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KRISLAI
Atostogos ir spauda 
Ir teisėjas Douglas! 
Pagal savo politiką 
“Kas nužudė Jėzų?” 
IŠ kataliku nė dolerio 
Skerdė* “be piktų sumetimų”

Rašo A. Bimba

\ Beveik visos mūsų didžiųjų 
organizacijų kuopos, klubai ir 
chorai jau uždarė žieminį se
zoną ir pradės vasarines ato- 

fstoras. Nebelaikys susirinki
mų; nebepraktikuos, nebedai
nuos per trejetą mėnesių. To
kia jau mada. ...

Bet mūsų
atostogų nepri pažįsta. 
“Laisvė” turi išeiti 
metus. Kai 
ninkai jau per keletą pasta
rųjų metų nėra gavę atosto
gų-

Tačiau ne tame problema. 
Problema su mūsų spauda 
yra tame, kad su visokiomis 
atostogomis susimažina paja
mos jai išlaikyti. Tai visi tu
rėkime mintyje. Nepamirški
me “Laisvės” reikalų ir ato
stogaudami.

spauda tokių
M ūsų 

apvalius” 
kurie jos darbi-

Saigono valdžia 30 
laikraščių uždarė

t

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia uždarė dar 
tris dienraščius, pasisakiu
sius už taiką ir susitarimą 
su Nacional. Išsilaisvinimo 
Frontu.

Valdžia informuoja, kad 
to laikraščio leidėjai ir re
daktoriai patraukti atsako
mybėn, kaip nacionalinio 
karo pastangų priešai.

Nuo to laiko, kai prem
jeras Huong paskelbė prieš 
metus laiko, kad cenzūra 
panaikinama, uždaryta 30 
laikraščių. Vienas laikraštis 
uždarytas tik todėl, kad ja
me buvo parašyta JAV pre
zidento Nixono pasisaky
mas už neutralų Pietų Viet
namą, jeigu Šiaurės Vietna
mas sutiktų ištraukti savo 
kareivius iš Pietų Vietna
mo.

Informacijų ministerija 
sako, kad uždarytieji laik-

raščiai paveikdavo publiką 
prieš karą ir mažindavo 
vietnamiečių kareivių ka
ringumą.

Washingtonas. — Nixono 
administracija įspėjo uni
versitetus ir kolegijas, kur 
tebeeina studentų kovos už 
reformas, kad bus sulaikyti 
toms įstaigoms federaliniai 
fondai, jeigu jos pesuvaldys 
studentų kovų.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga nutarė išvaryti “Wa
shington Post” korespon
dentą Anatole Shub už ra
šymą savo laikraštyje ne
teisingų žinių ir šmeižtų.

Dublinas. — Airijos pre
zidentas De Valera paleido 
parlamentą ir paskelbė par
lamentinius rinkimus birže
lio 18 d.

Mirusiųjų pagerbimui diena Primena Pentagono
Gegužės 30oji — Mirusiųjų pagerbimo diena, kurio

je mes prisimename artimuosius, amžinai atsiskyru- 
isius iš mūsų tarpo.

Prisimename karuose žuvusius, už savo šalies lais
vę kovojusius ir tose, kovose žuvusius. Prisimename mi
rusius kovotojus už šios šalies nepriklausomybę, kovo
tojus už negrų vergijos panaikinimą.

Prisimename visus klasių kovoje žuvusius, padėju
sius darbo žmonėms išsikovoti laimingesnį gyvenimą.

Skaudžia širdimi prisimename Vietnamo kare žu
vusius 35,009 amerikiečių, šimtus tūkstančių vietna
miečių. Pasižadame knvoti prieš pražūtingąjį karą, 
kad iis greičiausiai būtų baigtas.

Pagerbdami mirusiuosius ir žuvusiuosius, pasižada
me ir toliau darbuotis, kad taika visame pasaulyje gy
vuotų.

“LAISVĖ” NEIŠEIS GEGUŽĖS 30 DIENĄ. Seka
ma “Laisves’-" laida išeis antradienį, birželio 3.

Nervų gazai užmušė 6,000 
avių Utah valstijoje

klaidas kare
Washingtonas. — Kong- ®---------------------

resinio skirstymo fondų ko
miteto pirmininkas Geo. H. 
Mahon Kongrese priminė, 
kad Pentagonas daro “daug 
klaidų” ir nustoja publikos 
pasitikėjimo.

Klaidos karo lauke pada
ro amerikiečiams labai 
daug nuostolių, kurių būtų 
galima išvengti, jeigu Pen
tagonas apgalvotai veiktų.

Pentagoną ginti išstojo 
Ginkluotųjų jėgų tarnybos 
komiteto pirmininkas Ri- 
•vess. Jis pareiškė, kad tokie 
Pentagono kritikai tarnau
ja karo priešams, kokių pil
na ir Senate.

Kviečia remti Vietnamą
Stockholmas, Švedija. — 

Čia įvykusi tarptautinė kon
ferencija Vietnamo kovoto
jams remti atsišaukė j vi
so pasaulio valdžias ir žmo- 
n e s, ragindama paremti 
Nac. Išsilaisvinimo Fronto 
10 punktų programą taikai 
Vietname.

1,000 pagerbė teisėją
Daugiau kaip 1,000 žmo

nių pasimokėjo po $10 ir 
dalyvavo bankete, kuriame 
buvo pagerbtas negras tei
sėjas Crockett, civilinių tei
sių gynėjas Detroite.

Tai jau ir kitas 
Aukščiausiojo Teismo narys 
yra “apsikiaulinęs”. Teisėjas! 

(^William Douglas taip pat ėmė 
dvi algas — vieną iš valdžios 
kaip teisėjas, o kitą iš kokios 
ten Parvin Foundation. O ta 
jfndacija Los Vegas mieste 
operuoja arba kontroliuoja 
keletą gemblerystės įstaigų. 
Kaip Parvin Foundation di
rektoriaus teisėjo Douglas me
tinė alga yra $12,765. Be to, 
jis turi ryšių su Study Center, 
iš kurio yra paėmęs $4,000 
tik už porą paskaitų.

Vadinasi, teisėjas Douglas 
dar labiau susitepęs už buvu
sį teisėją Fortas. O jis jau 80 
metų amžiaus. Nejaugi jis ti
kisi tuos tūkstančius dolerių 
nusinešti su savim į kapus.

Niekas neabejoja, kad pre
zidento Nixono kandidatas į 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkus Warren Earl Burger 
ihis Senato užgirtas.

Gražiausiai pasakius, nauja
sis teismo pirmininkas yra 
konservatyviškų pažiūru. Jis 
yra prezidento politinių pa
žiūrų žmogus. Todėl ir teismą 
diriguos tokia kryptimi. To 
buvo tikėtasi. Tai nežada ge
ro mūsų civilinėms teisėms.

Mongolijos premjeras prieš
Kinijos Mao politiką

Ulan Bator. — Mongoli
jos socialistinės respublikos 
premjeras Cedenbalas susi
rūpinusiai kalbėjo apie Azi
jos padėtį. Jis priminė Ko
rėja, Vietnamą ir Kinijos- 
Tarybų Sąjungos konfliktą.

Kinijos vadovybė, premj. 
Cedenbalas aiškino, supla
navo militarinius susikirti
mus su Tarybų Sąjunga. 
Kinijos partijos vadovas 
Mao yra nacionalistinis šo-

vinistas, o ne marksistas.
Karo pavojus Azijoje to

dėl ne mažėja, kuomet ag
resoriams padeda šovinis
tai.

Jersey City, N. J. — Poli
cija surakino ir išvežė į ka
lėjimą 46 St. Peter’s Col
lege studentus, paskelbu
sius sėdėjimo streiką kole
gijos administracijos rašti
nėje.

Sen. Kennedy kritikuoja Nixono 
adm. militarinę taktiką

šviesesnį

katalikų 
su Kru- 

anais

Washingtonas. — Kong
resiniame tyrinėjime trys 
armijos pareigūnai prisipa
žino, kad prieš 14 mėnesių 
nervų gazai užmušė 6,000 
avių Utah valstijoje, kur 
tie gazai randasi paslėpti.

Viešosios Sveikatos Tar
nybos generalinis gydytojas 
Stewart daleidžia, kad gazų 
pervežimas ir..^Atlanto gilu
moje palaidojimas gali su
daryti žmonių gyvybei tam 
tikro pavojaus.

Kadangi geresnės žmo
nėms žudyti priemonės da
bar išrastos, tai tie gazai 
skai t o m i nebenaudingais, 
tūli jų net nuo antrojo pa
saulinio karo. Todėl armija 
nori juos paskandinti At
lanto vandenyne.

Berkeley, Calif. — Dau
giau kaip 500 studentų išė
jo simpatijos streikan dėl 
oolicijos užmušto studento 
ir daugelio areštuotų.

Pasaulio Bažnyčių Taryba tarias 
su Romos katalikų hierarchija

Calexico, Calif. — Dau
giau kaip 1,000 amerikiečių 
ir meksikiečių farmų darbi
ninkų susitiko bendroje de- 
monstracij o j e ir pasisakė 
vieningai kovoti.

New Delhi, Indija.—Spau
da praneša, kad 8 tigrai per 
pustrečių metų yra suėdę 
apie 300 žmonių ir dabar 
jie raistuose laisvi.

Cigarečių rūkymas gali 
būti mirties priežastimi

v Brooklyn© pranciškonu “Dar
bininke” (gegužės 20 d.) Dr. 
P. Mačiulis klausia: “Kas nu
žudė Jėzų?” žyai ar romė
nai? Jis paduoda keletą nuo
monių. Jos skirtingos.

Tai nesvarbu. Mums daug 
svarbesnis to paties Mačiulio 
ten nat klausimas:

“Jeigu šiandien Jėzus bū
tu, ar su juo būtų skirtingai 
elgiamasi?”

Žinoma, priklausytu nuo to. 
kas tą šąli, kurioje Jėzus gy
ventų, valdytų. Nėra abejo- 

i nės, kad jeigu Jėzus buvo 
toks, kokiu jis mums yra 
vaizduojamas, ir jeigu tą šalį 

I valdytu katalikų bažnyčia su 
savo inkvizicija, be jokių di
delių ceremonijų jis būtų nu- 

, teistas mirti ir prikaltas prie 
kryžiaus. Juk šiandien kad ir 
p§sų Amerikoje 

kcinio žygio,

------------------------------ —------o 
tuviškąją kunigiją su prelatu 
Balkūnu priešakye. Ar ji yra 
užgyrus nors vieną liaudies 
kovą už laisvesnį, 
rytojų ?

Arba, ar Lietuvos 
bažnyčios vadovybė
pavičiumi priešakyje 
metais nepalaimino sušaudy
mo keturių komunistų vadų ?

Kaip diena aišku, kad tuo 
laiku lygiai tokio pat likimo 
būtų susilaukęs ir Jėzus, jei
gu būtų pasimaišęs Lietuvoje.

/

New Yorko katalikų bažny
čios vadovybė pareiškė, kad iš 
savo milžiniškų turtų nė vie
no dolerio neduos negrams, 
kurie, kaip žinia, iš įvairių 
bažnyčių reikalauja penkių 
šimtų milijonų dolerių atlygi
nimo už visokias skriaudas. Iš 
kardinolo, iš vykupo taip 
lengva gauti dolerį, kaip iš 
akmens išsunkti sulos.

Washingtonas. — Senat. 
Kennedy pasmerkė Nixono 
administracij o s militarinę 
taktika, kuri daro labai 
daug karo lauke nuostolių.

Jis nurodė, kad Apbia 
kalno viršūnės užkariavi
mas strateginiai mažai te
reiškia, o amerikiečiai ten 
prarado daug gyvasčių ir 
taipgi buvo labai daug ka
reivių sužalota. Tai buvo 
neišmintinga taktika, sako 
Kennedy.

Geneva. Šveicarija. — Pa
saulinė Bažnyčių Taryba, 
susidedanti daugiausia iš 
protestantu sektų, pradėjo 
rimtai tartis, kaip suderinti 
veikla, kad ir Romos Kata
likų1 Bažnyčia pataptų Ta
rybos nariu.

Tuo klausimu įvyko ben
dras susirinkimas, kuriame 
dalyvavo iš abiejų bažnyčių 
14 dvasiš k i ų. Pasitarimai 
bus ir toliau tęsiami. Iš-

rinkta mažesnė komisija, 
kuri sudarvs planą vieny
bei ir pateiks 1970 m. geg. 
25 d. bendram susirinkimui.

Tūkstantis protestavo
Newark, N. J. — Daugiau 

kaip tūkstantis jaunu neg
rų išsiliejo į masinę demon
straciją, kuomet policistas 
nušovė negrą jaunuolį. Ki
ti akmenimis išdaužė dau
gelio krautuvių langus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ifkų bažnyčios 
HĮepal almln tų.

nėra tokio 
kurio kata- 
hierarchija

Arba paimkime mūsų lie-*

Vakarų Vokietijos Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
naciai skerdikai masiniai sker
dė žydus ir kitus žmones pa
gal įsakymą • iš viršaus, netu
rėdami “piktų tikslų,” todėl 
jie nekalti!

Pranešama, kad pagal šį 
nuosprendį šimtai nacių žmog
žudžių bus paleisti iš kalėji
mų.

Rumunijos ir Lenkijos 
vadovai tarėsi

Varšuva. — Rumunijos ir 
Lenkijos kompartijų vadai 
turėjo dviejų dienų pasita
rimą dėl ekonominių santy
kių ir kooperavimo tarp 
abiejų šalių.

Pasitarimuose vengta kel
ti tarp abiejų šalių politi
nius skirtumus. Mat Lenki
ja artimai kooperuoja su 
Tar. Sąjunga, o Rumunija 
daugiau veikia nepriklauso
mai.

Houston, Texas. — Erd
vėlaivis su trimis astronau
tais baigė savo misija. Ke
letą kartų aųskrieię Mėnu
lį už 69 mylių, astronautai 
buvo prisiartinę tik už 50 
mvlių. Visur fotografavo 
Mėnulio paviršių ir surado 
vieną geriausią vietą nusi
leisti astronautams liepos 
mėnesį. Tuomet astronautai 
pasuko savo erdvėlaivį že
mės link ir pradėjo pasku
tinę kelionę pasiekti žemę 
ir nusileisti Pacifiko van
denyne, kur laukė jų Ame
rikos šarvuotlaivis.

susidėjęs su Lietuvos “va
duoto i ais,” aršiausiais so
cializmo nriešais.

Mirė dienraš- 
“Naujienų

< Roma. — Vatikanas už- 
gyrė 1965 m. priimtą Jung
tinių Tautų rezoliuciją prieš 
rasinę diskriminaciją.

Chicago.
čio “Naujienų” redakto
rius ir didžiausias šerinin- 
kas Pijus Grigaitis, buvęs 
1905 metų revoliucionierius 
Lietuvoje, socialistas, vė
liau pasidūręs oportunistu, 
socialistines revoliucijos 
Rusijoje priešu, pagaliau

New Yorkas. — Gegužės 
30 — Mirusiems Pagerbti 
Diena (Memorial Day) — 
daugelyje miestų taikos or
ganizacijos ir karo vetera
nai ruošia demonstracijas 
Dries karą. New Yorke to
kia demonstracija prasidės 
Columbus Circle kaip 12:30 
ir maršuos Fifth Ave. iki 
24 St. Prie Eternal Light 
2:30 vai. įvyks masinis su
sirinkimas, kuriame kalbės 
veteranai ir kiti kovotojai 
prieš karą Vietname. Bus 
pagerbti žuvusieji vetera
nai.

Madridas, Ispanija.—Aus 
trijos mainieriai ir daugėtu 
kitų pramones darbininki 
streikuoja prieš algų kapo 
jimą.

Washingtonas. — Fede
ralinė Prekybos Komisija 
paskelbė savo patvarkymą, 
reikalaujantį cigarečių gar
sinimuose įdėti, kad cigare
čių rūkymas “gali būti mir
ties priežastimi”.

Tai tvirčiausias šios ko
misijos įspėjimas visiems 
rūkytojams, kad jie gerai 
apgalvotų, ką jie daro, kad 
rūkymas sudaro didelį svei
katai pavojų ir net gali pri
vesti prie mirties.

Prieš tokį patvarkymą, 
žinoma, išstojo tabako trus- 
tas. Jis nesigailės milijonų 
dolerių, kad tik nereikėtų 
ant cigarečių pakelių tokio 
užrašo turėti.

Santiago. — Čilės prezi- 
d e n t a s Frei nepatenkino 
kairiųjų reikalavimo nacio-, 
nalizuoti Jungt. Valstijų 
vario kompanijų kasyklas, 
bet nutarė imti didesni pel
no procentą.

Ragina Nixoną daugiau rūpintis 
visuomeniniais reikalais

Washingtonas. — Senato
rius J. K. Javits, liberalas 
republikonas, reiškia nepa
sitenkinimą Nixono admini
stracijos politika. Jis nuro
do, kad karo reikalai netu
ri būt statomi pirmoje vie
toje ir kad karas turėtų 
būt greitai baigtas.

Jąvits ragina prezidentą 
pasukti savo veiklą į visuo
meninius reikalus, kurie tu
ri būti pirmoje vietoje. Jis 
nepatenkintas, kad Nixono

administracija dar nieko 
nedarė kovai su skurdu, ku
rio naikinimui reikia dides
nių priemonių.

Senatorius nori, kad se-. 
natori a i ir kongresmanai 
daugiau susidomėtų admi- 
nistracijos užsienine ir vi
dine programa.

Praga. — Čekoslovakijos 
darbo unijos užgyrė Kom
partijos gen. sekr. Husako 
programą.

Dešinieji patenkinti 
teisėju Burgeriu

Washingtonas. — Reak
cionieriai ir kiti dešinieji 
labai patenkinti prez, Nixo
no paskirtu Burgeriu Aukš. 
Teismo vyriausiu teisėju.

Ra s i s t i n i s senatorius 
Eastlandas iš Mississippi 
valstijos sveikina Nixoną, 
kad paskyrė “labai gerą 
žmogų”.

Bukareštas. — Rumunijos 
Kompartija sutiko atsiųsti 
atstovus į Maskvą birželio 
5 d. dalyvauti pasaulinia
me komunistų suvažiavime.

Žmona sužeidė savo 
vyrą Rooseveltą

Geneva, Šveicarija.—Žmo
na peiliu sužeidė savo vyrą 
James Rooseveltą, Vyresnį
jį buvusio prezidento F. D. 
Roosevelto sūnų.

Ji dabar paleista po 50, 
000 frankų užstatu iki teis
mo ir daktarų tyriama, ar 
ji pilnai protiniai sveika.

Paryžius. — spaustuvi
ninkų streikas uždarė ketu
ris Paryžiaus laikraščius.

Kairas. — Egiptas skel
bia, kad numušė vieną Iz
raelio lėktuvą ir penkis nu
vijo atgal į Izraelį.
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Senatorius F. Kennedy teisus
PRAEITĄ; savaitę baigėsi mūšiai už Apbia kalno 

viršūnę Vietname. Mūšiai buvo baisūs. Amerikiečiai pa
darė vienuolika puolimų. Kovoje krito 43 amerikiečiai. 
Daugiau kaip 300 yra sužeistų. Daug jų veikiausia 
liks paliegėliais visam gyvenimui.

Mūšiai baigėsi amerikiečių laimėjimu. Privertę juos 
užmokėti baisiai aukštų kainą už pergalę, vietnamiečiai 
pasitraukė. Jų irgi, aišku, krito nemažai.

Pasiekus žiniai, kad kova už šį kalną laimėta mūsų 
karinė vadovybė garsiai prabilo apie' didelę pergalę. O 
tą pergalė, pasirodo, buvo ne strateginiu militariniu po
žiūriu, bet grynai “prestižo” išlaikymu!

Už prestižą 43 brangios jaunų vyrų gyvybės ir kitų 
trijų šimtų sveikata!

To jau per daug jaunam senatoriui Edward Kenne
dy. Visą šią kruviną kovą tik už prestižą jis pavadino 
beprotybe. Jis pasmerkė tokį militaristų nepaisymą jau
nų amerikiečių gyvybės.

Senatorius Kennedy pasielgė labai teisingai. Užė
mimas Aphia kalno viršūnės nė per colį nepastūmėjo 
Vietnamo karą pirmyn prie pabaigos. Kaip tik priešin
gai. Tik dar kartą įrodė, neįmanymą pasitikėti preziden
to Nixono priesaikavimu, kad mes, einant Paryžiuje de
ryboms, norime sumažinti Vietname, mūšius ir kraujo 
liejimą. Kalba apie sumažinimą kraujo liejimo, o mili- 
tarinėms jėgoms įsako nesigailėti kraujo ir gyvybių ve
dimui puolimo už paėmimą be jokios militarinės vertės 
kalno viršūnės!

Gerai būtų, kad ir kiti senatoriai ir kongresmanai 
viešai pasmerktų prezidentą ir jo komandoje mili ta ris
tus. Tokie protestai ir pasmerkimai labai daug reikštų 
privedimui šio karo prie pabaigos.

Prez. Nixonas tarsis su Thieu
ANĄ dieną savo kalboje apie Vietnamo karą prez. 

Nixonas pasigyrė, kad jo nuomonė' apie karą pilnai šil
ti Aką su Saigono valdžios jprezid'ento Thieu nusistatymų. 
Jis davė suprasti, kad ir jo aštuoiii pasiūlymai turi Sai
gono militaristų užgyrimą. ' ’ ; ‘

Bet greitai pasirodė, kad Thieu kitaip galvoja. Ūž 
dienos kitos Thieu viešai pareikalavo susitikimo su prez. 
Nixonu. Ir labai skubomis Nixonas sutiko tokį pasima
tymą turėti. Susitikimas ir įvyks birželio 8 dieną.

Kalbama, kad Thieu bijosi, kad mūsų prezidentas 
nenusileistų Pietų Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo Fron
to ir Šiaurės Vietnamo reikalavimui, jog būtų sudarytą 
koalicinė valdžia, kuri prižiūrėtų ir pravestų visuotinus 
rinkimus dėl sudarymo Pietų Vietname pastovios val
džios. Aišku, kad į tokią valdžią turėtų įeiti ir Pietų 
Vietnamo komunistai. O Saigono militaristai ir Thieu 
nė kalbėti nenori apie tokios koalicinės valdžios suda
rymą. Jie nori, kad jie savo rankose laikytų valdžios ga- 

* lią ir kontroliuotų visą situaciją.•

Labai bijomasi, kad prezidentas Nixonas pasiduos 
Thieu reikalavimui ir jį užtikrins, kad koalicinės val
džios sudarymo idėjos Amerika nepriims jokiose dery
bose. Spaudoje nurodoma, kad net dviem atvejais tas 
pat atsitiko su prezidentu Johnsonu. Iš kiekvieno su 
Thieu susitikimo jis sugrįžo su naujais Saigono klikai 
pažadėjimais nesitraukti iš šio barbariško karo, kol Sai
gono valdžios kontrolė ant viso Pietų Vietnamo nebus 
pilnai užtikrinta. Ir po kiekvieno susitikimo prasidė
davo naujų militariniu jėgų siuntimas į Pietų Vietnamą.

Niekas nieko gero iš šio Thieu ir Nixono susitikimo 
nesitiki...

DAUG INFORMACIJOS 
APIE ŠIANDIENINĘ 
LIETUVĄ ;

Tarybinių draugijų drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
sū užsienio šalimis sąjunga 
leidžia net 5 — anglų, rusų, 
penkiomis — anglų, rusų, 
ispanų, prancūzų ir vokie
čių—kalbomis žurnalą “Kul
tūra ir gyvenimas.” Anglų 
kalba “Culture and Life” 
šių metų žurnalo 3 nume
ris daugumoje pašvęstas in- 
for m a c i j a i apie Lietuvą. 
Rašo visa eilė žmonių.

Donatas Rodą duoda 
straipsnį “Lenin and Lith
uania,” L. Diržinskaitė — 
“Lithuania Today,” pasi
kalbėjimas su skulptoriumi 
Gediminu Jokuboniu—“Va
lue of Original Contribu
tion,” architektas O. Švid- 
kovskis — “New Model 
District in Vilnius,” kores
pondento A. Stasiukaičio 
interviu su ministru Jonu 
Velička — Changing the 
Face of the Land,” Adelė 
Ruzgaitė — “Life Itself,” 
Svetlana Levinaitė—“Lith
uanian Chamber Orchest
ra,” J. Keršys — “Lithua
nian Machine Tools,” A. 
Stadalninkas — “Corrosion 
Prevention,” koresponden
tės V. Kazlauskienės inter
viu su prof. Požėla — “At 
the Institute of Semicon
ductor Physics,” Al. Sta- 
dalninkas—“Search for the 
Best Variant,” Vytautas 
Miniotas • —*• “Skipper Jonas 
Jonaitis;” . Laimonas' Tapi- 
n a s — “The ’ Paulauskas 
Quartet,^ D. Kaldziulyte — 
“As Fresh as .Spring Was

.Juozas. Šiupšinskąs —- 
“Apple-Trees They Will See 
in Their Dreams,” Virgili
jus juodakis — “Ba n g a 
Studio Presents,” V. Bogu-; 
šis —1 “Rare Books and 
Manuscripts”, ir kt.

Žurnalas “Culture and 
Life” labai puikiai Techniš
kai atspausdintas, su dau
gybe įdomių nuotraukų.

Per šį žurnalo numerį 
šiandieninė Lietuva gražiai 
perstatoma rusams, ang
lams, ispanams ir vokie
čiams. O kad žurnalas tuo
se kraštuose plačiai skaito
mas, tai nereikia aiškinti.

Jau ir cheminiai ginklai!
VISA šalis tapo nustebinta ir pritrenkta pranešimu 

iš Berkeley, Calif., kad ten gegužės 20 prieš universiteto 
studentus buvo pavartotos cheminės dulkės ir lėktuvai. 
Nacionalinės Gvardijos dalinys išblaškymui ramios de
monstracijos iš helikopterių iš oro sėjo ant studentų biau- 
rias chemines dulkes, kurios pasiekusios žmogaus nuogą 
kūno dalį baisiai ėda, baisiai apnuodija. Žmogus turi 
bėgti ir kuo greičiausiai nusimazgoti, arba chemikalai 
atidarytų ant kūno žaizdas, kurias būtų sunku bepa- 
gydyti.

Pasirodo, kad čia naujas baisus ginklas. Buvo žino
ma, kad mūsų universitetų laboratorijose gaminamos 
nuodingos žmonių žudymui dujos. Dabar sužinome, kad 
taip pat yra pagamintos pavojingos dulkės!

Kas svarbiausia ir “juokingiausia,” tai kad pirmą 
kartą šitas cheminis ginklas tapo išbandytas čia pat 
namie ant mūsų pačių jaunuolių!

Galimas daiktas, kad šios dulkės tam tikrais atve
jais gali būti daug parankesnis įrankis ypač malšinimui 
naminių demonstracijų arba pikieto linijų, negu nuodin
gos (ašarinės ir kitokios) dujos. Jas labai paranku ant 
žmonių sėti iš helikopterių.

VIS GRAŽIOS 
.NAUJIENOS

“Elta” praneša, kad ši 
vasara Lietuvoje pasižymės 
dideliais geologų tyrinėji
mais. Pirmoji jų ekspedici
ja išvyko į Druskininkus. 
Kitos vyks į kitas apylin
kes. Pagal Geologijos insti
tuto mokslinį sekretorių V. 
Kadūną, šiemet Lietuvos 
geologai dalyvaus 20 moks
linių ekspedicijų. Jie apsi
lankys visuose Lietuvos ra
jūnuose.

Arba štai kitame “Eltos” 
pranešime skaitome: “Šiais 
metais Lietuvos statybinin
kai atiduos naudotis tiek 
'naujų vidurinių, aštuonme
čių, pradinių mokyklų pa
statų ir pristatų, kuriuose 
vienu metu galės mokytis 
13 tūkstančių moksleivių. 
Beveik tūkstančiu vyrų pra
turtės moksleivių bendra
bučiai.”

Iš “Eltos” taip pat suži
nome, kad “tik grįžęs iš 
'Maskvos žvaigždžių’ festi
valio geg, 16 d. vėl į gastro
les išvyko solistas Virgili
jus Noreika. Jis pakviestas 
dainuoti Budapešto operos 
teatre, ši išvyka—antrasis 

lietuvių pasirodymas Veng
rijos sostinės operos scen- 
je.”

KANADOS 
KOMUNISTAI 
PROTESTUOJA

Visokios Jungtinių Vals
tijų kapitalo kontroliuoja
mos monopolijos ir konglo
meratai taip sukaustė Ka
nados ekonominį gyvenimą, 
kad Kanados Komunistų 
Partija tame mato didžiau
sią pavojų Kanados nepri
klausomybei. Ji nurodo, kad 
tiek prie konservatorių, tiek 
prie liberalų valdžios tautos 
resursai ir turtai kavalkas 
po kavalko baigiami sušer
ti į Amerikos kapitalo nas
rus. Jei tam nebus užsto
tas kelias, tai tuojau nebe
liks nieko tiems kapitalo 
interesams atiduoti. Komu
nistų partija reikalauja, kad 
“Anti-Combines Act” būtų 
sustiprintas ir padarytas 
pajėgus kovoti prieš j mono
poli jas ir konglomeratus.

LIETUVAITĖ
MILAN OPEROJE

Milano La Skalos afišos, šio
mis dienomis pasiekusios Vil
nių, byloja, kad šiame pasau
linio garso teatre pirmą kar
tą viešai auditorijai .pasirodė 
dainininkė iš Lietuvos. Vals
tybinio akademinio operos ir 
baleto teatro solistė, pasauli
nio studentų ir jaunimo fes
tivalio Sofijoje ^laureatė Gied
rė Kaukaitė, kuri dabar sta
žuojasi mjnėtąmę teatre, ba
landžio pabaigoje drauge su 
italų ir kitų .šalių daininin
kais dalyvavo dVejųųse La 
Skaloje . surūgtuose koncer
tuose/ !

Lietuvių dainininkė šiuose 
koncertuose dainavo arijas iš 
Verdžio operos “Otelo” ir Pu- 
činio “Madam. Baterflai.”

/) i-’!

“KAS NORI ESAMOS 
PADĖTIES?”

Tokiu pavadinimu “Vil
nies” (geg. 17 d.) vedama
jame sakoma:

Milijonierių žurnalas “For
tune” apskaičiavo, kad 5 0 0 
šalies didesniųjų korporacijų 
pelnas 1968 metais žymiai pa
didėjo. Daugiausia p adidėjo 
apie dešimties stambiausių 
korporacijų pelnai. Viso apy
vartos tos 500 korporacijų tu- 
rėjo už $405,300,000,000. 
Gryno pelno jos turėjo $24,- 
200,000,000.

Daugiausia pelnėsi indust
rinės korporacijos, ypač tos, 
kurios gamina karinius reik
menis ir aprūpina kuru ir jė
ga. .

Netenka Aiškinti, kad tos 
korporacijos su galingom lo- 
bėm Vašingtone deda didžiau
sias pastangas palaikyti esa
mą padėtį, tęsti karą, sulai
kant pažangą, palaikyti kon- 
servatyves ir reakcines val
džias.

JAPONŲ PENKIŲ 
PUNKTŲ PROGRAMA

Japonijos prieš atominius 
ir branduolinius ginklus ta
ryba paskelbė savo kovos 
programą. Ji susideda iš 
penkių punktų. Jie yra to
kie:

1. Priešinimasis Jungti
nių Valstijų karui Vietna
me.

2. Užstoti kelią atomi
niam ginklavimuisi.

3. Panaikinti Japonijos- 
Jungtinių Valstijų branduo
linę sąjungą. r ;

4. Išleisti įstatymą, kuris 

gelbėtų atominių bombų au
kas.

5. Sustiprinti tarptautinį 
solidarumą.
Tarybos pranešime apie 

savo programą pabrėžiama, 
kad Vietnamo karas turi 
būti baigtas. Šiaurės Viet
namo keturių punktų ir 
Pietų Vietnamo Išsilaisvi
nimo Fronto šešių punktų 
programos pagrindais.

APIE STUDENTŲ 
MIESTELĮ PRIE 
VILNIAUS

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” R. Užpolevičienė 
labai entuziastiškai rašo 
apie kylantį studentų mies
telį. Ji sako:

Vilniaus pakrašty e, ;prie 
Nemenčinės plento, pradėjo 
kilti naujasis modernus stu
dentų miestelis, kurį sudarys 
universiteto ir Kauno Poli
technikos instituto Vilniaus 
filialo rūmai, šios didelės sta
tybos pradžia padaryta. Jau 
iškilo universiteto ekonomikos 
fakulteto ir KPI mokomosios 
dalies pastatų aukštai. Praeis 
nedidelis laiko tarpas, ir ša
lia jų pradės kilti kitų fakul
tetų rūmai.

Jau 1970 metais turėtų bū
ti pastatyta visa KPI moko
moji dalis.

Praeis keleri metai, ir šim
tai respublikos kolūkiečių ir 
darbininkų vaikų užpildys 
šviesias šio miestelio audito
rijas bei sales.

MŪS METŲ VIEŠKELIAI
Vis dažniau duris manąsias 

ligų ligos vaisto.
Jau seniai kažkur išaugęs 

medis maho ’karšto...
• • • 1 •f,;.-4.x . I • • ■ !

Kaip ši diena, praėjo, 
taip amžius mūs praeis, 

Lyg vaikščiojęs nebūtum 
tu žemės vieškeliais.

Kas pasakys, kiek liko 
mums metų ir dienų,

Akimirkų kiek laukia 
linksmų arba liūdnų ?
Kažin ar daugel kartų 

mums dar laukai sužeis
Ir mūsų džiaugsmui skleisis 

žiedai baltos obels?
Ar spinduliais ilgai dar 

saulužė mus myluos,
Pavasarių kiek sveikins 

varnėnai inkiluos?
Taip skverbiasi į galvą 

įkyrūs klausimai,
Gyvenimo žvaigždė 

kai jau žemai, žemai...
Ne tuo aš graudenuosi 

ir raukiasi kakta,
Kad laikas greit keliauti, 

viešnagė greit baigta.
Bet rūpestis didžiulis 

vis slegia įkyriau,
Jis ant širdies man guli, 

kad maža padariau.
Bet aš tikiu: daug kartų 

alyvos ir obels
žiedais mums puošis žemė, 

sniegas mums dar
pabals -. .

Tegul galva manoji 
žila jau ir sena,

Bet skamba dar krūtinėj 
jaunų dienų daina..

Tegul į amžių bėga 
mūs metų vieškeliai, 

žadu, kol leidžia jėgos, 
aš rankų nenuleist.

Justas Paleckis
1954-1956

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia paruošė savo 
armiją “subversyviniam ju- 
dėjimui ” slopinti, opozici
jai malšinti.

Plačiai pripažintas ir ger
biamas menotyrininkas bei 
muziej i n i n k a s, ilgainetis 
Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus vadovas — 
toks Pauliaus Galaunės gy
venimo kelias. Buvo šita
me kelyje Maskva ir Peter
burgas, Paryžius ir Stok
holmas, Varšuva ir Gardi
nas, bet...

—Bet kiekvienas, tegu ir 
pats ilgiausias, pats pai
niausias, kelias turi savo 
pradžią, — sako profeso
rius.

— Mano pirmosios pėdos 
liko Pagelažiuose, ant da
bartinės Jonavos-Ukmergės 
rajonu ribos. Tenai mano 
gimtinė Tenai širdį jaudi
nantis kampelis. Tėvas bu
vo kalvis, kelerius metus 
dirbo prie Jonavos geleži
nio tilto statybos, vėliau vi
są gyvenimą stovėjo prie 
žaizdro. Gal jau tokia se
nų žmonių dalia — prisi
minti, apžvelgti ir įvertinti 
prabėgusias dienas...
Ryškiai atmintin įsirėžę 

aštuonioliktieji ir devynio
liktieji metai. Jie gaivinan
čiu lietumi nuplaukė per 
Lietuvą, dosniai palaistyda- 
mi ir keldami naujo gyveni
mo daigus.

Nebuvo tada šitų baltų 
plaukų. Nebuvo ir raukš
lių, statmenai kertančių 
kaktą, išvagojusių skruos
tus, rankas. Buvo jaunys
tė — ir veiduose, ir širdy
je. Ji, širdis, lyg seismo
grafas požeminius virpesius, 
gaudė naujuosius žodžius: 
involiucija, Tarybos, darbi
ninkų valdžia, socializmas.

“Tavo rankos nelaikė kū
jo ar,arklo, plytos ar daili
dės kirvio; tu inteligentas, 
tik ką baigęs aukštuosius 
daįįės mokslus; ar revoliu
cijos griaunamoji jėga ne
atrodys tau barbarizmu, ar 
sugebėsi įžvelgti kitas, dar 
stipresnes ir pačias tikrą
sias jos galias — kuriamą
sias?”

“Taip, mano rankos ne
laikė kūjo, bet jis skardi tė
vo delnuose; aš — prasčio
ko vaikas; aš su jais, jiems 
labai reikalingas menas, 
kad žadintų grožio pajau
tą, dvasinį tyrumą.”

Toks buvo dialogas su 
savimi.

Ir Paulius Galaunė pasi
rinko: jis—su Tarybų val
džia.

Vilniuje kūrėsi pirmosios 
tarybinės įstaigos, ir jis 
pradėjo dirbti Švietimo ko
misariato meno skyriaus 
dailės kolegijoje. Vyrai, il
gomis, diržais perjuostomis 
kareiviškomis milinėmis na
cionalizavo dvarus, ir kartu 
su jais valstietiškame veži
me dardėjo Paulius Galaunė; 
tik ne žemę jis matavo, ne 
gyvulių bandas skaičiavo, o 
atidžiai žvalgėsi po “paka- 
jus” — ar nepastebės ver- 
tingesio meno kūrinio, ku
rių ponų rūmuose nestigo; 
jie taip pat turėjo atitek
ti darbo liaudžiai. Sykį jis 
su dailininku V. Didžioku 
viename dvare aptiko tur
tingą dailės kolekciją; į 
erdvią salę netrukus sugu
žėjo buvę kauniečiai: 
triukšmingi, įaudrinti revo
liucijos įvykių, neiešką ki
šenėje “sūraus” žodžio, jie 
staiga nutilo, ir galėjai gir
dėti prislopintą alsavimą, 
ir paskui kažkas ištarė 
“Kaip gražu.” Dailininkai 
suprato: šie žmonės mokės 
vertinti meną: bėgs laikas, 
ir jis, menas, taps būtiny

be, kaip duona, kaip van-"J 
duo ir oras.

Vilniuje jaunos Tarybų 
valdžios rūpesčiu kūrėsi 
muziejai: Tiškevičiaus .rū
muose, — dailės, Pacų — 
taikomosios dailės. P. Ga
launė muziejams atidavė ne' 
vieną dešimtį valandų; be
je,' jų neskaičiuodamas, 
dažnai neskirdamas dienos 
nuo nakties, nes tada visi 
taip dirbo. Aišku, stigo pa
tyrimo, nuovokos, būta ir 
klaidų,■ “perlenkimų,” tik 
vieno jiems niekas negalė
jo prikišti — nenuoširdu
mo.

— Ar neatvažiuotumėte 
i Maskvą bei Petrogradą ?-- 
1919 m. vasario pradžioje 
pasakė P. Galaunei Švieti
mo komisariatp vadovai.— 
Reikia pargabenti į Lietu
vą meno vertybes.

Vasario dešimtąją kar^w M 
su V. Čiurlionyte ir J. Tsff- 
lat-Kelpša jis jau bildėjo į 
Maskvą. Tai buvo nepapras
ta viešnagė Tarybų Rusi
joje: Čiurlionytę priėmė 
Leninas; jis pasirūpino, kad 
nežūtų genialieji M. K. 
Čiurlionio kūriniai, kad jie 
sugrįžtų į kūrėjo gimtinę.

Vasario 20-ąją išvažiavo 
į Petrogradą: reikėjo par
gabenti Vilniaus universite
to biblioteką, Vilniaus ob
servatorijos vertybes, Vil
niaus centrinį archyvą.

Petrogradas tada buvo 
panašus į sujudintą avilį: 
visi skubėjo, lakstė, turėjo 
aibes reikalų. Paulius už
suko į vieną įstaigą, į kitą; 
visur stikdavo nuoširdžiai, 
bet kartu ir skėstelėdavo^ 
rankomis:1 “Broliuk, dova
nok mums, negalėsime tau 
padėti, tiesiog paskendę rū
pesčiuose

Ką daryti?
Padvejojęs, pasvarstęs, 

Paulius ryžosi: kreipėsi į 
Anatolių Lunačarskį, tuo
metinį Tarybų Rusijos Liau
dies švietimo komisarą, Le
nino bendražygį.

— Nenusiminkite. Štai 
jums raštas, kad kiekviena 
mūsų komisariatui pavaldi 
įstaiga privalo teikti jums 
pagalbą.

Tačiau ne visos įstaigos 
buvo pavaldžios Švietimo 
komisariatui. Ir Galaunė 
ryžosi dar drąsesniam 
žingsniui: jis'pravėrė Smol- 
nio rūmų duris. Jį priėmė 
Lenino sekretorė Jelena 
Stasova. Klausėsi susido
mėjusi. Atsistojo:

—Kaipgi! Kaipgi! Jūs 
teisus. Negalima atidėlioti 
vertybių sugrąžinimo į Lie
tuvą.

Ir dabar reikalai pajudė
jo kur kas spėriau.

... Profesorius pažve l g ė 
pro langą.

—Ir tada snigo. Ir Vil
niuje, ir Maskvoje, ir Pe
trograde... Ir tiesiog nesino
ri tikėti, jog prabėgo pen
kiasdešimt metų. Viskas 
taip apčiuopiama ir relje
finga, taip gyva širdyje — 
sakytum, "buvo vakar, už
vakar, na, prieš metus — 
porą*..

R. R.

Brazile Karnaubo, ku
riai dabar 42 metai, ištekė
jo, turėdama 14 metų. Ne
seniai ji pagimdė trisdešimt 
antrą berniuką. Iš 32 vaikų 
išgyveno 25. Jos šeimoje 
jslu 30 anūkų.

Italijoje pernai daugiau 
kaip 309 tūkstančiai žmoniif 
paliko kaimą.
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Antradienis, Gegužes (May) 27, 1969

JUOZAS MIKUCKIS

Mane prisiminusiems
Amerikos menševikų laik- , 

raščio “Naujienos” 1968 m. 
lapkričio 8 d. ir lapr. 19 d. 
numerius gavau praeitų 
tų metų pabaigoje. Tuose 
numeriuose tilpo du straips
niai: “Statyba Lietuvoje” 
ir “Apie karininka ir poe
tą Juozą Mikuckį.” Straips
niuose minima mano pavar
dė, kaip buvusio karininko, 
ir buvusio poeto. Kad bu
vau karininku — tiesa, o 
poetu netik esu buvęs, bet 
esu dabar ir liksiu. Į pigaus 
pobūdžio ir išvalkioto žargo
no straipsnius galvojau vi
sai neatsakyti, bet juos pa
rašė gerai man žinomi: 
Stasys Juškėnas ir Juozas 
Pronskus. Juozą Pronskų 
pažįstu dar iš 1918 metų, 
kaip ištvermingą turistą ir 
gerą rašvtoją;žurn a 1 i s t ą.

k jĮuozas Pronskus skyrė 
man epitetus “mulkintojo, 
išverstaskūrio.” Šios pa
vardės mane įžeidžia ir pa
našiais epitetais galėčiau 
pigiai atsikirsti, bet mano 
vardas ir amžius neleidžia 
to daryti.

O aš liksiu tuo pačiu 
lietuviu

Dar būdamas JAV lietu
viu spaudoje pastebėjau pa
sižymėjusį buržuazinės Lie
tuvos kariuomenės, šaulių 
sąjungos ir policijos meti
nių, biografijų, nekrologų 
ir panašių įvykių aprašinė
toja Stasį Juškėną, nors tai 
galėjo padaryti išeivijoje 
esantieji tu dalinių aktyvūs 
dalyviai ir net steigėjai. 
Todėl nenustebau, kad ir 
“Naujienose,” buvęs smeto
ninės ir hitlerinės policijos 
pareigūnas St. Juškėnas, 

♦ado progos išmiklinti1 savo 
plunksną tikslu prajuokinti 
“Naujienų” skaitytojus ma
no pavardės rašymu ir ta
rimu. Tiesa sakant, savo 
pavardės nesutrumpinau ir 
nepakeičiau, kaip daugelis 
lietuvių išeivijoje. Vadin
kite mane, kaip norite: Mi- 
kuckiu ir Mikutzkiu, aš lik
siu tuo pačiu lietuviu-patri- 
otu Juozu Mikuckiu, nes 
meilė Tėvynei įrodoma ne 
tik jos gėrybėmis besi
džiaugiant, bet kartu su ja 
i r nedateklius pak e 1 i a n t. 
Tai aš jau įrodžiau savo 
raštais ir darbais, dar anks

tyvoje jaunystėje nuo 1905 
^metų.

Tiesa, kad 1940 m. Lietu
vai žengiant į socializmą ir 
įsijungus į Tarybų Socia- 
alistinių Respublikų šeimą, 
kartu su daugeliu buržuazi
nės Lietuvos valdžios par
eigūnų ir reakcionierių, bu
vau patalpintas Kauno Sun- 

u kiųjų Darbų Kalėjiman. Tų 
* išgyvenimų, kuriuos smul

kiai aprašo St. Juškėnas, 
nepatyriau. Stebiuosi St. 
Juškėno turtinga vaizduo
te, kai jis su pasigardžiavi
mu rašo apie “enkavedis
tų” norą mane nužudyti, 
mušimą ir kankinimą. Man 
visai neaišku, ko tais me
lagingais prasimanymais 
St. Juškėnas nori pasiekti 
ir kuo jam čia užkliuvo Mi- 
kuckio praeitis? Tikrai, ne
žmoniškumo jausmais ve
damas, jis tai padarė. Bū
tų gerai, kad St. Juškėnas, 
rašydamas prasimanymus 
apie Mikuckį pasitartų (ką 
jis jau kartą ir padarė) su 
protingu ir taktišku juris- 
tu-humanitaristu Petru 
Stankevičiumi. Tasai jam 

MtJt^ušintų įkaitusią makau
lę. Jei St. Juškėnas 1940 

Wnetais išvengė Mikuckio li
kimo, tai gal tik todėl, kad

jis mokėjo ir moka prisi
taikyti.

Ponas Juškėnas 
hitlerininkų uniformoje
Tiesa, aš iš Lietuvos į Vo

kieti ją išvykau, kaip dva
rininko dukros Vakselytės 
vyras, žmonai įrodžius, kad 
ii vokiečiu kilmės. St. Juš
kėnas, nežinau kokios kil
mės moterį vedęs, bet į Vo
kietiją taip pat atvyko prieš 
Il-ojo pasaulinio karo pra
džią, įrodęs vokiškumą 
tai pateisinti įlindo į 
kiečių uniformą: jam 
pasisekė “prisitaikyti.”

Kiek mano pavardę links
niuodamas St. Juškėnas pra
juokino “Naujienų” skaity
tojus — nežinau, bet, kad 
iis mėgsta ne tik juokinti 
kitus, bet ir pats juoktis— 
man žinoma. Pavyzdžiui, 
gal ponas Juškėnas prisi
mins, kaip jis hitlerininko 
uniformoje stebėjo šokdina
mus ant įkaitusio asfalto 
basus lenkus ir kitus kace- 
tininkus, arba, dar juokin
gesnis • numeris, kai Juškė
nas gėrėjosi, kaip ant to pa
ties asfalto baigsis rungty
nės tarp vyrų-kacetininkų, 
kuriems buvo pririšama už 
lyties organų virvutė ir nu
galėtoju tapdavo stipresny
sis, nutraukęs nuo asfalto 
savo rangovą. Bet tie keli 
“juokingi” epizodai, tai 
smulkmena iš tų “audrin
gų” St. Juškėno išgyveni
mų.

Po šios mažos įžangos, 
leidižu sau priartėti prie J. 
Pronskaus straipsnio. Galiu 
dar pakartoti, kad staty
boms Lietuvoje rodos ga
lo nebus. Stato visas pa
saulis. Taigi ir visame pa
saulyje statybai galo ne
bus. Tepasidairo J. Prons
kus ir pamatys, kad greti
mai jo vyksta statyba. Aš, 
stebėdamas statybas Lietu
voje, džiaugiuos ne “nuduo
damas,” bet nuoširdžiai 
džiaugiuos. Lietuvoje aš gi
miau, augau, gyvenau ir 
dirbau. 1 Mačiau Tėvynę 
prie įvairių režimų ir įvai
riose ekonominėse padėty
se. Ir kaip galima nesi
džiaugti, kada matai tokiam 
mažam krašte kylant nau
jų fabrikų kontūrus, dai
lias gyvenvietes, modernių 
namų kvartalus...

Lietuva buvo sugriauta
J. Pronskui turbūt žino

ma, kad Lietuvoje karo me
tais buvo sugriauta eilė 
miestų: Šiauliai, Alytus, 
Kybartai, Raseiniai, Vilka
viškis ir daug kitų. Dabar 
miestai — žali, buvo nau
jai išplanuoti ir daugumoje 
jau atstatyti. Likę seni na
mukai, paprastai griauna
mi, kad negadintų bendro 
vaizdo. Gyvenamieji namai 
statomi daugiaaukščiai su 
visais patogumais: vonia, 
šiltu-šaltū vandeniu, dujo
mis. Kiekvienas butas gy
ventojams skiriamas eilės 
tvarka tam tikrų komisijų, 
kurios kruopščiai tiria butų 
skirstymą atsižvelgdamos: 
kiek laiko žmogaus ar šei
mos išgyventa tame mies
te, koks šeimos sąstatas, 
profesija, materialinė padė
tis, ar neturi kitur nuosa
vo namo ar buto ir 1.1. Yra 
šeimų, kurios dar naudoja
si bendra virtuve, bet su 
laiku šis klausimas atpuls. 
Žinoma, pirmoje eilėje ap
rūpinami specialistai, kurie 
baigę mokslą nukreipti į ga- 
mylką. Kadangi gamyklą 
negali apseiti be specialis-

ir 
vo- 
vel

to. Arba, nugriovus namą, 
statybą vykdomame kvar
tale, šio namo gyventojai 
be eilės aprūpinami butais. »

Gal J. Pronskus galvoja, i 
kad Lietuvoje valdžia stato 
daugiaaukščius namus ir i 
jų apgyvendinimui laukia, ‘ 
kol atvyks iš kitų respubli- . 
kų šeimos? Tokia nuomo
nė — klaidinga, nes tebe
vykstant nąmo statybai, 
šimtai vietinių gyventojų 
laukia savo eilės.

Apie statybas ir poilsio 
vietas

Perskaitę mano atsakymą 
J. Pronskui, buvusieji Lie
tuvoje, ar naujai atvyIrstan
tieji, gal nebesistebėsite, 
kam reikalinga tokia milži
niška statyba.

Sunku man aiškinti Jums, 
Lietuvoje nebuvusiems, apie 
statybas ir poilsio vietas 
Lietuvoje. Visi kurortiniai 
miesteliai pasipuošę skait
lingais poilsio, gydymo 
namais: Palanga, Druski
ninkai, Birštonas, Likėnai, 
Kulautuva ir kiti. Poilsio 
namai — profsąjungų arba 
žynybiniai (gamybini n k ų, 
rašytojų, menininkų, pre
kybininkų ir t. t.). Juose 
poilsiauja profsąjungos ke
lialapiais (dažniausia poil
siautojui nieko nekainuo
jančiais, nes apmoka darbo
vietės profsąjunga) aprū
pintas profsąjungos narys 
arba žynybinės organizaci
jos atsiųstas darbuotojas 
gal būt net su šeima. Į prof
sąjungų sanatorijas ar po
ilsio namus pasitaiko poil
siautojai ir iš kitų tary
binių respublikų, nes prof
sąjungos keičiasi tarpusa
vyje kelialapiais. Pavyz
džiui, esanti kooperatinin-' 
kų sanatorija “Žuvėdra” 
Palangoje priima poilsiau
tojus iš Užkaukazės (Gru
zijos, Armėnijos, Azerbai
džano), o į ten vyksta gy
dytis • mūsų kooperatinin
kai. Man poilsiaujant 
Druskininkuose, atkreipiau 
dėmesį į statomą šiuo metu 
aukščiausią Druskininkuose 
pastatą. Susidomėjau. Pa
siteiravus sužinojau, kad 
tai būsimas modernus pen
sionas, kuriame ateity gy
dysis pensininkai iš Vaka
rų Europos: Prancūzijos, 
Anglijos, Vokietijos ir t. t.

Baltijos pajūryje man 
yra tekę būti prieš 40 me
tų. Tada ten ilsėjosi ne
gausus, rinktinis poilsiau
tojų būrelis. Praėjusią va
sarą Palangos paplūdimyje 
pamačiau tūkstančius vasa
rotojų, tame tarpe net du 
negrus. Mano nuostabai čia 
atsipažinau buvusią savo 

, tėvo samdinio šeimą, kurie 
dabar dirba kolūkyje. Toks 
vasarotojų masiškumas ro
do kurorto populiarumą. 
Kas įvyktu, jei poilsiautojų 
nebūtų? Kurortas išnyktų.

Gerai pažįstu malonią 
“Vienybės” redaktorę ir šio 
laikraščio bendradarbę 
Pranę Lapienę, kuri lankė
si Lietuvoje ir visada neša
liškai atsiliepia apie Lietu
voje nuveiktus darbus. Ti
kiu ir įvykusiam Pr. Lapie
nės pokalbiui su lietuviu 
“reikšmingą tarnybą uži
mančiu inteligentu” iš Lie
tuvos. Pokalbis, apie Lietu
vos nupirkimą ar pasiūly
mą kiek vienam išeiviui 
pirkti butus Lietuvoje, 
man atrodo jauno žmogaus 
fantazija ir aš stebiuos,kaip 
J. Pronskus galėjo į tai 
rimtai pažiūrėti. Nors ži
noma, gal J. Pronskus ir ge
rai padarė, savo straipsnį 
užbai g d a ri! a s nuotaikinga 
pasakėle. i

“Šventasis” susirūpinęs
Net “dievo namuose”

Neramu net pačiuose 
“dievo namuose”. Prieš ka
talikų bažnyčios hierarchi- 
j o s konservatyvumą, j o s 
tarn avimą imperializmui 
stoja dalis žemesniųjų dva
sininkų, ypač išnaudojamo
se šalyse — Afrikoje, Loty
nų Amerikoje...

Neseniai Bogotoje (Ko
lumbijos sostinė) įvykusi 49 
dvasininkų konferencija, po 
keturių dienų diskusijų ir 
ginčų, priėmė katalikų baž
nyčios hierarchijai nelauktą 
ir nesitikėtą rezoliuciją. Ši 
rezoliucija nukreipta prieš 
“imperializmą ir neokoloni- 
jinę buržuaziją”, kritikuo
ja partijas, kurios “tarnau
ja užsienio monopolijom.” 
ragina sudaryti “revoliuci-

Povilas VI duoda interviu 
žurnalistams. Iš Jungtinių 
Tautų tribūnos jis sako po
litinę kalbą. Lydimas kardi
nolų, foto reporterių ir kino 
operatorių, popiežius lėktu
vu skrenda į Artimuosius 
Rytus, Indiją, Portugaliją, 
o vidurvasaryje, palikęs 
Vatikaną, sako skrisiąs net 
į juodąjį žemyną—į Afriką.

Tokios turistinės kelionės 
labai jau nebūdingos kata
likų bažnyčios valdovams. 
Popiežiai šimtmečiais buvo 
įpratę , kad visų šalių že
miškieji vadai ir aukštieji 
bažnyčios dignitoriai politi
niais ir dvasios reikalais 
kreiptųsi į popiežių jo re
zidencijoje Vatikane, nuo
lankiai bučiuotų jo šilkinę, 
brilijantais papuoštą kur
paitę.

Deja, paskutinieji dešimt
mečiai daug ką pakeitė. 
Naujos idėjos, pažangios 
mintys vis plačiau užvaldo 
žmoniją. Mokslas skverbia
si į visatos ir gamtos pas
laptis, vystosi kultūra ir 
mokslas, technika ir švieti
mas. Vis mažiau žmonių są
monėje lieka vietos dievui 
ir religiniams prietarams.

Naujų idėjų plitimas 1
Pa g r i n d i ni s veiksnys, 

plaunantis katalikų bažny
čios pamatus, tai marksisti- 
nių-lenininių idėjų plitimas. 
Jau Pijus XI savo 1937 me
tų kovo 19 d. enciklikoje 
pripažino, kad didžiausią 
grėsmę religijai sudaro ko
munistinės idėjos, “kurios 
apima visus kraštus, dide
lius ir mažus, kultūringus 
ir mažiau kultūroje pažen
gusius, taip kad žemėje ne
bėra kampelio, kuris būtų 
jų nepaliestas.”

Pijus XII mokslinio ko
munizmo plitimui sulaikyti 
ėmėsi įvairių žygių: vykdė 
antikomunistinę propagan
dą ir politiką, laimino Hitle
rį, užpuolusį Tarybų šalį, rė
mė “šaltojo karo” iniciato
rius. Deja, matyt, dievas 
neparėmė savo vietininko...

Ir kitur
“Avelės” ėmė krikti net 

ir ten, kur socializmas dar 
neįsigalėjęs. Prancūzijos ka
talikiškos spaudos leidėjas 
ir redaktorius žoržas Urde- 
nas beviltiškai aimanuoja, 

. kad “dauguma iš mūsų dar 
esame krikščionys tik įpro- 

. čio dėka. Mes dažnai susi- 
, duriame su mechanišku re- 
. ligi jos įsakymų vykdymu: 

už jo slepiasi abejingumas, 
kuris vis auga ir gali pri- 

( vesti prie bet kokio religi- 
, nio jausmo išnykimo. Dide- 
. lė dalis mūsų liaudies — 
, žmonės turintieji techninį ir 

mokslinį pasiruošimą, jau 
nusigręžė nuo bažnyčios”.

nį frontą, sugebantį sutrau
kyti esamas grandines ir at
verti kelią į šviesesnę atei
tį.” Iš esamos sunkios pa-' 
dėties, nurodo—rezoliucijos 
autoriai, “galima išeiti per 
tikrą revoliuciją, sugeban
čią atimti valdžią iš viešpa
taujančių klasių. •. suku
riant socialistinio tipo vi
suomenę”.

Popiežiui, o pagaliau ir 
visai katalikų bažnyčiai, 
toks grupės dvasininkų pa
reiškimas buvo perkūno 
smūgis iš giedro dangaus!...

Štai ir tenka Povilui VI 
leistis nuo purpurinio dievo 
vietininko sosto net į juodą
ją Afriką. Gal, sako, pavyks 
ką padalyti, kad afrikie
čiai, vejantieji lauk baltuo
sius kolonizatorius, kartu 
neišvytų ir sutanotų jų tar
nu.

A. Martinonis

Jeigu šiandien būtų gy
vas Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis ir lėktuvu 
skristų į Klaipėdą, jis pa- 

Imatytų nepakartojamą, 
čiurlionišką jūrą. Jei būtų 
rytas, pro rūką nesimaty
tų nei ryškių kranto kontū
rų, nei horizonto brūkšnio, 
nei pilko Baltijos vandens, 
o tik dešimtys didžiulių 
vandenyno laivų, pluduruo- 
jančių* tiesiog... debesyse. 
Ši iliuzija tokia tikra, jog 
atrodo — iš tiesų matai ne 
jūrą, o vieną nuostabiau
siųjų Čiurlionio drobių.
... Didžiausiai meno. nuo
stabai Čiurlionio “paveiks
lu” tos dienos . atradimai 
nepasibaigė. Klaipėdos pre
kybos uoste sutikai].,..

. . Gedimino ainį!
Tai—j aunas, a u k š t a s, 

juodplaukis vaikinąs, tik 
prieš keletą dienų paskir
tas prekybos uosto viršinin
ko pavaduotoju.
. —Edmundas Albrechtas,- 

’ prisistatė, tvirtai paspaus-.
damas ranką.

—Keista, pirmą kartą gir
džiu tokią pavardę, -— pri
sipažinau, skamba lyg ir 
nelietuviškai.

—Gryniausias lietu vis,- 
atsakė man nuoširdžiu šyps
niu. — Ir mano tėvai, ir se
neliai, ir jų tėvų tėvai nuo 
neatmenamų laikų Šiauliuo
se... Pasakysiu jums kaip 
paslaptį, — patylėjęs pri
dūrė, — neseniai sutikau 
savo dėdę, didelį mėgėją 
knaisiotis po senienas, tai 
jis pasigyrė suradęs'doku
mentą, pagal kurį išeitų,

buvęs

PLAUKITE, LAIVAI...

Tas Lietuvos langas į 
platųjį pasaulį

(Specialiai “Laisvei”) 
jog mūsų sentėvis
vienas iš daugelio didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino sūnų. Tas Gedimi- 
naitis kažkokiu būdu buvęs 
įšventintas į riterius ir už 
nuopelnus jam suteiktas 
Albrechto vardas. Taigi, 
nori — tikėk, nori — ne.

Suradus bendrą, abiems 
įdomią temą, pokalbis greit 
susimezgė. Sužinojau, kad 
į, jūrininkus iš šeimos išė
jęs vienintelis. Kuris pa
auglys vaikystėje nesvajoja 
būti jūrininku. Tik jam ši 
svaja, metams bėgant, neiš
tirpusi, tik jis gal kiek at
kakliau už kitus į ją ėjęs. 
Paradoksalu, bet jūrą pir
mą kartą išvydęs... Ode
soje (didžiausias Juodosios 
jūros uostas). Čia įstojęs į 
vienintelį tada Tarybų Są
jungoje Jūrų laivyno inži
nierių institutą, jūrų trans
porto 
tetą.
grįžo į gimtinę, pradėjo 
dirbti
uoste. Per aštuonerius me
tus palipė jo aštuoneriais 
laipteliais aukštyn — nuo 
eilinio dispečerio iki uosto 
viršininko pavaduotojo.

Jis pasakojo ir nuolatos 
atsakinėjo ir begales tele
fono skambučių. Darbas 
nelaukia. Vienam atsako 
trumpai: “Bravo! Šaunuo
lis” Kitą pabara, kartais 
net gana piktokai. Jį gali
ma suprasti: uostas dide
lis, darbų aibės, viskas tu
ri eiti sklandžiai, kaip tiks
laus laikrodžio mechaniz
mas.

eksploatavimo fakul- 
Baigęs mokslus, su-

Klaipėdos prekybos

‘ Kaip muziejuose eksponatai 
Tarp dvigubų stiklų, 
Senos, 
Nykstančios kaimo svirtys 
Tarp dvigubo dangaus: 
Vienas
Giliai po kojom.
Kitas
Aukštai virš galvos.
Vieną kartą per savo gyvenimą 
I pievas išeina grebliai, 
Grebia žiedus lyg žarijas, 
Šeria baltą menulio žirgą — 
Gali tu nujoti visur, 
Kur buvai.
Vieną kartą per savo gyvenimą 
šukos šukuoja miegančių galvas 
Plaukus žilus iššukuoja.
Vieną kartą. . .
(O niękam neprasitarti!) 
Svirtys

Mane pagirdė
Ne vandeniu dangumi.

Algirdas Verba

Lyg sulėtintam filme eina.
Baugiai girgždina durų vyrius. 
Ir riestainiai, pigieji riestainiai 
Mėgstamiausi jų suvenyrai.

Tarp reklamų, madų, sijonukų, 
Graudžiai paprastos, graudžiai didingos. 
Lyg nuo kryžių nužengusios mūkos, 
Tarsi sąžinė—skrupulingos.

Joms čia viskas brangu ir keista.
Toks pamišęs amžiaus skubrumas.
Jos’ niekaip negali atleisti
Jaunystei begėdiškumo^

J «*• I

Aš žinau, jog ilgai neištvertų 
Tarp asfalto, betono varžtų. 
Ir nešiojuos delne lyg skeveldrą 
Išlydėjimo ašarą karštą.

Algirdas Verba

Nors ir ne Roterdamas...
—Per mūsų rankas, tiks

liau portalinius kranus ir 
uosto sandėlius, kasmet 
pereina daugiau kaip trys 
milijonai tonų krovinių. 
Vienu metu krauname ar 
iškrauname apie 8-12 laivų.

—Daug tai ar mažai? — 
paklausiau.

—Žiūrint su kuo lyginsi
me. Jeigu su senąja prieš
karine Klaipėda, tai ma
žiausiai keturis-penkis kar
tus daugiau. Tik vargu ar 
šitoks palyginimas būtų 
tikslingas. Juk visas gyve
nimas per pastaruosius de
šimtmečius neatpažįstamai 
pasikeitė. Kai galvoju apie 
Klaipėdą, visada prieš akis 
iškyla Roterdamo uostas. 
Įsivaizduojate, ten per die
ną galima pakrauti ar iš
krauti net visą šimtinę lai-. 
vų. Tai bent flotilė!

—Na, nieko, — padirbė
sime, pasimokysime, paūgė
sime, — svarsto jis. — Taip, 
taip, mes gi dar tik vaikiš
čiai, kurie vos pirmas kel- 
niotes tesugebėjome išaugti. 
O ten, seni, barzdoti jūrų 
vilkai. Bet seni sensta,

O jauni auga
Dar nepasitaikė nė vieno 

keliauninko, kuris, užklydęs 
į Kuršių Neriją, galėtų pa
sigirti, kad kuriame nors 
pasaulio kampelyje matęs 
nuostabesnes kopas. O jū
rininkai dar priduria, kad 
vargu ar daug pasaulyje to
kių ramių, patogių uostų, 
kaip Klaipėda. Marui už
utekyje, nerijos apsaugota
me, net ir štormų metu di
delės bangomūšos nebūna. 
Be to, šiaurinėje Baltijos 
dalyje- tai dar ir vieninte
lis neužšąlantis uostas.

Todėl pastaraisiais metais 
tiek daug dėmesio skiriama 
jo .statybai. Kiek dar čia, 
rodos, seniai džiaugėmės 
Baltijos laivų statykla, pla
čiai išaugusiu ir sustiprėju
siu žvejybos laivynu. Da
bar vėl geros žinios: įsikū
rė ir savas, lietuviškas pre- 
kvbos laivynas, statoma di
džiausia Pabaltijyje laivų 
remonto įmonė, kuri dar 
šiemet pradės taisyti pačius 
didžiausius ir moderniau
sius jūrų laivus.

Beje, šiam naujajam 
Įrenginiui jau pritrūko vie
tos mariose. Teko pasi
kviesti į talką galingas žem
semes ir “praplatinti” ma
rias, iškasant nedidelę Ma
rių gatvelę. Kaip taikliai 
pastebėjo vienas žurnalis
tas, marios pasiėmė savo 
vardo gatvę.

Grįžtant prie prekybos 
uosto, tolesnis jo valdų plė
timas susiduria su ta pa
čia problema, kur berengti 
naujas krantines. Visų ma
rių juk uostu nepaversi. 
Gaila tokio nuostabaus

1 gamtos kampelio.
Sunku pasakyti šiandien, 

kokį šio uždavinio sprendi- ‘ 
mą suras mokslo vyrai. 
Aišku tik viena — šitoks 
uostas turės augti. Lietu
vai reikalingas platus, erd
vus langas į pasaulį. Na, 
bet palikime šitai ateičiai, o 
kol kas
Plaukia ir plaukia laivai...

Vieni kantriai stovi rei
de ir laukia savo eilės prie 
krantinės, kiti, atsisveikin- , 
darni ūktlėję, nuskuba į pa
dūmavusius jūros tolius.

Šimtai atkaklių žemai
čių, visada branginę jūros 
dovanas, komanduoja ga
lingiems portaliniams kra
nams, pakraudami ir iš
kraudami Lietuvos popie
rius įmonių įrengimus iŠ

(Pabaiga 4-me pati j



PHILADELPHIA, PA
Buvo sėkminga pramoga
Gegužės 18 d. LLD 10 kp. 

suruoštas pobūvis puikiai 
pavyko. Nors buvo many
ta pesimistiškai dėl paren
gimų lankytojų gretų retė
jimo ir senatvės, bet fak- 
tinai pasirodė, kad pesimiz
mui nebuvo vietos. Svečių į 
pobūvį atvyko daugiau ne
gu tikėtasi, vietinių ir iš to
liau. Matėsi daug jaunų 
žmonių ir keletas kitatau
čių. Metų krūvio prislėgti 
irgi atkiuto.

Valgant linksmino sve
čius akordiono muzika ir 
liaudies dainos. Baigiant 
pietus, svečiai paprašyti pa
remti mūsų spaudą ir bend
rai svarbius pažangius mū
sų judėjimo reikalus. Ir 
svečiai gausiai aukojo. Po 
$10: J. ir E. Katiniai, K. ir 
J. Čiurliai, L. Tilvikas, T. 
Lagicky, N. ir P. Dūdoniai, 
F. Nevardauskas, J. Deltu
va, A. ir B. Gegžnas, P.

ninėje po operacijos yra 
sunkioje padėtyje draugas 
A. Pranaitis. "Taipgi serga 
drg. J. Stasiukaitis. Mirė 
draugė Petronėlė Degutie
nė. Gegužės 19 d. P. Degu
tienė krematorijoje buvo 
paversta į pelenus...

Apie Degučių šeimą turi
me gražių prisiminimų. An
tanas Degutis miręs jau 
prieš 14 metų. Jis buvo ne 
tik pažangus, bet ir stam
bus rėmėjas darbininkų 
reikalų. Degutienė jau bu
vo silpnos sveikatos, veiki
me nedalyvavo, bet pinigiš- 
kai rėmė spaudą. Keletą 
metų ją kankino paralyžius. 
Mirė sulaukus 85 metų. Liū
desyje liko du sūnūs, dvi 
marčios ir du anūkai. Bu
vo labai draugiško būdo, su 
marčiomis, kad ir kitatau
tėmis, puikiai sugyveno.

Antanas ir Petronėlė De
gučiai nuo seniai buvo LLD 
10 kuopos nariai. Degutie
nė gyveno ir mirė pas sūnų 
Adolfą.

LAISVE ~

DETROITO NAUJIENOS
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činskas, H. Burkart family, 
dr. John Donnely; $8—S. ir 
O. Ufier; $7 — F. Jablons
kienė; 'po $5: A. Paliukai- 
tis, D. Gurklis, Ingram, V. 
D u m š a, L. Butvilale, N. 
Keršokes, A. Adomaitis, 
Rožė Merkytė, N. Griciū- 
nienė, P. Paserskis, Gužo- 
nienė, P. Sidabrienė, K. 
Kazlauskienė, P. Bara
nauskas, A. Ramanauskas, 
B. Ramanauskienė, E. Lie
tuvaitė, P. Valentai, L. Pui
dokas, V. Gižauskas; Vaiš
vilienė $4; po $3: E. Mc
Donald, B. Pivaronienė, F. 
Gedv 11 a i t ė, L. Kazlaus
kienė, P. Kaspariūnienė, B. 
Navalinskienė, V. Fergienė;

. Pildis $2.
A. ir B. Ramanauskai au

kojo 2 didelius sūrius, V. 
Gustaitienė—skanų pyragą.

Valgių gamintojos — Tu- 
reikienė ir Paliepienė; pa
tarnautojos — Lietuvaitė ir 
Gustaitienė. Valanti enė, 
Merkis, Kazlauskas, Valan- 
ta atliko visokius reikalin
gus darbus.

Parengimų komisija dė
kinga gaspadinėms, patar
nautojoms, programos atli
kėjams ir atlikėjoms už pa
linksminimą svečių, Rama
nauskams už sūrius, Gus
tai tienei už pyragą ir bend
rai visiems svečiams už at
silankymą ir gausias aukas. 
Ačiū!

“L” Reporteris

Pavasario sulaukus
Gegužės 18 d. būrys dar

bininkiškos spaudos rėmė
jų, susirinkę pas Albertu- 
ką darže, šnekučiavosi apie 
vargus, bėdas. Susirgimai, 
mirimai vargina senosios 
kartos lietuvius. Buvo pra
nešta, kad šiuo laiku ligo-

TAS LIETUVOS 
LANGAS

(Tąsa iš 3-člo pusi.)

tą celiuliozę, Lietuvos ke
liamus — dolomito skaldą, 
Lietuvos gamykloms—pui
kiąją belgišką sodą, garsią
ją, lenkų Silezijos - anglį, 
dujotiekio vamzdžius. Pietų 
Amerikos žalias odas, įvai- 
erius įmonių įrengimus iš 
Vakarų Europos, ryžius, 
medvilnę ir vaisius iš Af
rikos ir daugelį kitų gerų, 
labai reikalingų prekių.

.. .Toks tas mūsų darbš
tuolis uostas, toks tas Lie
tuvos langas į platųjį pa
saulį. Plaukite laivai, gin
taro krašto žmonės jūsų 
laukia!

Eg. Baleišis

R. M.

Chicago, Ill.
Leonas Jonikąs grįžo 

iš ligonines
Gegužės 17 d. draugai 

Adolfas ir Antoinette Ela- 
niai savo automašina iš li
goninės į namus pargabeno 
Leoną Joniką.

L. Jonikas ligoninėse iš
buvo septynias savaites ir 
grįžęs į namus dar ilgai 
bus po gydytojo priežiūra, 

Jo namų adresas:
3437 So. Emerald Ave.
Chicago Ill. 60616
Tel. FR. 6-3601

Baltimore, Md.
Graži, sėkminga pramoga 

spaudos paramai
Gegužės 18 Philadelphiojs 

pažangiečių rengtame pik
nike Merkių sodyboje daly
vavo daug parengimų lan
kytojų iš arti ir toli. Malo
nu buvo vėl pasimatyti su 
draugais philadelphiečiais 
ir iš toli atvažiavusiais 
draugais Ramanauskais, 
Čiurliais ir chesteriečiais 
Dūdoniais, Lipčiais, Šlajum.

Iš Baltimorės buvo 86 me
tų senelis Juozas Deltuva ir 
Petras Paserskis.

Parengimas buvo su me
niška programa. Svečiai 
buvo sužavėti jaunuolių dai
nomis ir muzika.

Rengėjai sakė, iš paren
gimo bus nemažai pelno.

Petras Paserskis

Deguonis upėms
Tokijyje deguonimi sėk

mingai išvalytos upės.
Apie 30 Tokijo upelių bei 

kanalų užteršti atliekomis 
ir biauriai dvokia.

Eksperimen t a i parodė, 
kad išvalius “mirusias upes” 
deguonimi, jose vėl galima 
veisti žuvį.

Valoma buvo siurbliais, 
įtaisytais viršutinėje ir apa
tinėje upės srovėje. Siurb
liai užterštą vandenį įsiur
bė į specialius rezervus, į 
kuriuos buvo leidžiamas de
guonis. Pridėjus kalcio bei 
kalio nitratų, vanduo patek
davo atgal į upę.

Laikraš č i o “Guardian” 
duomenimis, benamių Ang
lijoje yra daugiau kaip 20 
tūkstančių. 100 tūkstančių 
senų žmonių kasmet miešta 
nuo bado. 500 tūkstančių 
vaikų kehcia alkį.

Svečiai
Detroitas yra nepapras

tas miestas, nes svečiai iš 
Tarybų Lietuvos negali jo 
pamatyt-aplankyt. Čia gi
miau ir visą amžių gyvenu 
ir nežinau kas čia yra to
kio ypatingo, kad svečiams 
yra uždrausta jį pamatyt? 
Bet vistiek turėjome progą 
susipažint su keliais sve
čiais iš Tar. Lietuvos.

Prieš porą metų čia lan
kėsi pas savo brolius inži
nierius Antanas Juška iš 
Vilniaus. Pereitais metais 
taipgi lankėsi pas savo bro
lį muzikos mokytoja Vasi
liauskienė iš Vilniaus. Na, 
o šiomis dienomis dar du 
svečiai iš Vilniaus. Vienas, 
Ferdinandas Kaušinis, at
važiavęs pas savo sesutę 
Alesę Paulauskienę parleist 
atostogas. Žada čia būt 
apie tris mėnesius. Kauši
nis yra pensionierius, ir sa
ko, kad jis savo sutaupy
tais pinigais čia atvažiavo. 
Kuomet dirbo, jis buvo na
mų dažytojas.

Bet nepaprastas įvykis ir vime, bet kuomet sugrįžo

turėjo progos susipažint su 
senesniais lietuviais — Jim 
ir Helen Umarais ir jų sū
num Tom; Alese Paulaus
kiene ir jos broliu iš Vil
niaus Ferdinandu Kaušiniu. 
Prie vaišių stalo buvo stai
gmena, kuomet svečias 
Kaušinis pranešė, jog Prof, 
dr. Telyčėnas pasirašė dak
taro diplomą jo dukrelei, 
kuri dabar yra daktarė. Vėl 
visokių linksmų kalbų ir 
graži pažintis.

Serga
Uoli veikėja, visiems ži

noma , detroitiete Natalija 
Astrauskienė, smarkiai su
sirgo ir gegužės 7 buvo pa
daryta sunki ir pavojinga 
operacija. Bet Natalija ei
na sveikyn, ir draugai gali 
ją aplankyti; Ji randasi 
naujoje Providence ligoni
nėje ant W. 9 Mile Road ir 
Greenfield Rd., kambarys 
52L ... *

Natalija Astra u s k i ė n ė 
praleido vakacijas Florido
je, dalyvavo LMS suvažia-

kiai bėgiojo prie svečių 
Rye dukrelės Diane, Judy 
ir Beverly, Pat Stunskie- 
nė ir Ann Bagdon. Bufetą 
aptarnavo klubo iždininkas 
Alfons Rye. Parengimas 
buvo nepaprastas, nes susi
rinko ne tik seni lietuviai, 
bet ir jų sūnūs ir dukros 
su savo vaikučiais, tai bu
vo nepaprastai daug jauni
mo. Prakalbą apie Motinų 
Dieną, kaip ji prasidėjo ir 
ką ji reiškia, pasakė klubo 
pirmininkė St. Masytė. Kal-

bėjo lietuviškai ir angliškai, 
ir ypatingai tiems, kurie 
niekad nėra buvę klube, bu
vo stebėtinas įvykis.

Pietūs pavyko labai ge
rai, ir dabar yra prašy
mas nuo klubiečių, kad bū
tų surengti pietūs pa
gerbimui tėvų. Kažin, ar 
taip įvyks?

Klubas gerai gyvuoja, ir 
ačiū jaunai valdybai, kuri 
turi daug energijos ir pa
sišventimo;

Stefanija

Latvijos teatro 
šimtmetis

Gyvenam persilaužimą

staigmena buvo, kuomet 
susitikome su Prof. Alber
tu Telyčėnu! Jis yra Lietu
vos TSR nusipelnęs išradė
jas; Lietuvos TSR Onko
logijos instituto direkto
rius. O mums seniems lie
tuviams bus geriau supran- 
tama, kuomet pasakysiu, 
jog jis yra Vilniuje Vėžio 
instituto direktorius; taip
gi Mokslų Akademijos Ta
rybos pirmininkas.

Prof. dr. Telečėnas Ame
rikoje svečiuojasi ir kaip 
medicinos mokslininkas, va
žinėja po miestus, apsisto
damas. įvairiose ligoninėse, 
kur studijuoja prietaisus ar 
mokslą apie vėžį. Taip sa
kant, jis apsimaino Tarybų 
Lietuvos ir Tarybų Sąjun
gos mokslu apie vėžį su 
Jungtinėmis V aisti jomis. 
Profesorius aplankė ligoni
nes New Yorke, Philadel- 
phijoje, Baltimore je, Detro
ite (Grace Ligoninė), Buf
falo ir Bethesda, Mary
land.

Detroite praleido tris sa
vaites, susitiko su Masių 
šeima. Jis sakė, kad tokio
je vietoje prie ežero, be dū
mų sveika gyvent. Vieną 
vakarą susipažino su jau
nais detroitiečiais: Alfons 
ir Emma Rye (Rugieniais), 
Keistučiu ir Antonnette 
Gareliais. Buvo įspūdingų 
ir moksliškų kalbų. Prof. 
Telyčėnui buvo įspūdinga 
susipažint su čiagimiais 
jaunais augštus mokslus 
pabaigusiais lietuviais, o 
čia gimusieji labai domėjo
si mokslu Tar. Lietuvoje. 
Keistutis Garelis yra pabai
gęs elektros inžinieriaus 
mokslą ir turi “masters de
gree”. Jam buvo įdomu, 
kaip Tar. Lietuvoje galima 
pasiekt tokį mokslą, ir tuo 
mes visi sužinojome, kad 
profesorius Telyčėnas ap
gynė desertaciją apie On
kologiją ir yra didžiai atsi
žymėjęs tyrinėjime ir vėžio 
ligų moksle. Gareliui taip
gi buvo įdomu sužinot, kad 
Vilniuje yra gatvė užvar
dinta Garelio vardu atmin
čiai jo garbingo mirusio 
dėdės Juozo Garelio.

Prof. dr. Telyčėnui 
linksma susipažint su 
nais lietuviais, kurie 
žiai kalba lietuviškai,,
buvo gražus ir įspūdingas 
šeimyniškas vakaras.

Dar vieną vakarą Prof, 
dr, Albertas Telyčėnas vėl

namus, susirgo. Ji yra sek
retorė LDS ir LLD, narė 
Moterų Kliubo ir Detroito 
Lietuvių Kliubo, ir visos or
ganizacijos ir nariai jos pa
sigenda. Mes visi detro- 
itiečiaį linkime jai greito 
pasveikimo, ir ištvermės jos 
dukrelei Rūtai ir žentui 
Servit Gugui.

Rengiasi Prie ženatvės
' Detroito Lietuvių Kliubo 

nariai Alfonsas ir Joseph
ine Urbonai balandžio 27 d. 
savo namuose turėjo sueigą 
ir pranešė, jog jų vienati
nis sūnus Jonas susižieda
vo ir birželio mėnesyje ap
sives. Jų sūnus yra jau pa
siekęs tam tikrą mokslą, 
bet dar lanko universitetą 
Pennsylvanijos valstijoje ir 
mokosi specializacijos na
grinėjime mėnulio ir kitų 
planetų, Sunkus mokslas, 
bet jam labai sekasi, ir at
rodo; kad jis bus to moks
lo profesorius.

Kiti kliubo nariai, Ray ir 
Albena Lyben taipgi turė
jo sueigą savo namuose ge
gužės 4 d., ir pranešė, jog 
jų vyriausias sūnus Erik 
susižiedavo ir vestuvės 
įvyks gegužės 23 d. Atro
do, kad mūsų detroitiečiai 
progresyviai čiagimiai 
sensta, nes jų vaikai 
rengiasi tuoktis.

jau 
jau

žinutės iš Detroito 
Lietuvių Klubo

x Klubo pavasarinis banke
tas įvyko balandžio 12 d. 
Susirinko suvirš dviejų šim
tų žmonių ir pavalgė ska
nią vakarienę, kurią pri
rengė nuolatinės klubo 
šeimini n k ė s : 
Shnerpunienė, 
nė, Stunskienė 
Po vakarienės 
prie geros muzikos, ir visi 
linksminosi iki ryto. Klubo 
jaunieji valdybos nariai, 
Emma ir Alfons Rye ir jų 
dukrelės ir Servit Gugas 
sušilę dirbo prie stalų ir 
prie bufeto. Paregimas pa
vyko gerai ir visi, kurie da
lyvavo, buvo visame kame 
patenkinti.

Ulinskienė, 
Klimavičie- 
ir Masienė. 
buvo šokiai

buvo 
jau- 
gra- 
Tai

Gegužės 11 d. į klubą vėl. 
susirinko suvirš du šimtai 
žmonių ir valgė pietus pa
gerbimui Motinų Dienos. 
Skanius pietus prirengė tos 
pačios šeimininkės, o vė
liau prie patarnavimo sun-

Dauginasi žmonija, daugi
nasi jos reikalavimai, didė
ja gamyba. Agrikultūra 
nesuspėja pagaminti gana 
maisto, įmonės aprėdalo ir 
kitų gyvenimo reikmenų.

Kiekvieną metą žmonija 
pasidaugina 90 milijonų 
žmonių, — senesni vis ne
suspėja išmirti, kaip nau
jagimiai užima jų vietas, ir 
reikalauja savo dalies. 
Žmonijos istorija perpildy
ta karais, užkrečiamomis li
gomis ir bado šmėklomis, o 
vistiek žmonijos dauginima
sis pasiekė aukščiausio 
laipsnio.

Šiuo klausimu būtų ga
lima kalbėti ir parašyti iš
tisas dideles knygas, bet pa
sitenkinsime tik prabėgo
mis. Žodis apie mūsų 27-tą 
valstiją, kuri vadinasi Flo
rida.

Kuomet Florida 1845 m. 
prisidėjo prie JAV, tai ji 
buvo 27-ta valstija, turėjo 
tik keletą tūkstančių gy
ventojų. 1940 metais ji tu
rėjo 1,897,114, o jau 1968 
metais buvo 6,200,000 gy
ventojų., Sunku ramiai sė
dėti ir tylėti, kuomet gir
dim kalbant apie “gyvento
jų eksploziją.” '

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonių samprotavimas, kei
čiasi .valdžios, keičiasi poli
tinės partijos bei jų gairės.

Azija visuomet buvo toli 
nuo JAV, bet nežiūrint to, 
JAV vis laikė savo koją 
įkišusi į tarpdurį. Kuomet 
1949 metais Kinijos liaudis 
atsikratė Chiang Kai She- 
ko diktatūros ir sukūrė so
cializmą Komunistų Parti
jos vadovybėje, JAV gavo 
didelį smūgį Azijoje. 1950 
metais įvyko karas tarp 
pietinės ir šiaurinės Korė
jos. JAV ten siuntė savo 
jėgas, ir dar pritraukė 
Jungtinių Tautų įsimaišy
mą į tų dviejų šalių kon
fliktą. Nieko nelaimėjo, 
net ir karo negalėjo baig
ti, o tik paliko mūšių per
trauką.

1961 metais JAV įkėlė ko
ją į Vietnamą, pasiųsdama 
Pietų Vietnamui daugiau 
kaip 6,000 taip vadinamų 
kariškų instruktorių, o šiuo 
laiku jos ten jau- turi 541,-’ 
000 armiją, ginkluotą nau- 
joviniais ginklais ir įvairio
mis dujomis, helikopteriais 
ir didžiuliais bombe r i a i s, 
tankais ir ten nusiųsta ir 
50,000 civilių, kurie priskir-' 
ti darbams. Jau numesta 
bombų ir sprogstančios me-: 
džiagos daugiau negu buvo 
numesta Antrajame pasau
liniame kare. Jau arti 10 
mėtų kariaujame. Jau dau
giau amerikiečių užmušta 
Vietname, negu buvo už
mušta Korėjoje, ir dar kiek 
žus?!

Namie infliacija pradeda 
paralyžiuoti ir dar vis dau
giau sunkinti žmonių ne
normalią padėtį. Tie $35,- 
000,000,000, kurie kaštuoja 
vieneriems metams vesti i 

N

karą Vietname, yra ne juo
kai.

Numatomas persilauži
mas. JAV ieško progos šį 
nemalonų karą Vietname 
baigti, nes jei ilgiau nega
lės jo užbaigti šiokiomis 
tokiomis derybomis, tai bus 
priverstos mesti viską, so
dinti savo karius į laivus ir 
vežtis namo!

Persilaužimas matomas ir 
dar tame, kad Lotynų Ame
rikos šalyse neramu. Tos 
23 valstybės, kurias JAV 
iki šiol valdė kaip norėjo, 
pradeda nerimauti. Jei iki 
šiol ten viskas ėjo, kaip 
JAV savanaudžiai norėjo, 
tai paskutiniais laikais ten 
jų nuosavybės nusavinamos, 
socializuojamos, suvalstybi
namos. Ar ilgai taip galės 
būti? — savanaudžiai klau
sia.

Reiks užmiršti Aziją, o 
ruoštis “kelionei”’^ Lotynų 
Amerikos šalis, kuri nebus 
Įęngye^ė. .

Dzūkelis

•r .. .-į
Latvijos nacionaliniam* 

teatrui sukako šimtas me
tų. Apie spektaklio prem
jerą buvo paskelbta tuo 
metu ėjusiame latvių laik
raštyje “Mėjas Viesis.” Ry
gos gyve n t o j a i latviai — 
amatininkai ir darbinin
kai — nekantriai laukė šios 
neįprastos šventės. Tiesa, 
Rygoje buvo geras vokiečių 
teatras. Bet iki 1868 metų 
spektaklių latvių kalba ne
buvo. Pirmasis spektaklis— 
“Girtuoklis Bertulis” — bu
vo parodytas miesto gim
nastikos salėje. Pjesės mo
tyvai paimti iš danų rašy
tojo Liudviko Golbergo dra
mos. Vietiniam žiūrovui jį 
pritaikė Stende ris Jaunes
nysis. Deja, pjesės idėja 
nebuvo demokratinė, bet 
žiūrovai savo pirmąjį spek
taklį sutiko entuziastingai.

Pirmosios pjesės aktofji 
ir režisierius — mėgėjai. 
Vėliau spektakliai latvių 
kalba pasirodydavo tik ka
da-ne-kada. 1870 m., kai 
teatrui pradėjo vadovauti 
Adolfas Alumanas, spektak
liai pasirodydavo regulia
riau.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

$2 minimumo bilius
Washingtonas. — Senato

rius H. A. Williams ir kon- 
gresmanas J. H. Dent pa
siūlė Kongresui priimti bi- 
lių, kuris garantuotų dar
bininkams $2 minimumą į 
valandą.

Šis bilius apimtų 13 m iii-/ 
jonų darbininkų, kurie da
bar uždirba mažiau kaip 
$2 ;į valandą* -a

CLEVELAND, OHIO 
Liūdnas Prisiminimas 
Trijų Metų žmonos 

MATILDOS 
mirties.

Gegužės 30, 1969 m., sueina treji metai kaip ne
tikėtai mirtis išplėšė mano mylimą žmoną, o kar- • 
tu dukterys neteko mylimos motinos, ir keturi 
anūkai močiutės. Mes visi liūdime ir pasigenda
me tavęs.

J. žebrys, vyras
Felicija A. Kaminsky 

ir šeima
Aldona P. Schoeder

ir šeima .4
— dukterys ’ 1

H

LLD 45 KUOPOS PRISIMINIMAS SAVO 
MIRUSIŲ NARIŲ

Prabėgo jau virš 22 metai nuo sutvėrimo 45-tos 
kuopos, ir per tą laiką mirtis pasiėmė daug mūsų 
veiklių ir nuoširdžių draugų. Kadangi visų vardus 
negalima atminti, todėl bendrai visus kartu prisi
mename kapų lankymo dienoje, 30 d. gegužės, per 
mūsų pažangiąją spaudą. Lai būna jiems lengva 

;šios šalies žemelė. O mes pasilikę gyvieji, tęsime 
jų idėjos darbą.

LLD 45 kuopos valdyba 
ir nariai

St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 75-tos Kuopos Mirusių Narių
Per kelioliką metų mirtis išskyrė iš mūsų tarpo 

didelį skaičių mūsų kuopos narių. Šie skaudūs 
įvykiai nebus pamiršti kol ši kuopa gyvuos. Vi
suomet juos prisiminsime. Lai būna jiems ramybė 
šios šalies žemėje.

LLD 75-tos kuopos 
Valdyba ir nariai

— Miami, Fla.

r
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HELP WANTED-MALE-FEMALE
“Matosi, reuma- 
/— neretai gali-

Sąnarių skausmai ir ką daryti 
“Suka sąnarius — bus lie

taus ...” 
tas riečia”
ma nugirsti pokalbius. Tie
sa, dažnai reumatu klaidin
gai vadinami visi susirgi- 
gimai, susiję su skausmais 
sąnariuose.

Susipažinkime su sąnarių 
susirgimais, kurių daugu
mą lydi skausmai: vienais 
atvejais jie silpni, kitais bū
na stiprūs, dėl ko sumažė- 
jaj net sąnarių lankstumas, 
nukenčia žmogau^ darbin
gumas.

Reumatas — susirgimas, 
kuris dažniausiai pakenkia 
širdžiai, bet ne visuomet 
paliečia sąnarius. Dauguma 
mūsų girdėjo terminą poli- 
artritas — tai sąnarių už
degimas. Jis pasireiškia 
staiga, pasižymi stipriais 
skausmais sąnariuose, jų 
patinimu. Skausmai dažnai 

tyopimeta iš vieno sąnario 
į Kitą. Susirgimui aprimus, 
sąnarių veikla pilnai atsi
stato ir juose jokių pakeiti
mų nelieka, nors priepuoliai 
su laiku gali vėl atsinau
jinti. Gydytojų stebėjimai 
parodė, kad dažniausiai pa
kenkiami tie sąnariai, ku
rie iki susirgimo buvo la
biau apkrauti ryšium su li
gonio darbu/ buities sąly
gomis. Dažnai, ypač pagy
venusiems žmonėms, skau
smai būna silpni, sąnarių 
lankstumas beveik nenu
kenčia, temperatūra paky
la tik retkarčiais.

Tokiu atveju ligoniai 
vaikšto į darbą arba gydosi 
įvairiomis namų priemonė- 

Aūs: pradedant šilto smė
lio vonelėmis ir baigiant vi
sokiais tepalais, kuriais ga
lima net pabloginti ligos ei-

Kartais nuo tokio “gy
dymo” liga paūmėja, skaus
mai sustiprėja ir užstęsia 
mėnesiais. Kaip jau minėta, 

Naprimus reumatiniam pro
cesui, sąnariuose pakitimų 
Paprastai nelieka, tačiau 

/kai kuriems ligoniams vi
sam laikui pasilieka padi
dintas sąnarių jautrumas 
oro permainoms. Tokie li
goniai būna lyg savotiški 
“barometrai”, prieš kelias 
dienas jaučia oro permai
nas.

Kitas iš rimtesnių sąna
rių susirgimų yra reumato- 
dinis poliartritas, dar ki- 
teiip vadinamas infekciniu 
rrespecifiniu poliaritritu. Šis 
susirgimas dažniausiai su
tinkamas ligonių, turinčių 
chroninius infekcinius židi- 
n i u s dantyse, tonzilėse, 
pridėtinėse nosies ertmėse 
ir kt., tarpe. Susirgimas ga
li prasidėti staiga, tačiau 
dažniau jis prasideda iš lė
to: atsiranda nedidelis 
skausmas viename sąnary
je, ypač atliekant sunkesnį 
darbą. Palaipsniui skaus- 

^Oiai stiprėja, persimeta j 
kitus sąnarius. Sąnariai pą-

didėja, pasidaro skausmin
gi, nelankstūs. Ligoniai 
sunkiai nusiprausia, apsi
rengia. Kartu sumažėja 
raumenų jėga. Ligos eiga 
banguojanti, pasižymi pa
aštrėjimais, po kurių vis 
labiau deformuojasi sąna
riai ir galų gale gali tapti 
visai nejudriais. Šiuo atve
ju kalbama apie sunkią li
gos eigą. i

Tačiau šalia sunkių poli- 
artrito formų pasitaiko ir 
lengvų.. Kartais liga tęsia
si dešimtmečiais, ir ligonis 
išlieka pakankamai darbin
gas. Tokie susirgimai išsi
vysto dėl ilgalaikių nepa
lankių veiksmų: nuolatinis 
peršalimas, per sunkus dar
bas, pavyzdžiui, nesilaikant 
darbo higienos taisyklių. 
Šiuo atveju, sąnariuose pe
riodiškai jaučiami skaus
mai, kurie sustiprėja po fi
zinio krūvio. Rytą ligonis 
jaučia, lyg sąnariai būtų 
“sustingę”. Po aktyvių ju
desių “išsivaikšto”. Kartais 
sąnariams judant, gali gir
dėtis net savotiškas girgž
dėjimas. Šių poliartritų gy
dymą reikia pradėti, šali
nant nepalankias sąlygas, 
dėl kurių išsivystė susirgi
mas.

Neretai pagyvenę žmo
nės skundžiasi skausmais 
juosmens—stuburo dalyje.

“Inkstai”, — pagalvos ne 
vienas iš mūsų.

Ne! Kruopštūs tyrimai 
parodo, Kad inkstai čia nie
kuo dėti. Atlikta rentgeno 
nuotrauka padeda galuti
nai išaiškinti, kad ligonis 
skundžiasi spondilioze — 
negalavimu, susijusiu su 
pakitimais' stubure, kurie 
atsiranda dėl kremzlių ir 
kaulų pakitimų antroje am
žiaus pusėje.

Ar yra kovos priemonių 
prieš skausmus sąnariuo
se? Be abeju. Taikant tei
singą ir savalaikį gydymą, 
dauguma šių* susirgimų yra 
pilnai pagydomi. Šalia gy
dymo medikamentais svar
bu paminėti 0r sanatorinį- 
kurortinį . gydymą, kuris 
duoda ypač gerus rezulta
tus.

Baigiant reikia pabrėžti, 
kad, atsiradus skausmams 
sąnariuose, keikia tuoj pat 
kreiptis į gydytoją.

Gyd,. Alg. Kudaba

Pavasariniuose rinkimuo
se 421 negras laimėjo pieti
nėse valstijose. Tai didžiu
lis negru laimėjimas tose 
valstijose, kur prieš deset- 
ką metų negrams nebuvo 
progų išrinktiems ir mažai 
negrų tegalėdavo rinkimuo
se dalyvauti, nes baltieji 
sudarydavo visokias ne
grams kliūtis, kad jie nega
lėtų rinkimams užsiregist
ruoti.

MONTELLO, MASS. i
........ i ' — : *

Petras Kmaras
Mirė gegužės 27, 1967 m.

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas vyras 
’ ir sūnaus tėvas. Jis ilsisi Melrose kapinėse, jo ka- 

> pą puošia gražus paminklas.
— žvaigždė nesykį tavep sumirgsėjo, tau min

tys paskrajojo, bet baigėsi visos gyvenimo viltys, 
širdis kai pulsuoti nustojo. Mirtis užgesino ta
vuosius ir tu jau negrįši, negrįši pas mus...

P Kazimiera, žmona
' Adomas Kmaras, sūnus.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
------------ —~ .............. . • -   

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

MEN. We need men immed. for per
manent fiull time work in modern 
N.E. Phila. File Plant, $2.20y2 to 
start. Progression to $2.71 in folir 
months with opportunity to earn 
much more. Excellent Company paid 
benefits. Apply in person Monday 
thru' Fridays. NICHOLSON FILE 
COMPANY, 3001 Red Lion Rd., Phi
ladelphia, Pa. 19154.

TRUCK MECHANICS.
Leasing Co. in Phila. due 
expanding fleet is in need 
mechanics. This is a union 
most of our mechanics
many yrs. service with the Co. Call 
Mr. George Troutman. Shop Super
intendent. PI 4-7100. (39-45)

Berman 
to their 
of truck 
shop and

have had

FITTER-SEAMSTRESSS
Experienced for mod. bridal shop 

King of Prussia. 265-0919 
Mention this paper.

(39-43)

TEXTILE Operators—Experienced. 
Wool spinning frame. 2nd or 3rd 
Trainees on 3rd shift only SYKES 
BROS., INC., Huntington & Han
cock Sts., nr. 2nd & Lehigh. Call 
RE 9-1221. (39-43)

I

New Yorke gyventi 
brangiausia

New Yorko mieste pra
gyvenimas yra brangiau
sias. Darbo Biuro Statis
tikų vietinis direktorius H. 
Biemstock skelbia, kad ba
landžio mėn. pragyvenimo 
kainos New Yorke pakilo 
0.7%, Chicagoje ir Los An-

Dabar New Yorke reikia 
mokėti už prekes $13, už ką 
prieš 10 metų mokėdavo 
$10. 0 algos New Yorke 
dar žemesnės, kaip 
miestuose.

kituose

Lincoln 
tokioje

New Yorkas. —
Hospital randasi 
sunkioje finansinėje padė
tyje, kad neturi iš ko nusi
pirkti paštaženklių biloms 
išsiuntinėti. Ligoninei sko
lingų už medicininius pa
tarnavimus bilos siekia iki 
$300,000.

Ottawa. — Kanados val
džia nutarė be jokių restrik- 
cijų priimti iš militarinės 
tarnybos pabėgusius ameri
kiečius.

Vak. VokietijaBonna 
pardavė Kinijai už 826 mi
lijonus markių produktų, 
tarp kurių buvo 70 procen
tų ginklų.

Pranešimas
HARRISON, N. J

West Hudson Labor Ly
ceum Assn, klubo narių su
sirinkimas įvyks birželio— 
June 1 d.. 2 vai. popiet, klu
bo kambariuose, 15-17 Ann 
Street.

ATTENTION MEN! 
SERVICE OPERATOR

2nd Shift
Provides Cleaning & Maintenance of Plant and Grounds.

Material Handlers, 2nd & 3rd shift. Duties include supplying oper
ators with material and removing finisher goods also relieving on plastic 
and rubber, Quality Control Technician, Samples incoming raw materials 
inter, mediates and finished goods. Will be trained to do chemical test
ing. High School grad, with 1 yr. chemistry. Preferred orrelated ex
perience. For appbintment call 201-722-7800.

CORMEDICS CORP.
Subsidiary of Corning Glass Works

60 Fourth St. Somerville, N. J.
An equal, opportunity employer. Formerly Ciba.

(39-45)

WOMEN

GENERAL FACTORY
WORK

• Excellent
• New air
• Excellent

working conditions, 
conditioned plant.
fringe benefits.
Apply

RED ROPE INDUSTRIES

Wood Ave., Bristol, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(38-44)

TRANSCRIBER. Medical. Exper
ienced required. Discharge summa
ries and operative reports. Good 
salary and fringe benefits. Call Emp
loyment office, Bryn Mawr Hospi
tal, 527-0600. Ext. 250. (38-41)

OPERATORS expd. on boys sport 
coats, lining makers, pocket makers, 
flap and many other choice oper
ations open. Apply all week. CHIPS 
’N TWIGS, INC. 642 N. Broad, 
6th floor. (38-39)

DIETARY AIDES. NURSES AIDES.
Housekeeping & Maids, Orderlies, 
Porters. Immediate openings all 
shift Training classes. County 
benefits, apply in person.

NESHAMTINY MANOR 
NURSING HOME

Doylestown, Pa. (Public Transport
ation avail.) or_DI 3-2800. Ext. 306.

(38-44)

NURESES —L. P. N.
All Shifts 

Call Mrs. Mills 
215-TR6-1236

HOUSEKEEPER

38-44)

Live in, 2 days off. Own room and 
bath. Fond of children. Lovely 
home and town. Exp. and refs. 
1-609-468-5656. Mention this paper.

(38-45)

SECRETARY Gal Friday. Respon
sible gal for sales manager. Must 
be able to “take charge”. Excellent 
skills and follow through essential 
for this diversified opening. Cheer
ful office man/company benefits. 
Call 272-^600 for appointment. REED 
& CARNICK, 30 Boright Ave., Ken
ilworth, N. J. (39-40)

ACCOUNTING CLERK. Will train 
bright beginner for this diversified 
opening as assistant in accts, rec. 
de<pt. of Pharmaceutical Co. Pleas
ant telephone voice, light typing. 
PBX relief. Learn sales analysis 
handle customer returns. Cheerful 
office. Many company benefits. Call 
(201 272-6600 for appt. REED & 
CARNBICK, 30 Boright Ave., Ken
ilworth, N. J. (39-40)

. _____ -----------------________i

MONTELLO, MASS

PIKNIKAS PO STOGU
Rengia LLD 7-ta Apskritis ir Mąterų Apšvietos 

Klubo Sąryšis

Sekmadienį Birželio-June 1 d.
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 

VIRŠUTINĖJE SALĖJE
668 N. Main Street ------- Pradžia 1-ą vai. dieną

Įėjimo dovana tik 50 centų

KvieČiame visus dalyvauti, būsite užganėdinti. 
Automobiliams vietos bus First National Parking Lot, 

prieš Liet. Taut. Namą.
— PvENGĖJAI

RECEIVING CLERK ASST

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious in
dividuals who are seeking advance
ment and responsibilities in a rap
idly growing division of a major 
company.

Plan your

MAINTENANCE MECHANICS (2)

Permanent position in ultra modern 

hospital for qualified mechanics in 

all phases of preventive maintenance 

plus industrial boiler experience.

Working conditions 

plus benefits excellent.

CONTACT 

PERSONNEL 

494-0721

8 to 5 P. M. '

(38-40)

DISPATCHER
Familiar with Phila. and South 

Jersey area for New England Car
rier Exp. helpful. Equal opportuni
ty. Call MA 7-6430 or 1-609-365- 
5220. Ask for Terminal Manager.

(36-42)

MECHANICS
To repair anU service industrial air 

i compressors.
Top pay for the right man.

SMITH SATTLER MACHINERY
COMPANY

Call GR 7-2100. Ask for Mr. Gilbert
(33-39

future with

FMC CORP

AUTOMOTIVE
MECHANICS (4)

We are looking for qualified me
chanics with G. M. experience. We 
offer 50/50 pay plan with high guar
antee, paid vacations, insurance, 
hospital plan, free uniforms, plus 
$8 per hour rate. Call Mr. Wilkie, 
FL 2-8000. J A 8-6960.' (35-41)

RECEIVING & SHIPPING MAN
AGER (Department Store). Able to 
assume full responsibiliety of re
ceiving department. Steady po
sition, Company benefits. An equal 
opportunity employer. Call for appt. 
HO 5-9393, 23rd & Passyunk Ave. 
(area). (38-44)

Pa.Jenkintown, 
224-12'00

An equal opportunity employer.
(33-42)

115 West Ave.,

WAITERS AND
BUS BOYS

Call
Experienced.

for appointment between 
2 and 4 PM.

Old Original BOOKBINDERS 
RESTAURANT

WA 5-7027. ,(34-40)

MAINTENANCE Man to assist 
Superintendent for apt. bldg, in 
Wyncote Life plumbing work and 
other general repairs. Steady work, 
6-day wk. Sober. Live-in or out. 
Call TU 7-4517. (38-39)

FLOOR Waxer, Delaware County, r. i ■ 
Dependable. Full time. Will train.
Starting salary $80 to $100. Driver’s 
license necessary. MA 6-7292.

(38-45)

MECHANICS

First Class Mechanics, $4 per hour. 
1st Class Diesel Mechanics plus 15c 
nite rate. Would you like to in
crease your income?

LIBERTY FORD
Philadelphia’s only . exclu. 

Ford Truck Agency needs 
Truck Mechanics.

TOP PAY , 
OVERTIME AVAILABLE

StCK BENEFITS
LIFE INSURANCE

11 PAID HOLIDAYS 
MODERN SHOP

Apply to Service Manager 
Dan Petrucci

8 AM to 1 AM Mon. Thru Fri.
LIBERTY FORD TRUCK 

SALES, INC.

6801 Essington Ave.
North of Airport Circle 

724-4450
(38-40)

AUTO MECHANICS
1st class men to be added to our 

present force. Full time employ
ment. Guar, weekly salary, paid 
vac. $20,000 Major medical hospital 
and insur. Uniforms. Contact Elmer 
Gutelius.

FRITZ THORNTON OLDS.
171 W. Lancaster Ave.,

MU 8-2800 WAYNE TR. 8-0976.
(35-41)

DOCK SUPERVISOR
Large freight forwarder has imme
diate need for capable man to direct 
work force. For interview —

Call Mr. Reed. CU 9-3700.
(35-41)

SHEET METAL MECHANIC. 1st 
class, Food serv. Equipment. Excel, 
starting sal. plus fringe benefits. 
Apply to: ANČ0 INDUSTRIES, 
1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770. (38-47

MAINTENANCE, general, for high 
rise apt., Ogontz Manor Apts., 
Ogontz & Olney Ave. Steady year 
round work. Apt included, married 
and no children. Call LI 9-0477, 
between 9 AM & 5 PM

(38-43)

AUTO
MECHANIC

Permanent year ’round job for 
qualified man who needs to earn 
$8,000 a year plus liberal fringe be
nefits. Five day work week. Plus 
paid vacation. Call Mr. Richter.

696-5100. (38-39)

Attention! CARPENTERS, formi
ca exp. up to 4 wks., vac. personal 
holiday, paid Blue Cross, Blue Shield. 
Life 
Call 
Ask

ins. Day work. $3.85 per hr. 
CE 2-9700. ACME MARKETS, 
for Mr. Krapf. (38-42)

— Attention!

COUPLE. Seashore Hotel, June 
'1st to Sept. 3rd. . Room, board and 
salary. Wife as chambermaid, hus
band as night clerk. EL 6-0188.

(38-42)

Men-Women
MACHINE REPAIRMAN

DRAFTSMAN
CLERK TYPIST

Fast expanding company 
immediate opportunities available 
for alert, ambitious people interest
ed in good starting salary and 
working conditions plus congeniel 
atmosphere. Apply daily. 9 AM 
to 4 PM.

FILM CORP, of AMERICA
19th & Allegheny

BA 5-2143

WANTED AT ONCE
2
i

RN’S
LPN

has

(38-39)

in need of nursesWe also 
aides with 
be trained 
while being trained. Contact:

BUCKINGHAM VALLEY
NURSING CENTER

are
or without experience to 
on the job. Full pay

Route 413, Pineville, Pa. 18912.
215-598-7181 * (35-41)

Attention!
CARPENTERS & HELPERS.

Experienced.
‘ 'DEL. CO. AREA

NEW HOMES. 353-2580.
(38-41)

PRODUCTION MEN
7 AM to 3:30 PM. Fibreglass mold
ing. No experience necessary. Liber
al benefits. Apply —

LEWIS COOK CORP.
904 Ridge Pike, Conshohocken, Pa. 

Mention This Paper.
(38-42

POLISHERS and GRINDERS. 1st 
class, food service equipment. Ex
cellent starting salary and fringe 
benefits. Apply to: ANCO INDUS
TRIES, 1300 Taylors La., Riverton, 
N. J. 1-609-829-7770. (38-47)

AUTO MECHANICS. We need 
experienced men for our new and 
used car service dept. Front end 
alignments specialist, automatic 
transmission men, new car get ready 
men, and air conditioning special
ist. We will pay the highest wages 
for experienced men in the above 
fields, also highest pay for general 
line mechanics. Benefits include: 
Uniforms,! hospital insurance, paid 
holidays. Paid vacations, bonus plan. 
Plus bonus merchandise. Steady year 
round employment. Let us hear from 
you now. Contact Mr. John Shillo 
at Bill Price Jr. Ford, 1000 Lane. 
Ave., Reading, Pa. 777-7651 for 
appointment. (38-41)

PRODUCTION WORKERS

We have immediate openings on 
rotating shift for general factory 
workers. Experience not neccessary.

Liberal Company Benefits.
Apply at Personnel Office

THE B-U-D-D- CO.
Polychem Division, Front & Ford Sts. 

Bridgeport, Pa.
An equal opportunity employer.

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys 
Grades 4 through 8. 20 acre campus

All Athletic facilities 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

CAN LINE 
LEAD MECHANIC

Ready to Move Up, 
But fro Room Where

You Are?

We are looking for well qualified 
Can Makers With extensive exp. and 
a thorough knowledge of Body Mak
ers., Sprayers, Double Seamers, etc. 
Down-the-Line Mechanics preferr
ed with Beer & Beverage Can back
ground. Good employee benefits and 
attractive wages. Opportunities to 
grow with an expanding division of 
a Well-established Company. Cont
act Mr. E. C. Polarolo.

THE COCA COLA CO.
FOODS DIVISION

480 Mercer St., Hightstown, N. J. 
08520, 1-609-448-5100.
An Equal Opportunity Employer.

(39-41)

MEN WANTED. Apply in person 
only. 

MIDVALE PAPER BOX 
COMPANY

19 Bailey St., Plains, Pa. 18705 
717-824-3577 (39-42)

-----------j----------- --------------------------

MEN wanted for rebuilding con
struction equipment. Cleaning, 
painting, welding, engine work, etc. 
Good pay and benefits. Regular 
hours. Equipment Corp, of Ameri
ca, Clifton Heights, Pa. MA 6- 
2200, between 9 AM to 4 PM.

(38-42)

MAN

Handy with tools to assemble

angle iron. 
*

Good Pay

Call MR. KELLY

GL. 7-5400 (38-42)

Attention!
I

INDUSTRIAL ELECTRICIANS
Mechanical Maintenance men 

Class “A’* welders. Pqloran Pro
ducts of Bristo, Pa.,Inc. Coates & 
Pitt Ave. Apply in person at plant 
9 AM-4 PM. Monday thru’ Friday.

(38-45)
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AMERIKOS KOMUNISTAI PASISAKO

“Mums kova prieš rasizmą, baltą 
šovinizmą yra aukščiausio 

principo reikalas”
Amerikos Komunistų 

Partijos 19-oje konvencijo
je labai daug dėmesio buvo 
skirta Amerikos juodųjų 
žmonių kovoms ir su jomis 
susietiems klausimams ir 
problemoms. Labai daug 
vietos tam reikalui pašvęs
ta Centro Komiteto raporte.

“Dvidešimtpenkių milijo
nų juodųjų žmonių istorinė 
kova už laisvę ir lygybę teb
eina labai aukštu lygiu,” sa
koma Gus Hali patiektame 
raporte, “bet toji kova su
siduria su daugeliu naujų 
problemų...

Po dešimties metų drąsių 
ir didvyriškų kovų, nors ir 
buvo pasiekta svarbių per
galių, ypatingoji priespau
dos sistema pasilieka nepa
judinta. Tai sistema, ku
rioje viešpatauja diskrimi
nacija ir nelygybė, segrega
cija ir getai, pažeminimas 
ir skurdas, tik pusė nacio
nalinio lygio pajamos, tris 
kartus didesnis nedarbas, 
dvigubai didesnis lūšnynuo
se mirtingumas ir chroniš
kas alkis jų gyventojų dau
gumai, užginčijimas apšvie- 
tos, privertimas dirbti ma
žiausia apmokamuose ir pa
vojingiausiuose darb u o s e, 
nustūmimas į pačių apačių 
seniority teisių surašė. Ne
žiūrint visų didvyriškų ko
vų, ši sistema pasilieka pa
grindiniai nepaliesta.

Tai prieš šita sistema ko
munistai šaukia liaudį — 
tiek juoda jų, tiek baltųjų— 
kovoti. Jie pasižada būti 
šios* kovos pirmutinėse gre
tose

Konvencija priėmė Ame
rikos juodųiu žmonių išsi
laisvinimo klausimu ketu
rias rezoliucijas. Jos buvo 
plačiausiai išdiskus u o t o s. 
Vienu klausimu buvo pasiū
lytos dvi rezoliucijos. Vie
noje reikalauiama, kad Ko
munistų Partija pasižadėtų 
propaguoti (skelbti) gink
luoto negrų gynimosi reika
lų. Bet suvažiavimo dau
guma tokį pasiūlymų atme
tė Priimtojoje rezoliuci
joje šis klausimas suformu
luotas sekamai:

“Komunistai nėra pacifis-

tai. Į prievartos-jėgos var
tojimų jie žiūri iš klasinio 
taškaregio.

Valdžios policija ir gink
luotos jėgos niekados ne
saugo juodųjų žmonių nei 
teisių, nei gyvybės. Vietoj 
to, jos dalyvauja žmogžū- 
dinguose pogromuose prieš 
juodųjų bendruomenę. Juo
dieji žmonės, vadovauda
miesi nepaneigiama teise, 
su didžiausiu ryžtu gins sa
vo bendruomenes, savo gy
vybę ir teises ginklais.”

Toliau rezoliucijoje sa
koma, kad kur įvyksta gink
luotas rasistinis užpuolimas 
ant juodųjų žmonių, “kiek
vieno balto komunisto ir 
pažangiečio pareiga būti su 
juodaisiais žmonėmis, kai 
jie ginasi.”

Kitoje suvažiavimo rezo
liucijoje kalbama apie ko
munistų santykius su Black 
Panthers partija. Kaip ži
nia, šiuo tarpu nukreiptas 
prieš šią partijų aštriausias 
persekiojimas. Komunistai 
protestuoja prieš tokius iš
puolius ant Black Panthers 
partijos. Visur, kur gali
ma ir praktiška, Komunis
tu Partija kooperuos su 
Black Panthers partija. Ji 
taipgi “aktyviškai padės 
Black Panthers partijai iš
silaikyti ir augti.”

Šiandien juodieji žmonės 
karštai diskusuoja savo tar
ne tautini klausimų. Kaip 
žinia, prieš penkiasdešimt 
metu Amerikos Komunistų 
Partija reikalavo negrams 
teisės kai kuriose piet. vals
tijose apsispręsti, ar jie no
ri pasilikti su baltaisiais, 
ar atsiskirti ir sudaryti sa
vo valstybę. Vėliau to šū
kio buvo atsisakyta. Patys 
negrai komunistai tokį šūkį 
laikė nepraktišku, neįmano
mu ir nenaudingų. Bet 
dabar juose šis klausimas 
pasidarė aktualus.

Komunistų Partijos suva
žiavimo priimtoje rezoliuci
joje paliekama patiems ne
grams nusistatyti gaires. 
Rezoliucijoje sakoma: “Mes 
nestatome jokių ribų juodų
iu nacionalinės kovos toles
niam vystymuisi patenkini- rikon 1948 m.

mui savo aspiracijų, iki ir 
apimant jų teisę į patval
dystę ir apsisprendimų.” 
Dar daugiau. Komunistai 
sako: “Mes darbuosimės už 
sudarymų sąlygų, kuriose 
juodieji žmonės galės ta 
teise naudotis be jokių so
cialinių, ekonominių, politi
nių ir teisiniu (legalių) 
trukdymų.” Bet jie pabrė
žia, kad, jų įsit i k i n i m u , 
šiuos tikslus bus galima pil
nutinai pasiekti tiktai su- 
cialistinėje santavrkoje.

Kitoje rezoliucijoje kal
bama apie darbininkų kla
se ir negrų ir baltųjų dar
bininkų vienybę. Komunis
tai sako:

“Darbininkų klasės vie
nybė yra kertinis akmuo 
pastatymui plačiausios juo
dųjų ir baltųjų vienybės 
kasdieninėse demokratinėse 
ir ekonominėse kovose ir 
pasiekimui klasių kovoje 
pergalės.”

Bet tokiai vienybei pa
siekti skersai kelia stovi 
baltasis rasizmas. Darbi
ninkų klasės vienybė bus 
galima tiktai griežčiausiai 
kovojant už pašalinimų ra
sistinių veiksmų pramonėje, 
darbo unijose, bendruome
nėse, mokyklose ir visuose 
kituose Amerikos gyveni
mo aspektuose. Tokios vie
nybės pagrindas yra priė
mimas pilnos lygybės san
tykiuose ir užtikrinimas ly
gaus orumo (pagarbos) vi
siems ž m o n ė ms.” Ir to
liau :

“Aukščiausia juodųjų ir 
baltųjų vienybė yra atsto
vaujama klasiniai sąmonin
gų darbininkų, susieta su 
revoliucine jėga. Jeigu to
kios sąmoningų darbininkų 
revoliucinės jėgos nebus, 
pasiektoji vienybė, parei
nanti iš bendros kovos dirb
tuvėje arba bendruomenėje, 
bus nuolatiniam pavojuje.”

Todėl reikia tvirtos Ko
munistų Partijos, kuri pa
jėgtu ta vienybe apginti ir 
nalaikyti. Revoliucinė par
tija yra ta revoliucinė jėga.

Reporteris

Mirė A. Benderius
Brooklyn. N. Y. — Gegu

žės 19 d. nuo širdies smū
gio mirė geografas Anta
nas Benderius, o’imęs 1904 
m. Lazdijų valsčiaus Grai- 
telių kaime, atvykęs Ame-

13

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

i

AUGUSTINAS ZMITRA VIKTORIJA ZMITRAITfi- ZOFIJA BANYTfi-ZMITRlENfi 
MILLER

MAMYTĖ —ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18, 1940 m.
TĖVELIS —AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpiūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ —VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16, 1965 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus 
kasdien prisimename su liūdesiu širdyse.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė 
Vladas Keršulis.

- Brooklyn, N. Y.

Ketvirtadienį, telefonu 
pranešė Elena Siaurienė 
(Sireikaitė), woodhavenie- 
tė, kad mirė jos brolis, Jo
nas Sireika.

Jis buvo veteranas, ir po 
karo ilgų laikų sirgo. Jis 
mirė gegužės 22 d., Vetera
nų Nursing Home, Horton,

žiaus.
Laidotuvės įvyks gegužės- 

26 d. Pinelawn kapinėse, 
Long Island.

Velionis Jonas paliko nu
liūdime seseris Elena Siau- 
rienę. Emilv Bacey. Paul
ine, brolį Charles Sireika, 
švogerius Petrų Siaurį ir 
Sal Bacev, taipgi kitas arti
mas gimines.

Varde New Yorko Liet. 
Moterų Klubo reiškiu mie
lai Elenai ir jos šeimai nuo
širdžia užuojauta, ir kad 
pergyventų šių liūdna va
landa ištvermingai.

Dėl klaidos apie Baliūną
Užpraėjusioje “Laisvės” 

laidoje buvo pranešta, kad 
sunkiai susižeidęs Joe Ba- 
liūnas išvežtas į Creedmoor 
ligoninę. Tai buvo klaida. 
Toje ligoninėje gydoma jo 
žmona. Gi pats Baliūnas gy
domas Kew Gardens Hos- 
nitalyie, 80-02 Kew Gardens 
Rd., Kew Gardens, First 
floor, Ward 1.

Lankymo valandos: po
piečiais nuo 2:30 iki 4, 
karais nuo 7 iki 8.

va

Pramonės mugė
Vilnius. — Beveik už 40 

m i Iii ori u rubliu nrod ūkei jos 
pateikta parduoti tarpres- 
nublikmri pramonės mugei, 
kuri atidaryta Profsąjungų 
kultūros rūmuose.

Mugėje dalyvauja daugiau 
kain 300 įmonių ir organi
zacijų beveik iš Visų bro
liškųjų respublikų. Jos įsi
gyja reikiamas materiali
nes vertybes.

Beautiful cards
Greeting cards from Li

thuania are getting pret
tier and prettier. We recei
ved some very beautiful 
cards for May Day, they 
were made specially for 
that day. They also have 
very beautiful New Year 
cards, International Wo- 
žen’s Day cards and gene
ral cards. Simplicity and 
taste characterize them.

I heard someone saying: 
O-, they pay too much at
tention for a thing like 
that! But I believe “Little 
things mean a lot”. A card 
to a friend on a occasion 
or a card to a sick person 
in the hospital is important. 
Our beloved Justas Palec
kis, former president of Li
thuania and now holding 
an important post in Mos
cow, has never forgotten 
to send cards wherever he 
goes. Imagine — important 
person like him, always bu
sy and everything, but he 
takes time to sit down and 
write cards just to let you 
know where he is and that 
he is thinking of you. It’s 
wonderful!

Parengimų Kalendorius
Birželio 8 d.

LLD 185 kuopos pietūs^ 
Forest parke. Pradžia 1 vai.

Birželio 15 d.
Susitikimas su prof. dr.Al- 

bertu Tėlyčėnu, Lietuvos 
Onkologijos (Vėžio Ligų) 
Mokslinio Tyrimo Institu
to direktoriumi. Svečias 
aiškins ir atsakinės į klau
simus, kaip yra su vėžio li
gomis kovojama Lietuvoje, 
Tarybų Sųjungoje ir Jung
tinėse Valstijose. Pasižy
mėkite !

Liepos 20 d.
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Pradžia 1 vai. Jei
gu lytų tų dienų — tai per
einam į salę, po 102-02 Lib
erty Avė., Ozone Parke.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y. J

Liet. Namo Bendrovės 
(Lith. Bldg. Corp.) direk
torių susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 27 d. 2 
vai. popiet. J. G.

lise
PRISIMINIMAS

Brooklyn-Ozone Park, N.Y.

Literatūros Draugijos 1-osios 
kuopos mirę nariai

Memorial Day—Atminimų dienų, gegužės 30-jų— 
prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinėj 
Literatūros Draugijoj ir ryžtamės jų auginti 
ir joje išlaikyti neišdildomų jūsų atminimų.

P. Bukšnys P. Poškaitis
V. Degutis P. Reinhardt
M. Dobinis A. Raulušaitis
Ona Dobinienė K. Rukšis
Kl. Depsas M. Sapiega
P. Gražys K. Sungaila
Simonas Griškus J. Stakvilevičius
J. Gaitis P. Stankevičius
P. Gyvis J. Steponaitis
Z. Gailiūnas V. Stupuras
M. Kalvaitienė K. Šimkus
Adelė Kalakauskienė Marg. Slogsnaitienė
J. Kalvaitis J. Urbonas
Teof. Kapočius J. Šukaitis
J. Kovas Amelia Stupurienė
A. Linkus V. Tauras
P. Linkuvienė Anicetas Vildžius
J. Litvinskas J. Vaiginis
V. Lukminas K. Vigūnas
R. Mizara K. Žemaitienė
K. Mitkus V. Zoruba

Prisimename
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbų išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudų. 
Štai jos, .išėjusios iš mūsų
Helen Andriks i
S. Bidermanienė I
Mary Brown ‘
Stefanija Cedronienė
Katrė Deikus
Anna Deps
Ona Dobinienė
Aldona Gray-Kazokytė
O. Janušienė
Adelė Kalakauskienė
Franciška Kazokienė
Magdalena Kunęienė
Lucy Klimienė
Marė Kalvaitienė
Kostancija Karlonienė
Rožė Laukaitienė
Ieva Menkeliūnienė
May Merk
Izabelė Misiūnienė

eilių į amžinų j į poilsį:
Mary Mikalauskienė 
Viktorija Millerienė- 
Zmitraitė
Marė Nečiunskienė
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūniene 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė
Emilija Stupurienė 
Ona Stanelienė
Ona Švagždienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė
Antanina Zdažinskienė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti. į
NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

Dvasiškiai atmetė 
negrų manifestą

New Yorkas. — Romos 
katalikų hierarchija atmetė 
“Juodųjų Manifestų”, kuria
me reikalaujama iš bažny
čių sumokėti už negrų 
skriaudas 500 milijonų do
lerių. Visgi pasižada finan
siniai padėti negrams.

Protestantų bažnyčios 
taipgi šaltai žiūri į tų mani
festų, nors neatsisako finan
siniai' padėti, negrams.

Architekto darbai
Vilnius. — Daugiau kaip 

50 mokslinių darbų yra iš
spausdinęs archit e k t ū r o s 
daktaras Antanas Spelskis. 
Šiuo metu spausdinamas 
naujas architekto darbas — 
tai knyga anglų kalba apie 
Lietuvos miestų urbanisti-

Autorius baigia taip pat 
ruošti veikalų “Lietuvos 
TSR miestų ypatumai”.

Šiomis dienomis A. Spels- 
kiui, vadovaujančiam Vil
niaus Dailės Institute archi
tektūros specialybės studen
tams, diplomantams ir as
pirantams, suteiktas profe
soriaus vardas.

Bonna. — Japonija ir Va
karų Vokietija susitarė ko
operuoti, kur tik bus abiem 
šalim naudinga.

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 4, Laisvės 
salėje. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Valdyba

Po žaliuojančiomis 
liepomis Forest parke

Tai bus pirmas piknikas^ 
šių vasarą. Jis įvyks birže-/ 
lio .8 d. Jį rengia Lietuvių . 
Literatų ros Draugijos 185 
kuopa, 4

Is tikrųjų, tai bus dau
giau pietūs, negu piknikas. 
Užsimokėję tik po du dole
riu ir pusę svečiai gaus ge
rai pasivalgyti didelius pie
tus, ir dar priedui, baigiant 
popietę, bus pavaišinti deš- 
riukėmis (hot dogs) su rau
gintais kopūstais ir kava.

Todėl kviečiame visus pa
sinaudoti proga ir susirink
ti į visiems gerai žinomų 
Forest parkų prie Woodha
ven Blvd. Pietūs bus išduo
dami lygiai 1 valandų.

Pastaba: Jeigu oras ne
leistų pietus valgyti parke 
po medžiais, tai viskas įvyk
tų “Laisvės” salėje Ozone 
parke. Rengėjai

New Delhi, Indija.—Dau
gelis pramonininkų kelia 
savo įmones iš Vakarų Ben
galo valstijos, kurių dabar 
komunistai kontroliuoja.

Prisiminimas
Proga Memorial Day (Prisiminimo Dienos) 

šiuomi norime pagerbti mūsų kuopos mirusius 
narius, kurie gyvi būdami, pagelbėjo kuopai gy
vuoti vienu ar kitu būdu. Amžina atmintis jiems.

A. J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė

( U. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
P. Babarskas

Grigas
Grabauskas
Juozevičius

J. Jurevich
' C. Jankaitis

O. Jakštienė
Z. Kavoliūnas
K. Karlonienė

t,

M.

•y

J. Kairys
V. Kazlauskas
B. Litwin
A. Malinauskas
O. Nečiunskienė
P. Petraitis
P. Rainys
T. Repšys
S. Sadauskas '
S. Titanis
J. Vaznys
O. Venckūnienė
F. Yakstis

— ALDLD 185 kuopos 
Valdyba ir nariai.

Ozone Park, N. Y.
r 1 f*
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