 
Mes karštai sveikiname kiek
vieną susitarimą ginklavimui
si apriboti.

Už sutartį kovojo Tarybų 
Sąjunga, Jungtinės Valstijos 
ir Anglija, kurios jau gerai 
branduoliniais ginklais gink
luotos.

Prancūzija ir Kinija jau pa
sakė nieko su šia sutartimi 
neturėsiančios. O jos bran
duolinius ginklus jau pasiga
mina. Jas paseks ir kitos di
desnės šalys, kaip greitai jos 
išmoks ir pajėgs atominiais 
ginklais apsiginkluoti.

Taigi, puiku, kad kas nors 
padaryta, bet perdėtas opti
mizmas gali tik pakenkti nu
siginklavimo reikalui, žmo
nės gali pamanyti, kad jau 
nebereikia budėti ir nerimau
ti, kad pagaliau jau prabilo 
blaivus protas vietoje žudymo 
ginklų. Tuo tarpu, kol 
ginklai nesunaikinti, kol 
kieno nors rankose, jie 
baisi grėsmė.
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Los Angeles. — Guberna
torius N. Rockefelleris, ku
ris dabar rimtai pradėjo 
savo priešrinkiminę kampa
niją, sakė kelias prakalbas 
Los Angelese. Jo pamatinė 
taktika dabar yra: jis esąs 
Roberto F. Kennedžio idfcjų 
ainis. Rockefelleris nesakė 
nieko aiškaus apie karą 
Vietname, bet davė supras
ti, kad jo mintys tuo reika
lu netolimos nuo Kennedžio 
minčių.

Rockefelleris taipgi iš
šaukė Nixoną į debatus te
levizijoje, bet tas atsisakė 
dalyvauti. Nixonas, kuris 
iki šiol laimėjo beveik visus 
pirminius rinkimus, iki šių 
dienų jautėsi tikras būsiąs 
repub 1 ikonų kandidatu į 
prezidentus. Jam dabar la
bai nepatinka, kad Rocke
felleris rimtai metėsi prieš- partijos suvažiavime už an- 
rinkiminėn kampanijom

eilėse, ir veiks

nominuotas į 
j i s nebandys 
kaip trečios

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy, kuris at
naujino savo kampaniją į 
prezidentus, pasakė kad kas 
neatsitiktų, jis liks Demok
ratų partijos 
tos partijos 
jis nebūtų 
prezidentus, 
kandidatuoti
partijos kandidatas, sakė 
jis. Paklaustas, ar jis rem- 
Humphrėy, jis atsakė, kad 
tas priklauso nuo nusistaty
mo Vietnamo karo reikalu. 
Jeigu Humphrey liks prie 
dabartinių nusistatymų, sa
kė McCarthy, tai apie pa
ramą jam negali būti kal
bos. Bet jeigu jis ir nerem
tų Humphrey kaip kandi
dato, jis kovos Demokratų

New Yorkas. — Senato
rius McCarthy sako, kad 
Amerikos žmonių didelė 
dauguma dabar pritartų 
pilnam pasitraukimui iš 
Vietnamo. Jis sakė, kad 
jau pirminių rinkimų rezul
tatai, davę jam ir Kenne- 
džiui apie. 80% balsų, tik
riausiai rodo, kad žmonės 
nepatenkinti dabartine po
litika. Bet jis taipgi sakė, 
kad nežino, kaip galima bū
tų užtikrinti, kad ta žmo
nių valia pasireikštų Demo
kratų partijos suvažiavime 
šia vasara. C v

Senatorius McCarthy kal
bėjo Fellowship for Recon
ciliation sambūryje, paskui 
davė spaudos interviu. Mi
nima organiacija yra reli
giniai pacifistinė ir vaidina 
nemenką rolę kovoje už tai
ką Vietname.

Havana. — Kubos komu
nistų organas “Granma” 
sako, kad minint revoliuci
jos sukaktį Liepos 26-tą ant 
tribūnos šalia Fidelio ir ki
tų lyderių stovės du šimtai 
darbininkų, valstiečių, stu
dentų ir karių.

Vakarai protestuoja prieš Rytų 
Vokietijos naujuosius įstatymus

ti-karinę programą.

Susitaria su TSRS 
konsulatų reikalu

Los Angeles. —. Dabar 
jau oficialiai priimta,, kad 
kitas žmogus rado: 
h anų prieš pat p: 
mą. Prisaikintų teisėjų ko
misijai (džiūrei) 
kad jauna mergin 
paskutinės minutėj buvo su 
Sirhanu ir su juo 
ir ji išsiskubino tiuojau po 
atentato. Apie t 
Vincent T. Di Pie. 
kaip kelneris vieš 
kiti liudininkai. Viena liu
dininkė sakė, kad ji matė tą 
merginą išsiskub 
susijaudinančiai įšaukiant: 
Mes jį nušovėme!

Kiti liudijo, kad Sirha- 
nas dieną prieš p. 
mą praktikavo šaudyti 
praktikavimo lauke Los An- 
geleso priemiestyje.

NBC radijo si 
nešė, kad vienos 
šalies (manoma, k 
nijos) valdžia atsi 
rikon įrodymus, k: 
nas paskiausių ke 
tų bėgyje pakartotinai bu
vo grįžęs į Artir 
Rytus ir praleido 
laiko Sirijoje ir Egipte. Bet 
ta žinia oficialiai nepa
tvirtinta.

si su Sir- 
asikėsini-

liudyta, 
a iki pat

kalbėjosi,

at liudijo 
ro, dirbęs 
būtyje ir

inant ir

asikėsini

;otis pra- 
arabiškos 

:ad Jorda- 
untė Ame- 
ad Sirha- 
lerių me

n u o s i u s 
nemažai

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Vokietijos Demok
ratinė respublika pasikeitė 
sveikinimais sąryšyje su jų 
draugingumo sutarties pa
sirašymo ketverių metų su
kaktimi. *

Washingtonas. Ame
rikos JV ir Tarybų Sąjun
ga pasirašė sutartį konsu
latų klausimu. Pagal su
tartį Amerika ' turės teisę 
steigti konsulatus Tarybų 
Sąjungoje apart Maskvos 
kitose vietose (manoma, 
kad Leningrade ir Vladi
vostoke), o Tarybų Sąjunga 
Amerikoje apart Washing- 
tono — (manoma, kad New 
Yorke ir Chicagoje).

Sutartis pasirašyta per 
ceremoniją Valstybės de
partamente. JAV vardu

pasirašė sekretorius Rus
kas, Tarybų Sąjungos var
du — Ambasadorius Dob
ryninas. Prezidentas John- 
sonas stebėjo pasirašymą ir 
pasakė trumpą kalbą, ku
rioje išreiškė pageidavimą 
gerinti santykius su TSRS, 
nors pripažino, kad yra 
daug pamatinio nesutikimo. 
Panašiai kalbėjo ir ambasa
dorius Dobryninas.

Ceremonijose taipgi daly
vavo keli Amerikos buvę 
ambasadoriai Maskvoje, 
kaip Bohlenas ir Thompso- 
nas.

Berlynas.— Amerikos, 
Britanijos ir Prane ū zi j o s 
komendantu ros Vakarų 
Berlyne protestavo Rytų 
Vokietijos valdžiai dėl nau
jo įstatymo, kuris aprube- 
žiuoja keliavimą per Rytų 
Vokietijos teritoriją. Nuo 
dabar bus reikalauta, kad 
Vakarų Vokietijos piliečiai, 
kurie 'nori pasiekti Vakarų 
Berlyną (pėr R/ Vokietijos 
teritoriją) turi gauti vizas 
ir turėti pasus.

Protestą pasiuntė ir Va

karų Vokietijos valdžia. 
Protestai pasiųsti ne tik 
Rytų Vokietijai, bet ir Ta
rybų Sąjungai, kuri oficia
liai kartu su JAV, britais 
ir prancūzais dar atsako- 
minga už viso Berlyno te
ritoriją, nors Rytų Vokie
tija skaito Berlyną savo so1- 
stine, o Vakarų Vokietija 
neoficialiai /traktuojamo |, 
miesto vakarinę dalį savo 
teritorija, ten laiko iš Bo
nos atvykstančio Bundesta
go (parlamento) posėdžius 
ir 1.1.

Prancūzija uždraudė visą eilę 
vadinamą “kraštutinių” grupių

munistinė Studentų sąjun
ga, kuri surišta su Prancū
zijos Komunistų partija, 
nors ji dažnai laikosi kiek 
kitokios taktikos negu pati 
partija. Kitos uždraustos 
grupės yra Kon-Benito va
dovaujamas “Kovo 22-os ju
dėjimas,” kuris anarchisti
nis, pro-maoistinė “Komu
nistinė Jaunimo Sąjunga”, 
trockistinis “Komunistinis 
Revoliucinis . jaunimas” ir 
net trys kitos trockistinės 
grupės.

Visos šios grupės, sako 
pranešimai, bendradarbiavo 
Sorbonės okupacijoje, taip
gi išstojimuose prieš poli
ciją.

Paryžius. — Prancūzijos 
vaidžia uždraudė visą eilę 
taip vadinamų, “kraštuti
nių” studentų .> grupių. Tų 
grupių tarpe randasi ir Ko-

Kunigas J. Markūnas 
nuteistas Detroite

Detroitas. — Lietuvis ku
nigas J. W. Markūnas, epis- 
kopalų bažnyčios pastorius, 
balandžio 7-ą dieną Royal 
Oak miestelyje pravedė ty
lų maršą, pagerbiant nužu
dyto Dr. Kingo atmintį. 
Marše dalyvavo apie 130 
žmonių, visi balti. Bet mar- 
šuotojai nusidėjo guberna
toriaus Romney patvarky
mui, kad dėl galimų nera
mumų visi turi būti namuo
se po tam tikro laiko vaka
re.

Kun. Markūnas nuteistas 
šimto dolerių bausme. Dar 
130 žmonių, kurie tuo laiku 
buvo suimti su juom, tu
rės tokias pat pabaudas už
simokėti

Londonas; — B ri tani j o j e 
dabar randasi Prancūzijos 
ekstremų. studentų lyderis 
Kon-Benit. Jis sako, kad 
grįš Prancūzijon, bet nesa
kė kaip ir kada.

Britanijon jis atvyko B- 
BC kviestas dalyvauti pro
gramoje apie studentų ju
dėjimą.

Grasina 
"pradėt 
akciją"

Berlynas.—Vokietijos Fed. 
respublikos (Vakarų Vokie
tijos) kancleris Kiesingeris 
atsiskubino j Vakarų Ber
lyną. Jis čia padarė provo
kuojantį pareiškimą, kad 
reikės “pradėti akciją” 
prieš Vokietijos Demokrati
nę respubliką (RytųVokie- 
tiją). Kaip žinia, Rytų Vo
kietija nutarė, kad visi, ku
rie keliauja iš Vak. Vokie
tijos per jos teritoriją link 
Vak. Berlyno, turi gauti vi
zas ir už jas apmokėti. Tas 
atsineša į keliaujančius 
sausžemiu arba kanalais. 
Lėktuvais galima lėkti be 
.vizų.

Helmštedte, V a k a rų ir 
Rytų Vokietijos pasienis 
pereinamajame punkte, da
bar vis randasi kelių mylių 
ilgumo automašinų ir sunk
vežimių virtinės, nes ima 
daug laiko kol vizas kontro
liuoja.

Kiesingeris kreipėsi į 
JAV, Britaniją ir Prancū
ziją su prašymu “ką nors 
daryti” prieš Rytų Vokie
tiją ir TSRS.

Jeruzale.— Beveik k a s- 
dieniai susišaudymai tarp 
Jordanijos ir Izraelio tęsia
si. Izraeliečiai sako, kad 
prie Gešero įvyko susišau
dymas kulkosvaidžiais ir du 
izraeliečiai tapo sužeisti.

"Viskas 
skelbta
viesas

Bostonas. — D-ro Spocko, 
pastoriaus Coffino, rašyto
jo Goodmano ir dviejų kitų 
apkaltintųjų advokatai sa
vo gynybos kalbose pabrė
žia vieną dalyką: negali bū
ti kalbos apie konspiraciją, 
tuo tarpu, kai penki apkal
tintieji kiekiveną savo žings
nį stengėsi kuo plačiau vie
šai skelbti. Spockas ir jo 
draugai bandė skleisti savo 
nuomones pre spaudos in
terviu, per radiją, televizi
ją, viešus mitingus. Jie pa
sirašė, kaip šimtai ir šimtai 
kitų, po pareiškimais prieš 
karą Vietname. Tie pareiš
kimai tilpo spaudoje.

Daktaras Spockas sakė, 
kad jis asmeniškai nepata
rė nė vienam jaunuoliui nei
ti karinėn tarnybon, bet jis 
viešai rėmė tuos jaunuolius, 
kurie atsisakė tarnauti.

East Lansing, Mich. — 
Michigano universiteto stu
dentų salėje įvyko SDS na
cionalinis šuva ž i a v i m a s. 
SDS (Students for a Demo
cratic Society) yra raodika- 
li studentų organizacija, tu
rinti šalyje apie 30,000 ak
tyvių narių, ir daug dau
giau sekėjų. Suvažiavimo 
salės estradą puošė raudo
nos ir juodos (anarchistų) 
vėliavos. .
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Nužudytu veikėjų sąrašas
1 Kennedy nebuvo pirmutinis 
uo kulkos. Jų sąrašas jau il- 
ienoje ar kitoje formoje kovo-

Senatorius Robert F 
šių laikų veikėjas kristi r 
gas. Visi jie pažangūs, v_ 
tojai už žmogų ir jo siekimą šviesesnio rytojaus.

Štai tas kankinių sąi asas:
William L. Moore nujautas 1963 metų balandžio 24 

Alabamą. Nors jis baltaodis, 
pareikšti savo nusistatymą už

d. kelyje iš Baltimorės į 
bet jis šiuo žygiu norėjo 
rasinę integraciją.

Medgar Evers, įžym
valstijoje tais pačiais 196& metais nužudytas prie jo na
mų.

James Chaney, Micha
man nužudyti 1963 m. birželio 21 dieną. Jie buvo nu
vykę į Mississippi valstiją 
siregistruoti balsavimui.

John F. Kennedy, prezidentas, nužudytas 1963 me
tų lapkričio 22 dieną mieste Dallas, Texas.

Malcolm X nužudytas 1964 m. vasario 21 d. New 
Yorke, sakant kalbą sus

Lemuel Penn nušau
11 d. Jis paėjo iš Washingtono.

Kunigas James J. Rceb užmuštas 1965 m. kovo 9 d. 
Selma, Ala. Baltaodis, smarkus kovotojas už negrų teises.

Mrs. Viola Liuzzo, d*troitietė, kovotoja už civilines 
teises, 1965 m. kovo 24 č. nušauta Alabamoje.

Vernon Dahar 1966 n. sausio 10 d. nušautas jo 
ties namuose Hattiesburg, Miss.

Leo Bernard, universiteto studentas iš Detroito, 
šautas Socialistų. Darbini ikų Partijos raštinėje.

Dr. Martin Luther Ęing 1968 m. balandžio 4 
nušautas viešbutyje Mem

,is negrų veikėjas Mississippi

el Schwerner ir Andrew Good-

padėti negrams piliečiams už-

trinkime.
tas Alabamoje 1964 m. liepos

pa-

nu-

phis, Tenn.
dieną

Už“

Nr. 
8-jme labai entuziastiškai 
kalbama ir agituojama už 
kavą. Skaitome:

“Susitikę su draugu, eina
me išsigerti puodelio kavos. 
Ja vaišiname svečią na
muose. Kava atgaivina pa
vargusį, suteikia jėgų vėly
vą metą dirbti. Kavoje 
esantis kofeinas skatina 
širdies darbą, eteriniai alie
jai, organinės rūgštys pade
da virškinimui. Kava labai 
gerai veikia ir apatiškus 
žmones, ir tuos, kurių labai 
nepastovi nuotaika. Kava 
sveikam žmogui — naudin
gas gėrimas, ypač jei ge
riama pirmoje dienos pusė
je.”

Paskui seka kavos atsira
dimo ir auginimo istorija 
bei nurodymai, kaip ją išsi
virti, kad būtų skani.

Nežinia, ar “Švyturio” 
redakcija, taip energingai 
užstodama kavą, apie jos 
poveikį gerai pasiteiravo 
pas sveikatos specialistus. 
Pas mus Amerikoje, kur 
kavos išgeriamos jūros, 
bandoma žmones 
nuo jos per dide 
jimo. Kava pirmo 
yra smarkus stiiĮnuliantas. 
Joks stimuliantas 
dėtai vartojamas, 
sveiko žmogaus sveikatai.

Į atkalbėti 
io varto
je vietoje

ypac per- 
nepadeda

aiką” , ..
* * ‘ < ’ i «* i

kokios taikos, bet kokia kaina.
“garbingos taikos.”

arbinga taika” reiškia tą patį.

NIEKAS nenori- bet 
Visi norime ir trokštame

Deja, ne visiems “g;
Ji reiškia vieną vicepre2;identui Humphrey, gten. West- 
morelandiri ir visiems ši

Vietnamiečiams “
o karo šalininkams.
rbinga taika” reiškia, kad jie 

būtų palikti ramybėje spręsti savo tautos ir šalies liki
mą, kad visos užsienio nilitarinės jėgos ir visi taip va
dinami politiniai patarėjai kuo greičiausiai išsikrausty- 

kia taika jiems reikštų vergiją, 
įerialistams, šiame atsitikime—

tų ir t.t. Bet kokia kito 
pasidavimą užsienio im 
amerikiečiams imperialistams. Kaip diena aišku, kad 
kol tokios taikos jie nepasieks, jie nepadės ginklų.

Tuo tarpu iš visų 
' aiškiausiai aišku, kad 

militaristams “garbinga 
pasiliktų padalytas, kad Pietų Vietnamo okupavimas 
pasiliktų neribotam laikui, arba bent tol, kol ten ne-]

kalbų ir pareiškimų dabar jau 
mūsų Amerikos vyriausybei ir 
taika” reiškia, kad Vietnamas

kymas turėtų būti visai aiš
kus. .Bet nej vieniems nepil
nai aiškus, kitiems — nepri
imtinas. Atsakymas ypačv ne
priimtinas mūsų jauniems in
telektualams (galvočiams) ir 
jie (žinoma, nevisi) viešai 
reiškiamais samprotavimais 
paveikia jaunuolius, kurie 
spiauna į visokias veiksnių ir 
diplomatų tezes ir daro tą, ką 
jaunesnieji veikėjai pataria. 
Pvz. Santaros-Šviesos nariai 
New Yorke buvo susitikę su 
sov. agjentu Vladimirovu, pra
eitais metais mūsų sportinin
kai buvo išvykę į ok. Lietuvą 
sportuoti; Santaros - šviesos 
nariai, p. Vaitiekūnas ir kun. 
dr. Jucevičiaus organizuotos 
paskaitos dėl santykių užmez
gimo su Lietuva netiesiogiai 
siūlant persvarstyti “senių” 
nutarimą ir ieškoti kelio į 
kultūrinį sąlytį su sovietais.

Koks mūsų jaunosios kartos 
naivumas. Jiems visai nerūpi 
kokios gali būti to bendravi
mo pasekmės — svarbu ben
drauti !

Bet iš tikrųjų reikia ste
bėtis naivumu Maceikos ir 
jo vienminčių, kurie nori 
užstoti kelią jaunimui gy
venti ir vadovautis savo 
protu. Ateitis priklauso 
tiems, kurie siekia ir ieško 
sąlyčio su savo tautos 
mienu.

ka-

paliktų40 darbingų metų, 
užnugaryje.

Bet ir dabar rodos, kad 
tas visuomeninis mūsų dar
bas nebuvo veltui — mes 
galime tik pasidžiaugti sa
vo paeities veikla. Pilnai 
tikime, kad Jūs, Pranai, pa
ilsėję sustiprėsite pasitrau
kęs iš nuolatinio darbo, žo
džiu ir plunksna dar dirbsi
te daug metų pažangiam 
judėjimui.

Ypač šiuo metu, kai pa
saulis taip sukrėstas, norė
tųsi gyventi ir matyti mū
sų pažangiųjų idėjų perga
lę. Tad ir vėl tenka sakyti: 
taupykime ir saugokime

BESIRUOŠIANT 
LDS SEIMUI

Lietuvių Darbi 
sivienijimo. organAs. “Tiesa 
rašo apie seirn 
įvyks liepos 12-13 
Worcester, Mass.

“Pagal ‘ gautus!' praneši
mus LDS centre, 
spręsti,” sako ...
pų rūpinasi pasių 
tus į seimą.”

Tikimasi skait 
ro seimo.. Tai b 
asis LDS seimas 
sako:

“Kaip ir pirmi 
šis mūsų Susivie 
mas taipgi bus 
bus.

Apart kitų svarbių klau 
simų, turėsime 
tarti, kaip page 
Susivienijimo o]

ninku Su- 

ą, kuris 
dienomis

galima 
laikraštis,,

1 jog nemažas skaičius kuo-, 
sti delega-

lingo, ge
ms jau 18- 
i. “Tiesa”

eji seimai, 
nijimo sei- 
abai svar-

plačiai ap
ginti mūsų 
•ganizacinę

NEAPSAKOMA ŠIO 
KARO ŽALA IR 
AMERIKAI

•i Labai teisingai “Vilnies” 
redaktorius, V. Andrulis sa
ko:

Nei vienas karas iki šiol ne
padarė tiek žalos Amerikai, 
kaip karas Vietname, o tai 
gal dėlto, kąd jam nėra pa
teisinimo. ’ ,,

Bandymas įsikalbėti, t kad 
tai reikalingu JAV apsaugai 
nęprigyj a. Taip kalbėta apie 
Kubą,' bet ka’i įsiVyravo “P&- 
cifike interesai,” : Kuba jau 
nepavojinga.'u

Dr. Ralph! “Lapp, žymus 
mokslininkas buvęs Vašingto
no patarėju, rašo, kad susida
ręs militaristy - industrialist 
kompleksas įpainiojo JAV 
Vietname.

, Viena LocĮchead Aircraft 
korporacija gavus laike šio 
karo $10,600,000,000 užsakų 
gaminti karines reikmenis.

Korporacijos gauną didelius 
pelnus daro spaudimą į val
džią tęsti ir eskaluoti karą. 
Jos taipgi veda karinę propa
gandą.

Jau prabėgo apie pora < 
savaičių kai aš sugrįžau į 
savo brangią tėvynę Lietu
vą. Iš Amerikos iki Vil
niaus skridau lėktuvu, vie
ną naktį nakvojau Lenin
grade, o antrą naktį Vil
niuje pas savo draugus, ku* 
rie mane labai gražiai pri
ėmė. Iš Vilniaus Lietuvos 
valdžia davė man lengvą
ją mašinėlę “Volga,” su ku
ria aš sugrįžau į savo gim
tąją Kvėdarną.

Mano šešios seserys, du 
broliai ir penki švogeriai ir 
bendrai jų visų, šeimynos 
mane pasitiko labai gra
žiai; iš didelio džiaugsmo 
tiek metų nesimačius, vi
siems krito ašaros.

Taip pat mane labai gra
žiai priėmė Kvėdarnos 
aukštoji valdžia ir palinkė
jo man didžiausios lai
mės ir ilgiausių metų mano 
gyvenimo, užgiedojo visi 
sustoję.

Aš nepasigendu Ameri
kos. Viskas yra tas pats— 
“Volgos” ir visos mašinos 
taip pat važinėja. Žmonės 
visi gražūs, raudoni, gerai 

' apsirėdę, valgo labai gerai, 
vienu žodžiu, nieko netrūks- 

' ta. Gražiausių gyvulių di
džiausios bandos, visi rie
būs, malonu žiūrėti, laukų 
platybės užsėtos žaliuoja. 
Labai graži gamta, oras 
čystas, švarus, labai svei
kas.

Jau dabar Lietuva atrodo 
visai kitokia, negu prieš 
penkias dešimtis metų, ir 
aš esu patenkinta. Džiau- tanas Bimba, kaip1 ir kupi- 
giuosi, kad galėjau sveika na jaunatviškos energijos

Centro Sekretorė Ieva Mi- 
zariene, sudeda labai daug 
energijos tose pareigose. 
Dabar paklauskime savęs, 
ar mes'Atliekame savo pa
reigas dėl draugijos gero? 
Ar bėgyje paskutinųjų me
tų įrašėme bent po vieną 
naują narį?

savo sveikatą, kad galėtu
me ilgiau gyventi.

Mes dar krutame. Bet 
ir mūsų šeima jau netek(h 
vieno nario. Gal dar prisi-^ 
menate Mitzės sesutės len- < 
kų kilmės vyrą Frankį. Tik > 
prieš porą savaičių mes jį. 
jau išlydėjome į kapus. Mu
du su Mitze dar, sakysiu, 
pagal amžių, gana gerai lai
komės. Mitzės sesuo Fran
ces—dar stipri. Johnas dar 
vis mums “gaspadiniauja.”. 
Mūsų dukra Frances gyve
na ir dirba San 
mieste.

(Francisco

Geriausi
Jums ir

linkėjimai 
Nastukei, 

Mitze 
Vincas 
Bovinai

bus atsteigta “pilna ramybė” ir užtikrintas militarinės P^ėtį. kaip gauti jaunes- 
kad apie karo veiksmų nutrau- nlW («agiyiĮų) ™ 
Vietnamo dabar negali būti nė - 

taika” reiškia lygiai tą patį, ką 
^rėjoje. Kaip žinia, ten ir šian- 
Dėra Amerikos militarinių jėgų 
kad iš ten okupacinės jėgos ža- 
tomoje ateityje.
vi Paryžiaus pasitarimuose tarp

diktatūros pastovumas, 
kimą ir išsikraustymą iš 
kalbos. Čia “garbinga 
anais metais reiškė K 
dien Pietinė Korėja te 
okupuota, ir nesimato, 
dėtų išsikraustyti numa

Šitaip klausimas stc 
amerikiečių ir vietnamiečių. Todėl pasitarimai nesiju
dina iš vietos. Jau aš 
tos “garbingos taikos” 
buvo prieš konferencij

operaciją sutvirt:
narių ko- 

nimui mū- 
narių skai- 
kaip pagy-čiumi. Taipgi, 

vinti ir pagerinti kuopų ir 
apskričių veiklą.”

NEBEGALI ATSIGINTI
O vis tiek užkietėjusioms 

ir nusidėvėjusiems “vaduo
tojų” ir “veiksni 
nebešiseka atsig 
kuose kylančio 
kad laikas bent
kalbėti apie kultūrinį ben
dradarbiavimą s

VISI siekėjai kandidatūros į prezidentus sutinka, Antai B. Maceika menše- 
kad šiuose rinkimuose vyrauja du svarbiausi klausimai, vikų dienraštyje 
būtent, Vietnamo karas ir kova su skurdu Amerikoje. 8 d.) ilga tirad;

ą” ir visi “trokšta” pašalinti iš tuos, kurie tokios sveikos

tuoni posėdžiai atlaikyti, o nuo 
abi pusės tebėra taip toli, kaip 
)s prasidėjimą.

Du vyriausi k ausimai

ų” vadams 
inti dipu- 
s minties, 
jau rimtai

u Lietuva.

(birželio 
a smerkia

Visi jie kalba “už taiką” ir visi “trokšta” pašalinti is tuos, kurie tokios sveikos 
mūsų šalies skurdą, kurio, kaip žinia, pilni visi kampai, nuomonės laikosi. Ypač jis 

_ ., ... . . . v i . t*. x i tarkuoja kanadietį kunigąBet veidmainiauja ne, kurie žada ir Vietnamo arą jucevį£įų ug nesilaikymą i_ i* • _ 1___  _ __ IrrvtTrYTi ~ v c
tarkuoja kanad etį kunigą

NAUJAS “TĖVYNES” 
REDAKTORIUS

SLA organas, “Tėvynė” 
turi naują redaktorių. Juo 
yra Juozas Petrėnas.

Petrėno suredaguotas bir
želio 7 dienos numeris įdo
mus tuo, kad jame daugiau
sia dėmesio skiriama, kaip 
ir reikia, SLA reikalams. 
Šiame numeryje nesimato 
srauto Šmeižtų prieš Lietu
vą, kuo “Tėvynė” taip “ge
rai” atsižymėdavo pirmiau, 
kai ją redagavo velionis 
Antanas Sodaitis.

Ar tai bus nauja tuo 
klausimu laikraščio kryptis, 
ar tik pripuolamas dalykas, 
tik vėliau paaiškės. Bent 
jau už šio numerio apvaly
mą tenka Petrėną nuošir
džiai pasveikinti.

laimėti. Kas nori rimtai kovoti 
su skurdu, tas turi griežtai pasisakyti prieš karo tę-
tęsti, ir kovą su skurdu
OLA VAUlj UU40 VWA A X * J/

simą. Pav., prieš kėliau dienas Senatas be jokių disku
sijų patenkino vyriausybės reikalavimą dar pridėti šešis 
bilijonus dolerių Vietnamo karo, reikalams, o nė vieno 
dolerio nepaskyrė karu 
mokratų, o Nixonas iš 
Todėl jie apgaudinėja 
kad ir jie nori susidoil 
bilijonai dolerių bus že 
apie pašalinimą skurdo 
karo užtęsimas didina

su skurdu. Ir Humphrey iš de- 
republikonų remia tokią politiką. 
Amerikos žmones, kai jie sako, 
oti su skurdu. Kol bilijonai ir 
riama į karo gaisrą, visos kalbos 
yra bevertes. Kiekvienos, dienos 

skurdžių armiją Amerikoje.

lų nustaty- 
idradarbia-

Vlikę ir Alto va 
tos griežtai be: 
vimui priešingos linijos.

Menševikiško supratimo 
orakului neįsivaizduojama, 
kaip gali atslra 
kurie nesiskaitoi

supratimo

sti žmonių, 
su “auto

ritetų” nustatytomis gairė
mis. B. Maceika gieda:

Visiems laisvaile pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams atsa-

Mūsų Draugijos Centro 
Sekretorė Ieva Mizarienė 
lankosi Tarybų Lietuvoj, su 
svarbia jos gyvenimo misi
ja. Ne po ilgo Ieva vėl bus 
su mumis. Jai išvykus, D- 
jos reikalai, kuriais ji taip 
atydžiai rūpinasi, nenuken
tės.

Vasaros metu susirinki
mų mažiau, su retėja ir ki
ti sąnbūriai. Gerai žinom, 
kad kai kurių kuopų narių 
skaičių mirtis išretino, bet
pažvelgus į eilę paskutinių- rinių. 
jų metų, LLD pasiekimais prie rašinių pridėtos auto- 
džiaugiamės visi: kas metai 
nariai gavo po 2-3 knygas, 
pastoviai leidžiame žurnal- 
lą “Šviesą”.

turtingas. Amerikiniu klaust 
simu, apie Martyną Luther 
Kingą plačiai rašo Rudol-’ 
f as Baranikas ir Gus Hali..

Dr. A. Petriką rašo— “Iš 
netolimos praeities.”

R. Šarmaitis išsamiai su
pažindina skaitytojus su 
Broniaus Pranskaus — mū
sų spaudos sekėjams seniau 
žinomu kaip V. Žalionio, 
V. Juodupio ir kitais jo sla
pyvardžiais — kūryba. Aps
čiai yra ir kitų rašytojų kū-

Man patinka, kad

ir laiminga sugrįžti į savo 
brangiąją šalį Lietuvą pas 
savo visus draugus.

Lietuvos keliai dabar yra' 
labai gražūs, asfaltuoti, iš 
abiejų pusių apsodinti me
džiais atskirų rūšių, vieto
mis eina vien obelaitės, 
vaismedžiai, paskiau šer-x 
mukšniai, klevai, beržai ir 
kiti įvairūs medžiai. Man 
jau teko plačiai važinėtis, 
aplankiau visus didžiuosius 
miestus — Vilnių, Kauną, 
Kliaipėdą ir kitus.

Miestuose yra labai šva
ru, įvairūs parkai, išpuošti 
įvairiais žalumynais ir me
džiais.

Labai yra gražu žiūrėti į 
mokyklinio amžiaus vaikus, 
kurie yra visi labai gražiai 
aprengti ir gerai mokinami. 
Mokinams autobusu važuo- 
ti į mokyklą ir j namus ne
reikia mokėti, jie yra ve
žami dykai. Atostogų metu 
jie yra vežami į įvairias 
ekskursijas ir visokias šven
tes. Lietuvos jaunimas tu
ri dideles galimybes į moks
lą ir visą kitą kultūrinį gy
venimą.

Paulina Rimkiene 
Kvėdarna

Laimės dramblys
Tibete sugautas baltas 

dramblys. Pagal vietos gy
ventojų prietarus gyvas 
baltas dramblys simbolizuo
ja laimę. Jeigu kas užmuš 
baltąjį dramblį, šalį užgrius 
nelaimė. < Baltieji dramb
liai — didelė retenybė. Ne 
vienam pasaulio zoologijos 
sode jų nėra.

žurnalo redaktorius An-

rių nuotraukos, tai žymiai 
pagražina žurnalą.

žurinale pastoviai veda
mas LLD Centro sekretorės 
skyrius suglaustoje formo
je nušviečia Draugijos vei
kimą. Išvykstant į Tarybų 
Lietuvą mūsų sekretorė ra
šė:. . ... ;

“Nors širdis skausmu pri
slėgta, bet tikiu, jog grįž> 
dama,,,žįnosiu, kad naudin
gi ir kilnūs idėjos darbai* i£, 
nuoširdūs draugai manęs • 
laukia

Taip, brangi Jeva, LLD 
nariai mintyse ir širdyje 
kartu su Jumis. Laukiame 
sugrįžtant, stengsimės pa
pildyti LLD narių skaičių.

K. Petrikienė
LLD pirmininkė

Šie metai viėl LLD na
riams bus duosnūs: apart 
žurnalo, gal gaus po tris 
vertingas knygas. Ieškant 
rankraščio, C.K. nariai vi
sada rūpinasi, kad knygos 
turinys nušviestų tuoj auti
nius svarbiausius gyvenimo 
klausimus. Viena iš propo- 
nuojamų knygų bus negrų 
klausimu. Paskutiniais me
tais, kovoms aštrėjant, an
glų kalboje negrų gyvenimo 
klausimais išleista daug 
vertingų knygų. Kažin kaip 
tai, lietuviams pasiekiama 
sava kalba negrų gyvenimo 
klausimas buvo gvildena
mas tiktai periodinėje spau
doje ir trumpuose pokal
biuose. Jeigu pavyks, tai ta
lentingo žurnalisto Alberto 
Laurinčiuko parašytas vei
kalas “Juodasis Kraujas” 
dalinai užpildys esamąją 
spragą.

Pranui ir Nastei Bukniams
Mielas Pranai!

Pirmiausia noriu Jus šil
tai pasveikinti su Jūsų 80- 
ojo gimtadienio proga! Ant
ras mano ir Mitzės linkėji
mas Jums ir Nastei geriau
sios sveikatos ir ištvermės.

Dažnai aš pats nenoriu 
skaičiuoti amžiaus metus, 
bet ta metų našta kartais 
lėčiau ar greičiu visus mus 
pradeda lenkti žemyn.

Atsimenu tuos laikus, kai 
Jūs pradėjote “Laisvės” ad
ministratoriaus darbą. Ta
da ir aš sukinėjausi arčiau 
“Laisvės.” Rodos, kad tas 
laikas buvo tik taip nese
niai, o pradėjus skaičiuoti 
metus—jau surandame virš

LLD nariai neturi pamir
šti, kad iš mokamų metinių 
duoklių Draugijai būtų ne
galima išsiversti. Keleto na- 
r i ų pomirtiniai palikimai 
jau išsisėmė. Kožna knyga, 
kurią gauna D-jos narys, 
paima beveik visą metinę 
duoklę. Išleidimas žurnalo 
ir Centro išlaikymas atsei- 
na daug. Jeigu ne literatū
ros leidimui gaunamos au
kos, visi mūs siekiai turėtų 
stagnuoti. Niekas to nenori. 
Tad, ir vasaros metu, suei
gose nepraleiskime progos 
nepasikalbėję LLD reika
lais.

Tarptautinės klasės 
lenktininkė

Valentinas Filatovas gast
roliavo su savo keturkojais 
artistais Štutgarte (VĮFR). 
Miesto sporto salėje, specia
liai pertvarkytoje tarybinio 
cirkoo pasirodymams, vyko 
repeticija. Meška Devočka, 
baigusi treniruotę, kaipk 
įprasta, nuvažiavo už kuli
sų ir, greit aplenkusi užsi-, 
žiopsojųsį asistentą, pro 
vartus nudūmė pirmyn. Pa
sukusi dešinėn, ji įsiliejo į 
miesto transporto srautą.

Pirmoje sankryžoje ap
stulbintas reg uliuotojas 
tuojau pat ;motociklininkei 
Uždegė žalią šivesą. Antro
je sankryžoje policininkas, 
greit sustabdęs skersinį ju
dėjimą, praleido Levočką, 
lekiančią 40-50 ’ kilometrų 
per valandą greičiu. Tre
čioje prieš mešką taip pat 
užsidegė žalia šviesa. Tik 
pravažiavus ketvirtą, san
kryžą, sportinis automobi
lis su Filatovu, atsistojęs 
skersai, užtvėrė kelią drą
siajai motociklininkei.

Paskutinis žurnalo “Švie
sa” numeris vėl išėjo labai

♦ Anglijoje pradėtai spaus
dinti visų knygų, išleistų 
Vakarų Europoje, katalo
gas. ų

Kataloge bus apie 13 mi
lijonų pavadinimų, jį suda
rys 660 tomų po 700 pu^A 
čių. Darbas truks 12 numT.
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS IS TORI
* (Tąsa)
r4 Naujas etapas

Stambus, kreivomis k 
mis banditas, ranka pri 
diržo tabaluojantį medir 
zerį, nerangiai nusileido 
balsu užbaubė:

—Ei, šilini! Kelk, va
—Petkau, girdi? Ar 

vo naują vardą?
Palengva numetęs į 

antklodę, iš skudurų išbrido tankia barz
da apžėlusi žmogysta ir apsidairė užmie
gotomis akimis. Kišeni|nio žibintuvėlio 
šviesa krito tiesiai jam 
visiškai atsimerkti.

—Pasitrauk! — nustū 
žibintuvėlį ir atsistojo.—

—Balys kvietė.
—Kokia velniava jam 

Net nusnausti neduoda.
—Nežinau. Gal į vakaruškas nori su 

*tavim eiti,—kreivakojis garsiai nusikva
tojo.

Petkus-“šilinis” paskt 
gė, įbruko į kelnių kiše 
ganą, už diržo užsikišo ^okišką ilgu ko
tu granata ir, kreivakoj 
rais laipteliais pakilo į 
virtuvėje jei perėjo į tu 
įžengė į nedidelį kambariuką, antklodė
mis uždangstytais lang 
stovėjo didelė žibalinė le 
beveik pilnas butelis, pulskepalis duonos 
ir bryzas lašinių. Ant kito stalo kampo 
šalia medinio dėklo gi 
mauzeris ir vokiškas hu 
bario šeimininkas, sėdėd 
čioje kėdėje, traukė iš 1 
automato šovinius ir rikiavo juos ant 
stalo, sudarydamas kažkokius trikam
pius ir puslankius.

—Kas naujo. Šilini? — kreipėsi jis j 
Petkų. —Neįkliuvai?

— Nieko. Kol kas ramu. Vaikščiojau 
kaip savo darže.

— Kaip gyvena kunigas Olšauskas?*) 
Jo dar nejudina? Gal nori pas mus at
keliauti?

)— Ne, kol kas nejudina. Tik dėl -savo 
^įnamio jis kiek prisibijo.

— Kokio įnamio?
— Nagi toks senis pa
— Trukdo ?
.Petkus sumikčiojo, išs 

žinodamas, ką sakyti.
— Jeigu trukdo, tai pavesti i eglynėlį 

—ir baigta,—reikšming 
mauzerį, pasakė “Balys”

— Ne, ne!— užprotestavo Petkus. — 
Jis mūsų žmogus. Buvo Plungės bur
mistru. turi savo ūki. Sakėsi buvęs Lie
tuvos konsulu Hamburge ir Stockholme, 
dirbęs užsienio reikalų n misterijoje. Gy
rėsi draugavęs su vyskupu Borisevičiu- 
mi.

— Seniai jį pažįsti?
— Kelis kartus buvau 

nueinu pas Olšauski, višada matau.
— Durnius! Ko gi nieįko iki šiol nesa

kei?— trenkė kumščiu į 
Toks žmogus štabe tik 
seniai tokio ieškojau.

ivaleristo kojo- 
aikydamas prie 
iame dėkle mau- 
į rūsį ir storu

las kviečia.
au pamiršai sa

šalį .suglamžytą

akis ir trukdė

me ranka į šalį 
Ko nori?

įlindo į galvą?

bomis apsiren- 
ię nutrinta na-

i) lydimas, siau- 
viršų. Atsidūrę 
sčią kambarį ir

ais. Ant stalo 
npa, šalia jos—

ulėjp aptrintas 
;omatas. Kam- 
amas girgždan- 
dšenės pilkšvus

s jį gyvena.

<ėtė rankas, ne-

ai kilnodamas

susitikęs. Kai

stalą Balys”.— 
•as auksas. Aš 
,. Durnius! —

3 pusi

JOS
s vadei-kiek patydėjęs vėl užriko gaujo; 

va.
Petkus stovėjo drebėdamas.
— Pavardė ?— suriko “Balys”.
— Pet-Pet-kus, — pralemeno 

kas.
— Ne tavo, asile! Senio pavardė?
— Misevičius... Edvardas, — raudo

nuodamas lyg virtas vėžys, atsakė Pet
kus.

— Kiek jam metų?
— Arti šešiasdešimt.
“Balys” atsistojo, perėjo per kambarį, 

grįžo prie stalo, atsipiovė lašini 
pylė pusę stiklinės rusvo skysč: 
sikvėpęs išgėrė ir susigrūdo la: 
burną. Kreivakojis, sekęs jį ak 
čepsėjo lūpomis, apsilaižė ir nu 
duri.s.

— Nori?—rodydamas į butčlį, “Ba
lys” paklausė Petkų. Šis linktelėjo gal
vą.

— Še, ryk ir ruoškis į kelionę. Atga
bensi man tą Misevičių. Tik ba 
grernžk, o tai dar įkliūsi,— prif 
na stiklinę, pastūmė Petkui.

Kreivakojis atsistojo ir, žen 
čiau stalo-, įsispoksojo į Petkų, 
rankoje pilną stiklinę.

— Ko?—suriko “Balys”. 2" 
— Banditas susikūprino ir, rank 
kydamas tabaluojantį mauzerį, 
giai išslinko pro duris.

Po kelių dienų “Vanagų” šta 
rodė Edvardas Misevičius. “B. 
aprūpino fiktyviu asmens pažymėjimu 
Eugenijaus Mineikos vardu ir 
sutvarkyti radijo priimtuvą. Vėliau jis, 
mokėdamas užsienio kalbų, tu: 
iminėti per radiją iš Vokietijos 
lijos informaciją, kurią bandit 
panaudoti šmeižtui prieš Tarybų val
džią ir vietinių gyventojų klaidinimui.

ryšinin-

ų, prisi- 
o, neat- 
šinius j 
mis, su
sisuko į

rzdą nu- 
yięs pil-

gęs ar- 
laikantį

”.— Nešdinkis! 
a prilai- 

neran-

Ryšiai plečiasi

be pasi
ūlys” jį

pavedė

ėjo pri-

ai manė

1945 metų vasario pabaiga. Rytas. 
Loja šunys, girgžda šulinių svirtys. Ke- 
lyje kur-ne-kur pasirodo rąstų prikrau
ti vežimai. Tai naujakuriai skuba vež
ti miško medžiagą į Tarybų valdžios 
grąžintus sklypus. Praeis nedaug lai
ko, ir skurdžios Žemaitijos pakelės pa
sipuoš naujomis sodybomis, sužydės 
naujas, gražus gyvenimas.

Iš laukų pasuka pora arklių pakinky
tos rogės. Priekyje sėdintis vyriškis 
negailestingai botagu plaka arklius. Du 
bendrakeleiviai jį ragina važiuoti grei
čiau ir protarpiais keikiasi. Keleiviai 
iš tolo lenkiasi sutiktų žmonių, kartais 
net pasukdami iš kelio.

Jeigu taikus žemaitis sutiktų šiuos 
keleivius ir atpažintų, tai tikriausiai su
drebėtų iš baimės ir neapykantos. Pir- 
masai, negailestingai plakąs botagu ark
lius, — tai Petkus—“Šilinis”, “Žemaičių 
legiono” banditinio štabo ryšininkas. Vie
nas jo draugas — Edvardas Misevičius, 
buvęs stambus buožė, smetoninis diplo
matas ir vokiškųjų okuantų burmistras, 
dabar mielai priimtas į banditų štabą.

Ir trečiasis — Jazdauskas-Šarūnas,” 
banditų gaujos vado Adolfo Kubiliaus 
pavaduotojas. Dar 1943 metais Kubi
lius ir Jazdauskas užėmė vadovaujan
čius postus LLA centriniame štabe, o 
nuo 1944 m. rugsėjo iki 1945 m. vasario

*) Kalbama ne apie prelatą Olšauskį, o apie 
Kretingos apskrities tuometinį Kalnalio parapijos
kleboną.

Šiame name įrengtas rašytojo-humanisto Tomo Mano memoria- 
B. Aleknavičiaus nuotrauka.

Niekada nestinga lankytojų prie didžiojo rašytojo-humanisto Tomo Mano na
melio Nidoje. ‘ m----
linis muziejus.

mokėsi Naihopo (prie Karaliaučiaus) 
šnipinėjimo ir diversijos mokykloje.

Permesti iš vokiečių lėktuvo į Žemaiti
ją, kartu su radijo siųstuvais, ginklais, 
šaudmenimis tarybine ir užsienio valiu
ta, jie “Vanagų” gaujų bazėje įkūrė 
“Žemaičių legiono” banditų štabą, kuris 
vadovavo Telšių, Kretingos ir Mažeikių 
apskrityse veikiančioms banditinėms 
gaujoms.

Taigi trys priešaušryje pasirodę ke
leiviai Alsėdžių-Telšių kelyje buvo ne ei
liniai banditai.

— Šviesu darosi, po velnių, — dešine 
ranka liesdamas šiauduose paslėptus au
tomatus ir granatas, nerimavo Jazdaus
kas.—Reikėjo anksčiau išvažiuoti.

Misevičius tylėjo, o Petkus vis čaižė 
botagu arklius.

Saulėtekio žaroje pasirodė šalia Mas
čio ežero išsimėtę namai. Telšiai buvo 
nebetoli. Kelyje vis daugiau rodėsi žmo
nių.

Sustoję siauroje priemiesčio gatvelėje, 
banditai išlipo iš vežimo.

—Aš einu. Jeigu negrįšiu iki dešimtos 
valandos, reiškia, viskas tvarkoje,—pa
sakė Misevičius ir pasuko gatvele, ve
dančia i miesto centrą. Kai jis dingo už 
kampo, P. Jazdauskas pamojo ranka Pet
kui. Šis viską suprato be žodžių ir nu
sekė paskui Misevičių.

(Bus daugiau)

PAVASARIO ŽINGSNIAI 
Jau gluosniai želia pamerkiais. 
Berželių šakos rausta.
Ir žvelgiant akys ne juokais 
Saulėteky įskausta.

Varnėnų linksmas švilpesys 
Vėl ardo ryto tylą.
Skaidrus upelių spindesys
Gaiviais garsais prabyla...

Ir gurga, alma tarp krantų, 
Tarp medžių-obeliskų...
O saulė ridina skliautu 
Auksinį savo diską.

Ir rausta saulėje beržai, 
Prie Merkio gluosniai želia— 
Pavasario lengvi dažai, 
Gyventi Žemę kelia...

Be pavasario žaliojo skambesio 
Negaliu aš gyvent. Negaliu.— 
Žemė margąjį nuometą tempiasi, 
Apkaišytą pirmųjų gėlių...

Kregždės, nerdamos pažeme, 
krykšteli.

Pempė giriasi margu kuodu.
Skamba dūžtantis debesio kriš-
Virš stogų,virš asfaltų juodų, [tolas 

Debesyse — padangių estampuose — 
Švyti kelias — žaibų išlydys...
O žaliuoju pavasario skambesiu — 
Saulės tonais — užtvinus širdis...

Jonas Visockas

A. PETRIKĄ

Ar negrai žemesnė rasė?
Šiuo metu, kai Jungtinė

se Amerikos Valstijose ei
na žiauri kova tarp negrų 
ir baltųjų rasistų, yra “gud- 
ruočių,” kurie bando įžiūrė
ti net anatominius, biologi
nius bei fiziologinius skir
tumus tarp juodųjų ir bal
tųjų žmonių. Kai kas net 
iš pažangiečių bando įrodi
nėti, kad negrai esą “že
mesnės rasės” žmonės ir sa
vo “tezei” paremti vartoja 
rasistų skleidžiamas “teori
jas,” remiamas va kokiais 
“faktais”:

.Kad negrai negali baltie
siems prilygti ir niekad jų 
nepasivys mokslo, meno ar 
kultūros požiūriu; kad jų 
smegenys prastesni ir pai
nių-klausimų rišti jie ne
sugeba; kad negrų vaikai 
mokyklose nespėja su bal
taisiais progresuoti; kad jų 
balsas ir žodžių tartis, dėl 
anatominių skirtumų, kito
kie, etc.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
iš tikrųjų yra.

Kiekvienoje mokykloje, 
ir kiekviename mieste, yra 
atsilikusių (“mentally re
tarded”) vaikų (berniukų 
ir • mergaičių). Mokytojai 
juos net atskiria nuo ga
besniųjų mokinių, sudaro 
atskiras klases. Kad šiuo 
metu tokių atsilikėlių tar
pe negrų daugiau, negu bal
tųjų, tai tiesa, Klausimas 
kodėl taip yra?

Visi žinome, kad negrų 
varguomenė labjau skursta, 
negu baltųjų, kad pietinėse 
valstijose daugelye vietų 
negrų yra 30 ar 40% ne
dirbančių (o kai kur ir 
100%), kai, bendrai skai- 
skaitant, šalyje yra bedar
bių tik 4%. Net ir tie, ku
rie dirba, negrai uždirba 
mažiau, negu tolygų darbą 
dirbanti baltieji. Juodadar
bių, nelavintu darbininkų 
negrų tarpe daugiau, negu 
baltųjų. Pietuose daugelis 
dvarininkų visos žemės ne
dirba. nes valdžia jiems už 
tai užmoka. Seniau beže
miai tą gruntą dirbo iš pu
sės (pusiau, dalijosi gauna
mą derlių), o dabar liko be 
darbo ir duonos. Jie bai
siai skursta, ju Šeimos di
delės. Naujagimių retas 
metus išgyvena. Valdžia 
jiems duoda šiek tiek san
dėliuose susikaupusio mais
to perviršiaus: kruopų, ku
kurūzų, bulvių, miltų, ne

balų, bet mėsos (proteinų- 
baltimų) jie retai kada gau
na. Jų maistas nepakanka
mas, nebalansuotas,daugiau
sia angliavandeniai (karbo- 
hidratai). Jie negauna švie
žios mėsos, vitaminų, vai
sių, žalių daržovių, šviežio 
pieno ir kitų būtinybių. Ap
skaitoma, kad tokių pusba
džiai gyvenančių žmonių 
mūsų šalyje yra apie 30 mi
lijonų : baltųjų, indėnų, 
meksikiečių, portorikiečių, 
negrų—pastarųjų daugiau
sia. ;

silpni vaikai
Kai nėščia motina gyvena 

pusbadžiai, badauja, ir.jos 
įsčioje dar negimęs kūdi
kis. Jis gema su silpnom 
smegenim, silpnais kaulais 
bei raumenimis. Užgimęs 
jis ir vėl patenka į bado są
lygas : badaudama motina 
negali jį maitinti, neturi 
pieno. Jo maiste nėra bal- 
timu, kalciaus, fosforo, ka
lio (potašo) Ir kitų minera
lų, metalų, vitaminų. Tre
jų metų vaikas negali pa
stovėti — jis riketininkas, 
jo kojos išlinkę, raumenų 
nėra, kaulai silpni.

O maisto mūsų šalyje yra 
pkankamai. Jo kasmet iš
vežama į užsienius už ke
lis bilijonus dolerių. Visai 
neseniai laikraščiuose buvo 
rašyta, kad vakaruose dide
li ūkininkai sušaudė 14,000 
penėtų kiaulių ir užkasė į 
žemę, kad rinkoje būtų ma
žiau kiaulienos, kad jos kai
na būtų aukštesnė. Kodėl 
ta mėsa neatiduodama ba
daujančiai varguom e n e i ? 
Pasėliai mažinami, kad rin
koje būtų mažiau grūdų, 
kad duona būtų brangesnė! 
Valdžia “už nuostolius” 
ūkininkams atmoka.

Mokyklos ir mokiniai
Kai toks badaujančių tė

vų išbadėjęs vaikas pasie
kia mokyklinį amžių, jam 
p r as i d e d a naujos bėdos. 
Daugelyje vietų, kaimuose, 
mokykla yra kelios mylios 
nuo jo gyvenvietės. Pietų 
jis nesineša, nes motina ne
turi ką į jo krepšį įdėti. Jis 
kiek užkanda pusryčių, o 
antrą kartą valgo — kai iš 
mokyklos grįžta. Jo dietos 
90% — pupelės (šebelbo- 
nai), taukais užgardinti, ir 
bulvės, šviežios mėsos, pie

no, baltimų, vitaminų nėra, 
Kai pilvas tuščias — nevei 
kia nė galva! Ar reikia 
stebėtis, kad toks vaikas 
yra atsilikėlis?

Tokia padėtis yra pieti
nėse valstijose, kaimuose, 
medvilnės plantacijose, ku
riose dirba juodadarbiai dar
bininkai. Darbo ten sunku 
gauti, nes daugumą darbo 
nudirba mašinos.

Ne geresnė tautinių ma
žumų dalies padėtis ir šiau
rinėse srityse, miestuose. 
Daug juodadarbių vaikščio
ja be darbo, gyvena iš tei
kiamos šalpos. Jie tamsūs, 
apie dietą nieko, nenusima
no. Didelės dalies tėvai 
neperseniausiai atvykę iš 
pietinių elgetynų. Jų na
mų aplinka ir net sveiką 
vaiką -į mokslą neskatina, 
namuose jokios knygelės. 
Vaikas pamato knygą tik 
kai nueina į mokyklą. Jis 
neišauklėtas, neišlavintas. 
Va kokia yra jo atsilikimo 
priežastis!

Tiesa, kad daugelio ir 
šiaurės miestuose gyvenan
čiu negrukų kalba labai ne
aiški, afrikietiškai pietietiš
kas žargonas. Kai tuo žar
gonu kalba iš pietų atvykę 
jų tėvai, negalima tikėti, 
kad kitaip kalbėtų jų vai
kai. O pietų mokyklose 
taip kalba ir dauguma mo
kytojų. Vaikai, ten baigę 
vidurinę mokyklą (“High 
School”), net ir į universi
tetą patekę žargonuo ja. 
Dažnai televizijoje tenka 
girdėti kalbant Howard 
universiteto (Vašingto ne) 
negrus studentus. Jie labai 
žargonuo j a, ne viską, ką 
jie sako, galima suprasti.

Čia kaltas išauklėjimas,

ne anatomija ar fiziologija. 
Vaikas iš pat mažens prie 
to žargono pripranta, jo 
gomurys, liežuvis ir kiti 
garso - kai b ė j i m o organai 
prie to prisitaiko, suauga 
ir vėliau jam net stengian
tis savo kalbą taisyti, sun
kiai vyksta. Emigrant a m s 
kinams, ir kai kuriom ki
tom rasėm, kaukaziečių 
tarseną irgi sunku įsisavin
ti. į

Negrų mentalitetas
Bet tai nereiškia, kad ta

sai žargonas yra įgimtas, 
paveldėtas arba rasės ana
tominė ypatybė. Tai gry
nai jo augimo padarinys, jo 
gyvenimo sąlygų ir aplin
kos vaisius. Didelė negrų 
dalis kalba aiškiai, jų tar
tis bei dikcija pilnai korek
tiški ir balsas tobulas. Čia 
grynai auklėjimo pasėka. 
Taip išauklėti vaikai ir mo
kykloje nuo kitų mokinių 
neatsilieka, kartais net pir
mauja.

Taigi labai neteisinga sa
kyti, kad visi negrai nega 
bus, kad jie moksliškai pro
tauti negali, kad jų sme
genys silpnos ir pan. Jei tik 
vaikas iš mažens turi ge
ras sąlygas augti bei lavin
tis, jis ir universitete gerai 
mokosi. Negrų masė turi 
pusėtinai skaitlingą inteli
gentiją, gana daug mokytų 
žmonių: yra gydytojų, dak
tarų, mokytojų, profesorių, 
advokatų, teisėjų, biologų, 
istorikų, chemikų, fizikų, 
rašytojų, poetų, redaktorių, 
dramos bei operos artistų, 
dainininkų, šokėjų, muzikų, 
vodevilistų, v a idinto jų - ak
torių, artistų, kalbėtojų, 
organi z a t o r i ų, technikų, 
amatininkų ir kitokių aukš
tai lavintu žmonių. Yra tarp 
negru išsilavinusių visuome
nininkų, politikų, bankinin
kų, senatorių, kongresma- 
nų,' miesto majorų, aukštų 
karininkų, etc. Net Jungt. 
Amerikos Valstijų Aukš
čiausiajame teisme tarp 
devynių teisėjų vienas yra 
negras. Negrų yra, ir buvo, 
žymių mokslininku, kultūri
ninkų ir kt. Bendrai, proti
nio darbo sferoje, paten
kinamose sąlygose, negrai 
neatsilieka nuo kitų rasių.

Užmarši kino kamera
Atlikdamas laboratori

nius bandymus, tyrinėtojas 
dažnai nežino, kada įvyks 
iam reikalingas reiškinys. 
Norint ji užfiksuoti, sunau
dojama šimtai metrų juos
tos.

Panašiems atvejams už
registruoti mokslininkai su
kūrė originalią kino kame
rą. Vietoj įprastos kino 
juostos čia naudojama 
plastmasė, padengta liume- 
noforu.

Nufotografavus reikiamą 
kadrą, juosta sustabdoma 
ir perfotografuojama. Ne
reikalingi kadrai “plauna
mi,” ir juostą galima nau
doti iš naujo.
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SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia LLD 28 kp. ir LDS 31 kp.

Sekmadienį, Birželio-June 23 
SKANŪS PIETŪS BUS DUODAMI 

1 valandą už prieinamą kainą — $2.50 

18 Wagon Wheel Court—Oakville, Conn.
GRAŽIOJ ŽINOMOJ VIETOJ

Tai pirmas pavasarinis parengimas. Turėsime pro
gą pasigrožėt gražiaja gamta. Šis suėjimas ren

giamas geram tikslui, — mūsų spaudai.
Tikimės turėti svečių ir iš New Yorko, ir iš kitų 
apylinkių. Visus kviečia — Rengimo Komitetas.
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BRONIUS RAGUOTIS

Kelios pastabi 
literatūri

os apieMizaros 
nę kūrybą

Nuo seno mūsų literatū
rai ir publicistikai skau
džiai rūpi lietuvio-emigran- 
to keliai ir kryžkelės. 1st 
rijos lemtimi palyginti di
delė lietuvių tautos da 
įvairiais laikais atsidū 
svetur, toli nuo gimtosios 
žemės. Jungtinės Amerikos 
Valstijos subūrė dauginus 
į pasaulį išklydusių taut 
čių. Lietuvių rašytojų 
publicistų, dorai ir nuoš: 
džiai mąsčiusių apie taut 
likimą, negalėjo nejaudinti 
emigracijos ir emigran 
būties problema.

Ne vienas, dešimtys nr 
sų rašytojų Lietuvoje 
svetur skverbėsi į emigi 
ei jos problemą, ieškojo j 
priežasčių,svarstė emigran
to žmogiškosios būties kau
simus. Tie jų kūriniai 
sakymai ir eilėraščiai, ro
manai ar tragedijos ar ąa- 
tyros, tylaus lyrinio su 
mąstymo ar skausmo, da 
giausia aštriai kritiški 
apgaubti susirūpinimo en(ii- 
granto likimu. Ž e m a i t 
Amerika atrodė klampyn 
ji taip ir pavadinusi vie 
apysaką: Vaižgantui — Ša
lis, kurioje gera tam, k(u- 
rio ten nėra; Krėvei — 
žmogaus bėda ir pražūtu 
P. Cvirkai — tai apsukru 
graborius Krukas... Toh 
tradicija klostėsi mūsų 1 
teratūroje, įsistebėjusioje 
lietuvį Amerikoje ar “an 
rikoną” Lietuvoje.

O likimo lėmimu keli šim
tai tūkstančių mūsų taut 
čių — štai jau galTrys a 
keturios kartos — ėmė įsi 
gyventi ir įsigyveno Ame 
koje, joje ieškodami sa 
žmogiškosios dalios. Jų p 
čių iškelti, iš jų tarpo at 
radę rašytojai bei publicis
tai sprendžia to sunki 
prieštaringai, dramatiškai 
Ameri k o j e įsigyvenančio 
lietuvio likimo klausimus. 
Vienas tokių rašytojų - 
mūsų Rojus Mizara.

Jo beletristika — rom 
nai, dramaturgijos kūrini 
ir publicistika, visa jo k 
ryba man atrodo kaip ne
pavargstantis rašytojo su
simąstymas ties svarbiau
siąja žmogaus būties, jo 1 
mes problema. R. Miza 
sustojo prie lietuvio-im 
ranto laimės ieškojimų, ; 
atradimų ir klystkelių. Juos 
vaizduoja visi rašytojo 
manai: nuo pirmojo—“SlSa- 
keris” (1930 m.) iki pasku
tiniojo — “Algio Lumb 
nuotykiai” (1958 m.). D 
gi vieną savo kūrinių 
Mizara taip ir pavadino 
“Kelias į laimę”. Tas roma
nas ir jo pavadinimas—iro
niškas ir tragiškas. Nes tai 
ne tikrasis kelias į žmogiš
kąją laimę; juo žengiant, 
prieinama žmogiškoji tra
gedija. Taip atsitinka šio 
romano herojui Mykolui 
Kilpai — žmogui, kuris 
“pasikvopinęs ant turto”, 
degradu o j a, prarasdan įas 
žmogiškąją vertę ir šie 
mus. Taip suniekšėjimo 
žmogiško išsigimimo ū 
nos apsiaučia gydytoją Ru
dį, iškeitusį darbo žmogaus 
kovos idealus į laimę sau, 
į tvankų miesčionišką pa
saulėlį, kuriame nebelieka 
vietos nei troškimams, 
žmonėms (romanas “Ū 
nos”). Pagal R. Mizarą, 
kie, kaip Kilpa ar Ru 
nusigręžę nuo savo kk 
—- darbininkų klasės —-
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teresų ir išdavę juos, nega
li nežlugti kaip asmenybės 
ir pagaliau kaip žmonės. 
Jie tuščiai išeikvojo dvasi
nes'jėgas, vydamiesi ne tą 
“laimės paukštį”. “Kilpa,— 
sako rašytojas, — ieškojo 
laimės ne ten, kur ji buvo”. 
Tad kur ji? — taip ne kar
tą susimąsto R. Mizaros 
žmonės, t i e vakarykščiai 
Lietuvos valstiečiai, tie ser
mėgiai, atsidūrę svetimoje 
šalyje, nugrūsti į anglies 
kasyklų gelmes, į plieno fa
brikų karštumas, neretai 
palieka kruvinus skatikus 
suliūnuose ir smuklėse. To
se pačiose, kurias laiko lie
tuviai, bet suamerikoninę 
pavardes, dažniausiai biz
nio sumetimais.

Sunkiai, kartais labai sun
kiai ir dramatiškai įsigali 
R. Mizaros žmonėse jų kla
sinė ir žmoniškoji sąmonė. 
Kartais per kančias, nut
raukiant ryšius, rodos,, su 
amžinais, dar gimtinėje įs
kiepytais papročiais ir mo
ralės normomis (Morta iš 
“Mortos Vilkienės divor- 
so”); kartais pamažu ir 
klumpant, kol socialinę in
tuiciją pakeičia klasinis įsi
tikinimas kovoti “Povilas 
Jurka”). Kovoti prieš tokį 
gyvenimą, kur žmonių san
tykiai — antihumaniški, pa
remti išnaudojimu, prievar
ta, neteisybe. JAV .darbi
ninkų klasės kovoje — teir. 
gia R. Mizaros kūryba —I 
glūdi imigranto laimė, lai
mė būti savimi, žmogumi, 
lietuviu. Tokį kelią pasirin
ko ir juo nenukrypdamas 
ėjo pats Rojus Mizara, ko
vos sūkuryje radęs savo lai
mę taip eiti jis kvietė ir sa
vo knygų herojus.

Rašytojo ir jo sukurtų 
žmonių laimėje visada tilpo 
gimtasis kraštas. Jam R. 
Mizara savo laimės koncep- 
sijoje visada skyrė ypatin
gą vietą. Jo kūrybos žmo
gus, JAV pilietis, visada 
buvo lietuvis ir jautėsi gim
tojo krašto dalelyte. “Mes 
jaučiamės, — rašė R. Miza
ra, kreipdamasis į Lietuvą, 
— esą jūsų dalis... Mes vi
suomet sielojomės ir tebe- 
sielojame dėl to, kas daro
si mūsų gimtojoj šaly—Lie
tuvoje. Nors dauguma mū
sų... esame Jungtinių Ame
rikos Valstijų piliečiai, ta
čiau gimtosios šalies nepa- 
miršome ir nepamiršime.

...Tarybų Lietuva yra 
mums ta oazė, kurioje ga
lima atsikvėpti, pasisemti 
tų syvų, kurie pratęsia mū
sų, kaip lietuvių, egzisten
ciją.
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Kurlink J
Ne tik mus, amerikiečius, 

bet visą pasaulį 
šiurpi žinia — s 
Kennedy nužudyt 
ku suprasti, kas 
lyje darosi. Į por^ 
du žymiausi amerikiečiai 
politinėje arenoje 
žudyti — Martin 
King ir Jungtinių 
senatorius Robert 
Kennedy. Abu j: 
prieš rasizmą, priėš skurdą 
ir prieš Vietnam, 
abu jie krito nuo 
džio kulkų kovos '

Nevisai prieš penkerius 
metus sen. Kenne 
lis John F. Kennec

DETROIT, MICH
sukrėtė 

natorius 
s. Sun- 
nūsų ša- 
mėnesių

tapo nu- 
Luther 

Valstijų 
Francis 

e kovojo

io karą; 
žmogžu- 

lauke.

džio bror 
is, Jungt. 

Valstijų $rezideritas, irgi 
panašaus žmogžudžio buvo 
nušautas. -

Išvada kiekvienam pro
taujančiam žmogų 
į sąmonę: ar ta 
konspiracija, suorganizuota 
kokių nors reakcinių jėgų 
tam tikrais politiniais mo
tyvais? Šių visų ti ” 
dytų vyrų veikla 
roms reakcinių 
pėms nepatiko, 
žudikus.

Su nuomone, 
esą pavieniai, 
žmonės, sunku sutikti. Pa
vienis žudikas yra, 
dažniausiai politini 
betas. Be tifelau 
mo vargiai jis būt 
kęs tokius politiri 
bius žmones, kaip 
Kennedy, Martin 
King arba Robert F. Ken
nedy. Bet, žinoma, viešų 
įrodymų kol kas 

I Jų gyvybė užgei 
idealų šviesa žėri 
žmonių protuose.

i veržiasi
i nebuvo

ijų nuzu- 
tam tik- 

j^gų gru- 
Jos samdė

kai
iš-

d žudikai 
protėję

, bailys ir 
is analfa- 
s nurody- 
ų pasirin- 
iai svar- 
John F. 
Luther

nėra. 
I 

so, bet jų 
milijonų

mų banga milijonuose šir- ’ 
džių užgesins karo liepsnas 
ir paskandins militarizmą 
ir žmogaus išnaudojimą is
torijos dumblyne. Sulaikys 
žudynes ir kankinimus, an
gliškai sakant, violence.

Visi mes priešingi smur
tui, prievartai. Prezidentas 
L. B. Jonhsonas sakoi, kad 
“violence” ardo amerikiečių 
kilnaus gyvenimo audmenį. 
Na, o kaipgi su karu Viet
name ? Ten ne mūsų gengs- 
terių gaujos, bet mūsų val
džios puikiausiai organizuo
tos, pasaulyje galingiausios 
jėgos iš orlaivių bombomis, 
šarvuotų tankų kanuolėmis 
ir nepalmo liepsnomis ne 
tik > darome kilnaus ameri
kiečių gyvenimo audmeny- 
je mažas skylutes, bet mes 
ardome viso pasaulio uždan
gą tarp civilizacijos ir bar
barizmo. Čia jau yra vio
lence prieš visą žmoniją. O 
mes su pasididžiavimu va
diname tai apsigynimo ka
ru ir naikiname gyvastis 
desėtkais ir tūkstančiais tų 
žmonių, kurie nieko blogo 
mums nėra padarę. Be to, 
dar rizikuojame uždegti vi
są pasaulį atominiu karu!

Tai ironija. Bet aš esu 
optimistas. Mirtis tų trijų 
didvyrių pažadino ameri
kiečius iš letargoi miego.

I still have faith in Amer
ica. Present dark clouds of 
violence will pass away and 

1 America will be peaceful 
again — America will be 
beautiful again.

Inž. Gabrėnas

j Daugiau įvairių parengi- 
Ši jaus-’mų “Laisvės” naudai.

VANDENŲ JURGINAS 
bernelio, kurs mylėti moka,Kas iš to

Su tuščiais žodeliais glaudžia prie širdies, 
Aš eisiu už žvejo, Lietuvos riboko.
Bus meilaus laukimo, bus skanios žuvies.

Į tolimas jūra);
Žmonės gero
Aš sapne matysiu aukso žuvį traukia,
Bus brangiai

Motule ši
Susitikt bernelį mėlynom akim,
Prie Baltijos jūros tyro vandenėlio, 
Kur žvejai darbuojas mylinčiom širdim.

Gal man išsipildys gražiosios svajonės, 
Gyvenimo audros jų nesulaikys.
Man labai pa tinka visi darbo žmonės,

' Bet visų bra
Ar žinai, 
Nepaklausiau vardo, bet labai gražus.
Aš girdėjau šaukiant: Vandenų jurginas, 
Nebijos pavojų, audrose nežus.

Aš jam padainuosiu linksmąją dainelę, 
Apie žvejų dalią, ošiančias bangas, 
Aš dėl jo paruošiu kvepiančią žuvelę 
Ir išglamonėsiu jo stiprias rankas.

s mūs žvejai išplaukia, 
vėjo širdingai linkės,

tėvynei, bus ir dėl manęs, 
rdele, leisk prie Nemunėlio,

ngiausias jaunasis žvejys, 
motule, kaip jisai vadinas?

Mes tave priimsim į žvejų Draugiją,
Jūroj pastatysim gintaro namus, 
Čia galėsi būti už vandens leliją 
Ir kasdien matysi plaukiančius laivus.

V. Tatarėlis

Kėdainių rajono “Pakeltos velėnos” kolūkio karvių banda kultūrinėse ganyklose.
A. Dilio nuotrauka ’

Petro Smalsčio Gimtadienis
Buvusis detroitietis Pet

ras Smalstis birželio 1 d. < 
minėjo savo 80-ąjį gimta
dienį savo namuose Luding
ton, Mich. Pas jį susirinko 
daug žmonių iš apylinkės 
ir net iš toliau. Buvo An- 
na>\ir Stasys Jokubkai iš 
Chicagos, Mikas Detroitie
tis ir šeima iš Detroitoi; bu
vo svečių iš St. Paul, Min
nesota, Granite City, Grand 
Rapids ir Chicagos. Jo žmo
na Marytė prirengė skanius 
pietus ir svečiai su jubiliatu 
linksmai praleido popietę.

Buvo trumpa programa, 
kuriai pirmininkavo Masy
tė ir paaiškino tikslą tų 
pietų tikslą. Kalbėjo S. J. 
Jokubka, Mikas Detroitie
tis ir Charles Smith. Iš 
Petro Smalsčioi įkalbos suži
nojome, jog jis gimė 1888 
metų birželio 1 d. Vaičionių 
kaime, Kamajų parapijoj, 
Rokiškio apskrityje. Jis va
žinėjo po platų pasaulį ir 
dirbo visokius darbus. Gy
veno Tilžėj, Škotijoj, Ang
lijoj ir Kuboj iki 1913 me
tų, kuomet pasiekė Jungti
nes Valstijas.

Palmerio laikais, kuomet 
daug draugų buvo areštuo
ti, Petras Smalstis buvo ko
miteto iždininkas ir rinko 
pinigus iš žmonių, kad už
dėtų kaucijas už areštuo
tus.

Taigi prisiminęs savo ak
tyvų gyvenimą, Petras ir 
dabar negalėjo užmiršti sa
vo draugų ir jo mėgiamų 
laikraščių. Nors yra pensi
ninkas, bet vistiek aukojo 
laikraščiams po dolerį už 
kiekvieną savo gimtadienį. 
Taigi $40 buvo priduota 
per Jokubką “Vilniai,” o 
kitą $40 Masytei, kad pa
siųstų “Laisvės” paramai.

O mes visi, kurie turėjo
me progą praleist linksmą 
popietę su Petru Smalsčiu, 
linkime jam geros sveika
tos, daug energijos tęst sa
vo darbą 
laukt dar 
nių.

Bus
Hamtramcko Klubas

Birželio 9 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
bo Hamtramcke pusmetinis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 72 nariai. Klubas yra 
neblogoj padėtyje finansiš
kai, bet nariai sensta, sun
ku išrinkt valdybą, ir daug 
jau miršta, o naujų neat
eina. Taigi šiame susirin
kime buvo vienbalsiai nu
tarta, kad valdyba pradėtų 
darbą likviduot klubą ir vi
siems nariams pasidalint li
kusius pinigus. Klubas tu
ri 182 narius ir atrodo, kad 
gal visi gaus savo du šim
tus dolerių “pomirtinės” be 
mirimo.

Detroito Lietuvių 
Klubas Gyvuoja

Detroitas visuomet turėjo 
daug organizacijų ir daug 
narių tose organizacijose, 
bet dabar, atrodo didžiausia 
organizacija yra Detroito 
Lietuvių Klubas. Skaitlin
gas nariais ir tvirtas finan
siniai. Turi savo namą; 
daug jaunuolių; valdyboje 

' yra jaunuoliai, ir ateitis at
rodo gera. Parengimaį- 
banketai dideli ir pasekmin
gi- r t

Neseniai buvo Motinų 
Diena ir valdyba sumanė 
turėt mažus pietus dėl tų, 

s kurie neturi šeimų ir mo
tinų. Įvyko gegužės 12 d. 
ir prisirinko tie’k žmonių, 
kad visi negalėjo valgyt dėl 
trūkumo valgių. Nesitikę-

ir linksmai su- 
daug gimtadie-

likviduotas

ta tiek publikos. Bet Mo
tinų Diena praėjo sklan
džiai. Moterys prirengė pie
tus, o vyrai išnešiojo į sta
lus. Tai buvo nepaprastas 
vaizdas. Kitais metais vy
rai turės atlikt, kad mote
rys galėtų pailsėt.

Motinų Dienos bankete 
buvo ir programa. Klubo 
pirmininkė Masytė pasakė i 
prakalbą apie motinas lie
tuvių ir anglų kalbomis, ir 
visiems labai patiko. Matė
si ir ašarų dėl jos kalbos. 
O viena banketo dalyvė, 
Mary Bacevičienė, pridavė 
atatinkamą poemą, kurią ji 
parašė. Kadangi pasaulyje 
dabar yra tiek nelinksmu
mo, tai pasiskaitykite jos 
linksmą poeziją:

Girdėjom gerą naujieą, 
Klube pietus mums gamina, 
Kad moteris pavaišinti— 
Motinų Dieną priminti.

čia didžiausias kalakutas, 
O pridečkui dar vištukas, r 
Kumpiai labai minkštai < 

virti—
Nes mūs dantys jau 

netvirti.
Klubietės geros virėjos, 
Gabios ir jų padėjėjos, 
Vyrai jom talkininkauja, 
Kai tik kuris progą gauna.

Senesnieji mėsą piauna, 
Jaunesni į lėkštes krauna, 
Vyrai neša į stalus, 
Tai yra vaizdas gražus.

Kurie nusiskuta ū$įus, 
Deda į lėkštes kopūstus, 
Kuris geriau nusimano — 
Pilsto į stiklus šampaną.

Motiejus plausto vištieną, 
Andriejus—kalakutieną, 
Kuris turi išvaizdą gerą, 
Tas mums pila karštą kavą.-

Į degtinę deda ledą,
Į aiskrymą—šokoladą, 
Kavą duoda be Smetonos— 
Nes mes norim būti plonos.

Bravo, vyrai darbininkai— 
Geras vardas jums pritinka, 
Kad jūs turit supratimą— 
Dėl moterų pagerbimą.

Klubui turim padėkoti,
Kad stengiasi sugalvoti— 
Mus taip gerai pavaišinti, 
Turėsime ką atsiminti...

Gerbiama Klubo valdyba 
Susideda iš jaunų, 
Visi dirba energingai, 
Yra ir labai gabių.

Advokate tiesas žino, 
Ji šį klubą išaugino; y 
Jei Masytės čia nebūtų, 
Jis daug silpniau gyvuotų.

Nors gerą mokslą išėjo, 
Vienok nosies nepakėlė, 
Įvertina savo tautą 
Taip pat ir įprigimtą kalbą.

Visos moterys-motin o s 
gavo veltui gėles, o tas gė
les visuomet aukoja mūsų 
gera narė gėlininkė Antoi
nette Webber iš Harper 
Canton Florist. Nors tai 
buvo pirmas toks banketas 
pagerbimui Motinos Dienos, 
bet buvo pasekmingas, ir 
atrodo, kad toks banketas 
įvyks kiekvieneriais metais.

Klubas turi energingus 
jaunuolius valdyboje ir ge
rus senesnius narius, kurie 
jiems pagelbsti vis o k i a i u. 
darbais. Atrodo, kad Det
roito Lietuvių Klubas ilgai 
gyvuos ir nereikės likvi- 
duot, kaip kitas organiza
cijas.

Stefanija

Islington, Mass.
Sunkiai serga Juozas 

Niaura. Pirmiau jis buvo 
nursing home -priežiūroje, 
dabar randasi Pandville, 
Mass, ligoninėje. Kai pas
kutinį kartą jį mačiau 
atrodė kad rimtai serga, 
buvo silpnas. Gaila gero 
draugo, nuoširdaus mūsų 
judėjimo veikėjo, spaudos 
rėmėjo.

M. Budrikis, LDS 75 kp. 
narys, perėjo sunkią ope
raciją, gerai pavyko, neuž- 
ilgio pareis namo.

Gco. Shimaitis

Philadelphia, Pa. \
E. Bekampienė buvo ope

ruota West Jersey ligoninė
je, kur gerėja. Daugiau 
apie ligonę bus parašyta ki
tu kartu. Tuo tarpu linkiu 
jai gerai pasveikti.

M. Pajuodienė susilaužė 
ranką birželio 8. Randasi 
namuose. Linkiu jai greit 
pasitaisyti.

Jule Klevinskiene
Mirė 1948 metais, birželio 18 dieną. 

Liūdi jos vyras Ignas

' Scranton, Pa.

o
Prabėgo jau daug metų
Ir prabėgę kaž kur dingo,
Bet ilgesys širdyj mano 

niekad nebedingsta.
Ilgėsis kankina, skausmas
Širdį spaudžia. >
Tiktai kapą belankydams
Aš kiek nurimstu,
Kai gėlių žieduose Tavo 

veidą pamatau!
— Tave mylintis, 

Ignas
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Lietuvos žurnalų tiražas
os”

nr. 
sti-

Lietuvos TSR “Žini 
draugijos žurnalas “Moks
las ir gyvenimas/’ š.m. 
4, paduoda įdomių stat 
nių duomenų, būtent: kiek
kuris Lietuvoje leidžiamas 
žurnalas turi skaityt 
Tie skaičiai liečia 1967 
tiražus; šiuo metu jie 
daug didesni. Pažiūrėki
me:

ojų.
m.

yra

1. Tarybinę moteris
249,800

2. Mokslas ir gyvenimas
189,700

3. Genys ........... 135,000
4. Jaunimo gretos 107,800
5. Šluota .............
6. Švyturys ___
7. Mūsų sodai ...
8. Mūsų gamta ...
9. Moksleivis ....

73,100
71,800
45,800
43,300

10. Ekrano naujienos
3£,400

(kinas) 3C,000
V 11. Komunistas ... 2S

12. Nemunas .......
13. Žemės ūkis .... 2e
14. Kooperatininkas

lt
Mokslas ir technika

,800
,300
,200

,600

18,700
16. Kultūros barai 1^,900
17. Tarybinė mokykla

11,500
18. Girios ............. 8,500
19. Sveikatos apsauga

7,800
20. Pergalė ........... 7,200

Tai vis džiuginantys fak
tai! Be čia paminėtų žur
nalų, dar eina dienraščiai ir 
savaitraščiai. Vilniaus dien
raštis “Tiesa” turi apie ket
virtą dalį milijono skaity
tojų. Tai nepaprasta! Nė 
joks lietuvių laikraštis, ir 
nė jokiu laiku, tokio tiražo 
nėra pasiekęs. Vilniuje ei
na popularus laikraštis 
“Gimtasis kraštas” ir “Lite
ratūra ir menas.” O ' kur 
dar rajoniniai leidiniai? Jų 
yra net keliolika. Knygų 
taipgi leidžiama daug ir di
deliais tiražais: kai kurios 
išeina 25,000 egzempliorių 
tiražais ir didesniais. Daž
nokai išeina jų pakartoti
nos laidos, nes skaitytojai 
jas kaip bematant išperka.

Literatūros bei mokslo 
pamėgimas rodo aukštą lie
tuvių inteligentijos bei kul
tūros lygį. Kol lietuviai 
bus tautiniai sąmoningi ir 
šioje aukšto intelekto pako
poje laikysis, tol jiems ne
grės joks stagnacijos ir nu- 
tautimo pavojus. Taigi mū
sų buržuazinių “veiksnių” 
skleidžiamos kalbos apie bet 
kokį lietuvių “nutautimą” 
ar “nutautinimą” neturi 
pagrindo. Aukšta tautos 
kultūra — geriausias jos iš
likimo laidas!

A. Petriką

BINGHAMTON, N. Y.
Gražiai palaidotas 
Petras Mainionis

Mūsų Petras Mainionis 
per kurį laiką sirginėjp ir 
vis turėjo tvirtą viltį 
stiprėti ir dar ilgai gyventi. 

<Tačiau Petro gyvenimas 
krypo priešingai. .o 
{s Prieš kelias paskut 
savaites jis smarkiai si. 
go, buvo nuvežtas į Wil 
Memorial ligoninę, ir 
gegužės 29d. mirė, sulai 
75 metų amžiaus.

Petras gimė Lietuvoje 
Pagožių kaime, gražioje 
niškėlio apylinkėje. 1913 m. 
Petras atvyko į šią šalį, į 
Bingham toną, vadinamos 
laimės ieškoti, pas jau 
gyvenantį savo brolį S 
Mainionį, kuris jau yra 
ręs. Petras pastoviai 
veno, ijd užmigo amžinu 
miegu.

Petras buvo pažangus, 
ramaus būdo žmogus, gra
žiai su visais sugyveno, 
vo Lietuvių Tautiško N^mo 
Bendrovės narys. Keliai: 

dvejais buvo išrinktas di 
torium ir per kelerius 
"tĮis ėjo pirmininko parei
gas.

Kada čia\1930 metais 
ganizavome LDS 6 ku 
Petras buvo vienas iš 
kuopos kūrėjų, berods 
liais atvejais ėjo jos pi 
ninko pareigas. Darbavosi 
komisijose įvairių pasilinks
minimui vakarų suruošime 
ir buvo pavyzdingu LDS 6 
kuopos nariu. Visados 
dravo su pažangiečiais, 
kydavo jų susirinkimus, 
vo nuolatinis “Lais
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St. Petersburg, Fla. - Rochester, N. Y.
Jono Vilkelio mirties 

paminėjimas atžymėtas
Birželio 2 dieną LLD 45 

kuopos reguliariame susi
rinkime Ona Straukienė 
pridavė kuopai $100, prisi
menant Jono Vilkelio viene- 
rių metų sukaktį nuo jo 
mirties, tikslu, kad paremti 
pažangią spaudą. Susirin
kimas jos auką priėmė ir 
nutarė iš kuopa iždo auko
ti spaudai kitą $100 ir pa
siųsti abiems laikraščiams— 
“Laisvei” ir “Vilniai” po ly
gią sumą—po $100.

Buvo jau iš anksto ruoš
tasi turėti Jono Vilkelio 
mirties paminėjimą; turėti 
dainų, kalbų ir skaitymą 
eilėraščių iš Jono Vilkelio 
poezijos. Paprastai, po kuo
pos susirinkimo įvyksta pie
tūs ir pasilinksminimas, gi 
šį kartą po reguliario susi
rinkimo ir pietų įvyko pa
minėjimas.

Baigiant pietauti, LLD 45 
kuopos vicepirmininkas V. 
J. Valley pranešė, kad bus 
turininga programa, prašė 
publiką ramiai užsilaikyti 
ir išklausyti dainų, kalbų ir 
eilėraščiu skaitymo progra
mą. Publika pranešimą pri
ėmė aplodismentais.

Montello, Mass. Help Wanted Female Help Wanted Male

skaitytojas ir sulyg išgale 
darbininkišką spaudą pa
remdavo.

Petras gyvenimą darėsi 
dirbdamas Endicott - John- 
son Corp, avalynės įmonėje. 
Prieš kelerius metus jau 
buvo pasitraukęs iš darbo, 
išdirbęs 40 metų.

Liūdesyje liko jo žmona 
Vincenta, sūnus Petras 
Mainionis Jr., gyvenantis 
šiame mieste; sesuo Mrs. 
Vicknes, gyvenanti Cleve
land, Ohio, taipgi daugelis 
kitų giminių.

Velionis buvo pašarvotas 
Robert J. Bednarsky koply
čioje, kur jo draugai ir 
kaimynai gausiai lankė. 
Karstą puošė daugelis gyvų 
gėlių vainikų.

Birželio 1 d., dar gerokai 
prieš 9 vai. ryto, pilna kop
lyčia prisipildė žmonėmis. 
Laidotuvių direktorius pa
kvietė dalyvius praeinant 
pro karstą atsisveikinti. Po 
visų bažnytinių ceremonijų, 
skaitlingas palydovų būrys 
palydėjo Petrą į Kalvarijos 
kapines amžinam poilsiui.

Kapinėse, pabaigus laido
tuvių apeigas, laidotuvių ve
dėjas šeimos vardu pakvie
tė susirinkti į Amerikos Le- 
gijono salę, kur visi buvo 
maloniai pavaišinti.

Amžinos ramybės Tau, 
Petrai. O šeimai ir arti
miesiems gili užuojauta liū
desio valandoje!

Ona Wellus

Pirmiausia Adelė Pakal
niškienė skaitė i 
Jono Vilkelio eil 
kinio “Gyvenime) sūkuriai, 
kuriuos išleido!
no Sąjunga. Antras, kalbė
jo J. P. Miller^ apie Jono 
Vilkelio praeitį ir nuovei- 
kius Amerikos lietuvių pa
žangiajame judėjime. Tre
čias, dainavo Dainos mylė
tojų choras, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės, su
dainavo tris liaudies daine
les, pritaikytas apeigoms, ir 
vieną linksmą liaudies dai
nelę.
■' Iš visko galima .spręsti, 
kad šiam įvykiui buvo tin-

štraukas iš 
eraščių rin-

dėtuvių Me-

Birželio 6 d. mirė Gen- 
rūta Labeikienė. Paliko liū
dėti dukterį Oną ir žentą 
Selvestrą Beganskus, sesu
tę Sofiją Strolienę, daug 
giminių ir draugų.

Velionė gimusj Kauno rė- 
dyboje, Laižuvos parapijoje, 
Stumbrių kaime. Atvažia
vo į šią šalį 1910 metais, su 
Juozu Labeika šeimos židi
nyje išaugino dukrelę Onu
tę. Juozas Labeika jau ku
ris laikas yra miręs. Visa 
šeima — laisvų pažiūrų, 
priklausė Gedimino Draugi
jai ir labai daug darbavosi 
draugijos gerovei ir' darbo 
klasės reikalams.

Velionės duktė Ona ir 
žentas Selvestras Begans- 
kai ir dabar yra Gedimino 
draugijos valdyboje: Ona 
finansų raštininke, jos vy
ras iždininku, dirba labai 
gerai ir nemokamai.

Velionė Labeikienė palai
dota laisvai, be bažnytinių 
apeigų. Jos šermenys bu
vo pas graborių G. Savage, 
1080 North St. Karstą su
po labai daug gėlių, daug 
žmonių lankėsi šermenyse 
ir trimis dešimtimis mašinų 
palydėjo į White Haven ka
pines. Palydovai buvo už
prašyti į Gedimino svetainę 
ir skaniai pavaišinti.

Ilsėkis, Genrūtėle, išken- 
tus sunkios ligos baisius 
skausmus! Tu užbaigei sa
vo kančias, o mums dar at
eina.

L. Bekešienė

Maskva. — Jevgenijus Ti- 
zahelnikovas paskirtas nau
ju Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos vadovu.

............■ ■ ■ ■ ■ —

karnai pasiruošta, ir jis pil
nai pavyzdingai pavyko.

Dzūkelis

4*4

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

Laikas bėga greitai, Lai
svės spaudos piknikas jau 
visai arti — įvyks sekma
dienį, birželio-June 30 die
ną, Ramuvos parke, Mon
tello.

Piknike bus muzikos kon
certas, prakalbos. Prašome 
visus lietuvius dalyvauti. 
Čia susitiksite senus ir nau
jus draugus, pažįstamus, 
draug i š k a i pasikalbėsite, 
pasisvečiuosite, laiką gra
žiai praleisite.

Rengimo Komitetas ir 
George Shimaitis

Pardavė veteraną
Anglai atsisveikino su 

viena iš garsiausių savo 
sostinės įžymybių — “Lon
dono tiltu.” Už vandenyno 
jau ne' kartą buvo išvežami 
ištisi architektūros stati
niai, atrodytų, visiškai ne
tinkami pervežimui, bet 
štai tiltas iš granito, sve- 
riąs 10 tūkstančių tonų, 
parduotas pirmą kartą. Jis 
bus supiaustytas į gabalus, 
pervežtas ir vėl surinktas 
Jungtinėse Valstijose.

Pirmosios žinios apie til
tą per Temzę dar iš tų lai
kų, kai Britanijos salas val
dė senovės romėnai. Šis til
tas iki šiol laikomas vienu 
iš pačių gražiausių Londo
no architektūros pavyzdžių. 
Dabar tiltas neatitinka 
šiuolaikinio transporto rei- 
reikalavimų. Šičio munici
palitetui trūksta pinigų 
naujam tiltui, todėl ir buvo 
nutarta parduoti veteranai 
užjūrį.

Gainsville, Fla.— Dešimt 
savaičių po to, kai jis buvo 
suimtas, negrų kovotojas 
Jack Dawkins paleistas iš 
kalėjimo po $7,500 kaucija.

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)

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)
HOSTESS: Refined woman as 

service Hostess for reputable Upper 
Main Line Restaurant, serving high 
type clientel. Excellent job opportu
nity and working conditions, 5 days, 
closed Sundays. Call Mr. Morey.

647-0160. (44-47)

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

BROCKTON-MONTELLO, MASS

PIKNIKAS
RENGIA LLD 6 KUOPA IR MASS. LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Sekmadienį, Birželio - June 30, 1968
KAMOVA PARKE

71 Claremont Ave. Montello, Mass

Irene Janulis

Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki

MUZIKA
Dainų Programą 

atliks
IRENE JANULIS

ir
HELEN SMITH

(Janulytė)

Kalbą sakys 
vienas iš “Laisves” 

redaktorių

&

i)

Helen Smith

suomet, taip ir šiemet, piknike bus daug svečių iš kitų miestų, 
te būti šiame piknike ir pasimatyti su svečiais iš toliau.

Kaip vi
Pasirūpinki

Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vykimui į šį 
pikniką. K ir jums patogiau, užsiregistruokite iš anksto važiavimui į pikni-

Rengimo Komisija

Detroit, Mich.
. LLD 52 kp. nutarė su
rengti pikniką bendrai , su 
visom pažangiom Draugi
jom, spaudos naudai. Įvyks 
birželio 30 d. Pradžia 9 v. 
ryto ir tęsis iki vėlumos 
nakties. Terzų Sodyboje. 
Graži vieta, paranki pra
leisti laiką ir tuo pačiu lai
ku pasidžiaugti gamtos 
gražumais. Atliksime pa
žangų didelį darbą remda
mi spaudą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti. Komisija 
rūpestingai ruošiasi, o mū
sų gaspadinės sako valgių 
bus užtektinai visiems, iš 
namų nėra reikalo veštis. 
Bus šiltų ir šaltų gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, taipgi 
ir iš Kanados, vietos bus 
visiems. Sodas iš 10 akrų, 
galėsite ir automašinas pa
sistatyti.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Road 
24H* pirmas miestukas Flat 
Rock, antras miestukas — 
Monroe, tenai yra tiltas; 
pravažiavę tiltą, važiuokite 
po dešinei iki miestuko Ida, 
Mich. Už pusės mailės ra
site Terzų Sodą. 12042 
West Road, Box 213B.

Reng. Kom. 
(46-48)’

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų broliška draugija rengia 
pietus kiekvieną sekmadie
nį, 1 xval. Širdingai kviečia
me7 visus vietos ir apylinkės 
lietuvius būti su mumis 
Olympia Parke. Būsite ma
loniai priimti. Rengėjai

(5-6)

Montello, Mass.
Jau visai arti “Laisvės” 

piknikas, kuris įvyks bir- 
želio, 30 d., Ramova Parke. 
LLD 6 kuopa šaukia speci
alų susirinkimą antradienį, 
birželio 18 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 6 vai. 
vak. Būtų labai gerai, kad 
ir iš kolonijų kas nors at
važiuotų pagelbėti prisiren
gimui prie šio labai svar
baus pikniko. Prašau nepa
miršti dovanų moterų sta
lui ir kitiems reikalams, 
jos duoda gerą pelną. Geo. 
Shimaitis. 
t -

Miami, Fla.
LLD 75 kuopa laiko susi

rinkimus kas mėnuo ir duo
da skanius pietus už priei
namą kainą. Taip bus ir 
šį mėnesį birželio 26 d. Mū
sų šauniosios šeimininkės 
paruoš skanius pietus 12:30 
vai. dieną, o 2:30 laikysi
me susirinkimą. Tad kvie
čiame visus narius ir nena- 
rius dalyvauti. Įvyks Soci- 
alio Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119th St.—Komisija.

(45-46)

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

DISHWASHER, Kitchen Man. 6 
day week. Exp. not nec. $70 wk., 
rm., board. Must be over 18 yrs. old. 
One hour’s drive from Scranton. 
REBER’S RESTAURANT (Delaware 
River), Route 97, Barryville, N. Y. 
(914) 956-9401. (44-48)

MEN—OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay, company benefits and oppty to 
advance. Apply after 8 AM. Wallace 
Products, Inc., S.W. cor. 31st and 
Jefferson. An equal opporutnity em
ployer. (44-48)

DRIVER
Over 21. 5Vz day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN SUPPLY 

COMPANY
817—13th Ave., or call 1-866-3201

Bethlehem, Pa. (44-49)

BOILER MAN
Philadelphia license
Steady employment

Mr. Evans. HO 5-1312
(44-49)

CHEMICAL PLANT
Man for work in Chemical Plant.
Must have knowledge of pumping.

Call Mr. Evans daily.
9 to 4. HO 5-1312

(44-49)

VAN OPERATORS. Hshld. goods 
for long distance moving co. Exp. 
qualified drivers will be assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

BODY MAN and Auto clean-up 
and detail man. Must do 1st class 
work for 1st class pay. Dependable. 
Also Auto Painter’s helper, over 18, 
learn trade in auto business, good 
future. Contact Mr. Holmes.

CE 6-6600. ((44-46)

SHOEMAKER
Experienced. Good salary. Good 
working conditions. Centrally loca
ted.

Phone
PE 5-5724 (45-46)

AUTO BODY MAN
Experienced. We need an excellent 

body shop helper. Must have abi
lity and desire to become an ex
cellent body shop man. Starting sal. 
$125 per wk. Must have tools and 
desire to work. Main Line Auto 
Body, 6115 Lancaster Ave.

GR 3-7761. (46-47)

Nepaprasti gabumai
Švedų baronas Gustavas 

de Helmfeltas, turėdamas 
10 metų, mokėjo 9 Europos 
kalbas, o taip pat senovės 
graikų, lotynų ir hebrajų 
kalbas. Kai jaunuoliui su
kako 19 metų, jis buvo pas
kirtas aukščiausio teismo 
teisėju. Gabus žmogus mirė 
1674 m., eidamas vos 23-sius 
metus.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ŽIP 
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.



6 pusi. Antradienis, Birželio (June) 18, 1968

Aukšti N. Y
pareigūnai 
ėmė kyšius

Byloje prieš buvusį New 
Yorko miesto vandens ko- 
misionierių James Markus 
iškelta, kad kitas miesto pa
reigūnas dalijosi su juom 
kyšius už visokius kontrak
tus. Su jais kyšius dalijo
si ir liudininkas Herbertas 
Itkinas, advokatas, kuris 
darbavosi su jais, bet tuo 
pačiu metu buvo, kaip da
bar prisipažįsta, FBI agen
tu.

Itkinas taipgi sakė, kač 
buvo ne tik FBI pareigūnas, 
bet tiekė informacijas ir ki
toms valdžios agentūroms 
ir tuo reikalu buvo nuvykęs 
į Dominiką respubliką. Ma
noma, kad jis turėjo ome 
nyje tarnavimą ČIA eilėse

Itkinas liūdyjo, kad jis ir 
abu miesto komisionieria 
gavo kyšiais net $40,000 nuo 
Grand firmos prezidento 
Henry Fried už kontrakto 
statyti vandens rezervua • 
rus.

Kadangi Itkinas planuoja 
liudyti net 50 kitų bylų, vy
riausiai prieš gengsterių 
Mafijos padugnes, tai jis 
hi jo, jog kas nors bandys 
atsiskaityti su juom arba j o 
šeima. Jis pats dabar nuolat 
saugomas policijos ir praša 
apsaugos savo žmonai bei 
vaikams.

e: - 
PO

o

Rezistencinio judejinio MIESTE PASIDAIRIUS

Donald C. Baty praeitų 
metų pavasarį nutarė, kad 
vienintelis tikras kelias ko
voti prieš karų Vietname 
yra pašvęsti pilnai laiką 
darbuotei taikos judėjime. 
Donaldas, tada turėjęs 21 
metus amžiaus, buvo New 
Yorko valstijos universiteto 
New Paltz kolegijos trečio 
kurso studentas. Balandžio 
mėnesio didžiulėje demons
tracijoje New Yorko Cent
ral parke jis buvo tarp šim
tų jaunuolių, kurie viešai 
sudegino savo karines tar
nybos registravimosi (draf- 
to) korteles. Jis nutarė ne
baigti mokslo metų, negrįž
ti į New Paltzą, kur jam 
nusibodo studijuoti abstra
ktišką su gyvenimu nesuriš
tą filozofiją. Jis pasakė

Donaldo Baty 
mano

Juozas Tonkūnas
Š. m. gegužės 6 dieną, 

damas 75-uosius metus, 
sunkios ligos mirė Lieti,
vos Žemdirbystės mokslini 
tyrimo instituto darbuoto
jas, Lietuvos Mokslų aka
demijos narys- ko respoi i- 
dentas, profesorius Juozas 
Tonkūnas.

Juozas Tonkūnas gimė 
1894 metų kovo 30-tą di?- 
ną. Jo tėvai buvo Pasva
lio rajono valstiečiai. 
Tonkūnas mokėsi Mintai 
jos gimnazijoje, o po 
baigė agronomijos moksli 
Maskvos Žemės ūkio ak 
dėmi j oje.

1924 m. J. Tonkūnas a 
sigyveno Dotnuvoje ir ilgą 
laiką dirbo mokslininko bei 
pedagogo darbą, vienu kar
tu buvo akademijos rekto
riumi. Nuo 1934 iki 19 
metų J. Tonkūnas ėjo Li 
tuvos švietimo ministro 
pareigas.

Nuo 1936 metų profes 
rius J. Tonkūnas — Lietu
vos Mokslų akademijos r 
rys-korespondentas.

J. Tonkūnas — Lietuve 
plačiai žinomas mokslin 
kas. Jis ilgai dirbo mokslinio 
tyrimo darbą žemės ūkyje, 
daugiausiai — pievininkys- 
tėje. J. Tonkūno moksliniai 
darbai pievų tręšimo, kul
tūrinių pievų ir ganyklų 
įrengimo bei priežiūr 
klausimais daug padėjo 
Lietuvos žemdirbian 
Stambūs šių sričių darbai, 
straipsniai spaudoje buvo 
tos srities mokslininkų ati
džiai studijuojami. Dauge
lis jaunųjų Lietuvos žemės 
ūkio mokslininkų dėki įgi 
jam už žinias.

Ilgam žmonių atmintyje 
išliks profesorius J. Ton- 

* kūnas — gabus ir darbš
tus mokslininkas, nuo 
dus ir kuklus žmogus.
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Kuomet senatorius Mc
Carthy lankėsi čia praeitą 
savaitę, policija jį saugojo 
beveik tiek, kiek saugoja 
prezidentą.

“Aš ne tik daugiau pasi
tarnausiu šaliai, bet pats 
daugiau išmoksiu darbuo
damasis judėjime, negu sė
dėdamas mokyklos suole”. 
Ir jis įstojo į Resistance 
g r u p ę, organizaciją, kuri 
susideda iš pačių kovingiau- 
sių jaunuolių, kurie visai 
atsisako ką nors bendro tu
rėti su karu Vietname, su 
karine tarnyba, su regist- 
ravimusi ir taip toliau.

Prieglauda bažnyčioje
Fourth Street ir Washing

ton Square kampe, bohe
miško Greenwich Village 
kvartalo širdyje, randasi 
nedidelė kukli protestantų 
-metodistų bažnyčia. Tos 
bažnyčios pastorius Finley 
Schaef, jaunas 32 metų, vy
ras, yra- kovingas karo 
Vietname priešas, taipgi 
pažangių nusistatymų ir ki
tais klausimais: negrų išsi
laisvinimo judėjimo, civili
nių'teisių ir 1.1. O bažnyčios 
trustistu, tai yra pasaulie
čiu direktorių, bent 7 iš 11 
pritaria savo pastoriaus nu
sistatymui. Tokia jau 'ta 
metodistų bažnyčia, kaip 
kokis pustuzinis kitų pro
testantiškų bažnyčių New 
Yorke.

Tad, Washington Square 
Methodist Church tapo tik
ru taikos judėjimo centru. 
Kai tik taikos judėjimas ne
gali gauti nusinuomoti salę 
kokiam nors mitingui, pas
torius Schaef leidžia mitin
gą laikyti bažnyčios salėje, 
o kartais — pačioje bažny
čioje. O kuomet Greenwich 
Village Taikos centras, la
bai veikli taikos organiza
cija, tapo išmesta iš nuomo
jamos būstinės, pastorius 
Schaef leido vieną bažny
čios salės prieškambarių pa
versti nuolatine tos organi
zacijos raštine.

Nekuris laikas atgal Do
nald C. Baty gavo prane
šimą, kad jis turi prisista
tyti egzaminui dėl karinės 
tarnybos. Tai buvo kovo 4-ą 
dieną. Baty neprisistatė.

I

Jo nesuėmė tuojau, bet 
praeitą savaitę jis gavo šau
kimą vėl prisistatyti. Ket
virtadienį, kuomet data atė
jo, Baty radosi Washington 
Square metodistų bažnyčio
je. Pastorius jam pažadėjo 
prieglaudą. Kuomet šeši 
valdžios maršalai, ginkluo
ti, įsiveržė bažnyčion tą die
ną, juos sutiko pastorius 
Finley Schaef. Jis ramiu ir 
tyliu bet tvirtu balsu sakė: 
“Jūs esate mano pastogėje 
ir turite mane išklausyti. 
Aš, mano žmona ir visi čia 
susirinkusieji skaitome Do-

jaunuolis ir... policija
naldą Baty esant nekaltu. 
Mes čia, nes mes kasdien 
kenčiame dėl baisiojo karo 
Vietname nemoralumo.”

Kai jis baigė kalbėti, mar
šalai išgirdo kitą kalbą. 
Prieš juos stovėjo moteriš
kė:

“Aš esu
motina. Aš pritariu 
sūnui. Jis teisus. Jūs nusi- 
dedate mūsų šaliai, ne jis...”

O kur Baty? Maršalai 
prieš save matė bent šimtą 
jaunų žmonių, vaikinų ir 
merginų. Jie pusračiu tyliai 
sėdėjo prie altoriaus. Ir 
kuomet vadovaujantis mar
šalas paklausė: “Kas Do
nald Baty?” visas būrys 
vienu balsu atsakė:

“Aš Donald Baty.”
Maršalai su savimi turė

jo Donaldo fotografiją. Ke
lias minutes jie žvalgėsi, 
kol atpažino Donaldą, ra
miai ir tyliai sėdintį tarp 
kitų. Vienas maršalas prisi
artino: “Stok! Eimę!” Jau
nuolis nepasijudino.^ Keturi 
maršalai jį griebė uz rankų 
ir kojų ir pradėjo 
Donaldas nesipriešino akty
viai — jis — pasyi 
sipriešinimo šalinin 
si bažnyčioje

vilkti.

aus pa- 
<as. Vi- 

esantieji, įs
kaitant pastorių, užtraukė 
“We shall overcome”.

Donald C. Baty d 
Įėjime. Pastorius 
pasirengęs simbolin 
įausti kitus kaip Baty

abar ka- 
Schaef 

tiai prig-

S.

■k

Kaip visoje šalyje, taip ir 
mūsų mieste vėl Užvirė 
priešrinkiminė kampani j a. 
Ypatingai smarki čia, ka
dangi jau visai arti pirmi
niai rinkimai New Yorko 
valstijoje.

Čia rinkimai labai kompli
kuoti, nes balsuojama ne 
tiesiog už prezidentinius 
kandidatus, bet už delega
tus, kurie valstijos konven
cijose (Demokratų ir Re- 
publikonų) rinks “rinkė
jus.” Taigi, kiekvienoje rin
kiminėje apygardoje žmo
nės turėtų žinoti, koks kan
didatas į delegatus stoja už 
tą kandidatą į prezidentus, 
už kurį žmogus nori bal
suoti.

Kai kuriose miesto dalyse, 
ypatingai Manhattane, kur 
stiprus judėjimas už Mc
Carthy, už taiką stojančios 
organizacijos jau išsiunti
nėjo nemažai medžiagos, 
aiškinant balsuotojams, kas 
stoja už ką. Brooklyne, kur 
nemaža dalis “Laisvės”

ortui

lio šalių

Rockefelleriui, aišku, tai 
niekis.

Kaip galima buvo numa
tyti, didelis skaičius pro
fesinių politikierių, kurie 
rėmė Robertą Kennedy, da
bar pradeda pereiti Hum
phrey pusėn. Bet kitaip su 
jaunais savanoriais-darbuo- 
tojais, ypatingai studentais, 
kurie darbavosi už Kenne
dy : jų dauguma pereina pas 
McCarthy.

McCarthy iš pat pradžios 
turėjo daugiau paramos 
studentijoje, bet nemenkas 
skaičius darbavosi ir už 
RFK. Dabar, kaip prane
šama spaudoje, šimtai jau
nuolių, kurie be atlyginimo 
darbvosi Kennedžio kam
panijoje, jau ateina ir pa
siūlo savo pagalbą Mc- 
McCarthy.

Tarp buvusių Kennedžio 
rėmėjų randasi ir tokių, ku
rie ir anksčiau turėjo dau
giau simpatijos McCarthy

skaitytojų gyvena, padėtis idėjoms, negu Kennedžio. 
panaši kaip Manhattane, Bet jie darbavosi už Ken-
bet Queens apylinkėse, kur 
taikos judėjimas silpnas, 
daugelis lieka neinformuoti.

Patartina kiekvienam 
skaitytojui susižinoti su vie
tinėmis taikos organizacijo
mis (Sane, Women Strike 
for Peace, Komitetais už 
McCarthy.

Rockefelleris pradėjo sa
vo kampaniją “kaip rei
kia.” Fondų, aišku jam ne
trūksta, ir štai “Timeš‘e” 
pradėjo rodytis ilgi jo ap
mokėti pareiškimai, uži
manti ištisus ’ p u s 1 a p i u s. 
Tuose pareiškimuose sako
ma, kad tai tik pradžia, kad 
bus visas jų ęiklius, kuriuo
se jis aiškins) savo husista- 
mą. '

Pilno puslapio reklama 
“Times’e” kainuoja . apie 7 
tūkstančius (J o 1 e r i ų, bet

Krištolas—eks
< Toli už Čekoslovakijos ri

bų žinomi puikūs gaminiai 
iš čekoslovakiško stiklo. Jie 
ne tik puošia butus, koncer
tų sales ar,'kultūros namus. 
Jie naudojami statyboje, 
chemijos pramonėje ir kito
se daugelio pašau 
ekonomikos šakose

Šiemet Čekoslovakijos už
sienio prekybos susivieniji
mas “Stekloeksport” pažy
mės 20-ąsias savo gyvavimo 
metines. Šis susivienijimas 
siunčia Čekoslovak 
lo gaminius i visus 
kampelius. Pagrir 
pirkėjai — ,Taryb 
ga ir kitos socialistinės ša
lys, taip pat JAV, 
Australija ir eilė 
šalių.

Čekoslovakiško stiklo pa
klausa kasmet didėja. Štai 
kodėl respublikoje toles
niam šios pramonės šakos 
vystymui ir plėtimui skiria
ma daug dėmesio. Dabar 
statomos kelios naujos 
įmonės. Naujajame Bore 
baigiama statyti didžiausia 
Čekoslovakijoje ir Europo
je dekoratyvinio i 
stiklo gamykla, 
statoma nauja stiklo ga
mykla Slovakijoje. Poltaro 
mieste 1970 m. t 
statyti milžiniška 
ir krištolinio stikl 
la Svetloje prie Sazavos.

, Specialistai mano, kad 
1975 m. Čekoslovakijos stik
lo pramonė duos produkci
jos 2.5 karto daugiau, negu 
1958 metais.

ijos stik- 
pasaulio 

idiniai jų 
ų Sąjun-

Kanada, 
Europos

r buitinio
Sparčiai

us baigta 
švininio 

o gamyk-

Seoulas. — Pietų Korėjos 
karo reikalų ministras Jung 
-hui Čoi sako, kad gal pa
siusiąs korėjiečius lakūnus 
kovoti Amerikos pusėje 
Vietname. Pietų j Korėja ir 
dabar jau turi 48,000 pės
tininkų armiją ten.

nedy, nes jautė, kad jo kan
didatūra labiau realistinė, 
kad jis turi “geresnį šansą.”

Pamario šimtamečiai
Lietuvos pamaryje ošia 

šimtametės pušys. Jos tu
ri daug bendraamžių žmo
nių.

Kretingos rajono Lazdi
ninkų kolūkio penktoje bri
gadoje gyvena Ona Petrei- 
kienė.. Jai 104 metai. Per
nai anūkė Eleonora iškėlė 
vestuves. Muzikantai už
grojo linksmą polką. Su 
piršliu pirmą šokį sušoko 
šimtametė senutė. Kai jau
nesnieji išeina į kolūkio 
laukus namuose šeiminin
kauja šimtametė. Ji pašeria 
gyvulius, pietus išverda ir 
prižiūri proanūkėlius, ku
rių net septynetą turi, žiū
rėk, lazdele taukšt į vieš
kelį ir išeina į Darbėnų 
miestelį. Nuo namų penki 
kilometrai.

—Daug vargų patyriau, 
bet dabar aš laiminga. Gau
nu pensiją, vakarais prie 
televizoriaus pasėdžiu, no
riu — į kiną nueinu. Reikia 
pasidžiaugti kartu su jau
naisiais, — sako 
plaukė obelėlė.

Ona Ričkienė, 
Padvarių senelių
gimė 1863 metais. Jauna 
žemaitė negalėjo surasti 
laimės savo gimtinėje. Iš
keliavo duonos ieškoti į 
Ameriką, bet su tokiu pat 
tuščiu ryšulėliu grįžo namo. 
Ričkienė išmoko rusų, len
kų, anglų, kalbų.

Kretingos rajono Imbarės 
apylinkėje seniausia yra 
Kotryna Šimkienė. Jai 101 
metai. Didesnę amžiaus dalį 
ii pratarnavo buožėms. Šim
kienė gerai girdi, mato, at- 

‘ mena visus svarbesnius 
įvykius.

1 “Jaunosios gvardijos” 
' kolūkyje į antrąjį šimtmetį 

įžengė pensininkas V. Ra
gauskas. Ir jam žvalumo 

‘ dar užtenka.
! J. Kazitenas

Parengimu kalendorius
Birželio 23 d.

Joninių piknikas-banketas 
Jono ir Julės Lazauckų dar
že. Pradžia 1 vai.

Liepos 7 d.
Sellersville, Pa., didelis 

parengimas atžy m ė j i m u i 
Draugo Ramanausko gim
tadienio. Rengia jo žmona 
su filadelfiečių pagalba.

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.

sidabra-

gyvenanti 
namuose,

Pramogos “Laisvės” 
paramai

Birželio 23 Oakville, Conn.
Birželio 30 Brockton, Mass.

LDS 
susi

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

Birželio 5 d. įvyko 
13 kuopos mėnesinis 
rinkimas.

Iš kuopos valdybos rapor
tų sužinojome, kad kuopos 
reikalai stovi geroje tvar
koje. Ligonių nėra. Ke
turioms LDS seimo delega
tėms jau išmokėta po $25 
ir dar ižde yra daugiau 
kaip šimtinė.

Finansų sekretorė Anna 
Yakstis raportavo, kad tik 
pora narių yra užvilkę sa
vo mokesčius, o kiti visi pil
ni susimokėję.

Kuopos vajininkė M. 
Jakštienė pasidabavo vaju
je — gauta 3 nauji nariai.

Pirmininkė Elena Jeske- 
vičiūtė priminė, kad rei
kia pasvarstyti ką nors sei
mui pasiūlyt. Svarbiausias 
dalykas, tai kaip daugiau 
čiagimių įtraukti į LDS or
ganizacinę veiklą. Šis klau
simas paliktas delegatėms 
seime iškelti ir plačiau jį 
apsvarstyti.

Nutarta turėti kuopos 
metinį parengimą gruodžio 
15 dieną, “Laistės” salėje, 
Ozone Parke. Prašoma ki
tų organizacijų apie tą lai
ką nieko nerengti.

Nutarta liepos ir rugpiū
čio mėnesiais kuopos susi
rinkimų nelaikyti. Todėl se
kamas susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4 d. Tuomet de
legatės iš seimo mums ra
portuos. G.

Širdinga padėka
Mano amžiaus aštuonias

dešimtmečio sukakties pro
ga gavau nuo organizacijų 
ir nuo daugelio draugų gra
žių sveikinimų ir širdingų 
linkėjimų tiek iš gyvenan
čių Amerikoje tiek Lietuvo
je. Taipgi gavau daug pas
veikinimų atvirutėmis ir 
laiškais.

Labai įvertinu visų gerus 
linkėjimus ir dėkoju vi
siems iš gilumos savo šir
dies.

Žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas parašė apie mane 
gražų straipsnį Vilniaus 
“Tiesai”. Dėkoju Jums, Al
bertai, už šiltus žodžius.

Gražiai buvau pasveikin
tas “Laisvės” kolektyvo. 
Dėkoju “Laisvės” vyriau
siam redaktoriui Antanui 
Bimbai u ž išspausdinimą 
man prisiųstųjų telegramų 
ir Al. Laurinčiuko straips
nio “Laisvėje”. Taipgi An
tanas “Laisvėje” krisluose, 
mane gražiai prisiminė.

Lietuvos Žurnalistų Są
junga pasveikino mane ir 
išrinko savo garbės nariu. 
Aš nesijaučiu tokios gar
bės vertas, tad tas mane la
bai jaudina.

Širdingiausiai dėkoju vi
siems už taip gražų manęs 
prisiminimą.

Kiek sveikata dar leis, 
darbuosiuos pažangiajame 
darbininkų judėjime.

Pranas Buknys

Maspethietis Aleksandras 
Deikus, daugumai Ameri
kos Piliečiu Klubo ir Mas- 
petho Klubo nariams gerai 
pažįstamas, nuo pradžios 
šio mėnesio randasi ligoni
nėje. Prieš apie porą savai
čių turėjęs operaciją ant 
akies

Neteko sužinoti kurioje 
ligoninėje gydosi.

Linkime susveikti ir greit 
sugrįžti darban—Maspetho 
kluban už prekystalio (ba
ro) ; esi laukiamas ir tikrai 
reikalingas, nepakeičiamas.

* Du Jonai

Amatiiiinkai, pajieskodarnj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Laikraštis “Worker” sa
ko, kad jeigu tyrinėjimas 
būtų vestas nuodugniai, 
Kingo nužudymo siūlas nu
vestų iki fašistinių minut- 
menų.

Iš LDS 1HOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Birželio 4 d. įvyko LDS 
1-os kuopos susirinkimas, 
ir apart kitų reikalų, nu
tarta neturėti susirinkimų 
per liepos ir rugpiūčio mė
nesius. ■

Susirinksime rugsėjo 3 d. 
Tad prašome narių įsitė- 
myti datą ir dalyvauti su
sirinkime.

prot. sekr.

Skandina perlus
Japonijos dirbtinių perlų 

gamybos kompanijos savi
ninkų įsakymu prie Misi j o 
miesto jūroje paskandinta 
1,875 tonos perlinių kriauk
lių už 600 milijonų jenų. 
Ši iš pirmo žvilgsnio nesu
prantama “operacija” buvo 
padaryta tam, kad japoniš
kų dirbtinių perlų kainos 
pasaulio rinkoje toliau ne
mažėtų.

Miesto meras Lindsay 
tarsis su gubernatorium 
Rockefelleriu. Rockefelleris 
siūląs jam tapti New Yorko 
senatorium Kennedžio vie
toje.

IEŠKAU
Ieškau kambario pavieniam vy

rui. Reikalui esant galiu ir žmogų 
prižiūrėti. Prašau rašyti: Dubickas, 
1641 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(45-47)
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VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI PARENGIMĄ
Ruošia philadelphiečiai ir Ramanauskai 

ūkininko ir pensininko A. Ramanausko gimtadieniui 
ir ilgalaikiam jo ūkininkavimui’ atžymėti.

Sekmadienį Liepos 7 July
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo
jau rasite Ramanauskų rezidenciją.

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




