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Reikia tėvus gydyti

— Rašo J. Gasiūnas —

Naujasis vyriausias marijo
nų “Draugo” redaktorius, mą

styt, susilaikys n u o • •prakeiki
mo tų, kurie vyksta Tarybų 

j?.;etuvon pasisvečiuoti, su gi
minėmis susitikti ir t. t. Algi
jis imtų ir prakeiktų savo
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dienraščio administratorių A. 
Spurgj, kuris su lietuvių tu
ristų grupe d a b a r lankosi 
Lietuvoje ?

Ilgametis vyriausias reda 
torius Šimutis, dabar išėj 
pensijon, laikėsi griežtos L
tu vos “vaduotojų” linijos: sa
vo sekėjus drausti nuo važia
vimo į Lietuvą, o tuos, kurie 
jo nepakluso, amžinai pi 
keikti.

Dabar kiti vėjai. Jau r 
mažai ir lietuvių kunige/ 
aplanko Tarybų Lietuvą.

a-

e-
iy

Metai 56-ieji

Degolistai laimėjo 
rinkimus

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamentiniuose rinkimuo
se birželio 23 d. balsavo 
22,140,233 piliečiai.

Prez. de Gaulle partija 
gavo 8,341,147 balsus arba 
37.67 procentus visų balsų. 
Nepriklausomieji republi- 
konai, kurie veikia su dego- 
listais, gavo 1,860,019 balsų 
arba 8.40 proc. Bendrai 
prez. de Gaulle valdžia gavo 
10,201,166 balsus arba 46.07 
proc.

Komunistai gavo 4,439,527 
balsus arba 20.05 proc. De
mokratinių ir socialistinių 
kairiųjų sąjunga gavo 3,- 
615,350 balsų arba 16.32%.

Kitos grupės gavo po gero
kai mažiau balsų.

Pasirodo, kad šiuose rin
kimuose prez. de Gaulle iš
ėjo laimėtojas, gerokai tvir
tesnis, kaip prieš rinkimus; 
nors jis ir negavo daugu
mos balsuotojų.

Šį sekmadienį bus perrin
kimai tų kandidatų, kurie 
daugumos balsų negavo. De 
Gaulle tikisi ir šiuose rinki
muose sutvirtinti savo po
zicijas.

Sion, Šveicarija. — Dvie
jų traukinių susidūrime 13 
žmonių užmušta ir 100 su
žeista.

Piety Vietnamo valdžia padidino 
armiją iki 800,000 kareiviu

Saigonas. — Pietų Viet- 
jnamo valdžia padidino savo 

isj armiją iki 800,000 kareivių, 
jau tęsiasi šešis metus ir se

to 
os

žinote, kad amerikiečių k 
ras Vietname yra ilgiausi 
karas Amerikos istorijoje. .

te

šis mėnesius, ir vis nesimr 
jam galo. Pirmas Amerik 
kareivis buvo užmuštas 19

Win. gruodžio 21 d.
Kitas ilgiausias karas l 

vo Revoliucinis karas pri 
' ^Angliją. Jis taipgi’ užsitę: 

daugiau kaip šešetą metų.
Be to, Vietnamo karas 

žiauriausias ■
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paskelbė gynybos ministras 
gen. Vy. Naujas generali
nės mobilizacijos įstatymas 
suteiks armijai 135,000 nau
jų kareivių. Militarinėn tar
nybon bus imami nuo 18 iki 
38 metų amžiaus. Jaunuo
lius nuo 16 metų ir senes
nius iki 43 metų rekrutuos

li
es
sė

kąrąs pasaulyje, i civilinę gynybą.
— Pridėjus amerikiečių dau

giau kaip pusę milijono, 
tai ginkluotų jėgų Pietų 
Vietnamo valdžios pusėje 
bus apie pusantro milijono

Leitenantas pulki n i n k as 
William R. Corson pan še 
knygą “The Betrayal.” Kily
goje autorius nurodo, kad 
Johnsono administracija ap
gaudinėja publiką Vietnamo 
klausimu, kad ji tik nori pa
siekti Vietname lengvų laimė
jimų, kokių visai negalima 
pasiekti.

Autorius Corson, išbuvęs il
goką laiką Vietnamo ks.ro 
lauke, kaip marinų komandie- 
rius, taipgi veikęs Gynybos 
departamente, turi pakanka
mai duomenų apie Johnsono 
administracijos militarinę pro
gramą.

Daugiausia apmokami p*o-
fesoriai yra Harvardo univer
siteto. Kai kurių algos 1967-
68 siekia beveik iki $20,00 ) į 
metus.

Chicagos universiteto pro
fesoriai gauna iki $18,24? į 
metus. Toliau seka Kalifor
nijos Technologijos Institutas 
ir Stanfordo Universitetas.

294 Amerikos universitetų 
dėstytojų 
siekia po

algos, abelnai ima 
$10,500 į metus.

nt,

kodėl daugelis j iu- 
nenori vadintis ne

žinote, 
nų negrų 
grais ?

Jaunieji ir nacionalistir 
negrai skaito, kad žodis 
gras” yra senas “ 
žodis,” susijęs su negrų v 
govės sistema.

Geriau jiems vadintis “juo
daisiais žmonėmis” (black 
people) arba “Afro-Ameri
cans,” sutrumpintai “Afram” 
(iš afrikiečių kilęs amerikie
tis) .

Daugelis lietuvių negrus 
^ina “juodukais.
džiantis >pa vadinimas.

XI, negrais vadinti yra
psia.
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“N. Y. Times” pacitavo ir 
komentavo poeto Jevtušenkos 
poemą apie amerikiečius.

Po to, kai Robertas Kenne- 
dis buvo užmuštas ir kai dr. 
Spockas buvo rastas teisme 
kaltu, Tarybų Sąjungos poe
tas Jevtušenko parašė eilė
raštį, smerkiantį visą prez. 
Johnsono administracijos poli
tiką. !

Baltieji Rūmai, iš kurių 
prez. Johnsonas vairuoja visą 
šalį, esą raganiškų burtų cent
ras, iš kurio plaukia administ
racijai priešingų žmonių per
sekiojimas.

Jevtušenko rašo, kad Ame
rikai vadovauja šarlatanai ar
ba šundaktariai, kurie turėtų 
būt teisiami.

Kad vaikus išgelbėti, pir
miausia reikia tėvus pagydy
ti, kad jie galėtų normaliai 
auginti vaikus.

Dabar geriausieji savo šalies 
patriotai nešiojasi “antipatri- 
otų” ženklą, sako poetas.

•

A. Bimba, dalyvavęs sek
madienį išvykoje Oakville, 
Conn., sakė esąs patenkintas 
pasekmėmis. “Laisvei” liks 
gražaus pelno.

New Yorke pas draugus 
Lazauskus tikrai turėjome 
didžiulę Joninių iškilmę, ku
ri taipgi suteiks “Laisvei” gra
žios finansinės paramos.

Birželio 30 d. tikimasi 
tikrai didžiulio pikniko Brock
ton, Mass. Nemažai bus sve
čių ir iš paties New Yorkb. O 
liepos 7 d. visi trauksime pas 
Ramanauskus.

žmonių ginkluotose jėgose. 
Tuo pačiu metu apskaičiuo
jama, kad Vietkongas, su 
Šiaurės Vietnamo . pagalba, 
teturi viso apie 300,000 
žmonių armiją. Bet parti
zanai turi daugumos žmo
nių paramą ir pasitikėjimą.

Penki Jungtinių Valstijų 
helikopteriai, skrajoję arti 
Saigono, susidaužė. 36 ka
reiviai užmušti tarp jų 19 
amerikiečių.

Vokiečiai protestavo 
prieš neonacius

Munich, Vak. Vokietija.— 
Daugiau kaip 5,000 vokie
čių, daugiausia buvusių na
cių koncentracijos stovyk
lose, susirinko į tą vietą, 
kur buvo Dachau stovykla.

Jie protestavo prieš beau
gantį Vakarų Vokietijoje 
neonacizmą, kuris siekiasi 
atsteigti nacinį režimą Vo
kietijoje. ir savo priešus vėl 
sugrūsti į koncentracijų sto
vyklas. ’ ' 1

Lenkija minės 50 m. 
nepriklausomybę

Varšuva. — Lenkijos val
džia nutarė šiemet minėti 
50 metų sukaktį nuo at- 
steigimo neprik 1 a u s o m o s 
valstybės.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro 1918 m. Lenkija pasi
skelbė nepriklausoma vals
tybe, kurios neturėjo per 
130 metų.

Mirė Laura Duncan
New Yorko Harleme mi

rė pagarsėjusi negrė daili
ninkė Laura Duncan, pa
žangiojo judėjimo dalyvė, 
laikraščio “Workerio” rė
mėja.

Washington.— Aukščiau
siasis teismas nutarė, kad 
beturtės moterys, turinčios 
nelegalius vaikus ir gyve
nančios ne su vaiko tėvu, 
turi gauti iš valdžios vai
kams auklėti pašalpą.

Kriminalizmas Amerikoje pakilo 
septyniolika procentų

Washingtori. — FBI ra
portuoja, kad per šių metų 
pirmuosius tris mėnesius 
kriminalizmas Jungt i n ė s e 
Valstijose pakilo 17 procen
tų, palyginus su 1967 metų 
pirmaisiais trimis mėne
siais.

Miestuose žmogžudystės

pakilo 16 proc., prievartavi
mai 19 proc., užpuldinėji
mai 13%, apiplėšimai 24%.

Blogiausia padėtis di
džiuosiuose miestuose, kaip 
New Yorke, kur daugelis 
žmonių bijo vakarais iš na
mų išeiti.

Beturčių miestas 
išgriautas

Rasistas gins Kingo užmušėją
Londonan atvyko advoka

tas Arthur J. Hanes. Tuo
met jis pareiškę, kad jis 
“dirba už pinigus,” bet ne
pasakė, kas jam atmoka. 
Jis pasiruošęs ginti dr. Kin
go užmušėją James E. Ray, 
Londono kalėjime uždarytą.

Arthur J. Hanes yra griež
tas rasistas. Jis buvo Bir
mingham, Ala., miesto ma
joru pačiose didžiosiose ci
vilinių teisių kovose. Jis 
buvęs FBI agentas.

1963 m. balandžio 7 d. I

dr. Kingo vadovybėje įvyko 
protesto demonstracija prie 
Birmingham miesto rotu
šės. Majoro A. J. Hanes 
įsakymu policijos komisio- 
nierius E. Connor užleido 
šunis ant dr. Kingo ir kitų 
demonstrantų. Dr. King 
buvo tada areštuotas. De
monstrantai buvo brutaliai 
sumušti.

Dabar buvęs žiaurusis 
majoras Hanes atvyko Lon
donan ginti savo mylima 
draugą, kuris užmušė d-rą 
Kingą.

Washington. — Kai pasi
baigė leidimas beturčių 
“Prisikėlimo Miestui,” poli
cija atvyko pilnai pasiruo
šusi atlikti griovimo darbą. 
Šarvuoti policistai išgriovė 
tvoras, visus pastatus, ten 
apsistojusius beturčius iš
varinėjo, daugelį areštavo.

Tarp 300 areštuotų buvo 
ir kunigas Abernathy, be
turčių kampanijos vadovas. 
Miestan sutraukta daugiau 
kaip 1,300 kareivių ir nacio
nalinės gvardijos ‘Tvarkai 
palaikyti,” “riaušes sulai
kyti.” Majoras Walter E. 
Washington paskelbė “pa
vojaus padėtį,” kad nuo 9

vai. vakaro iki 5:30 vai. ry
to niekas gatvėmis ne
vaikščiotų.

Gynybos departamentas 
paskelbė, kad 1,600 regulia- 
rės armijos kareivių yra 
paruošti miesto sargybai. 
Mat, bijomasi, kad riaušės 
neiškiltų.

Vežamas į kalėjimą, kuni
gas Abernathy pareiškė, 
kad joks teroras nesulaikys 
kovos prieš skurdą, kad ir 
kalėjime sėdėdami kovos už 
bedarbiams darbus, skur
džiams butus ir maistą.

Teisėjas nubaudė Aberna
thy 20 dienų kalėjimu.

Rabiny suvažiavimas pasisakė 
remti kovotojus prieš karą

Reikalauja visus 
šautuvus registruoti

K

Washington. Preziden
tas Johnsonas pasiūlė. Kon
gresui priimti naują įstaty
mą, kuris galėtų sukontro
liuoti šautuvus^;

Savo kalboje Johnsonas 
išdėstė, kad dabar būtinai 
reikalinga griežto įstatymo, 
kad visi šautuvai būtų su
registruoti, kad valdžios 
agentūros žinotų, kam šau
tuvai leidžiami turėti ir 
kam neleidžiami.

Kaliniai sudegino 7 
kalėjimo pastatus

Columbus, Ohio. — Suki
lę Ohio State Penitentiary 
kaliniai sukūrė 8 gaisrus ir 
sunaikino 7 kalėjimo pasta
tus. Riaušėse 50 žmonių su
žeista.

Kalėjimo prižiūrėtojai po 
kiek laiko atsteigė “tvar
ką.” Bet nuostolių daug 
padaryta. Kaliniai sukėlę 
riaušes, nepakęsdami pras

yto maisto ir sunkių sąlygų.

Boston, Mass. — Čia įvy
kęs Amerikos Rabimj Cent
rinės Konferencijos suva
žiavimas pasisakė prieš ka
rą Vietname ir už paramą 
tiems, kurie atsisako kare 
tarnauti.

Tai buvo .79-as metinis 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo daugiau kaip 350 ra
binų iš visęs Amerikos. Jų 
organizacija turi apie 1,000

nariu. !
Suvažiavimas taipgi nu

tarė įsteigti 675-ose sinago
gose patarimo vietas tiems, 
kurie nenori eiti militari
nėn tarnybon, vykti Viet- 
naman kariauti.

Delegatai taipgi priėmė 
rezoliučiją, kurioje ragina 
prezidentą Johnsoną tuoj 
sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Kanados Liberalu Partija turi 
parlamente daugumą

TSRS parlamento 
sesija atsidarė

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausioji Tary
ba (parlamentas) susirinko 
aptarti svarbius klausimus. 
Dalyvauja 1,517 deputatų.

Sveikatos ministras Peg- 
rovskis raportavo7 apie žmo
nių sveikatos padėtį ir pa
siūlė naujų1 pagerinimų. Už
sienio reikalais raportavo 
ministras A. Gromiko.

Tailandas iš Amerikos ga
vo už 12 milijonų dol. mili- 
tarinės paramos įvairiais 
ginklais, tarp kurių yra 11 
helikopterių, kovai su par
tizanais.

Havana. — Kuba tiesia 
platų vieškelį tarp Havanos 
ir Cienfuegos. Vieškelis bus 
140 mylių ilgio.

Nuteisti 93 kareiviai 
laimėjo apeliaciją

Washington. — Karo teis
mo apkaltinti 93 kareiviai 
laimėjo apeliaciją, kuri su
mažina jų bausmes, kurios 
buvo karo teismo uždėtos.

Jie skundėsi, kad jų ba
zės komandierius naudoja 
eilinius kareivius, kaip jam 
tinka, ir uždeda jiems sun
kias pabaudas.

10,000 protestavo prieš 
Jungtines Valstijas

Tokijas. — Daugiau kaip 
10,000 japonų demonstravo 
prie Amerikos militarinės 
bazės, reikalaudami ameri
kiečius grįžti namo.

Ottava. — Kanadoje įvy
kę birželio 25 d. federali- 
niai rinkimai suteikė per
galę Liberalų Partijai ir jos 
naujam vadovui Pierre E. 
Trudeau. Pirmą sykį nuo 
1962 metų valdiška partija 
turės parlamente daugumą 
atstovų.

Progresyviai konservato
riai, panašūs Jungtinių Val
stijų demokratams, bus 
pralaimėję keletą vietų. Jie 
dabar sudaro tvirtą opozi
ciją. Naujoji Demokratų 
Partija, pa žangesniųjų

žmonių vadovaujama, bus 
keletą naujų vietų laimė
jusi. •

Kanados liberalai maž 
daug panašūs Jungtinių 
Valstijų republikonams. 
Pas juos liberalizmo nesi
mato.

Guineja skundžia Ispaniją
Jungtinės Tautos gavo Is- , 

panijos kolonijos Guinejos 
skundą, kad Ispanija nelei
džia tai kolonijai eiti prie 
nepriklausomybės ir priim
ti konstituciją.

Nauja valdžia Italijoje Stoja už pasitraukimą

Maskva. — Išleistas nau
jas patvarkymas viešoje 
vietoje girtą nubausti 10 
rublių.

Roma.—Po 18 dienų poli
tines krizės krikščionių de
mokratų senatorius G. Leo
ne sudarė valdžios kabine
tą iš dešiniųjų krikščionių.

Sunku pasakyti, kaip ilgai 
tokia valdžia galės išsilai
kyti, kuomet nei socialistų, 
nei komunistų paramos ne
turi. Dešinieji socialistai, 
pirmiau rėmę Moro valdžią, 
dabar atsisakė eiti koalici- 
jon ir laukia, kaip tuo klau
simu nutars socialistų suva
žiavimas.

San Francisco. — Inter
national Typographical uni
jos lokalas 21, turintis dau
giau kaip 2,000 narių, pasi
sakė už reikalavimą pasi
traukti iš Vietnamo.

Rezoliucija pasiųsta prez. 
Johnsonui, reikalaujant 
amerikiečiams tuoj pasi
traukti iš Vietnamo.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Paminklas įžymiam poetui
Vilnius. — Karių1 kapinė

se susirinko rašytojai, poe
tai, meno, kultūros, visuo
menės atstovai, artimieji. 
Čia buvo atidengtas pamin
klas tarybiniam poetui Kos
tui Kubilinskui,. mirusiam

prieš šešetą metų. Kalbas 
pasakė rašytojai-poetai Po
cius, Baltakis, Jonynas ir 
kiti.

Akmens paminklą sukūrė 
skulptorius Jokubonis ir ar
chitektas Laurušas.

A. Vaivutskas

Intelektualai už komunistus
Paryžius.—Daugiau kaip 

500 įvairių Prancūzijos in
telektualų išleido atsišauki
mą į balsuotojus, raginant 
juos rinkimuose balsuoti už 
komunistų kandidatus, kaip 
geriausius demokratijos gy
nėjus. . .

Anglijoj traukiniai sulėtinti
Londonas.—230,000 trau

kinių darbininkų, nepasi
tenkinę darbo sąlygomis, 
smarkiai sulėtino trauki
nių greitį. Dėl to daugelis 
turistų ir kitų keliautojų 
nukenčia.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos valdžia baus kiekvie
ną penkių metų kalėjimu 
už kvietimą Amerikos ka
reivių pasitraukti iš tarny
bos. , i
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“Sąmokslas” ki
NESENIAI Bostone r 

“sąmoksle” kurstyti jaunus 
Jų tarpe yra Dr. Benjamin, 
(Freedom and Peace) Partijos kandidatas į preziden
tus. Tomis pačiomis dienomis New Yorke rasti kaltais 
du negrai veikėjai “sąmoksL “ 
nas jų yra Ferguson, naujosios partijos kandidatas į se
natorius iš New Yorko vaisi

Taip vadinamų “sąmokslų” istorija yra sena, ilga ir 
baisi. Kai reakcija sumano 
ei ją ar kurį veikėją, prime 
papildyti kokią nors nuode 
savybę. Toks vadas areštuojamas, teisiamas ir kalina
mas. Tokia organizacija paskelbiama už įstatymų ribų, 
ir sugriaunama.

Prieš kelioliką metų net dviem “sąmokslais” buvo 
nuteisti ir pasiųsti į kalėjin 
tijos vadai, kurių tarpe buv 
das Gus Hali. Dar gerai anksčiau, pirmojo pasaulinio 
karo laikais panašiais kaltinimais buvo pasiųsti į kalėji- 
jimą Eugene Debs, Charles 
veikėjų.

Na, jeigu žengsime dar 
“sąmokslas” buvo mėgiamiausias reakcijos kaltinimas 
prieš visas pirmutines darb 
zuoti j darbo unijas. Antai 
metais Philadelphijos batsi 
rasti kaltais sudarę sąmokslą “susivienyti ir laimėti al
gų pakėlimą.” Nubausti astuoni darbininkai. 1815 metais 
Pittsburgh© batsiuviai rast 
kapitalistų interesams. Tie 
mo nuosprendis yra labai 
meniniams interesams, nes 
jimams (darbo unijoms), 
kapitalistinio verslo interesams.

Tais senais laikais teismai būdavo reakcijos sėk
mingai pavartojami kovai , 
susiorgapizuotį pagerinimu 
daugelio metų pasiaukbjūncių kovų darbininkams pavy
ko laimėti teisę organizuot

Šiandien matome, kad 
primetamas tiems, kurie kovoja už civilines teises, prieš 
rasinę diskriminaciją, už pašalinimą skurdo iš Amerikos.

Bet kaip anais senais 
sulaikyti istorijos progreso 
dabar teismo pagalba uždaryti burną Spockui ir kitiems 
drąsiems kovotojams vyrams, 
jimą už savo įsitikinimą, 1 
metais ėjo į kalėjimą kovotojai už unijizmą, kaip tais 
laikais ėjo į kalėjimą Dėbsai, Ruthenbergai ir Kaliai. v

tip įrankis
asti kaltais keturi veikėjai 
vyrus nestoti į kariuomenę. 
Spock, Laisvės ir T a i ko s

e” nužudyti du vyrus. Vie-

ijos.

nusikratyti kurią organiza- 
ta jai arba jam “sąmokslą” 
mę prieš valstybę arba nuo-

lą Amerikos Komunistų Par- 
o dabartinis tos partijos va-

Ruthenberg ir desėtkai kitų

toliau, tai pamatysime, kad

įninku pastangas susiorgani- 
skaitome istorijoje, kad 1895 
aviai buvo teismo (džiurės)

i kaltais sąmoksle pakenkti 
siog buvo ir sakoma: “Teis- 
svarbus bendruomenės pra- 
padaro galą tiems susivieni- 
kurie taip žalingi sėkmingo

prieš darbininkų pastangas 
i savo gyvenimo. Tik po

s į. darbo unijas.
šis kaltinimas sistematiškai

laikais reakcijai nepavyko 
ratą, taip vargiai jai pavyks

Jie pasiryžę eiti į kale
liai taip, kaip anais senais

LIETUVIŲ TAUTOS 
ATPLAIŠŲ ĮTŪŽIMAS

Sužinota, kad birželio 9 
dieną “New Yorke Lietu
vos Generaliniam Konsula
te posėdžiavo iš įvairių JAV 
miestų suvažiavę konsulato 
advokatai.”

Tai ką tie lietuvių tautos 
atplaišos kalbėjo ir svars
tė?

Pasirodo, kad jie sąmoks- 
lavo, kaip neleisti Lietuvos 
žmonėms gauti jų giminių 
bei artimųjų Amerikoje mi
rusių palikimus. Jie nuta
rę visas priemones panau
doti, kad tie palikimai ne
pasiektų Lietuvos. Girdi, 
juos “pasiims Sovietai.”

Tai biauriausias melas. 
Jokio Amerikos lietuvių 
palikimo Lietuvos žmonėms 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė nepasiima ir nesisavina.

Dar daugiau: kadangi pa
likimai visada būna susieti 
su kai kuriais legalu
mais, jeigu jie būna čia 
kontestuojami, tai tarybinė 
vyriausybė per savo advo
katus padeda Lietuvos gy
ventojams palikimus gauti. 
Tai gražus, giliai žmoniš
kas vyriausybės patarnavi
mas. Tas neduoda progos 
privatiškiems advoka tams 
palikimus tarp savęs “suės
ti,” kas taip dažnai pasi
taiko čia pas mus Ameri
koje.

GAL JAU MŪSŲ 
KLERIKALAI 
PASKELBS KARĄ 
VATIKANUI

Kanadiečių klerikalų

Šis klausimas reikalingas 
atsakymo

ANĄ DIENĄ kalbėdamas viename unjistų suvažia-| 
vime įžymusis negrų vadas Ralph D. Abernathy pasakė:

“Neatsižvelgiant į tai, kad jau šiemet Amerikos ga
myba pasiekė daugiau kaip trilijono dolerių vertę, žmo
nės tebemiršta badu ir nuo nedavalgymo Mississippi 
valstijoje...

Taip, gerbiamieji, mes išleidžiame 90 bilijonų dolerių 
taip vadinamam apsigynimui. Mes išleidžiame 25 bili
jonus dolerių pasiuntimui žmogaus į Mėnulį, kodėl gi mes 
negalime išleisti bilijonus dolerių pastatymui žmonių 
ant kojų čia pat Jungtinėse Amerikos Valstijose?”

Be galo svarbus klausimas. Jis reikalingas greito 
atsakymo. Amerikos žmonių kantrybė pradeda išsisem
ti. Politikieriai ir vadai, kurie šios tiesos nesupranta 
arba su ja nesiskaito, eina prieš vis smarkejančią audrą.

Jėga pašalinimas skurdžių iš Washingtono ir su
griovimas jų “Prisikėlimo Miesto” nėra atsakymas į 
Abernathy pastatytą klausimą. Atsakymas dar turės 
ateiti...
Ką dar parodys birželio 30 diena?

PRANCŪZIJOS parlamentiniai rinkimai jau įpusė- 
yke pereitą sekmadienį, davė 
a didelių laimėjimų. Nepajė-

jo. Pirmieji balsavimai, p 
prezidentui De Gaulle gan 
girnas komunistų ir socialistų tuose balsavimuose su
daryti bendrą frontą, padėjo degauliečiams daugelyje 
vietų gauti balsų daugumą.

Bet birželio 30 dieno:? balsavimuose komunistai ir 
socialistai turės, bendrą sąrašą.
bus komunistas, kitur soč i; '* 
torija. *

Spėjama, kad suvienytomis pastangomis kairiosios 
jėgos daugelyje vietų nugalės degauliečiūs. Tačiau jeigu 
ir beveik visur, kur įvyis antrieji balsavimai, kairieji 
laimėtų rinkimus, degauliečiai naujame parlamente tu
rės daugumą. Vadinasi, po rinkimų De Gaulle pasiliks 
Prancūzijos valstybės vairo vairuotojas.

/ < I

' , Vienur jų kandidatas 
alistas. čia jau bus kita is-

s antrieji balsavimai, kairieji

Kanaąiecių KieriKaių or7 
gan'as “Tėviškes žiburiai” 
(birželio 13 d.) paskelbė la
bai smarkų y ėdamąjį. “Vil
tys ir pavojai.” '■ Jame kal
bama apie gandus, kad tarp. 
Tarybų Sąjungos ir Vatika
no reiškiasi noras ^susikal
bėti” ir užmegsti tam tikrus 
santykius.

Klerikalai tais gandais 
susirūpinę ir išsigandę. Iš 
vedamojo matosi, kad jie 
savo pasekėjus ruošia “re
voliucijai” ir prieš popie
žių, jeigu nors dalis minė
tų gandų pasitvirtintų.

Štai ką gieda “Tėviškės 
žiburių” redaktoriai:

Tad ir kyla klausimas, ar 
Vatikano ipastangos gelbėjimo 
linkme pasiteisins ar sudėtos 
viltys išsipildys ? Galimas 
dalykas, kad ilgainiui žingsnis 
po žingsnio bus pasiekta at
vangos, bet kol kas tokių pro
švaisčių labai maža. Dėlto ir 
kyla rūpestis, ar Romos-Mask- 
vos pokalbis Lietuvai bus pa
kankamai pozityvus, nes šalia 
minėtų vilčių kyla ir pavojai. 
Turime žinių, kad Maskva 
siekia per Vatikaną nutildyti 
ieiviją. Su minimum pažadu 
Lietuvai ji nori likviduoti lais
vųjų lietuvių pastangas: už
daryti Lietuvos pasiuntinybę 
Vatikane, 'perimti lietuvių šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje, 
sustabdyti lietuviškas progra
mas per Vatikano radiją ir 
pan. Vokietijoje leidžiamas 
biuletinis “Der schwa r ze 
Brief” š. m. gegužės menesio 
numeryje paskelbė, kad sovie
tai minėtąja linkme eina per 
ortodoksų patriarchatą. Esą 
numatoma patriarchato atsto
vybę įsteigti Romoje šv. Ka
zimiero kolegijoje, o Vatika
no atstovybę “Legazione con- 
solare” — Maskvoje. Ar tai 
teisinga informacija, tuo tar
pu nežinia, tačiau ir be jos 
galima suprasti, ko sovietai 

i reikalauja iš Vatikano, besi
kalbančio su Maskva Lietuvos 
reikalu. Kaip ten bebūtų, 
neužmirština, kad tame po- 

i kalbyje yra ir trečias elemen
tas išeivija, kuri sudaro

trečdalį tautus. Ji šiuose es
miniuose dalykuose, kurie pa
liečia Lietuvos likimą, nesto
vės nuošaliai. Skriaudos atve
ju jos protestą išgirs visas pa
saulis.
Paskutinis sakinys “skriau

dos atveju jos protestą iš
girs visas pasaulis” jau yra 
aiškus pagrūmojimas Vati
kanui. Juk šiaip “visas pa
saulis” jau seniai yra tą 
klerikalų protestą daug kar
tų girdėjęs. Kol kas jie te
bėra neužprotestavę tik 
prieš Vatikaną. Bet reikia 
tikėtis, kad ir iš jo tik tiek 
‘“paguodos” tesusilauks.

IŠPROTĖJĘS MELAGIUS
Chicagos menševikų “Nau

jienos” (birž 20 d.) pirma
jame puslapyje įdėjo ar per- 
si spaus din o iš “Chicago 
American” kokio ten Hen
ry Tayloro straipsnį apie 
Pabaltijo kraštus. Savo gy
venime esame girdėję daug 
melagių rašant bei kalbant 
apie tose tarybinėse respub
likose gyvenimą, bet tokio 
.sutvėrimo dar nebuvome 
matę. '

Štai ką tas “žurnalistas” 
savo straipsnyje pasakojąs 
apie nūdienį Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje gyveni
mą::

Šimtai ir šimtai Ameri
kos lietuvių, estų ir latvių 
yra lankęsi savo gimtuo
siuose kraštuose. Kai ku
rie yra ten ištisus mėnesius 
pabuvoję ir plačiai pavaži- 
nėję. Ar nors vienas jų 
yra matęs “saulei tekant” 
raudonosios1 armijos : dali
nius gatvių >’kampuose su 
kulkosvaidžiais” da 1 i h’a n t 
gyventojams korteles? i

Sekamą laišką gavo 
bostonietis W. Kučinskas

Sveikas mano brangus 
dėde!

Dėkoju už Jūsų laišką. 
Visada gerai suskaitau ir 
viską suprantu. Aš tiesiog 
stebiuosi, kad jūs per tiek 
metų nepamiršote lietuvių 
kalbos ir rašto. Man jūsų 
laiškai labai brangūs ir ma
lonūs.

Aš jau gavau atsakymą 
iš ministerijos, kur teira
vausi dėl pensijos dėl tams
tos. Jie man paaiškino Se
kančiai: Jeigu norite gauti 
Lietuvoje pensiją, reikia iš
važiuojant iš ten išsiųsti 
per Užsienio Reikalų Mini
steriją visus dokumentus 
kiek metų išdirbote, kokio
se pareigose, (kuo dirbote) 
ir koks buvo uždarbis ? Šie 
dokumentai turi būti oficia
lūs. Ir būtinai išsiųsti tik 
per Užsienio Reikalų Mini
steriją. Tada jums apskai
čiuos pensiją pagal mūsų 
Respublikoje mokamus at
lyginimus.

Dabar noriu trumpai pa
rašyti, kaip ištikrųjų pas

jis darbininkas ar tarnau
tojas, gyvena neblogai. Ne
manau, kad pas jus visi iki 
vieno labai turtingi yra. 
Manau, kad ir pas jus tin
ginių ir pijokų yra.

Praeitą vasarą buvau nu
važiavusi Svisplėnuruos. Te
ta Pranusė graži, sveika, 
gyvena pas dukterį. Duktė 
visas savo dukteris išmoki
no, ir jos gyvena Vilniuje. 
Ar būtų ji galėjusi išmoky
ti jas prieš karą? Niekada’ 
Mes vaikystėje ėjome pas 
latvius karvių ganyti, kad 
užsidirbti pinigų. O dabar 
nei vienas vaikas nebetar
nauja, žiema mokosi, o va
sarą važinėja po kurortus. 
Dabar vaikai, kurie gimė 
po karo, nematė vargo ir 
tik iš savo tėvų sužino apie 
liūdną tėvų vaikystę.

Kai dėl jūsų krikšto sū
naus Viktoro, galiu pasaky
ti tiek, kad jeigu jis nebū
tų nusikaltęs valdžiai ir ne
būtų pakliuvęs į kalėjimą, 
ir jis būtų gerai gyvenęs. 
Jis darbštus ir nepijokas, 
bet dabar, kaip sakoma, grį
žus iš kalėjimo teko pradė-

mus gyvena žmones. Labai gyventi iš naujo. Bet ne-
klysta tie kurie pabėgę į 
Ameriką pasakoja, kad mes 
neturime ką valgyti.

Mes esame visi sotūs ir 
apsirengę, daug darbininkų 
turi miestuose savo gražius 
namelius pasistatę ir kam
bariai apstatyti gražiais 
mūsų gamybos baldais, o 
pas kitus ir užsieniniais bal
dais. Daug žmonių turi 
nuosavas lengvas mašinas. 
Ir aš turiu mašiną, jau se
noką, bet važiuoti dar’ gali
ma. ■ ‘ ‘ ■

Pas mus visai kitokia-
Nėi’a matę tokio atsitiki- tvarka,, ne^u , pas jus, Pa^ 

'd I mus visi fąbrjkąį, pardup-j
B,ę įspėjimo1;i ^paprastai,: $au- tuvės, ligoninės, mokyklos, 

lutei, auštant, ilgos eilės sunk- sįUVyRj03 įr bendrai viskas CĮlirnl Iri n m nn Dnu _ _ _ • _ j ’■ 1

mokyklos,

Palangos parko ateitis.
Senajame Palangos parke- 

visuomet jauku. Įžengęs 
jį, pasijunti tarytum vidu
ryje didelio miško, kupinoj 
kvapų ir paslaptingumo, 

šiuo klasikiniu 
parku ne tik' ’

vežinjių yra sutelkiamos., Rau
donosios armįjps daliniai pa-, 
stato gatvių .^ąjnpuose kulko
svaidžius. Jaunesnieji ir stip
resnieji, santykiu penki vy
rai ir viena moteris, gau
na vieną iš trijų kortelių. Rau
dona kortelė reiškia, kad jos 
gavėjas turės tarnauti raudo
nojoje armijoje, žalia kortelė 
reiškia, kad jos gavėjas bus 
perkeltas į darbus, balta kor
telė — reiškia išvežimą į So
vietų Sąjungą.

Mr. Taylor yra išprotėjęs 
melagius.

Bet ar geresni “N” re
daktoriai, kurie šį šlykštų 
melą apie Lietuvą su pasi
gardžiavimu spausdina?

Trakijos amazonė
» . ■

Bulgarijoje, Vrakos mies
te, rastas prieš 25 amžius 
mirusios moters palaidoji
mas. > . i.

Aukso karūna, aukso au
skarai, nukalti sirenų — 
paukščių su ipoters galva— 
formos, auksiniai, sidabri
niai — visa tai rodo, kad

priklauso, valstybei, o mes 
visi dirbame o valstybė 
mums moka atlyginimą už 
darbą. .

Yra tokių darbų, kiek už
dirbsi, tiek ir gausi, ir yra 
darbų, kur mokamas atly
ginimas, nustatytas mėne
siui.

Pas jus, kiek žinau, yra 
privatūs bizniai,

Aš nežinau, gal pas jus 
ir brangiau apmoka darbi
ninkams, bet susirgus jums 
brangiai kainuoja ligoninė, 
gydytojai, vaistai ir moks-j 
las. O mums ir metus išgu
lėtum ligoninėje, bet mokė
ti visai nereikia, ir jeigu esi 
dirbantis išėjus iš ligoninės

manau, kad jis labai vargs
ta, gal tik daugiau dejuoti 
moka.

Nepasakyčiau, kad viskas 
pas mus auksu blizga, būna, 
žinoma ir trūkumų. Bet jau 
ne taip seniai praūžė karo 
audra, sugriovė miestus, 
sudegino kaimus. Viską rei
kėjo atstatyti! O tam reikė
jo lėšų (pinigų) ir darbo 
jėgos.;
. Vieną galiu pasakyti, kad 
gyvenimas; ne blogėja, o 
gerėja. O kartais susidarius 
sunkumams galima juos nu
galėti. Aš ne komunistė ir ne 
partihė.R’ašau jutris.'tiesį 
ir labai kviečiu jus,' kad 
jūs Jjrie pirmos galimybės 
atvažiubtumėte į svečius. 
Nors ir su sena mašina, bet 
nūvežčiaū jus, į gimtinę. 0 
gimtinės namai jus gražiai 
pasitiks.

Myliu aš Lietuvą ir jos 
neiškeiščiau nei į auksą. Ži
noma, pavažinėti norėčiau 
ir kitur, pamatyti kaip gy
vena žmonės, bet gyventi 
niekur nenorėčiau. Baigda
ma noriu palinkėti tamstai 
daug sveikatos ir ilgai, gy
venti. O labiausia 
kad 
vos

linkiu, 
mes susitiktume Lietu- 
žemėje. Bučiuoju,
Eugenija Balčiūniene

“Tori Kanjono”
Prieš metus laiko milži-

apmoka pagal nedarbingu- ni§^as tanklaivis “Tori Kan- 
mn landi 117 Vied eircrimn ' . .. a ... i

mirusioji buvo žymios gimi
nės. Tačiau kaipgi į moters 
kapą pateko strėlinė ir strė
lės? Ir kodėl sidabriniame 
antkapyje pavaizduota ka
riškai apsirengusi moteris?

Tuo metu, kuriam prik
lauso palaidojimas, dabarti
nės Bulgarijos teritorijoje 
gyvenusius trakus buvo už
puolę graikų - makedonų le
gionai.

Gal būt .raštasįs palaidoji
mas — kurios nors genties 
valdovės, kuri krito kovoj, 
kapas ? O koviniame antka
pyje pavaizduota pati Tra
kijos amazonė?

?. ■

Daugiau (vairių parengi
mų “Laisves” naudai.

mo lapelį už visą sirgimo 
laiką. Pas mus pavojaus nė
ra, jeigu lieki senatvėje vie
nas ir susergi. Tavęs nie
kas neišmes į gatvę. Jeigu 
tu neturi pinigų apsimokė
ti ir sirgsi nepagydoma li
ga, laikys ligoninėje iki kol 
numirsi, ir valstybės lėšo
mis palaidos.

O už mokslą niekas nemo
ka — mokykis kiek-tu tik 
nori. Sudaromos galimybės 
mokytis ir senesniems žmo
nėms, kurie negalėjo ankš
čiau mokytis.

O pinigų gali turėti kiek 
nori, jeigu tu juos uždirbai 
savo darbu, O jeigu kitus 
skriausdamas ar spekuliuo
damas susikrausi turtą, ži
noma, atims.

Pas mus valstybė stato 
didelius gyvenamus namus 
dėl gyventojų, įrengia su 
patogumais ir ima nedidelę 
mokestį.

Aš galiu tik viena pasa
kyti, kad tie, kurie netingi 
ir neprageria, nesvarbu, ar

jonas” prie Anglijos kran
tų užplaukė ant “Septynių 
akmenų” rifų. < Maždaug 
šimtas tūkstančių tonų naf
tos ištekėjo į jūrą. Kilo pa
vojus, kad bus smarkiai už
teršti tūkstančiai mylių An
glijos ir Prancūzijos pak
rančių, ypač pliažų. Tam 
išvengti į jūrą buvo išpilta 
labai daug tirpdančių naftą 
medžiagų.

Tačiau tokio “valymo

kvapų ir 
Didžiuojasi 
landšaftiniu 
patys palangiškiai. Jo gro
žis, natūralumas sukelia", 
malonų jausmą ir svečiams.

Parkas tvarkomas, plečia
mas pagal įžymaus praeito,, 
šimtmečio prancūzų archi-. 
tekto Eduardo Andrė pro
jektą taip, kad būtų išsau
gotas pirmykštis grožis, jo/’ 
kūrėjo mintis.

—Bendras parko plotas ’ 
šiuo metu — 86 hektarai... 
Jame auga 273 rūšių me- ’ 
džiai, — aiškina botanikos 
parko direktorius K. Urba- ’, 
navičius.

Parke saugomas, stebi-; 
mas kiekvienas medis. Joį 
darbuotojams pavyko iš- , 
saugoti iš kelmų išsprogus 
sias plataninio raudonlapio- 
ir margalapio klevų atžalas.. 
Šiuo metu vieną parko kam
pelį puošia trijų metrų 
aukščio kelių šių medelių.- 
grupė. Kasmet šalia senų,, 
sodinami liauni medeliai,-- 
Neseniai buvo pasodinta 
apie 1,700 jaunuolyno, dau- - 
giau kaip 3,500 dekoratyvi- 
nių krūmų.

Daug nuostolių parkui • 
padarė pernai rudenį pra- ' 
ūžusi audra. Dabar parkas - 
tvarkomas, atsodinamas, - 
planuojama, kur įrengti 
naujas jaukias aikšteles.

Prieš porą metų buvo pa-" 
ruoštas parko rekohstruk- 
cijos ir restauracijos pro
jektas. Pagal jį per 12 me- • 
tų visoje 86 hektarų terito
rijoje bus sukurtas parko;', 
peizažas, želdinių kompdzi^' 
feijbs,.’ išlaikant: išplan'avinio 
vieHfh'gtimą. ;! ' 1 ' ' 1

Pietinėje parko dalyjevy-s 
raus natūralūs masyvai,' 
pagyvinti deokratyvinėmis' ’ 
augalų grupėmis ir kompo-:: 
zicijomis, suderintomis su 
natūralia aplinka. Kasmet 
bus pasodinama apie 470 ~ 
penkerių - aštuonerių metų., 
medelių ir 3,700 dvejų-tre- 
jų metų sodinukų. Per 12 
metų parkas praturtės dau
giau kaip 80 rūšių medžių.; 
bei dekoratyvinių krūmų, : 
bus įrengta daug naujų ga
zonų, nutiesta apie 5 kilo- - 
metrus takų. Birutės kalne .. 
poilsiautojai ir gausūs eks
kursantai gėrėsis savotišku,., 
muziejumi. Jo stendai pa
sakos apie šio kalno isto- _• 
riją, botanikos parką, nuo- 
traukos primins ir audros^ 
padarinius. Jaunimo kalne-; 
klojami, akmeniniai take-., 
liai, iš ąžuolo bus pastaty-z 
ta jauki pavėsinė.

Kodėl tokie bėgiai? :
Daugelis šalių naudojasi •' 

geležinkelio bėgiais, kurių - 
atstumas vienas nuo kito *. 
yra 143.55 centimetrai.

Tokį atstumą tarp ratų- 
turėjo romėnų karo veži- '* 
mai, su kuriais Julijaus Ce- J 

metodas jūros paukščiams, zario armija įsibrovė į Bri- • 
žuvims, augalams pasirodė 
esąs dar • kenksmingesnis, 
negu, vandens užteršimas 
nafta. Žuvo jūros žvaigž
dės, krabai, eilė kitų jūros 
gyventojų. Užteršta apie 
šimtas įvairių jūros augalų 
rūšių. Kai kurie iš jų var
gu ar ir per penkerius me
tus bus atkurti. Eilėje vietų 
sparčiai auga jūros dumb
liai, nes tjais mitę molius
kai žuvo; Taip pat žuvo 
daug jūros paukščių. Kaip 
manoma, jų skaičius siekia 
50 tūkstančių.

taniją 55 metais prieš mū— 
sų erą. Keltai, gyvenusie- 
ji Britanijos salose, nuko
pijavo romėnų vežimus, to- “ 
dėl Anglijos keliuose jie iš- ” 
važinėjo, būtent, tokio plo
čio vėžes.

Vėliau specialiai buvo ga- - 
minami tokie vežimai, kad 
atitiktų šias vėžes.

Toronto. — Kanados Ko-*' 
muništų Partija stato ii* 
kandidatų į federaliriį par-—' 
lamentą sekamuose rinki- ’* 
muose. “7
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J. RIMAITIS

BAISUS LAIMAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
(Tąsa)

v' Po atlaidų priedanga
Į Kaltinėnų miestelį i; 

jos suplaukė kunigai, 
sutiko vyskupus Borise 
nauską. Bažnyčioje ir t 
visada per didžiąsias 
pilna žmonių.

Borisevičius ir Ramar 
jos lydimi, ėjo per šver 
dalijo “dievo malones”.

Baigėsi iškilmingos pamaldos. Į sa
kyklą įlipo vyskupas Ramanauskas. Po 
specialiai parinktų žodž 
jos, gąsdinančių tikinči 
ir nuožmiomis dievo ,rj 
pas Ramanauskas ėmė

— Auklėkite savo vaik 
je! Neleiskite draugaut 
uždrauskite stoti į komjaunimą...

Borisevičius ir Ramai auskas kaip pa
prastai savo keliones į pavaldžias para
pijas dabar skyrė antitarybinei veiklai 
ir ryšiams su banditais stiprinti. Jie 
Žanojo, kad daugelis vyskupijos kunigų 
remia banditines gauja; 
sioginiai dalyvauja jy d

—Išgerkime, ponai, u: 
nas. Jos jau nebetoli, 
iki visų šventųjų bolše\ 
pakėlė Borisevičius pilną taurę, kreip
damasis į savo pavaldir

— Tiesą sako jo ekscelencija,— prita
rė greta Borisevičiaus
pasaulietis ir pasekė vj^kupo pavyzdžiu. 
Tai buvo dvarininkas Edvardas Misevi
čius, kurį Borisevičiaus 
gas Gustaitis atsivežė
Daugelis kunigų žinojo
yra artimas Borisevičia is draugas ir tu
ri tiesioginius ryšius su “Žemaičių le
giono” gaujų štabu. Todėl jo žodis ne
buvo bevertis šioje kompanijoje.

Borisevičius pasikviet 
tį ir pasakė, kad svaig 
duotų.

— Reikia pasitarti, 
jokios iš jų naudos,— 
įusiam šeimininkui.

Borisevičius ir Ranįanauskas klausė 
savo pavaldiniu ataskaitų. Nieko bend
re? su ganytojiška veikla, jos neturėjo. 
Vyskupus domino nacio lalistinis pogrin
dis, banditų veikla, gaajų aprūpinimas 
ginklais, šaudmenimis ir maistu.

š visos Žemaiti- 
Iškilmingai jie 

•vičių ir Rama- 
šventoriuje, kaip 
iškilmes, buvo

auskas, procesi- 
torių ir dosniai

ių iš evangeli- 
losius pragaru 
kštėmis, vysku- 
mokyti tėvus: 
us dievo baimė- 
i su bolševikais,

,s, kai kurie tie-
1 arbe.
ž šviesesnes die-
Aš manau, kad 
ikų nebebus, —

ius.

sėdįs vienintelis

įsakymu kuni- 
į Kaltinėnus, 

kad Misevičius

kunigų Gustai- 
alų daugiau ne-

) tai nusilaks, ir 
paaiškino nuste-

Paslaptingos išvykos
Versėdžių klebono Jono Jonausko šei

mininkė Ona Budrauskaitė, pravėrusi 
priebučio duris, šaukė prikimusiu balsu:

— Jonai! Ei, Jonai!
Tačiau niekas neatsi]
—Nerandi? — išėjęs 

klausė klebonas.— Paž 
nėję.

Šeimininkė neskubėdama nusliuogė į 
daržinę. Greitai iš ten pasigirdo jos 
piktas balsas:

—Ar užmigai?! Prisišaukti negali
ma. Kinkyk greičiau arkli!

Klebono bernas Jonas Romas įsmeigė 
i prėslą šakę, paėmė kamanas ir nesku
bėdamas nuėjo i tvartą.

, Pakinkęs arklį. Jonas privažiavo prie 
Klebonijos. Priebutyje jau laukė ilgu 
rudeniniu paltu apsirengęs klebonas. 
Nreko nesakęs, jis paėmė vadeles ir iš-

Ar prasmegai? 
iepė.
į priebutį, pa

turėk, gal darži-

važiavo.
Jau kuris laikas Jonui atrodė, kad kle

bonas kažkaip keistai ėmė elgtis. Anks
čiau būdavo, jeigu kur važiuoja, tai ir 
jį kartu ima. O dabar vis vienas arba 
su šeimininke. Pasidą 
kalbus, užsidaręs. O 
vis tiek viską supranta 
dabar išvažiavo i girininkija. Kelintą 
karta važiuoja. Ir vis 
ky. Bet vežti tų malk 
na. Jonas! iš kitu girdėjo, kad ten susi
tinka su banditais. Tikriausiai taip ir

rę kažkoks ne
be reikalo. Jonas

Tikriausiai ir

sako pirkęs mal- 
u taip ir neragi-

Prasidėjo tai jau seniai, kada pas ku
nigą Jonauską apsigyveno buvęs Kalti
nėnų policijos viršinink 
met į klebonija no du-t 
vaite, meodžiokiinį šautuvą užsikabinės, 
ateidavo Obelvno girininkas Matulevi- 
vaite, medžioklinį šautuvą užsikabinęs, 
Ir Matieka.

Į kleboniją pradėjo r 
ti nepažįstami žmonės.

as Matieka. Tuo* 
ris kartus per sa

aktimis vaikščio-

^Vasarą dažnai i Ob šlyno mišką va
žiuodavo kunigo šeimi linkę Ona Bud- 
raųskaitė. Ji sakydavo, kad nori pasi- 

", Bet visada grįž-rilfyti uogų ar grybų.

davo tuščiomis. Užtat, išvažiuojant • į 
mišką, į vežimą buvo gausiai prikrauna
ma duonos ir kitų maisto produktų.

Kartą, Jonui bedirbant sode, į klebo
niją atėjo Juozas Kuizinas, Antanas Ši
dlauskas ir Aleksas Kuizinas. Klebonas 
juos maloniai sutiko. Pro pravertą lan
gą Jonas girdėjo jų pasikalbėjimą.

— Bolševikų greitai čia nebus. Prisi
junkite prie miškinių,— kalbėjo klebo-
nas.

— Aš jau seniai apie tai galvoju,— 
girdėjo Šidlausko balsas. Klebono ragi
nami, sutiko ir abu Kuizinai.

Tada Jonauskas liepė atsistoti ir pa
kelti dešines rankas. Jis skaitė priesai
ką, o abu Kuizinai ir Šidlauskas kartojo 
jo žodžius. Tai buvo priesaika 
lu kovoti prieš Tarybų valdžią.

Bepusryčiaujant Budrauskaitė lyg 
tarp kitko pasakė, kad klebonas išvažia
vęs j girininkiją gauti orderiu miško 
medžiagai. Jonas nujautė, jog jos žo
džiuose nėra nė lašelio tiesos.

su gink-

0 kunigas Jonas Jonauskas puo metu 
jau sėdėjo už stalo Obelyno gi 
je. Iki žemės tabako^ dūmuosd pasken- 
dusiame kambaryje slampinėjo 
ka banditų. Prie galinės šieno 
netvarkingai sumesti du lengvieji kulko
svaidžiai, keletas automatų ir 
Banditai ruošės i suaktyvinti 
tačiau prieš tai jiems buvo re 
bažnyčios palaiminimas. Ir tą 
nima jiems suteikti atvyko ju sutanotas 
brolis ir įkvėpėjas kunigas Jonauskas.

Gaujos vadas čia pat išrikiuoja ban
ditus ir skaito priesaikos teksią. Kuni
gas Jonauskas švaistosi krapyla ir kai
šioja po nosim kiekvienam k 
paauksuotą kryžių.

Banditai vorele išslenka į mišką, ži
nodami, kad jie dabar eina žudyti dievo 
ir bažnyčios vardu. O likę girininkijoje 
Jonauskas, Matieka ir Matulevičius ruo
šia žudynių plana. Vienu pirmųjų nu
mato nužudyti Šilalės valsčiaus vykdo
mojo* komiteto pirmininką Jušką.

įninki jo-

penkioli- 
is stovėjo

šautuvų, 
žudynes, 
ikalingas 
palaimi-

raugeriui

Dievo vardu
Sutemo. Krūmuose nerū 

čiauškėjo lakštingala. Trakštel* 
saka. Skleisdamas tankius la 
pus, i mėnulio apšviesta aikštelę iš miš
ko išlindo apšepęs vyriškis. Po minutės 
pamiškėje pasirodė dar šeši 
banditai.

— Eisime, nieko nematyti, pasakė 
augalotasis bernas lietuviškai, 
tą patį pakatrojo vokiškai.

Už pusvalandžio banditai 
Vaitinėnu bažnyčios šventoriiije. 
tinis buožė Bagdonas ir buvęs 
kas Šniukšta pasibeldė į klebo 
ga. Į kiemą išėjo kunigo Jonausko šei
mininkė Ona Budrauskaitė. Ji padavė 
Bagdonui sulankstyta popieriaus lapą 
ir norėjo grįžti atgal, bet b 
sustabdė.

— Mums 'čia reikia pernakvoti,— pa
sakė jis.

— Eikite pas Kuizienę, — pavedėjusi 
už klebonijos kampo, parodė j 
apšviestą didelį klojimą.— Te 
paruošta.

Paryčiui banditai išslinko1 i r r 
tartoje vietoje jų laukė girininkas Ma
tulevičius ir dar keli ginkluoti gaujos 
nariai. Bagdonas perdavė gir 
Budrauskaitės gauta popierių 
Perme tęs ji akimis, Matule viči 
kintas kreipėsi į banditus:

— Pats dievas mums padeda, 
pranešama, kad Juška rytoj važiuoja į 
Tauragę. Tokios progos praleisti nega
lima.

— Ne kasdien pasitaiko to 
taikinys.
mis, pritarė buožė Balvs Irkm

(Bus daugiau)

pestingai 
ėjo sausa 
lynų la

ginkluoti

o paskui

sus to j o
Vie- 

policinin- 
nijos lan-

nditas ją

i mėnulio 
n viskas

nišką. Su-

ininkui iš 
us lapelį, 
us paten-

Šįai čia

šypsodamasis rud
ks geras 
ais danti- 
anas.

VASARA
Paukščių čiulbesio pilna galva.
Aš galiu visų balsus pamėgdžiot.
Gal kuris iš jų bus mano balsas?

Auštant stirna atsargiai per mišką
prie upokšnio ėjo atsigerti.
Rado jį išdžiūvusį. Nuliūdo. 

Kai vidurdienį sėdėjom tingūs, 
šmėkštelėjo didelis ir juodas 
vanago šešėlis.
Jeigu norite manęs ko nors p aklausti, 
tai skubėkit —
aš galiu išeiti.

J. Marcinkevičius

LAISVE

JONAS MINKEVIČIUS

Dvi didingos temos—amžinos, 
neatskiriamos viena nuo kitos

Svečiuose pas įžymųjį architektą 
Vytautą žemkalnį-Landsbergį

VILNIUS.—Saulė už San
takos nugrimzdo Nemunan. 
Žaliakalnį apgobė pavasa
riškai vaiskus vakaras. 
Nutilo dienos triukšmas, tik 
nuo senamiesčio pusės vis 
dar girdėjosi duslus ūžesys.

Kalno atšlaitėje, įsipynęs 
tarp jaunų obelų, boluoja 
namelis.

—Pažiūrėk, — sako, na
muko šeimininkas architek
tas Vytautas Žemkalnis- 
Landsbergis, privedęs ma
ne prie lango,—kuo ne Rio 
de žaneiras!

Ir iš tikrųjų — anapus 
Neries, kiek akis užmato, 
spindi tūkstančiai langų, 
tūkstančiai naujų Vilijam
polės mikrorajonų žiburių. 
Jų atšvaitai raib u 1 i u o j a 
upės bangelėse. Žiūrėsi — 
neatsižiūrėsi. Ir, gal būt, 
tuomet tavo mintys nuklys 
nuo Neries slėnio iki Gua- 
nabaros įlankos, nuo Žalia
kalnio šlaitų iki Korkovado 
■kalno, ir tą valandėlę pa
mirši, kas prieš, tavo akis— 
naktinė Kauno panorama 
ar tolimasis Rio de'Žanei
ras. Naktį žemė egzotiška 
ir visur panaši... Bet at
sipeikėsi, sugrįši iš trumpo 
minčių ekskurso ir pajusi: 
o vis tik gera, kad čia Ne
ris, o ne Guanabaros van
denys.

Nežinau, ką tada galvojo 
senasis architektas, daug 
kur gyvenęs, važinėjęs, ma
tęs pasaulio, bet jau vien 
tai, kad jis gėrėdamasis 
žvelgė pro šitą langą, į ši
tuos šlaitus, į .šituos žibu
rius, — man atrodė pras
minga. ■ Ir nereikėjo klaus
ti, ar jis užtiko svetur jau
kesnes vietas, gražesnę ir 
mielesnę gamtą, kaip čia, 
Lietuvoje. Nors praėjusio 
karo audros ji buvo nųbloš- 
kusios net į Australiją, ar
chitektas negalėjo nurimti 
tol. kol po savo kojomis ne
pajuto tvirtos tėviškės že- 
mes.

Architektūra ir gamta. 
Dvi didingos temos. Ir kar
tu — amžinos, neatskiria
mos viena nuo kitos.

Visas mano gyvenimas 
buvo skirtas tam, kad žmo
gus nebūtų užrakintas pa
statų kalėjime, kad jis nuo
lat jaustų gamtą, turėtų 
kur atsidusti, atsigauti, at
gaivinti dvasią,— kalba ar
chitektas. — Ir rinkdama
sis Kauno klinikinei ligo
ninei vietą, ir rekonstruo
damas Vilniaus Gedimino 
aikštę, pro j ektuodamas 
Kūno kultūros instituto rū
mus ir Tyrimų laboratori
jos korpusą prie Vydūno 
alėjos, ir buvusius Preky

bos ir pramonės rūmus 
(dabartinę Kauno bibliote
ką), — visada rūpinausi, 
kad žmogui būtų į-patogu, 
kad jis galėtų džiaugtis 
gamtos grožiu, stengiausi 
pastatą harmoningai įjung
ti į žaliąjį foną, aplinkos 
panoramą.

Tikrai, V. Žemkalnio- 
Landsb e r g i o kūriniai ne
prasilenkia su šiais princi
pais, nestelbia gamtos, nega
dina aplinkos; jie įkompo
nuojami į ją paprastai ir 
natūraliai, be formalistinių 
pretenzijų. Jų architektū
rinės formos saikingos, la
koniškos; gaivaus plastiš
kumo, darnių proporcijų ir 
malonaus ritmo deriniai 
dvelkia jaukia, gyva, žmo
giška šiluma, tikru talen
tu. Šie pastatai jau įėjo į 
lietuvių architektūros isto
riją; tačiau ir dabar, po 
kelių dešimtmečių, jie tebė
ra labai šiuolaikiški ir nau
ji: retas kuris dabartinių 
pastatų net šiandien galėtų 
su jais lygintis savo esteti
niais privalumais. Jie bu
vo akivaizdūs meistriškumo 
pavyzdžiai, galima sakyti, 
mokymo priemonė ištisai 
jaunesniųjų architektų kar
tai.

—Ar didelį, ar mažą na
mą statytum — idėjos tos 
pačios: erdvė, saulė, gam
ta, — pabrėžia V. Žemkal
nis.

Šią mintį tarsi patvirtina 
ir namelis, ir kambarys, ku
riame mes sėdime. Langai— 
į rytus. į pietus ir vaka
rus — ištisą dieną gaudo 
vaizdus ir saule; kambario 
erdvė — nesuskaldyta, pla
ti, didelė, užima puse na
mo. Joje yra vietos ir žings
niams, ir minčiai. Jei rei
kia, truktelk užuolaida, ir 
štai—jau du kambariai. .

—Manau, kolega, supran
ti mano idėją,—šypsosi šio 
interjero autorius.

Šnekame apie naujuosius 
pastatus, mikrorajonus, da
bartini miestų užstatymą. 
Ką galvoja apie juos mūsų 
archit e k t ū r o s veteranas, 
vienas pirmųjų dėjęs pa
matus šiuolaikinės archi
tektūros krypčiai Lietuvo
je? Jis reiklus ir griežtas 
vertintojas. Niekada neda
ręs kūrybinių nuolaidų sau, 
neieškojęs lengvo kelio,—jis 
turi moralinę teisę taikyti 
aukštus kriterijus ir ki
tiems.

—Man patinka urbanis
tiniai užmojai. To negalėjo 
būti “anais” laikais, kai že
mė buvo privačiose rankose. 
Aš visada buvau už jos su- 
visuomeninimą, už tai, kad

žemė tarnautų visiems. Už
tat dabar reikia tinkamai 
išnaudoti mūsų santvarkos 
galimybes. Daug gero yra 
naujuose mikrorajoniuose, 
bet aplinkos sutvarkymas— 
purvynai, klampynai, trans
porto sunkumai, žalumynų 
stoka, — deja, nuvertina ir 
geriausius projektus.

Ir jau su širdgėla ir su
sirūpinimu jis kalba apie 
miesto žaliuosius plotus, 
ypač apie sudarkytą Kauno 
Ąžuolų kalną. Ąžuolyną, 
Aukštųjų Šančių Nemuno 
pakrantes, Vilniaus Vingį. 
Jam skaudu, kad kartais 
netgi patys architektai 
negerbia gamtos, medžių, 
miesto aikščių.

—Rado dar kur neužsta- 
tytą plotą ir stato, ne vi
sada pagalvodami, kas bus 
rytoj. Va, ir Tarybų aikštė
je, vienintelėje Žaliakalny
je, jau projektuojami įvai
rūs sportiniai pastatai. Ar
ba—centrinės Janonio aikš
tės dar likusiame plotelyje 
stovės ne koks nors reikš
mių gas visuomeninis pa
statas, o įstaiga — Miestų 
statybos projektavimo ins
tituto filialas. Ir nors aš 
pats jame dirbu, bet argi 
pritarsi tokiam žingsniui...

Jis negali susitaikyti su 
mintimi, kad mažyčiame 
Lampėdžių pušyne plečia
mos statybos, kad Kauno 
Ąžuolynas — unikumas, ža
lia salelė didelio miesto vi
dury — metai iš metų ali
namas ir apleidžiamas. Į 
ji kėsinasi Dainų slėnio tri
būnos su dvylika tūkstan
čių vietų, ruošiama stadio
no rekonstrukcija — nori
ma jį žymiai padidinti. O 
apie užterštą Girstupį Mic
kevičiaus slėnyje ir jo nu
tryptus šlaitus nėra ko ir 
kalbėti — tai tiesiog Kauno 
gėda.

Visus šiuos reiškinius V. 
Žemkalnis -Landsbergis api
būdina vienu žodžiu — ar
chitektūra ...

. Su šiuo intelektualu, jaut
riu, plataus požiūrio žmo
gumi nenuobodžiausi. Jis 
nevengia jokių problemų, 
visais klausimais turi savo 
nuomonę. Tai argi nepakal
bėsi su juo apie tradicijas, 
nacionalinį archite k t ū r o s 
savitumą?

—Aš dideles viltis dedu i 
kaimo statyba. Joje ypač 
turėtu atsiskleisti geriau
sios liaudies tradicijos. Gy
venimas, aplinka kaime ir 
mieste nevienodi. Negali
ma suniveliuoti jų architek
tūros ! Architektai, dirbą 
žemės ūkio statyboje, turi 
itin pažinti liaudies archi
tektūrą, mokytis iš jos. Čia 
negali vyrauti standartas. 
Tipinis namas — tai gami
nys, slopinantis žmogaus 
vaizduotę. Nesuprantu, kaip 
galima gyventi kolūkyje ke
turaukščiame name? O ap
skritai galutinis projektų

Iš Vilniaus į Palangą nuo šių metų birželio 5 d. pradėjo skraidyti nauji turbosraigti- 
niai lėktuvai An-24. Šis ištaigingas oro laivas gali vežti 50 keleivių, o kelionė iš Vilniaus į 
Palangą tetrunka 40 minučių. . •. ; ,

Nuotraukoje: lėktuvas An-24 Palangos oerouoste.
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įvertinimo kriterijus turi 
būti mokslinis, paremtas iš
samiomis socialinėmis, bio
loginėmis, techninėmis ir 
estetinėmis studijomis. Be 
viso šito nebus pozityvių 
rezultatų.

Aš žvelgiu į pašnekovę 
ir nesinori tikėti, kad jamį 
jau septyniasdešimt penke-\ 
ri. Tai tvirtas, energingas 
menininkas, aktyviai besi- 
domįs ne tik savo profesi
ja, bet ir daile, muzika, te
atru, neretai pats imąs į 
rankas plunksną savo nuo
monei spaudoje pareikšti. 
Jis nepakenčia abejingumo, 
nusiraminimo, kompromisų 
su tiesa ir šiuo atžvilgiu 
pralenkia ne vieną kur kas 
jaunesnį už save...

Garbingo jubiliejaus pro
ga palinkėsime seniausiam 
respublikos architektui, nu
sipelniusiam statybininkui 
Vytautui Žemkalniui-Lands- 
bergiui ilgų kūrybinių metų 
ir neblėstančios energijos.

Šen ir ten pasidairius
Po ilgos ir atkaklios ko

vos pagaliau ir Philadelphi- 
jos Girard kolegijos globo
tojai, aršūs rasistai, nusi
lenkė prieš Aukščiausiojo 
šalies teismo sprendimą, 
kad į kolegiją turi būti įlei
džiami ir negrų našlaičiai 
berniukai. Mokyklos aukš
tieji pareigūnai jau tariasi 
apie įleidimą 7 negrų ber
niukų.

Mūsų šalies Kongresas 
nutarė sumokėti po $1,000 
bonus tėvams arba artimie
siems giminėms už kiekvie
ną užmuštą karį Vietnamo 
kare. Pagal vėliausius ka
ro vadovybės pranešimus, 
Vietname jau. užmušta dau
giau kaip 25,000 kareivių. 
Tadgi pasidaro nemaža su
ma dolerių. O kur dar su
žeistųjų pensijos! Bus bai
si našta taksų mokėtojams 
ir karui pasibaigus.

• — * — • —
Mes visi įdomaujamės ir 

smalsiai skaitome žinutes 
apie širdies persodinimus. 
Bet nė vienas gal nepagal- 
vojam, kiek tokia operacija 
kainuoja

Neseniai vienas radijo 
komentatorius štai ką pa
pasakojo apie širdies opera
cijų kainas. Pati operacija 
maždaug kainuoja $28,845, 
o už 268 puskvortes krau
jo $7,200, Tad atrodo, kad 
retas kuris iš mūsų pajėgtų 
pasimokėti už persodinimą 
širdies. . ••

— • • •
Republikonų partijos pre

zidentinis kandidatas Rich
ardas Ntoonas, kalbėdamas 
televizijoje apie mūsų ša
lyje plintančias kriminalys- 
tes, pasakė, kad jis aplan
kęs 60 šalių ir nė vienoje 
šalyje nesi jautęs taip ra
miai, kaip Tarvbų Sąjungo
je! Dar pridūrė, kad Ta
rybų Sąjunga yra saugiau
sia šalis pasaulyje nuo kri- 
minališkų užpuolimų. T. S. 
miestuose galima vaikščioti 
ir vėliausiomis nakties va
landomis, ir niekas tau ke
lio nepastos.

Pregresas

Policija be ginklų
Boston. — Suffolk Coun

ty šerifas i sakė savo depu
tatams (policijai) padėti 
ginklus i šalį, kad jie neer
zintų taikingų žmonių, ne
rodytų žiaurumo.

Mirė noveliste Baker
Terra Bella, Calif.—Mirė 

pagarsėjusi noveliste Doro
thy Baker, turėdama 61 
metus amžiaus.



PHILADELPHIA. PA
Ponai verkia-ašaroja

Šiame mieste yra ir lie 
viško radijo valandėlė. Ka
daise jai vadovavo vargo
nininkas A. Zikas, dabar 
veda naujokai, dipukai. Lie
tuviams būtų naudinga pa
siklausyti gražios lietuviš
kos muzikos, dainų, ar 
singų žinučių iš Tėvynės 
Lietuvos. Gaila, čia to trūku
mas. Apart pranešimų apie 
kai kuriuos mirusius, dau
giausia verkšlenimai pin. 
“vadavimui” Lietuvos. E 
želis 1940 metų jiems 
sibaigiamas skausmas. IV.. 
tuomet Lietuvoje buvo 
skelbta, kad “panstva” b^ig 
ta, žemė suvalstybinta, 
siems reikės dirbti.

Šių metų birželis jiems 
verksmingiausias. Jaučia pa- 
sunkėjimą pinigų žūklavi- 
mui. Per virš 20 metų kiek 
tų birželių ir vasarių pen
kioliktų metų graud 
verkšlenimų girdėjo 
Kiek Amerikos ponų va 
nų patiešijimų. Kiek mišių 
atlaikyta, ir iš šventųjų — 
Marijos ir Kazimiero— 
galbos prašyta. Ir vis 
sapnas, lyg dūmas pranyko 
erdvėje.

Laikas jau pradėti 
bas apie kitokį sapną. Kaip 
pradėsite įsikurti sug 
Lietuvon? Daleiskime, 
dė Samas, kuris veltui 
vežė į Ameriką pirmą tūks
tantį dipukų, dabar veža 
tiesiai į Kauną. Nes nei" 
niaus, nei Klaipėdos su 
linkėmis tuomet jie nevaldė. 
Kaune dipukai pasiklysta 
ir suabejoja, ar čia Kai 
Tiek daug žmonių ir namų. 
Bijo užkabinti žmones, 
jie tikėjo, kad tik azi. 
ir kalmukai Lietuvoje, 
gal gali pradėti mušti 
Ant Neemuno didžiąusia 
elektrinė, toliau m a 
Kauno marios. Paga 
planus turėtų būti jų pavyz
dingi ūkiai, o čia marios. 
Traukia toliau. P r i ė i n a 
Elektrėnus. Čia to nepuvo, 
čia ne Lietuva. Suka 
karus, Vokietijos pusėn 
tinka trokus, v a ž a n 
Gargždų naftą. Mato
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spaudos reikalus. “Laisvei” 
ir “Vilniai” vasaros laikas 
sunkiausias. M. S.

Haverhill, Mass.
Birželio 16 d. buvo gera 

diena, tai buvo daug žmonių 
Maple Parke. Visi praleido
me linksmai laiką, ir ku
riuos sutikome, visi rengia
si važiuoti Ramovos Par- 
kan Montello, birželio 30 d.

Lawrence ir Haverhill, 
kaip visuomet, rengiamės 
važiuoti dideliu busti. Law
rencuj darbuojasi Kodys, jo 
žmona ir kiti, o Haverhi- 
llyj — Kazlauskienė ir Rač
kauskienė. Have rhilliečiai 
bus Lawrencuj 11:30 A. M;

Kas tik norite praleisti 
laiką linksmai, nepraleiski
te šios geros progos visiems 
važiuoti dideliu busti links
mai, su dainomis.

Šiuo kartu man labai pa
tiko, kad apie pereitą pik
niką buvo pranešta iš Mon
tello, Bostono, Worcesterio, 
La w r e n c a u s, Methuenų, 
Haverhillio. Būtų gerai, 
kad taip būtų ir toliau pa
rašyta prieš parengimus. 
Prirašyti daug po parengi
mo, tai šaukštas po pietų.

Ida Ross, ir 11 proanūkių, 
visi gyvena Haverhillyj.

Platukys prigulėjo prie 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Klubo Haverhillyj ir prie 
kelių organizacijų N. H.

Palaidotas 12 d. St. Pat
rick’s kapinėse.

Po > laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti pas velionio 
dukterį Mr. & Mrs. Albert 
Davis, Newton Junction, N. 
H., ir pavaišinti valgiais ir 
gėrimais.

Darbininke

kuopon dėl to,kad jiems pa
tinka kuopos darbai.

- o -
Dabar apie kitos srovės 

tėvų dieną. Jie tą dieną pa
vertė “lietuvių iš Lietuvos 
išvežimo į Sibirą diena”. Po 
t o ki o įvado pirmininkas 
pristatė kokį tai rašytoją 
su kokia deklamacija neva 
apie bolševikus, o po jo tū
la ponia vos nesprogo1 be
rėkdama prieš bolševikus.

—Ar ji kvaila, ar girta,— 
ėmė abejoti šalia mhnęs sė
dėjęs žmogus, — kad tokias jų laikas, tai laukiame ir iš 
kvailybes ir šmeižtus' rėka- tolimų kolonijų mūsų veikė- 
loja.

Choras, vado vau j amas 
Matiekos, dainavo daug 
dainų.

WORCESTER, MASS
“Laisves” piknikas 

ir LDS Seimas
“Laisvės” piknikas šiemet 

įvyksta birželio (June) 30 
dieną Ramova Parke, 71 
Claremont Ave., Montello, 
Mass.

Visi mūsų plačios apylin
kės laisviečiai žinome, kad 
tai yra metinis spaudos 
piknikas, kuris čia įvyksta 
kas metai. Kadangi vakaci-

į va- 
Su- 

čius 
naf

tos bokštus. Taip, Lietuvos 
jie neatpažįsta. Sapną bai
gę, važiuokite į Lietuvą su 
ekskursija. /

MUS UŽPRAŠĖ
Kadaise buvę phi ladel-

Gegužės 13 d. mirė Frank 
Hurbacz, 77 metų, 55 Brad
ford Ave. Paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną Eve
lyn ir posūnį, William Ba- 
kanosky. Palaidotas 15 d. 
St. Patrick’s kapinėse. Po 
laidotuvių palydovai buvo 
pakviesti Lietuvių Piliečių 
Gedimino Kluban, prie ku
rio velionis prigulėjo, ir ge
rai pavaišinti valgiais ir gė
rimais. Tuo žmona Evelyna 
savo vyrą gerai pagerbė.

Birželio 7 d. mirė John 
Stanchik, 82 metų, gyvenęs 
senelių namuose White 
Hall Nursing Home Annex, 
7 Richmond St.

Buvo našlys, žmona mi
rus. Paliko anūkę Mrs. Ol
ga Kaupinis Lawrencuj, 
Joseph Kazilionis ir kitus 
gimines ir draugus. Pri
gulėjo prie Lietuvių Pilie
čių Gedimino Klubo. Palai
dotas 11 d. Lietuvių Kapi
nėse Bradforde.

Birželio 3 d. mirė Paulina 
Jurelionienė, 81 metų, 5513 
Swaine St., Lawrence. Ilgą 
laiką gyveno Haverhillyj, o •wr-l-en • •

Sellersville, Pa.
Apie šaunųjį banketą 

Ramanauskų ūkyje
Girdisi, kad į jį atvyks 

svečių iš tolimų kolonijų. 
Dalyvaus draugai iš Rea- 
dingo, Baltimorės, Brookly- 
no, žada net keletą mašinų 
atvažiuoti. Manau, kad mai
nų apylinkė gerai pasiro
dys.

Mieli eastoniečiai, new- 
jersiečiai ir Philadelphijos 
draugai draugės tai jau pa
tikimai skaitlingai daly
vaus, nes šis parengimas 
gal šiemet bus ’ paskutinis, 
Tai jis turi būti geras, da
lyviais skaitlingas, ir at
mintinas.

Mūsų gerosios gaspadi- 
nės, draugės Mariutė, V. 
Gustaitienė ir 
jau daro plan 
gardžiai ir gerai

Pietūs bus du<

Tureikienė 
us svečius 
pavaišinti. 

)dami 1-mą 
valandą, taigi, draugai, ne- 

Bųtų smagu, 
valgytume

pavėluokite, 
kad visi kartu 
pietus.

Vakarienę di 
valandą, vaišinsi 
lietuvišku maist 
sūriu, pyragais 
pienučiu.,

Jeigu ir lytų— 
parengimas įvyks,' nes mes 
turime vietos ir pastogėse 
užtenkamai visięms.

Draugiškai 
jus visus pare 
vauti.

B. Ramanauskienė

ošime 5-ta 
me daugiau 
li : mėsele, 
ir rūgštum

Kalvis

jų, kur būtų malonu susi
tikti. Iš mūsų plačios apy
linkės laisviečiai ir pažan
gios spaudos- rėmėjai visa
da skaitlingai suvažiuoja.

Čia prie muzikos girdė
sim mūsų puikias daininin
kes Helen Janulis-Smith ir 
Ireną Janulienę dainuojant. 
O dienos klausimais kalbą 
pasakys vienas iš “Laisvės” 
redaktorių.

Prašom visus nepraleisti 
šio gražaus suvažiavimo. 
Patys dalyvaukite ir arti
muosius kvieskite, dalyvau
ti.

Aido Choras, vadovybėje 
Jono Dirvelio, jau mokosi 
jo parinktų tam tikslui gra
žių dainų, kurias girdėsime 
po seimo. Taipgi dalyvaus 
ir talentingoji dainininkė O. 
Dirvelienė, Irena Janulie- 
nė, Helen Janulytė, - Smith, 
Jonas Sabaliauskas, Alber
tas Daukšys. Kaip matote, 
dainų programa bus viena 
gražiausių.

Nepamirškite, kad tai 
įvyks liepos 13 d. Banketas 
prasidės 5 vai. Po dainų pro
gramos visi galėsite pasi
šokti prie šaunios orkest- 
ros iki vidurnakčio.

O liepos 14 dieną įvyks 
piknikas toje pačioje vieto
je, kad palinkėti gero vėjo 
delegatams kelionėje į na
mus, 
čių į

Laukiame daug sve- 
šį istorinį sąskrydį.

Juozas M. Lukas

Ližkviečiame
Ilgime daly-

phiečiai, draugai Ęama-jpo savo vyro Williamo mir- 
nauskai nepamiršta 
savo prietelių. Juos 
matyti, nori susitikti.
mą pergyvenome. Neteko
me keleto draugų. Ka 
su kita žiema? Nepą 
Oras gražus, pavasariniai 
žalumynai žavėjanti. 
ku. Rengiamės važine 
sitiksime su daugeliu 
gų ir draugių.

Sellersvile, Ra., tai neveik 
pusiau kelio iki mainų nuo 
Philade 1 p h i j o s, tai pato
giausia iš visur atvažiuoti. 
Daug kas tą žino. Nepa
mirštinas visiems sekmadie
nis, liepos: (July) 7.

ties gyveno pas savo dūk-senų
nori terį ir žentą Mr. & Mrs.
Žie-

p bus 
some.

Pui- 
ti, su- 
drau-

Taigi reikalinga šią žinu
tę paskleisti kuo plačiau
siai, nes kas“Laisvut 
matys, gal paskiau gailėsis, 
kad nesužinojo.

Taipgi nepamirški 
rodžio. Kelias 309 i 
kur surandamas, nes 
ladelphijos, siekia E 
Nuo Philadelphijos 
žiavę Sellersvillę ber 
mylios bus kelias 563 
į kairę. Pavažiavus 
mylias bus keliukas 
Lonely Rd. čia laulįs mūs.

Turėsime svečių 
Pasikalbėsime ir apiį mūsų

ės” ne-

te kel- 
3 daug
iš Phi*> 
astoną.
perva- 
t už 1 
, sukti 
bent. 3 
į kairę

iš .toli

Albert Pollack, Lawrencuj. 
Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Jennie, jos vyrą, 
anūkę Dale J. ir kitus gi- 
maines ir draugus. Palai
dota birželio 7 d. šalia jos 
vyro Lietuvių Kapinėse 
Bradforde.

Birželio 8 d. mirė Vladas 
C. Platukys, 78 metų, New
ton Junction, N. H. Tapo 
užmuštas prie savo namų. 
Kai pasisuko iš kelio prie 
savo namų, su savo maši
na, tuomet kita mašina 
trenkė šonan. Platukys iš 
mašinos buvo išmestas ir 
po kelių valandų mirė. 
Kitą mašiną vairavo Ro
nald W. Bartlett, 19 metų, 
iš Newburyport. Platukys 
gyveno ir dirboHaverhillyj, 
bet ilgiausiai gyveno New
ton Junction, N. H. Paliko 
žmoną Antonete, du sūnus 
George ilaverhillyj ir John 
P. Alaskoje, ir dvi dukte
ris: Mrs. Amelia Huger, 
Exeter, N. H., ir Mrs.Nel- 
lie Davis, Newton Junction, 
N. H., ir tris posūnius — 
Joseph, William ir Vito Pe- 
^tanovich, ir podukrą Mrs.

St. Petersburg, Fla.
Motinų ir tėvų dienos 

dviejose vietose
Pirmąjį minėjimą suruo

šė LLD 45 kuopa. Buvo ge
ri pietūs, tam 
rama, pritaiky 
noms. Nariai 
beveik veltui: 
mokėjo $2, o moteris 25 c. 
ir abu pavalgė 
tos kuopos gelėtų imti iš 
mūsų vaišingumo pavyzdį.

Žinau tokių žmonių, kurie 
gyvendami nor 
mis nedalyvaudavo, o da
bar, žiūriu, pr:

Chester, Pa
Pavasario laikas puikus 

išvažiavimams. Birželio 16 
su philadelphiečiais drau
gais turėjome “tripą” pas 
baltimoriečius draugus. Ke
lionė buvo gera, visi keliau
tojai geroje nuotaikoje. Vi
są laiką dainos, vaišės, vėl 
dainos. Nė nepajutome, 
kaip greit buvo pasiekta
pikniko vieta — visi sakė,, 
kad greitai.

Baltimore je draugai pa
sitiko ir tuojau užprašė 
pietauti. Pavalgę, pasivai
šinę visi išeina į parką pa- 
baliavoti, susitikti seniai 
matytus savo mielus arti
mus.

Ant apkrautų įvairiais 
valgiais stalų puikavosi ir 
d. Bronės Ramanauskienės 
sūriai. Klausiu, kaip tie 
sūriai atsirado? Vietoj at
sakymo, kaimynas mane 
įspėjo:

—Neužmiršk! Liepos 7 
bus Antano Ramanausko 
gimtadienio " minėjimas Sel- 
lersvillėj. Ruoškis atlankyti 
juos. Drg. B. Ramanauskie
nė visada jpuikiai pavaiši
na. Jų ūkio1 tyrame ore— 
gerai pasilsėti ir ’• gamtos 
grožiu pasigėrėti. Stovint 
pas juos ant kalnelio prieš 
akis atsiveria plati, puiki 
apylinkė.

Visi būkime pas Rama
nauskus liepos 7 d.

A. Liucius

LDS Seimas jau netoli. 
Jis įvyks liepos (July) 12- 
13 dienomis Olympia Parke, 
So. Quinsigamond Avenue, 
Shrewsbury, Mass., prie 
Worcesterio.

Laukiame delegatų nuo 
visų LDS kuopų. Tikimės, 
kad atvyks delegatais ir 
jaunų žmonių. Visi senes
nieji norime 'susitikti juos, 
nės LDS yra ir paliks jau
najai kartai, nes prieina
mesnės apdraudos įstaigos 
tarp lietuvių, kaip LDS, nė
ra.

Laukiame daug ir svečių, 
nes LDS Seimas yra istori
nis įvykis mūsų kolonijoje, 
ir LDS 57 kuopa stengiasi 
šį istorinį suvažiavimą at
žymėti su gražiu banketu ir 
menine dainų programa.

tikra prog- 
;a toms die- 
pietus gavo 

: vyras už-

. Manau, ki

tuose su mu-

■isirašė mūsų

90 metų sveikesnis kaip 20
Yellow Springs, Ohio. — 

“Aš dabar sveikesnis, kaip 
buvau 20 metų amžiaus”, 
sako dr. A. E. Morgan, bu
vęs Antioch Kolegijos pre
zidentas.

Laimėjo algų, pakėlimą
Detroit, Mich.— Apie 10,- 

000 miesto tarnautojų buvo 
nusitarę streikuoti, bet su
sitaikė gaudami 30 centų į 
valandų algų pakėlimą.

Yucaipa, Calif
Mirus Jonui Marks-Mar- 

kevičiui birželio 15 d., mes, 
gerbdami velionio praeities 
visuomeninius ir gerai nu
veiktus darbus, reiškiame 
gailestį netekę organizacijų 
nuoširdaus draugo ir nario.

Taipgi išreiškiame pagar
bą Onutei Širvinskienei už 
jos sunkų darbą ir nuošir
dų patarnavimą ligoniui per 
keletą savaičių. Ji taipgi 
daug rūpinosi velionio pa
laidojimu.

Kadangi velionis Jonas 
neturėjo artimų giminių jo 
palaidojimui, tai daugiau
sia riipinosi Širvinskienė ir 
J. P. Richardai.

Alvinas

Nežinomos kultūros 
liekanos

Lepeno Viroje (JugoslaK 
vija), 14 kilometrų aukšty^ 
Dunojumi nuo Žemutiniojo 
Milanovaco, rasta naujojo 
akmens amžiaus gyvenvie
tė, su nekropoliu. Amžius— 
8,000 m.

Archeologų grupė, vado
vaujama Dragoslavo Strejo- 
vičiaus, Belgrado universi
teto docento, kasinė dama 
vieną kalvą netoli Duno
jaus, ieškojo Romos kultū- 
ros liekanų. Maždaug 1,200 

•_ (kvadratinių metrų plote ar
cheologai aptiko keistos ar
chitektūros namų liekanas: 
pamatai buvo trapecijos 
formos, su 6 metrų pagrin
du. Iš viso atkastas 41 na
mas. Tai labai daug vienai 
gyvenvietei. Rasta 33 skulp
tūros, vaizduojančios tiek 
žmones, tiek ir gyvulių gal
vas, žuvų, gyvačių pici
niai, piktografiniai ženklai, 
daug buitinių reikmenų — 
nuo indų iki ginklų, daugy
bė palaidojimų.

Docento Srejovičius ma
nymu, tai visiškai nežino
muos ne tik Balkanų pasau
lyje, bet ir visoje Eura
zijoje kultūros liekanos. Va
dinasi, jau VII tūkstantme
ty prieš mūsų erą prie Du
nojaus gyvavo civilizacija, 
savo turtingumu galinti 
varžytis su savo amžinin
kėmis — artimųjų Rytų 
kultūromis. O juk kaip tik 
Artimieji Rytai visada bu
vo laikomi busimosios Eu
ropos kultūros lopšiu. Gal 
būt, naujieji atradimai pri
vers mokslininkus pakeisti 
nuomonę.

Kasinėjimai tęsiami to
liau. #

1 SlėmentariausiaY
ARITMETIKA

Naujojoje Gvinėjoje kai 
kurios gentys savo aritme
tikoje te varto j a tiktai tris 
skaičius: “vienas,” “du” ir 
“šuo” — reiškia keturi,” 
kadangi šie gyvuliai turi po 
keturias kojas. Taip, norė
dami pasakyti “šeši,” sako: 
“vienas šuo ir du.” Vietoj 
“devyni” sakoma “du šunys 
ir vienas” ir taip toliau.

M.

Stoughton, Mass.
“Laisvės” skaitytojas 

Račkauskas pridavė 
Stulgaitienei $25 pamokėti
už “Laisvės” prenumeratą 
ir metines duokles į Lite
ratūros Draugiją. Prašė 
knygų jam nebesiųsti, tik 
žurnalą “Šviesą.” x “Lais
vės” reikalams dar liko $14. 
Tai labai didelis darbinin
kų spaudos atjautimas. Jam 
ačiū ir linkėjimas geros 
sveikatos.
Sergantys mūsų lietuviai

Adomas Stankus turėjo 
sunkią šlapumo operaciją. 
Jo žmona Stepanija jau bus 
apie 20 metų kai paraly
žiuota, gyvena tik su kitų 
pagalba. Tikra bėda ligoms 
taip užpuolus šeimą.

Serga Jesė ir Jenė Wal
lant; taip pat sunkiausiai 
serga Vera Venskevičienė; 
ji labai susirūpinus, turi 
širdies nesveikatą. Vincas 
Stulgaitis nesijaučia gerai. 
O John Stonkus, Antano 
brolis, ir Longinas Vaitekū
nas yra Ann Vinal House, 
Stoughton, Mass.
Visiems sergantiems linkiu 

pasveikti ir būti stipriems, 
kaip pirmiau.

George Shimaitis Vaistas prieš rūkymą
Eksperimentinėje onkolo

gijos tyrimo klinikoje Pots
dame — Rebriuke (VDR) 
ligonė, kuri vartojo vaistus 
kraujo spaudimui numažin
ti, pastebėjo, kad dingsta 
noras rūkyti, šiuos vaistus 
gydytojas pradėjo duoti da£ 
23 pypkoriams. Po aštub- 
nių savaičių 12 iš jų visiš
kai metė rūkyti, 9 užsirū
kydavo tik retkarčiais ir tiiT 
du neatsisakė seno įpročio.

Norwood, Mass.
Jau beveik visai priartė- 

jam prie “Laisvės” rengia
mo pikniko, kuris įvyks 
birželio1 30 d., Ramova Par
ke, Montello, Mass.

Norwoodieciai visi ban
dom ruoštis važiuoti, ku
riems tik sveikata leidžia.

Pikniko įžangos bilietų 
turime išplatinę nemažą 
skaičių. Kad tik gamta ne
pagailėtų gražaus oro tą 
dieną.

A..i
Vilniaus rajono Buivydiškių tarybinio ūkio—technikumo parko kampelis.

i A. Rėklaičio nuotrauka

f -i ••

•x

, r. tia

Į

Jau kelintą kartą man 
teko atlankyti sunkiai ser
gantį Juozą Niaurą, kuris 
dabar randasi Pondville, 
Mass, ligoninėje.

Labai gaila gero ir bran
gaus žmogaus, visuomenės 
darbuotojo, kurio sveikata 
randas pakirsta blogos li
gos. ’

Norwoodo, apart manęs, 
dažnai jį atlanko draugai 
Trakimavičiai ir Zarubos.

J. Budręvičius pasiruošęs 
eiti į ligoninę, laukia vie
tos. Jam teks pergyventi 
gana rimtą operaciją. Lin
kiu jam laimingai pergy
venti operacijos sunkumas.

M. Vždavinis

RYTAS LIETUVOJE. Idile

Per lauką, 
per lauką 
atsirita saulė.
Ką darysime, vyrai ? s 

žiovauja moterys. 
Lankstosi svirtys.
Šoferiai rūko: 
keliai—kaip spyruoklės— 
dar suvynioti ant ratų.

Raivosi ežeras.
Vartosi upė.
Pieno kvapas— 
per visą žemę.

Buliaus akys 
kraujo pritvinko: 
subaubė, griebė saulę 
ir metė į viršų.

šypsos prie kelio 
medinis dievas: 
tai geri žmonės, 
gyvuliai ir paukščiai! j

J. MarcinkeVW*

[ragais

t
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A, AMBRAŠKA

Iš įdomi Didžiulienės
pn įminimų

tp.veikimo
LLD mote

Panevėžys. — Lentynos 
pilnos knygų. Marks 
klasikų veikalai, daug 
žinės literatūros. Ant pašo
mojo stalo —bronzini: 
Lenino biustas. Kami 
šeimininkė Serafiną Didžiu
lienė turėjo laimės asme
niškai pažinti Leniną. ]. 
1907 metų revoliucijos 
lyvė, ilgus metus mokyto
javusi, dabar ji person 
pensininkė. Gyvena I) 
vėžyje. Ji mielai prisiminė 
toli į praeitį nubėgusius me
tus.

zmo 
gro-

ario

905- 
da-

alinė
ane-

—Į namus neik, — 
spėjo draugai Serafimį. — 
Tavo bute žandarai d

per-

ar o

Nei tą vakarą, nei vėliau 
’Serafima į namus negrįžo.
Kai policijos paliktas 
lys pagaliau apleido butą, 
Serafimus draugai atnešė 
jos rūbus ir kitus daiktus, 
kurie tilpo lagamine, parū
pino pasą svetima pavarde, 
ir mergina išvyko į Vu.tką. 
Čia jauna RSDDP nar 
karto įsitraukė į pogn 
nę veiklą: dirbo nelegalio
je spaustuvėje, daly v a v o 
darbininkų susirinkimuose. 
Prieš Gegužės Pirmąją 
rinė policija aptiko sp 
tuvę, areštavo buto še 
ninkus, tačiau Seraf 
sučiupti jiems ir vėl n 
vyko. Ji persikėlė į K I 
nę.

Buvo 1908 metų Ii 
ankstyvas rytmetis. Sutvar
kiusi savo kambarėlį, S 
f ima ruošėsi gerti arbatą, 
kai į vidų suvirto žandarai.

* Teismas įvyko Parmėje. 
Jo sprendimas buvę tgį 
4as: iki gyvos galvos ištrem
ti į Sibirą, apsigyvent 
teisės bet kur išvykti, 
leistame, nuošaliame Kans- 
ko apskrities Christo 
destvenskoje kaime;

Ištremtyje Serafima 
sipažino su jaunu studentu 
lietuviu Antanu Didži 
tokiais pat keliais, kai 
ji, atsidūrusiu Sibire. Po 
kiek laiko jiedu susituokė 
ir slapta nuo carinės poli
cijos, draugų padedami, 
bėgo iš Sibiro. Taip g 
nimo kelias 1912 metais juos 
atvedė į Krokuvą.

Liubomirskio gatvė, 
rioje apsigyveno Didžii 
buvo prie pat geležinkelio 
stoties. Kartą, lapk 
mėnesį, į jų duris pas 
dė iš traukinio išlipęs 

Neivis. Serafima aiktelėk 
netikėtumo: ant slenksčio 
Stovėjo Vasilijus Korobo
vas, senas partijos na 
su kuriuo dar Parmėje te
ko bendrauti. Prie puodu
ko arbatos jis papasakojo, 
jog dabar gyvenąs Tas

sek-

ė iš 
indi-

ca- 
aus- 
imi- 
mos 
epa- 
aza-

epa,

te ir, partinės organizacijos 
pavestas, atvyko į Krokuvą 
susitikti su Leninu.

Susitikimas, kuriame da-

Krupskaja, svečias iš Rusi
jos ir abu Didžiuliai, įvyko 
“Havelkos” kavinėje. Leni
nas ilgai klausinėjo svečią 
apie Rusijos darbininkų 
nuotaikas, ypač domėjosi 
partinės spaudos leidimu, 
davė patarimų.

Serafima Didžiulienė, Na- 
deždos Krupskajos papra
šyta, papasakojo, kokie ke
liai atvežė ją į Krokuvą,pa
sisakė, kad dabar gyvenan
ti Liubomirskio gatvėje.

—Juk mes kaimynai, — 
pasakė N. Krupskaja.—Ne
seniai persikėlėm į Liubo
mirskio gatvę Nr. 47.

—Būtinai užsukit kokį- 
vakarą pas mus, — įsiter
pė Leninas.— Pasikalbėsim, 
išgersim arbatos.

Didžiulių pažintis su V. 
Leninu ir N. Krupska
ja nenutrūko. Jie ne
retai Ihnkydavosi Lenino 
bute. Serafima daugiausia 
kalbėdavosi su Nadežda 
Krupskaja liaudies švieti
mo klausimais.

Lenino butas buvo nedide
lis, labai kukliai apstatytas, 
ant rašomojo stalo visada 
gulėdavo šūsnys laikraščių 
ir rankraščių. Ko netrū
ko—tai knygų. Tačiau Le
ninas nuolat skųsdavosi, 
kad jų vis maža, o norimų
ir reikalingų Krokuvoje Visiems aukoj 
tiesiog neįmanoma gauti.

—Sekmadieniais, — prisi
mena Serafima Didžiulienė, 
—kartu su V. Leninu ir N. 
Krupskaja kai kada išvyk
davome į Krokuvos apylin
kes. Mėgstamiausios buvo 
Padgužė ir Belianai.

—Iki šiol atmintyje gy
vas 1914-ųjų metų balan
dis, — sako ji. — Pas mus 
užsuko Vincas Mickevičius- 
Kapsukas. Mano vyras su 
juo kartu mokėsi Mintau
jos gimnazijoje, Mickevi
čius kurį laiką gyveno pas 
vyro tėvus. Mūsų bute, Kro
kuvoje, Vincas Mickevičius 
susitiko su Leninu. Susiti
kime dalyvavo ir keli tuo 
metu Krokuvoje gyvenę lie
tuviai emigrantai. Leninas 
plačiai išdėstė bolševikų po
ziciją nacionaliniu klausi
mu, domėjosi Lietuvos soci
aldemokratų veikla.

Tų pačių metų balandžio 
mėnesį V. Leninas ir Na
dežda Krupskaja antrą kar
tą išvyko į Poroniną, o pra
sidėjus pirmajam pasauli
niam karui, išvažiavo į 
Šveicariją.

■ —Nuo to laiko, — sako 
ken- Serafima Didžiulienė, —

Rochester
Iš Literatūros

Birželio 16 d.
rų ir vyrų kuopos bendrai 
buvome surengę gegužinę. 
Oras pasitaikė 
tas — lijo ir šd 
ir publikos .turėjome labai 
mažai. Net ir n 
gėjo ateiti. Bet, 
buvo labai dosr 
nansiškai išėjorr

Pinigais prisi 
J. Palskis $5. F 
Černiauskas, S. 
J. Stančikas, P 
kas, G. Daukas, 
Geras Draugas.

Daug prisidėj
J. Miller davė ihot. kuopai 
$1; R. Sherelis 
mažą radiją; buvo' išleistas 
ir davė pelno $20.

Maisto dovanojo J. Kon- 
tenienė, A. Usąvičienė, O. 
Palskienė, M.

labai pras- 
,ltas, — tai

liai patin- 
kurie atėjo, 
ūs, tad fi- 
ie neblogai, 
dėjo vyrai: 
o $1: Wm. 
Gendrėnas, 

Malinaus- 
J. Vaitas ir

kuo kitu:

dovanojo

Žemaitienė, 
. Malinaus- 
elikienė. O 
o liko, mes

kienė, Helena V 
kai daug maist 
pačios išpirkome).

Daugiausia di|rbo Keidu- 
kė Žemaitienė 
stą supirko ir sbvežiojo, ir 
visas darbininkes suvežio- 
jo. Labai mes dėkingos tai 
mūsų “taksi”. F era nė vie
no parengimo, 
dirbtų. Tai henuilstanti 
darbuotoja.

Šiame parengime dirbo 
draugės: H, Velikienė, J. 
Kontenienė, L. 
maitienė, prie b: 
gelbėjo O. Malin

Taipgi dirbo F. Kontenis 
ir P. Malinausk

i visą mai-

kad ji ne-

lietukų pa- 
auskienė.

Ken- 
karo 
bied-

San Francisco, Calif.
\

Vėl sukrėtė pasaulį 
R. Kennedžio nužudymas

Iš tikrųjų sunku, sunku 
įsivaizduoti, kurlink mūsų 
šalis Amerika žengia. Kur 
bus žudynėms galaši? Oi, 
kaip baisu ir skaudu! Ši 
baisi nelaimė, be abejo, gi
liai paveikė kiekvieno doro 
žmogaus širdį ir jausmus, 
kad mūsų šalyje vyksta to
kia baisi, šiurpulinga padė
tis. Nužudyti žmogų už jo 
kilnius, širdingus šalies gy
ventojams pažadus, tai yra 
daugiau negu bloga.

Senatorius Ribertas 
nedis buvo didelis 
priešas, skurdžių bei
nųjų žmonių užtarėjas ir 
bendrai geros valios žmo
gus. Už taiką kovotojai ir 
vargo prispaustieji ilgai il
gai liūdės senatoriaus Ro
berto Kennedžio.

Greit po R. Kennedžio 
nužudymo mūsų miesto ma
joras Joseph Alioto griež
tai stojo ir ragino miesto 
pareigūnus būtinai šauna
muosius ginklus suregist
ruok. Birželio 17 d. miesto 
pareigūnai 7 balsais prieš 3 
pasisakė už šautuvų sure- 
gistravimą. Už kiekvieno 
ginklo įregistravimą prisi
eis sumokėti po 2. O kurie 
minimo nuosprendžio nesi
laikys, bus baudžiami $500 
arba 6-ais ’ mėnesiais kalėji
mo.

era-

iez-

, be
ap-

roz-

su-

iliu, 
o ir

pa
avė

ku
liai,
• v • ncio 

ibel- 
ke- 

o iš 
sčio

rys,

MIAMI, FLA.

Liūdnas Prisiminimas

Jurgio Dominaičio
Mirė birželio 29, 1967 «

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras ir dukters tėvas. Mes jo niekuomet nepa
miršime. Ilsėkis ’amiai, o mes remsimą pro- 
gresyvę spaudą, kurią tu gausiai paręmdavai.

klė, žmona.
Regina ir Zigmantas Kaulakiai 

dukra ir žentas.
Dona, Vanda, Kathy ir Linda, 

anūkėlės.

Te

as.
įsiems, dir- 
ankiusiemsbusiems ir atsi 

nuoširdus ačiū.
Pelną pasidalinom po pu

sę vyrų ir moter
Moterys savo , dMį aukojo 
skurdžių maršu* 
lai paremti.

ą kuopoms.

otojų veik-

Bekešiene

Žurnalistams dIraudžiama
Viename Amerikos laik

raštyje buvo išspausdintas 
toks skelbimas: “FBI (Fe
deralinis tyrimų biuras) or
ganizuoja Pitsburg e pa
skaitų ciklą: “žodžio ir 
spaudos laisvė.” Žurnalis
tams įėjimas draudžiamas.

Piknikas
Birželio 16 dieną šauniai 

piknikavome Los Altose aps 
Roy ir Madeline Mi j at, jų 
naujoje ir puikioje rezidem 
sijoje.

San Francisco LLD kuo
pos minimo pokylio bei pie
tų ruošėjų vardu reiškiu 
Rojui ir Madelinai didelį 
didelį padėkos žodį už su
teikimą vietos jų reziden
cijoje. Suprantama, rezi
dencijas kieme. įvykęs bile 
rūšies pokylis'visada pada
ro savini n k a m e s nemažai 
darbo. Pavyzdžiui, mūsų 
piknikai veik visuomet bū
na su pietumis. O tam ir 
tenk šeimininkams rūpin- 
stallų ir bendrai visko su
tvarkymu.

Pasirodo, kad švykas žmo
nės mėgsta ir jų laukia.

Šis mūsų piknkas buvo 
skatlingas pagal mūsų pub
liką, neatsižvelgiant į tai, 
kad nuo San Francisco iki

• Re Hill mieste (JAV) Los Altos beveič 50 mylių, 
buvo sustabdyta vieno* pa
stato' statybst, nes statybi- darbavosi: P. ir M. Willia- 
niam sklype aptikta 50 di
nozaurų pėdų. Specialistai 
teigia, kad dinozaurai čia 
praėjo prieš 200 milijonų 
ipetų. Viena dinozauro pė
da yra 205 centimetrų.

Pietus paruošė bei juose

mai, M. Ginąitienė, V. But
kienė ir T. King. .

Dar vienas padėkos žodis 
šeimininkams už skanias jų 
sodo vyšnias.

MIAMI, FLA.
Šiuomkart ^naujienos ne

kokios. Vasario pradžioj, 
šių metų, iš Bostono pas 
mus atvyko Kazys Kinde- 
ris. Kovo pradžioj pradėjo 
mokinti Aido chorą. Jis su
sidraugavo su Alena Miki- 
tiene, kurios vyras miręs 
beveik prieš metus. Gegu
žės 10 jiedu apsivedė. Iki 
vidurio birželio jiedu gyve
no Alenos namuose, kurie 
randasi gražioj Miamio 
pietvakarinėje dalyje.

Jiedu abudu mylėjo mu
ziką. Kad ir gyvenimo prie
vakariuose, rodos gyvenk ir 
norėk. Tačiau buitis nulė
mė kitaip. Apie birž. 14-tą 
jiedu išvyko į Bostoną ant 
“honey moon”. Birž. 18-tą 
Bostone Kazimieras Kinde- 
ris staiga mirė. i

Aš Kinderį pažinojau vos 
tris mėnesius ir neturiu 
duomenų smulkmeniškai 
apie jį rašyti. Aš tik žinau 
tiek: apie prieš 70 metų 
Kinderis gimė kur tai Su
valkijoj, netoli Alytaus; dar 
jaunuose metuose, prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą at
vyko į Bostoną ir kaip kiek
vienas iš mūsų ateivių tais 
laikais, bandė daryti sau 
pragyvenimą dirbdamas 
įvairius darbus — avalynės 
dirbtuvėj, restorane, net ir 
pianų pardavykloj. Sakė 
mokęsis muzikos pas Miką 
Petrauską.

Su muzika jis buvo apsi
pažinęs. Skambino pianu, 
sakė mokąs ir akordijonu 
groti ir keletu kitų instru
mentų. Jis yra parašęs mu
ziką keletui liaudies daine
lių, kaip tai: “Vasaros nak
tis”; Mylėk Lietuvą, tą 
brangią žemę, .ten mano šir
dį vilioja”, ir kitas. Kinde- 
rio melodijos lietuviško po
būdžio ir patrauklios. Mia
mio choras, kad ir per trum
pą laiką, išsimokė ir neblo
gai sudainuoja jo daineles. 
Kinderis buvo mums pa
kankamai geras chorvedis, 
bet mirtis išplėšė jį iš mū
sų tarpo. Miamio Aido cho
ras reiškia giliausią užuo
jautą Kinderienei Alenai. 
O Kazimierui tebūnie leng
va šios šalies žemelė.

Su šiuomi priminsiu dai
nos ir visokio meno mylėto
jams, kad liepos 4-tą, 2610 
N.W. 119 St., Miami, Fla.,L. 
S. Klube Aido Choras, pa
garbai Kinderio, rengia 
koncertą. Bus svečių iš 
New Yorko; chorvedė Mil
dred Stensler, solistas Vic
tor Baker, ir vietinis talen-' 
tas. Pietūs kaip 12 vai., 
koncertas kaip 3 po pietų..

Inž. Gabrėnas

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— 150 profesorių ir kuni
gų piketavo švietimo minis
teriją, protestuodami prieš

mums n e b e t e ko susitikti. 
Greit mes išvykome^ į Če
koslovakiją, kur vyras bai
gė studijas, o pasibaigus 
karui,atsidūrėme vyrogim- žiaurų policijos elgesį siu
tinėję. dentų demonstracijose.

YUCAIPA, CALIF.

Pomona, Redlaiids ir

G. B. Damušiai 
Mary Radę—ienė 

tJ. M. Demenčiai

ti. R. Saviškai
G. A. Bernotai

Mirus

Jonui Marks-Markevičiui
Birželio 15, 1968

Mes reiškiame gailestį netekę visuomenės gero 
draugo, organizacijų nuoširdaus draugo ir nario. 
Užuojauta nuo Yucaipos, 
Los Angeles draugų.

Geo. Šidlauskas
J. M. Alvinai
Juozas Ginius
Martha Palukaitienė
B. P. Mateliai -
Anna Širvinskienė

Help Wanted Female Help Wanted Male

EXPERIENCED OPERATORS.
Day or Night Shift. 
CYNTHIA SUE INC

Rear 1031 Wyoming Ave., 
Forty Fort 

Wilkes-Barre, Pa. 288-0774 
(47-49)

GIRLS
An Equal Opportunity Employer. 

Needs 8 girls. Over 18 for circula
tion work. No exp. nec. We train. 
$350 per mo. to start. Transp. furn. 
travel exp. paid. For interview, call 
Mr. Bayer at 609 964-5700. 10 AM 
to 5 PM. (47-49)

EXPERIENCED 
MECHANIC

G. T. FASHIONS
55 S. River St., Plains, Pa.

(49-52)

Philadelphia, Pa.
Jau ruošiasi į didįjį pokylį

Taip, didysis pokylis di
džiajam tikslui jau čia pat. 
Kurie piknikų lankytojai 
dėl įvairių priežasčių nevy
ko į baltimoriečių pikniką, 
dabar, sako, būtinai vyks į 
Ramanauskų ruošiamą ge
gužinę liepos 7 d.

Kaip ir praeityje, pietūs 
prasidės 1 vai. dieną. Todėl 
svečiai prašomi nesivėluoti, 
pribūti laiku.

Kelias daugumui jau ži
nomas. Bet, dėl visko, dar 
kartą pakartosiu kelrodį į 
busimojo pokylio vietovę 
pas ūkininkus Ramanaus
kus.

Važiuojant iš Philadel- 
phijos į Sellersvillę plačiu 
vieškeliu 309, privažiavus 
kitame miestuko gale skers
kelę 563, reikia suktis į kai
rę; pavažiavus porą mylių, 
reikia žiūrėti farmerių ke
liuko Lonely Rd. ir juo suk
tis į kairę. Už poros vars
nų — pobūvio vieta.

Tas pats kelrodis tinka ir 
važiuojantiems pro Kašto
ną.

Philadelphiečiai, norintys 
važiuoti busu, nuvykit į 13th 
ir Filbert Sts., paimkite 
Trailways kompanijos busą

NAUJA ŠLUOTA........
Iki šiol Airijos Dinglau 

bendruomenėje kino teatre 
skirtingų lyčių žmonės ga
lėjo sėdėti greta vienas ki
to tik būdami vyras ir žmo
na. Naujas burmistras pa
keitė šį nutarimą. Jam pri
klauso fabrikas, gaminan
tis vaikų vežimėlius.

Grindų ilgaamžiškumas
Veronos (Italija) turis

tai paprastai stebisi puikiai 
išsilaikiusiomis m o z a i k o s 
grindimis. Bažnyčios tar
nautojas paaiškino ilgaam
žiškumo priežastį: “Šios 
bendruomenės tikintieji jau 
daugelį amžių neturi batų.”

Dr. Spock apeliuoja
Boston. — Dr, Spock ir 

kiti trys, teisme rasti kal
tais už kvietimą jaunuolių 
neiti militarinėn tarnybon, 
dabar apeliuoja į aukštesnį 
teismą.

DRIVER
Over 21. 5% 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)

WANTED
EXPERIENCED BUTCHER

Steady work guaranteed
B. L. 17, 1015 Chestnut St., Phila.

(49-51)

AIR CONDITIONING qualified 
servicemen installers, helpers. Top 
pay, year round work. OIL BUR
NER SERVICE MEN HELPERS. 
Chance to learn air conditioning. 
Call GL 7-2900. (49-53)

COPY SERVICE ADVISERS (4). 
Men interested in good positions 
with large GM dealership. We offer 
pleasant working cond., good base 
pay plus draw. Here’s a job that 
offers an exce. opportunity to get 
ahead with good benefits. Some me
chanical exp. desired. Contact Mr. 
yVilkie, Sunny Stein Chevrolet. 6501 
Market St., Upper Darby, Pa.
FL 2- 8000. JA 8-6960. (49-55)

MEN. Helpers for heavy produc. 
tion. Fill time work. “B” shift 4 
PM to 12:30. Good wages and in
centive. Apply PICKARD INDUS
TRIES, 6801 State Rd., Bldg. ”H”. 
Half mile N. of Tacony-Palmyra 
Bridge. (49-50)

Atvažiavus į Sellersvillę, 
išlipkite prie Washington 
House. Ten lauke rasite te
lefoną, kuriuo pašauksite 
taxį nemokamai. Taxi ne
brangus. O dar pigiau, jei
gu važiuotų 2-3 asmenys.

New Yorko valstijos gu
bernatorius ir republikonų 
partijos prezidentinis kan
didatas Nelsonas Rockefel- 
leris, kalbėdamas Philadel- 
phijoje prieš rinkiminėje 
kampanijoje, pasakė: jeigu 
jis būtų išrinktas JAV pre
zidentu, tai jis leistų viet
namiečiams patiems apsi
spręsti, kokios valdymosi 
santvarkos jie pageidautų.

Leonora

Rochester, N. Y.
Išleistuvės

Gedimino Draugija ren
gia išleistuves Viktorijai 
Rinkevičienei, kuri važiuo
ja į Lietuvą. Su turistų gru
pe važiuoja ir kita moteris, 
jos draugė, Ona Avižienė.

Taigi, visus Rochesterio 
lietuvius prašome dalyvauti 
palinkėti joms laimingos 
kelionės, turėti gerus laikus 
Lietuvoje, laimingai sugrįž
ti ir mums papasakoti ką 
matė Tarybų Lietuvoje.

Birželio 30 d., šį sekma
dienį, bus skanūs pietūs pie
tų laiku, 12 valandą dieną, 
575 Joseph Ave. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

L. Bekešiene 
(49-50)

TOOL & DIE MAKERS SUR
FACE GRINDERS. Currently in 
excess of 50 hrs. per week. Modern 
clean air-condtioned shop with 
rates and fringe benefits equal to 
or surpassing other shops in area. 
HADDON TOOL&MFG. CO., Cam
den & Bethel Avės., Pennsauken, N. 
J. 609-662-8150. An Equal Opportu
nity Employer. (49-51)

MAINTENANCE-Handyman. Boi
ler room experience. Knowledge all 
trades. Steady employment, fringe 
benefits. Call Mr. Brooks, KI 5-4400.

(49-50)

SECURITY GUARDS. Needed full 
or part time. Must be over 25 and 
home telephone. Good health. No 
police records. EX CO benefits. Uni. 
forms furnished. 9 to 5 daily. Apply 
in person. GLOBE SECURITY, 2011 
Walnut St., Phila. (49-51)

Šiaurės Vietna. delegacija 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Čia atvyko ir 
iškilmingai buvo pasitikta 
Šiaurės Vietnamo delegaci
ja tartis su Tarybų Sąjun
gos pareigūnais apie dides
nę paramą kovai su JAV 
agresiją. --- -- -- -----------

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
k.

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

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.
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anKas vyksta Brockto 
j “Laisves” pikniką?
Jau tikrai sužinota, kad 

sekmadienį, birželio 30 d
j didįjį “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks Brockton, Mass, 
vyksta pora pilnų automo
bilių New Yorko laisviečių. 
Važiuoja Jonas Grybas, Na
stė ir Pranas Bukniai, “Ilai
svės” administratorė Lil
lian Kavaliauskaitė, “Liis- 
vės” korespondentė Hel ma 
Feiferienė, florid ietis Jur
gis Gendrėnas, A. Binjba 
Adelė Rainienė, Julija 
zauckienė. Galimas daik 
kad bus ir daugiau, bet ijian 
neteko sužinoti, kas jie 
vieni.

Riekia tikėtis, kad c 
bus gražus ir kad į Brock- 
tono pikniką ypačiai skait
lingai suvyks lietuviai 
Mass, ir Conn, valstijų

Rep.
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Gražios geriems 
žmonėms išleistuvės
Antradienį pas lešn

tus puikioje rezidencijoje 
susirinkome apie trisdeš 
laisviečių. Proga? Og: 
leistuvės. Mat, su mumis 
sisveikina ir pastoviam 
sigyvenimui į Floridą 
vyksta Aldona ir Pov 
Aleknai. Na, o kas jų 
pažįsta, kas iš mūsų r 
laikę jų savo gerais, m 
niais draugais! Tai 
nors iš jų gerų draugu 
žinojo apie jų apleid 
New Yorko ir nutarė 
ruošti kuklias, bet šaunias 
išleistuves.

Gerai pasivaišinome, gra
žiai pasikalbėjome, Aldo
nai ir Povilui paspaudėme 
dešinę, kai kurie su Aldona 
dar ir pasibučiavome, ir 
palinkėjome jiems lai mes 
naujoje, tolimoje, bet jau 
skaitlingoje kolonijoje sėk
mingai įsikurti. Jiedu 
turi įsigiję namą ir apsigy
vensią St. Petersbu 
įdomu: išleistuvėse buvc 
bar New Yorke viešintis 
saintpetersburgietis Ju 
Gendrėnas. Jis džiaug 
kad jie susilauksią 
dvieiu naujų puikių pažan
giu lietuvių.

Vaišes šiam pobūviui 
ruošė Natalija lešmanti 
Helena Feiferienė. He 
Siaurienė, Ver. Bunk

imt 
iš- 
at- 
ap- 
iš- 

ilas 
ne

bėra 
alo- 
kas 
šil
imą 
su-

il au

*ge. 
da-

rgis 
asi, 
dar

pa- 
mė, 
ena 
enė

Po- 
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ir Helena Samanic. O pui
kesnių vaišių negalima nė 
įsivaizduoti. Joms širdin
gas mūsų visų ačiū.

Savo kalboje draugas 
vilas prisiminė, kad j 
“Laisve” skaito jau 37 
tai. Tai va, sako, nuo
dviejų “Laisvei” dovani 
vieną dolerį nuo kiekv 
išskaitytų metų. Vadii 
$37. Be to. draugai A 
nai pasižadėjo mūsų nepa
miršti ir gvvendami tolijma- 
jame St. Petersburge. 
Aldona New Yorko apylin
kėje gimus ir augus, tai ją 
čia vilios sugrjžti ir nūs 
laikas nuo laiko aplankyti. 
Tai ir lauksime progos 
tais gerais draugais vėl 
simatyti.

Juk

su 
pa

Rep.

O’DWYER NĖJO PER 
PIKETO UNIJĄ

Netikėtai, bet gaus 
balsais laimėjęs nominaciją 
j senatorius Paul O’Dw 
buvo pasiruošęs kalbėti 
levizijoje. Bet atėjęs prie 
CBS transliavimo cen 
pamatė unijos piketus,; 
sakė eiti, sakydamas: 
einu piketo linjioje, aš 
neperžengiu.”

iais

yer
te

;ro 
itsi-

JU

Oakvillietis Juozas Žiūraitis

jų gyvena
su žmona

Jau nuo

Birželio 23 dieną dalyva
vau Connecticut valstijos 
LLD ir LDS kuopų pikni
ke, kuris įvyko Juozo Žiū
raičio žento nepaprastai 
gražiame gojelyje. Ideališ- 
kesnės vietos tokiam paren
gimui negalima nė įsivaiz
duoti. Jo savininkai dar 
palyginti jauni, draugiški 
žmonės.

Ten pat šalia 
gražiai įsikūręs 
Juozas Žiūraitis,
seniau buvau girdėjęs, kad 
Juozas ^Žiūraitis yra didelio 
talento liaudies dailininkas. 
Bet tik dabar gavau progą 
su juo plačiau pasikalbėti ir 
su jo kūryba susipažinti.

Iš tikrųjų, Juozo Žiūrai
čio rezidencija tai savo rū
šies muziejus: jo talentin
gų rankų darbo stalai, sta
liukai, lempos, statulos, kur 
tik pasisuksi. Žiūrėk ir ste
bėkis.

Antai ant sienos kabo ke
li kaspinai su užrašais: 
“pirmoji premija,” “antroji 
premija,” vėl “pirmoji pre
mija” ir t. t. Pasirodo, kad 
mūsų dailininkas dalyvauja 
Connecticut valstijos ren
giamose Bethlehemo mies-

Miestas varžytinėmis 
parduos plotus

Miesto valdžia skelbia iš
pardavimą 185 gabalų že
mės, kurių tūli yra jau su 
pastatais, kiti nuvalyti, o 
dar kiti užversti kalnais vi
sos apylinkės šiukšlių. Auk
ščiausia kaina 82 tūkst., o 
24 tik po $25.’ •

Išpardavimą vykdys lie
pos 17. Informacijos jau da
bar Real Estate departa
mente.

iš

Sugrįžo iš Floridos
Šiomis dienomis sugrįžo 
Miamės ir apylinkės bu

vusi brooklynietė Josephine
Augutienė. Ji ilgas atosto^- 
gas praleido pas savo pa
žįstamus. Sako, labai pati
ko ten pasisvečiuoti.

Gegužės mėnesį įvyko jos 
gimtadienis, tai gražiai ją 
pavaišino ir pagerbė viena
me pokylyje, ir jai išvyks
tant taipgi išleido gražiai. 
Ji dėkinga Marie Koch už 
tai. Taipgi ačiuoja už malo
nų priėmimą ir draugams 
St. Petersburge.

Laikinai Josephine apsi
stojus pas savo gerus drau
gus Mary ir Jerry Tamke- 
vich, Brooklyne. Ji sekan
čią savaitę grįš į namus 
Cliffside Park, N. J.

Trečiadienį buvo užėjusi 
i “Laisvės” raštinę ir pasa
kojo savo įspūdžius iš Flo
ridos. Laikraščiui “Laisvei” 
įteikė dovaną $10. Ačiū jai.

Represijos Portugalijoje
Paryžius. — Portugalijos 

teismas nuteisė 6 darbinin
kus nuo 14 iki 15 mėn. ka
lėjimu, atimant 5 metams 
oolitines teises, už komunis
tams pritarimą.

ir visada 
ai aukštą 
nau kito 
, liaudies 

nepr<Į)fesionalo, 
tikštai at-

telyje parodose 
laimi savo kūryb 
įvertinimą. Neži 
Amerikos lietuvio 
dailininko, 
kuris būtų taip a 
sirekomendavęs su savo kū
ryba.

Juozas Žiūrait;is jau 82 
metų amžiaus, bet dar labai 
vikrus ir nesusto;ęs galvoti 

projektus.” 
s: pamatė

apie naujus “ 
Toks jau jo būda 
įdomesnį medžio gabalą, ir 
jau galvoja: ką čia iš jo iš
skaptuoti, išpiaustĮyti ?! Štai 
i o dukters bute 
darbo stalas. I 
stalas ta žodžio ..... ./ x 7 su didžiulėmis šakomis lenta 
ant kojų. Ji taip rūpestin
gai nuobliuota.
iog atrodo, kad ten tos ša
kos gabiausio d a 
rankomis įsodin 
kiausias dailės kūrinys.

Juozas Žiūraiti 
didžiuojasi savo : 
mes didžiuojamės turėti sa
vo tarpe nepapra: 
liaudies dailinink 
me jam dar daug laimingų, 
sveikų ir kūrybir

jo rankų 
et tai ne 
prasme, o

nušlifuota,

ilininko 
tos. Pui-

s teisingai 
kūryba. O

sto talento 
ą. Linki-

gų metu!

Ligoninei pasamdė 
ne gydyt

Bellevue ligoni 
gūnai pasamdė Bernard M. 
Weinstein, 36 m 
nistratoriumi. ė 
masis ne gydy 
pareigose. Jam pavesta per
organizuoti admi 
aparatą. ’

oją
nės parei-

tetų, admi
ts — pir
ko jas tose

nistrac in i v

Graži buvo Jonų diena
Birželio 23 d. Julijanos ir 

Jono Lazauskų gyvenimo 
vietos sode atsibuvo Jonų 
pagerbtuvių vaišės — arba 
Joninės. Prisiėjo tik stebė
tis, kiek daug Jonų prisi
rinko, o dar daugiau Jonų 
pagerbėju. Sodas didelis, 
bet tik-tik grajžiai visi ja
me sutilpo, kiek ten Jonų ir 
jų gerbėjų buvo. Suskai
čiau jų šimtą ir tuziną, bet 
buvo ir viršaus.

Šis sanbūris sudarė jaus
mingą ir žavėjantį reginį 
Julės ir Jono rūpestingai 
prižiūrėtame sodelyje. Ypa
tingai jausmus žadino lietu
viškumo takelis jų sodely
je. Negalėjai nepastebėti 
pirmiausia to takelio, kuris 
tave vedė į sodą. Visas ta
kelio pakraštėlis rūtomis, 
su priemaiša diemedėlio, 
nusodintas. Vertė tave rū
tas paglostyti ir nuo rankos 
jų kvapsnį pakvėpinti. O 
kur rūta, diemedis ir prie
das nasturtų, ten kiekvieno 
lietuvio jausmus sukelia, 
primenant jam jo gimtinę 
Lietuvą. Kaip.gražu!

Apsčiai stalų buvo suri
kiuota pavėsiuose po me
džiais — po grūšia, obele, 
persiku, ir po didele Ameri
kos kontinento vyšnia — 
wild cherry, ir namo šešė
lyje. Tokia atmosfera 
sudarė gražų reginį ir 
teikė svetingą nuotaiką, ku
rioje buvo kiekvienam ma
lonu praleisti šiltos ir il
giausios metų dienos popiė-

Svečiuojasi New Yorke
iPęrėitą savai

Yorką atvyko pasisvečiuoti 
Jurgis Gendrėųas 
Petersburg, Fla 
ko pas savo gerus draugus 
Juliją ir Joną Lazauskus. 
Jam buvo proga dalyvauti 
ir “Jonų” bankete pereitą 
sekmadienį, kuris įvyko pas 
Lazauskus.

J. Gendrėnas 
tą metų dirbn “LĮaisvės” va
juose kaip oficia 
kas. Jis tą darb 
r ai atlikdavo,.

Beje, J. Gendrjėnas apdo
vanojo laikrašti ‘ 
$10. o kitą $10 
jų banketo prog; 
me jam.

Linkime jam smagiai pra
leisti atostogas.

tę į; Nj0W

iš St.
Jis atvy-

per kele-

.'us vajinin- 
ą labai ge-

Laisvę” su 
• “Jonams” 
•a. Ačiuoja-

Išvyko j tarptautinį 
simpoziumą

Vilnius. — L: 
mes ūkio atstojai L. Ka
džiulis ir A. Einikis išvyko 
i Škotiją, kur įvyks tarptau
tinis simpoziumas pieninin
kystės klausimais.

etuvos že-

Washington. — Valstybės 
sekretorius Rusk pareiškė, 
kad Tarybų Sąjt 
statymas prieš 
Valstijas esąs d? 
tesnis.

n gos nusi- 
Jungtines 

įbar griež-

HOLLIS, N. Y.
Mirus

Petrui Babarskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mai 

rai Ruth, žentui Edward ir anūkui Kenneth 
Gaila netekus gero mūsų kuopos nario.,

LLD 185 kuopos 
nariai ir valdyba

y, dūk- 
Heller.

Ozone Park, N. Y.

Ilgiausių metų!
Tiktai šiomis dienomis 

sužinojau, kad buvęs “Lais
vės” korektorius, brookly- 
nietis Jonas Barkus, at
šventė . dvi savo šventes. 
Birželio 23 d. jam suėjo 
84 metai, o birželio 24 d. 
buvo Joninės: Tai gražus 
skaičius metelių.

Kitas brooklynietis lais
viems Petras Šolomskas 
(“L” raidžių rinkėjas) irgi 
atšventė savoi gimtadienį 
birželio 22 d. Jam suėjo 78 
meteliai. O birželio 29 d. 
bus Petrinės. Daug sėkmės 
ir laimės abiem draugam. 
Būkite stiprūs sveikatoje!

Nežinojo ką imti
Trys jauni plėšikai įsibro

vę į atviro oro restoraną 
Sheepshead rajone išsigabe
no 2 saugumo šėpas po 500 
svarų. Už penketo valandų 
šėpas rado paliktas tuščiam 
lote. Manoma, kad grobis 
tebuvo labai menkas.

Pakeis klinikų kainą
New Yorke pastaruoju 

metu gydymasis lankymu 
klinikų buvo pakilęs iki 
$11 už vizitą. Pradedant 
liepos 1 d. kainos bus laips
niuojamos nuo $3 iki $9 už 
vizitą, taip pat ir už emer
gency pabuvimą ligoninės 
kambaryje.

Šios kainos būsiančios 
“pagal išgalę mokėti.” Bet, 
sako viršininkai, niekas ne
bus pavarytas iš miestinės 
ligoninės dėl neišgalės pa- 
simokėti.

Pagrobė berniuką
Cambria Heights rajone 

ieškoma p e n k e r i ų metų 
metų negro berniuko, ku
ris, kaip kaimynai pasako
jo, buvo jaunos baltos mo
ters už plaukų pačiuptas, 
įtemptas į jos auto mašįną 
ir nusigabentas.

Austrijos parlamentas 
parėmė neonacius
Viena (Tass-Elta). — 

Austrijos parlamentas nu
tarė perduoti nacizmo lai
kais gyvavusios “Vokiečių 
mokyklų sąjungos” turtą 
šios organizacijos įpėdinei- 
naujai įsteigtam susivieniji
mui “Alpių kultūros sąjun
gai.”

Austrijos pasipriešinimo 
judėjimo dalyviai, kaip pra
neša laikraštis “Folkštime,” 
paskelbė pareiškimą, kuria
me sakoma, jog nacių turto 
perdavimas naujai neonaci- 
nei organizacijai yra pro
vokacija prieš demokrati
nes šalies jėgas.

Parengimu kalendorius
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.

Pavojingas kilius
Amerikinis Sveturgi- 

miams Ginti Komitetas in- 
I formuoja, kad senatorius 
Eastlandas pasiūlė pavojin
gą bilių sveturgimiams var-

Komiteto pirmininkė Lou^ 
ise Pettibone Smith kviečia 
visus rašyti senatoriams ir 
kongresmanams, kad jie at
mestų Eastlando bilių S. 
2988, kaip pavojingą demo
kratinėms teisėms.

Julė ir Jonas pavaišino 
skaniu maistu ir gėrimu, 
kurio buvo kū’o 'daugiausia. 
Gal todėl svečiai ir;nėsirū- 
nino greitai''skirstytis, nes 
kai aš apleidau, jų vietą sep
tintą vaL vą|«ąre, tai dauge
lis pasiliko tebesėdinčių. >

Julė'ir Jonas nebūtų ga
lėję visus saW svečius taip 
gražiai ir rūpestingai pa
vaišinti, jei jiė nebūtų turė
ję gerų draugų, kurie jie
dviem pagelbėjo. Jiems gel
bėjo: Nelė ii* Povilas Ven
tai ir sūnus, Lilija Kava
liauskaitė, visa Nevinskų 
šeima—tėvai ir dukrelės, jų 
dukrelės taipgi pasirūpino 
pagaminti reikalingas gra
žias išįęabėles.

Valgį pagamino pati Ju- 
lijana, su pagalba eksper
tės valgių gamintojos Ka- 
ziūnės Čeikauskienės.

Neapsieita ir be kalbų ir 
dainų programos. Bet ją 
sudarė patys Jonai ir pub
lika, vadovaujant Mildredai 
Stensler. Tai buvo ir lietu
viškos dainos.

Tokia tai buvo širdį žavė- 
janti pagarba Brooklyno 
Jonams, kurie ten atsilan
kė. Bet jaučiu, kad bus 
nemaža dovana ir spaudai, 
kuria pasirūpino Jonai ir 
jų svečiai.

A. Gilman

Brooklyno - Brownsvilles 
administratorius McCoy pa
siūlė panaudoti streiklau- 
žišką Taylor įstatymą prieš 
tos srities mokytojų .sąjūdį. 
350 mokytojų boik o t u o j a 
mokyklą proteste prieš pa
šalinimą iš darbo 19 moky
tojų.

Išplaukus 17 pėdų laive
liu paplaukioti ties Fire 
Isle staigi vilnis laivelį ap
vertė. Dvi mergytės pri
gėrė.

“Aido” gastrolės prie 
Italijos krantų

ELTOS spec, korespon
dentas J. Žukauskas prane
ša per radiją iš motorlaivio 
“Litva”: Vilniaus miesto 
pramonės darbuotojų pa
vyzdinis vyrų choras “Ai
das” toliau keliauja po Vi
duržemio jūrą. Prie Itali
jos krantų dainininkai su
rengė’ koncertą motorlaivio 
“Litva” įgulėi ir keleiviams. 
Šiandien Neapolyje įvyko 
spaudos 
koncertas, 
tavo italų 
nalistams.'

Po to Lietuvos pasiunti
niai aplankė Pompėją, ap
žiūrėjo Neapolį. Po pietų 
choras laivu išplaukė į Ge
nują.

20,000 moksleivių poilsiauja
Kaunas. — Daugiau, kaip 

20 tūkstančių moksleivių šią 
vasarą išvyko iš miesto po
ilsiauti Birštone, Kačergi
nėje, Gelgaudiškyje, Zara
suose, Alytuje ir Dusetose.

Laimėjo streiką
Williamsport, Pa.— Avco 

Lycoming lėktuvų firmos 
darbininkai, išstreikavę 7 
savaites, laimėjo algų pa
kėlimo ir darbo sąlygų pa
gerinimą.

konferencija ir 
Choras koncer- 
ir užsienio žur-

TSRS stato Kubai atominį* 
reaktorių .

Havanos radijas ,paskel
bė, kad Tarybų Sąjunga pa
dės Kubai pastatyti pirmą 
atominį • reaktorių ir dvi 
mokslines laboratorijas.

Bronxe rastas nežinomo 
negro kūnas. Sakoma, kad 
jį nušovė buvęs policinin
kas, nežinomam bandant 
įsilaužti į policininko na
mus.

Vaikų paralyžiaus 
epidemiją Turkijoje

Stambulas (TASS-ELTA). 
Turkijoje plinta vaikų pa
ralyžiaus epidemija. Kaip 
pareiškė sveikatos apsau
gos ministras, pastaruoju 
metu užregistruoti 563 vai
kai, susirgę šia liga.

Labiausiai ji paplito Stam
bule, kur užregistruota 318 
ligonių, iš kurių 24 mirė. 
Kad ši liga neplistų, sveika
tos apsaugos organai visur 
skiepija vaikus.,

Los Angeles, Calif.—Gai
sras išdegino 45,000 akrų 
krūmų Angeles National 
Forest parke. Vienas gais- 

| ragesys žuvo.

IEŠKOMI
Ieškau savo giminių: Benešiūno 

Antano, sūnaus Antano. Gyveno po 
3426 So. Wallace St., Chicago, III. 
Taipgi Benešiūno Antano Magdale
nos ir kitų Benešiūnų, gyvenančių 
Brooklyne. Prašau rašyti sekamu 
adresu: Danielienė, Kaunas 18. Er
dvės g. Nr. 37, Lithuania, USSR.

Ieškau Bronės Petriukėnaitės, po 
vyru Jerolinka Vasilievna. Iš Lietu
vos išvyko 1927 m., ir iki 1939 gy
veno Chicagoje. Kas žinote apie 
ją ką nors, prašau rašyti: Vanda 
Vaičekauskaitė, Kaunas, Zarasų 
g-vė, Nr. 40/2, Lithuania, USSR.
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Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

• •

sociali parengimu
Ruošia philadelphiečiai ir Ramanauskai %

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

Sekmadienį Liepos 7 July
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

RIVIERA BEACH, FLA.

Mirus

Jonui Buivydui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Antaninai, 

dukrai Margaret, seserei, giminėms ir artimie-- 
siems. Gaila netekus gero draugo, ir per eilę metų 
buvusį mūsų Klubo sekretoriaus.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo valdyba ir nariai.

Woodhaven, N. Y.

: I Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo-
• • site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- 
11 žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
«• ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo 
g Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- 
‘ L kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo-
• • jau rasite Ramanauskų rezidenciją.
I’ Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
;; Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
i i iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
! • vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite 
;; prie Washington House.
< •
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