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KRISLAI TSRS vėl reikalauja 
visų nusiginklavimoApie Lietuvos žydus.

Baisi tragedija.
Interview su H. Zimanu. 
Antanas Kuzmickas.

— Rašo R. Mizara —
*Žydų kilmės amerikietis žur

nalistas ir New York “Timeso” 
korespondentas Maskvoje, 
Theodore Shabad, nuvyko į ■ dydamos atomines ir hidro- Į atominį karą. 
Vilnių pasidairyti, ar Lietuvoj į genįnes bombas — a p S i- 

į ginklavimo lenktynes jau 
perkėlė ir į atmosferą. Jis 

teko pakartojo TSRS nusigink- 
ąntsyk atsimušti kakta į uolą, lavimo punktus ir reikala-

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje, V. Zori
nas, TSRS delegacijos pir
mininkas, kaltino Jungti
nes Valstijas, kad jos ban-

nedis neatsisako nuo tos 
nuomonės kurią jis pareiš
kė “The Evening Saturday 
Post” žurnalui, kad JAV 
gali pradėti pr-eventyvinį

yra antisemitizmo ženklų, ar 
tarybinė Lietuvos vyriausybė 
nusistačiusi prieš žydus.

Bet korespondentui

4 Jis susitinka su Henriku Zi
manu, “Tiesos” vyr. redakto- 1 
rium ir LKP CK politinio biu
ro nariu!.. .

H. Zimanas — žydų kilmės; sybe išleido persargejimą 
vyras, bet jis j aukštuosius ’Jungtinėms Valstijoms. Sa- 
postus buvo išrinktas ne dėl i ko, kad jos nesiskaito su 
to, kad žydų kilmės, o dėl to,, pasaulio žmonių nuomone, 
kad jis įžymus veikėjas, ko-1 banc]0 atomines bombas ir 
votoias uz lietuvių tautos, uz , . . „v. v . ,
Lietuvos liaudies reikalus, už , atslsa.k° ,nu.° Pacnl Uf'gn'tOS 
šviesų jai rytojų, kad jis pui-1 nusiginklavimo rezoliucijos, 
kus žurnalistas-publicistas! kurią JAV ir TSRS pateikė

Jiedu kalbėjosi žydų kalba, j Jungtinių Tautų Asamblė-
Tenka priminti, kad II. Zi

manas puikiai vartoja daug 
kalbų: žydų, rusų, lenkų, vo
kiečių, anglų, bet lietuvių kal
ba jam arčiausiai prie širdies, 
nes su lietuvių tauta ir jos kal
ba jis suaugęs iki kaulo nuo 
pat kūdikystės. Ir lietuvių 
kalbą jis vartoja meistriškiau- 
siai!

—Jokio oficialaus antisemi
tizmo nėra Lietuvoje, nėra vi
soje Tarybų Sąjungoje ir ne
gali būti, — sakė Zimanas T. 
Shabadui.

H. Zimanas sudramatizavo 
amerikiniam koresponden t u i 
baisią Vilniaus žydų likimo 
tragediją.

Prieš karą Vilniuje gyveno 
80,000 žydų, pasakoja jis. Vil
nius juk buvo vienas Europos 
žydų įžymiausių kultūros cent
rų. Iš tų 80,000 beliko tik apie 
vienas tūkstantis o kitus vo
kiškieji naciai su lietuviškų 
hitlerininkų talka išžudė—gal 
Paneriuose, gal lX-ajame for
te, gal Vidzgiry.

Man esant Osvencimo sto
vykloje, netoli Krokuvos, Len
kijoje, sužinojau, kad ir ten 
buvo atvežta Lietuvos žydų 
mirčiai krematoriumuose. Kai

vo veikti, kol dar nėra per 
vėlu.

Maskva. — TSRS vyriau-

jai.
Tarybinė spauda nurodo, 

kad JAV prezidentas Ke-

Chruščiovas sakė, kad to
kia JAV politika verčia ir 
socialistiniu šalių žmones 
apsisunkinti, nes jie yra 
spiriami tvirtinti apsigyni
mo jėgas.

Washingtonas. — Birže
lio 4 d. JAV karo jėgos Ra
miajame vandenyne prie 
Tohnsohn salos iššovė rake
tą “Thor” su atomine bom
ba. Bet iššovimas nepavy
ko, tai radijo bangomis ore 
raketą susprogdino, o prie
taisas su atomine jėga nu
krito į vandenyną ir nu
skendo. Specialistai sako, 
būk jis ten nepadarys žalos. 
Bet yra baimės, nes, spro
gęs, užnuodytų žuvis.

1963 m. taksai bus nukirsti I Jaunimas veržiasi 
miestuuosenuo viršaus iki apačios

Smunka reakcijos 
jėgos Alžyre

Alžyras. — Po to, kaip 
30,000 alžyriečių, buvusių 
liaudies armijos karininkų 
ir karių, užėmė milicininkų 
vietas, tai sumažėjo reakci
ninkų teroras. Taipgi fran- 
cūzijos jėgos suėmė apie 
300 reakcininkų vadų.

Paryžius. — Generolas 
Edmond Jouhaud, kuris už 
vadovavimą teroristams Al
žyre yra nuteistas mirti, 
norėdamas nuo mirties iš
sisukti. atsišaukė į “Slaptą 
armiją” Alžyre, kad ji susi
laikytų nuo teroro.

U Thantas smerkia 
JAV už A-bandymus

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Thantas 
smerkia Jungtines Valsti
jas už atominių bombų 
bandymus. Jis sako, kad 
“Jungtinės Valstijos atlieka 
labai pavojingą manifesta
ciją”.

Jis sako, kad JAV taip 
darydamos nesiskaito su 
Jungtinių Tautų nutari
mais, pasauline nuomone, 
ir nuodija atmosferą, kuri 
nepriklauso jokiai atskirai 
valstybei.

New Yorkas. — Birželio 
4 d. vėl nukrito 5,380,000 
Šerų žemiau pirmesnės jų 
vertės $11,000,000,000. Tai 
antras smūgis biržoje į 
trumpą laiką.

Tą pat dieną Waldorf- 
Astoria viešbutyje, New 
York Financial Writers 
Ass‘n bankete, kalbėjo JAV 
finansų sekretorius D. Dil- 
lonas. Jis ramino finansi
nius rašytojus ir bankinin
kus, kad “JAV ekonominė 
padėtis tvirta”, bet tuo pat 
kartu pareiškė: “1963 met. 
bus numušta taksai nuo 
viršaus iki apačios”. Jis sa
kė, kad dar šiemet Kene
džio administracija parū
pins taksų numušimo pla
ną, kuris bus įteiktas da
bartiniams kongreso na
riams, o 1963 m. susirinkęs 
naujasis Kongresas jį ap
svarstys ir praves gyveni
mam

Finansiniams ir ekonomi
niams specialistams yra ai
šku, kad bus numušta kor
poracijų įpla'ukų . taksai, 
idant pagerinus jų finansi
nius reikalus. Vyriausybės 
žmonės kalba ir apie indi
vidualinių asmenų taksų 
numušimą, bet čia kyla du 
klausimai: Kiek bus nu
mušta taksų atskiri e m s 
žmonėms ? Ir n u m u š u s 
taksus, kaip tada vyriausy
bė suves įplaukas ir išeigas, 
nes jau šiemet numatomas

Maskva. — TSRS spauda 
' ir radijo komentatoriai aiš- 

Dabar iš atskirų žmonių j kindami tą, kodėl prireikė 
taksais vyriausybė 

54 bilijonus dolerių, v ----
korporacijų tik 26 ir pusę . tai, kad socialistinėse šaly- 
bilijono, 20 bilijonų gauna ■ se jaunimas veržiasi gyven- 
taksais už reikmenis, kaip ti miestuose, 
tai gazoliną, cigaretes, au- .
tomobilius, moterų pinigi-; gumą tarp industrijos ir 
nes ir kitus daiktus.

Valdžios žmonės nekalba 
apie apsiginklavimo naštos 
mažinimą, kuriai per metus 
Kongresas skiria virš 50 bi
lijonų dolerių, nekalba ir 
apie mažinimą užsienyje 
JAV talkininkų pagalbos, i mas, negu prie žemės ūkio 
kuriai skiria šešis bilijonus | darbų. Mieste yra tirštas 
dolerių, taipgi mažinimą pi- j žmonių susikuopimas, teat- 

1, modernūs gyvenimo 
trumpesnės darbo 

valandos, didesnis uždarbis, 
daugiau progų mokslui ir 
daug kitų pirmenybių paly
ginus su kaimu.

deficitas apie 10 bilijonų 
dolerių ?

r rYiiiucuui tcį, 1XUUC1 
gauna j pakelti kainas ant mėsos, 

o iš 1 sviesto ir riebalu, nurodo ir

Tatai apsunkina planin- 
ir

I žemės ūkio gamybos. Dau- 
1 guma socialistinių šalių bu
vo žemdirbystės šalys. Da
bar, kada jos išvystė indus
triją, tai jaunimas traukia 
į miestus, nes ten daug įvai
resnis ir geresnis gyveni-

VlUiCIių, LclipgJL U UUlCį pi- i

nigų “šaltojo karo propa- į rai 
gandai”. ' namai,

Aišku, kad vyriausybės 
išlaidos nemažės. Iš kur bus 
gaunamos įplaukos, jeigu 
bus numažinti taksai? Pir
moje vietoje jie bus pakel
ti ant naudojamų reikmenų 
ir bus įvesti ant naujų, ki
tais žodžiais, perdėti ant 
liaudies. Numatoma, kad 
bus pakeltos JAV skolų lu
bos apie 10 bilijonų dolerių, 
tai tas ves prie dolerio ver
tės mažėjimo, o pragyveni
mo reikmenų pabrangimo.

Rimtesni finansiniai spe
cialistai numato: kol nebus 
sumažintas apsigink 1 a v i- 
mas, tol visi tie “receptai” 
bus tik pakeitimai formų, o 
apsiginklavimo našta nepa
lengvės.

Vengrijoje kiekvieneriais 
metais į miestus išvyksta 
ne mažiau 100,000 jaunuo
lių. Rumunijoje nuo 1948 
metų į miestus persikėlė 
gyventi virš 2,000,000 jau
nuolių. Tas pat yra Bulga
rijoje, Čekoslovakijoje, Ry
tų Vokietijoje ir pačioje 
Tarybų Sąjungoje.

Žemės ūkyje pasilieka se
nesnio amžiaus gyventojai, 
kuriems yra daug sunkiau 
išmokti mašinomis dirbti. 
Čekoslovakijoje 1955 me
tais žemės ūkio darbo žmo
nių proporcionalis amžius 
buvo 50 metų, o šiemet jau 
55 metai.

Laikraščiai daro išvadą, 
kad pakėlus kainas už že
mės ūkio gaminius gerės 
ir žemės ūkio darbo žmonių 
gyvenimas.

Iš viso pasaulio
Johannesburgas. — Re- 

____  _____________ akcinė Pietų Afrikos Są- 
kuriem jų pavyko išlikti gy-1 jungos valdžia kviečia iš 
viems. Apie tai minėjau savo 
knygoje, • 
toji žeme,” — kuri neseniai 
iS^jo iš spaudos Vilniuje.

Europos baltuosius žmones.
— “Apie tave, gim- Nori, kad per metus atvyk-

tų apie 50,000. Mat, ten gy
vena 10,000,000 negrų, apie 
3 milijonai maišytų azijie-šiuo metu Vilniuje žydų gy- į v v

v^na apie 15,000, sakė H. Zi- Į čių ir afrikiečių, o baltųjų
n on 43 izior. T.iotiivnin iii I____ x:i, o aaa aAApianas, o iš viso Lietuvoje jų 

yra apie 25,000.
Neseniai grįžusi iš Lietuvos 

amerikinė rašytoja Elizabeth 
Moos mums priminė:

—Man kai kurie asmenys 
Vilniuje pasakojo, kad Lietu
voje žydų gyveną apie 60,000.

Kai aš jai pasakiau, jog 
skaičius labai perdėtas, mote
riškė stebėjosi.

Dabar šis korespondento T. 
Shabad interview su Henriku 
Zimanu, spėju, atidarys akis 
daugeliui tų, kuriems buvo pa
sakota visokių pasakų apie 
žydų skaičių ir jų būklę Ta
rybų Lietuvoje, apie ten esan
tį antisemitizmą. Tos pasa
kos išgalvotos tarybinių prie- 

t *ų.

randasi tik 3,000,000.

New Delhi, Indija. — 
Traukinio nelaimėje 4 už
mušta ir 25 žmonės sužeis
ta.

Londonas. — JAV ir An
glija susitarė aukso reika
lais. Bus bandoma mažinti. 
JAV aukso išvežimą į An- 
gliją.

Ilsėkis rainiai, Antanai ! 
Nuoširdi mūsų visų užuojauta 
liūdesy likusiai jo šeimai, ir 
tau, mielas Stasy, netekusiam 
brolio.

Neseniai Girardvilėje (Penn- 
sylvanijos valstijoje) mirtis 
pakirto gyvybę dar jauno mū
sų veikėjo Antano Kuzmicko. 
‘4 Velionis buvo mūsų laikraš- 
W vajininkas ir bendradar
bis-—parašydavo jis mums ko
respondencijų iš savo mieste
lio ir iš apylinkės. Malonus, 
geras buvo draugas.

Priminimas:
Birželio 10 d. Great Necke 

ALDLD kuopų piknikas.
Birželio 17 d. Laurenčiuje 

Naujo sios Anglijos lietuvių 
piknikas.

Birželio 17 d. Cliffside Par
ke, N. J. LDS 3-osios apskri
ties piknikas.

Birželio 24 d. Baltimore j e— 
metinis “Laisvės” piknikas.

Luang Prabangas.— La
oso neutrališkos' vyriausy
bės premjeras S. Phouma 
šaukia visų grupių susirin
kimą birželio 7 d. Jeigu 
“karališki” neįstos į koalici-. 
nę vyriausybę iki birželio 
15 dienos, tai jų pačių bus 
kaltė.

Rio d e Janeino. — Nors 
reakcininkai ir kardinolas 
Jaime atkalbinėjo žmones, 
baugino “bolševizmu”, bet 
per mėnesį į TSRS industri
nę parodą lankėsi virš 500,- 
000 brazilų.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris, 
kuris yra 86 metų amžiaus, 
nesirengia trauktis iš tos 
vietos.

Zimanas apie TSRS 
ir Lietuvos žydus

Vilnius. — “The New 
York Timeso” korespon
dentas T. Shabab ilgai kal
bėjosi su Genriku Zimanu, 
“Tiesos” redaktoriumi, ku
ris yra žydų tautybės.

Zimanas sakė, kad Vaka
ruose pasakos apie “antise
mitizmą TSRS” yra tuščios 
ir TSRS žydai į jas nekrei
pia dėmesio.

Tarybų Sąjungoje randa
si 2,300,000 žydų tautybės 
žmonių, bet jau tik 21 pro
centas moka savo kalbą, ki
ti susiliejo su kitais TSRS 
gyventojais.

Lietuvoje randasi 25,000 
žydų. Vilniuje, kur pirm 
karo buvo 80,000 žydų, hit
lerininkai ir lietuviai nacio
nalistai juos išžudė. Iš 
pirmkarinių laikų Vilniuje 
dabar yra tik apie 1,000 žy
dų, o 14,000 iš kitur atsikė-

T. Sąjunga daugiau 
gaudys žuvy

Maskva.— TSRS vyriau
sybė kritikavo žuvininkys
tės vadovybę, kad ji nepa
kankamai pagauna žuvų. 
TSRS labai padidino žve
jojimo laivyną, dar yra sta
toma namie ir užsienyje 
apie šimtas laivų-fabrikų, 
kurie jūroje gaudo žuvis ir 
jas ten konservuoja.

Dabartiniu metu TSRS 
per metus pagauna apie 
3,700,000. Planas yra 1965 
metais pagauti nemažiau 5 
milijonų tonų.

Apie TSRS galingą 
ledlaužį “Leniną”

Murmanskas, TSRS. — 
Tarybų Sąjungos atomi
nės jėgos ledlaužis “Leni-i 
nas” jau išplaukiojo 30,000 
mylių, iš jų 20,000 myliu 
leduose. Jo kapitonas Bori
sas M. Sokolovas sako: “Šis 
ledlaužis gali pasiekti bile 
vietą, kad ir Šiaurės polių, 
jį negali sulaikyti jokie le
dai”.

Ledlaužis vis dar plau
kioja pirmu atominės jėgos 
užtaisymu. “Leninas” yra 
16,000 tonų įtalpos.

susi-

Liaudies vadai 
suvyk© į Maskvą

Maskva. — Čionai
rinko socialistinių šalių 
Bendrosios Ekono minės 
Pagalbos Tarybos nariai. 
Greta ekonominių specialis
tų dalyvauja ir komunisti
niai vadai: V. Gomulka iš

Vėliausios žinios
Bagdadas. — Irako res

publika protestuoja prieš 
Jungtinių Valstijų įsigalė
jimą Kuwaito teritorijoje.. 
JAV net atstovais apsikei-

Lenkijos, F. živkovas—Bul- su Kuwaito šakų. Todėl
~ G* Georgiu-Dži Irakas įsakė JAV ambasa- 

Rumunijos, A. Novotny — joriuį išvažiuoti ir savo 
atstovą atšaukė iš Wash- 
ingtono.

garijos,

Čekoslovakijos, W. Ulb- 
richt — Rytų Vokietijos. 
Numatoma, kad dalyvaus ir 
Chruščiovas.

Spėjama, kad greta eko
nominių reikalų bus svars
toma ir politiniai klausi
mai.

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas 
septyniais balsais prie vie
no susilaikiusio išteisino 6 
negrus laisvės keliautojus, 
kurie buvo areštuoti ir 
įkaitinti Shreveport, La.

Tai gera pradžia. Perei
tais metais Jackson mieste 
buvo areštuota 280 laisvės 
keliautojų.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad Anglija slaptai 
gelbėja Francūzijai gamin
tis atomines bombas.

Pekinas. — Kinija kalti
na Indiją, kad ji nepanauji
na prekybos sutarties. Ki
nija jau du kartus tą siūlė, 
bet Indija neatsiliepė.

San Francisco, Calif. — 
R. Niksonas laimėjo pirmi
nius (“primary” balsavi
mus į valstijos gubernato
riaus vietą. Reiškia, jis bus 
Respublikonų partijos kan
didatu.

GELEžINKELIEčIAMS 
PAKELS ALGAS

Chicago. — Atstovai nuo 
vienuolikos geležinkeliečių 
brolijų ir kompanijų jau 
susitarė kontrakto reika
lais. Algos bus pakeltos 
virš 10 centų per valandą. 
Jų reikale galės būti pa
naujinti pasitarimai 1963 
m. po gegužės 1 d. Susitari
mas liečia apie-500,000 gele
žinkeliečių.

Jis 
res- 
sa-

EISENHOWERIS IR 
BIRŽOJE KRIZĖ

Washingtonas. — Apie 
įvykusią biržoje krizę pra
bilo ir buvęs JAV prezi
dentas Eisenhoweris. 
norėdamas padaryti 
publikonams kapitalo,
ko: “Tai rezultatai Kene
džio administracijos neap
galvoto pinigų išlaidumo”.

Betgi ir Eisenhoweris ne
buvo taupus. Metu jo prezi
dentavimo JAV skolos pa
didėjo $12,000,000,000.

Berlynas. — Vakarinio 
Berlyno chuliganai nuola
tos provokuoja incidentus 
ties miesto perskyrimo sie
na.

Katmandu.— Anglė mer
gina įlipo į 22,000 pėdų 
aukščio Himalajų Kindžiro- 
bos kalną.

Seulas. — Pietų Korė
joje teisia du JAV karinin
kus, D. Swansoną ir T. Wil- 
dę, kurie pasigėrę mušė 
korėjiečius.

Lisabonas. — 1,000 stu
dentų demonstravo ir rei
kalavo paliuosuoti areštuo
tus jų draugus ir du uni
versiteto profesorius.

Washingtonas. — Lankė-

Rio de Janeiro. — Salva
dor mieste įvyko sprogimas 
žaislinių raketų (“fire 
works”) sandėlyje. Nelai
mėje užmušė 13 ir sužeidė 
60 'žmonių.

So. Boston. Mass.
MIRĖ B. TAMOŠAUSKAS

Mirė Benis Tamošauskas 
(Thomas), 75 metų am
žiaus, gyvenęs Hingham, 
Mass. Laidojamas birželio 
8 d. Jis buvo pažangus žmo
gus, ilgametis veikėjas. Vė
liau bus apie jį parašyta 
plačiau.

(Žinią telefonu pranešė 
J. Petrus.)

“Laisvės” per s o n a 1 a s 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą draugei HL Tamošaus- 
kien-ei-Thomas, netekusiai 

, o jam 
pačiam- ramiai ilsėtis.

si arkivyskupas Makarios, gyvenimo draugo,
Kipro salos prezidentas.
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A. Eichmanas pakartas
ARŠUSIS ŽMONIJOS priešas, budelis Adolfas 

Eiėhmanas, tapo pakartas gegužės 31 d., Jeruzolime.
Po to, kai Izraelio aukščiausias teismas atmetė jo 

apęjįąęiją, Eichmanas kreipėsi pas tos šalies preziden
tą, JĮztaką Ban-Zvi, prašydamas susimylėjimo. Bet Ban- 
Zvi prašymą atmetė ir tuomet Eichmanas buvo pakar
tas, jo palaikai sudeginti, ir pelenai buvo sumesti į Vi
duržemio jūrą.

Joks doras žmogus dėl Eichmano pakorimo ašaros 
neišlies. Bet ne vienas doras žmogus rūpinasi ir rūpin
sis dėl to, kad Vakarų Vokietijoje dar laisvai gyvena ir 
net valdžios įstaigose dirba ne vienas tų budelių, kurie 
Eichmanui padėjo, kurie žudė nekaltus žmones viešpa
taujant Hitleriui.

Eichmano kruvinų sėbrų yra ir JAV. Jie čia taipgi 
laisvi.

Robertas Kenedis ir komunistai
JAV JUSTICIJOS DEPARTMENTO galva pa

skelbė, kad jis parinko dešimt asmenų (jų vardai ir pa
vardės buvo paskelbti praėjusiame “Laisvės” numery), 
komunistų, ir versiąs juos užsiregistruoti, einant Mc
Carrano įstatymu.

Dėl to Justicijos departamento viešo pareiškimo iš
stojo su savo pareiškimu James T. Tormey, Komiteto 
Gus Hali ir Benjamin J Davisui ginti sekretorius, ir pa
sakė, jog šis Robert Kenedžio “žygis” “rimtai stato 
klausimą, ar jis pats tinkamas eiti tas pareigas, ku
rioms paskirtas...”

Mr. Tormey nurodo, kad Justicijos departamento 
sekretorius be jokio reikalo pasiskubino prie minėtų as
menų kibti, kuomet paties McCarrano akto legalumas 
dar yra šalies teisme.

Kaip žinia, Gus Hali ir B. J. Davis buvo suimti, pa
reikalauti užsiregistruoti; jie paleisti po bėla ir kreipė
si į teismą; jų byla, taigi,..yra teisme. Klausimas stato
mas toks: kodėl Justicijos departamento sekretorius 
taip skubinasi pulti kitus žmones, einant tuo įstatymu, 
kurio konstitucinis teisėtumas yra teisme?

Įdomi ir kita šio klausimo pusė. Justicijos departa
mento sekretorius viešai pareiškė, būk McCarrano įsta
tymas esąs nekalčiausias, kiek tai liečia JAV Komunis
tų partiją. Girdi, McCarrano įstatymas nenuįstatymina 
pačios partijas; partija esanti legali ir ji galinti sau 
veikti, kaip veikusi. Visa, ko McCarrano įstatymas 
reikalauja, anot Roberto Kenedžio,, tai tik susiregis- 
travimo jos vadų ir narių, taipgi nurodymo, iš kur ji 
gaunanti finansų.

— o —
KAIP GI Iš TIKRŲJŲ yra? Ar viskas taip nekal

ta, kaip justicijos departamento sekretorius aiškina?
“Ne!” atsako Mr. Tormey.
“Tiesa yra ta,” sako jis, “kad tas, kuris sutiks ei

nant McCarrano įstatymu užsiregistruoti valdžios įstai
goje, jis pripažins melą tiesa, būk Komunistų partija 
esanti svetimos valstybės agentas, ir kad ši partija yra 
pasižadėjusi jėga ir prievarta nuversti mūsų vyriausy- 
bę.

“Joks Komunistų partijos narys negalėtų sąmonin- 
gai pasirašyti savo pavardės po tokiu melu. Joks narys 
negali duoti tokio pavyzdžio, kurį sektų kiti,” pareiškia 
Mr. Tormey.

1961 m. gruodžio mėnesį buvo įkaitinta Komunistų 
partija dėl to, kad nesiregistravo svetimos valstybės 
agentu.

1962 m. buvo suimti Gus Hali ir Benjamin J. Da
vis. Kaltinimas : dėl to, kad jie neužsiregistravo.

Dabar gi Justicijos departamento galva reikalauja 
SACB tarybos, kad ji įsakytų dešimčiai kitų asmenų re
gistruotis.

Tai pataikavimas visokiems “ultroms”, birchistams 
ir kitokiems mūsų šalies neprieteliams!

James T. Tormey ragina amerikiečius siųsti laiškus 
ar telegramas Robert Kenedžiui ir prezidentui J. F. Ke
nedžiui, reikalaujant, kad sulaikytų visus veiksmus, da
romus pagal McCarrano įstatymą.

Kas ką rašo ir sako
jų tarybinių tautų poetų kū
riniais.

Gerbiamas jubiliatė^eikin- 
dami Jus penkiasdešimties 
metų sukakties dieną, linkime 
Jums .geros sveikatos ir kūry-j 
binių jėgų,; tikime, kacj Jūsų 
vaisingo kūrybinių darbo der
lius dar ne kartą pradžiugins 
literatūras mylėtojus.

r o •• • •
Mes taipgi prisidedame 

su savo nuoširdžiu žodžiu 
prie šio sveikinimo.

PAKLYDĘS ŽMOGELIS 
PLEPA NIEKUS

Niekad Vyt. Sirvydas ne
pasižymėjo išmintimi, o.arih 
dieną B rook lyno -‘‘Vienybė
je” jis visiškar.rjiusilpnėjo.

V. Sirvyduixparupo išnie
kinti įžymųjį Lietuvos po
etą Eduardą Mieželaitį. 
Na, tai kaip gi jis jį nie
kins? Pirmiausiai E. Mie
želaitis užkliūva Sirvydui 
už liežuvio dėl to, kad jo 
eilėraščių rinktinė “Žmo- , 
gus” buvo Tarybų Sąjun
goje premijuotas Lenino 
premija.

Sirvydas rašo:
“Kai rusai išleidžia po

eto Mieželaičio raštus ru
siškai ir dar Lenino premi
ja apdovanoja — kumštis 
gniaužome... Rusai, jų kal
ba ir visi darbai šiandien 
mums biaurūs...”

Atrodo, kad šitaip galėjo 
parašyti tik visiškai su
kvailiojęs žmogus. Bet ne! 
Taip rašo V. Sirvydas, 
“Vienybės” redaktorius ir 
kitos “veiksnių” spa ūdos 
bendradarbis!

Sirvydas iš kailio neriasi 
dėl rusų kalbos. Jis jos ne
apkenčia, jis neapkenčia ir 
rusų.

Bet ar tik dėl to, kad 
koks politinis nedaaugla ru
sų kalbos neapkenčia, tai ir 
visi turi jos neapkęsti? Ar 
tik dėl to, kad jis rusų tau
tos neapkenčia, tai ir visi 
turi jos neapkęsti?

Ne, taip nėra! Pasaulis 
gerbia rusus, pasaulis ger
bia rusų kalbą, kuria šian
dien kalba šimtai milijonų 
žmonių.. O rusų, literatūra 
yra žinoma visame plačiame, 
kultūringame pasaulyje, >Ne 
tik žinoma, bet, ir didžiulėje 
pagarboje laikoma.

Rusų kalba šiandien tar-Į 
nauja visoms mažesnėms ta-! 
rybinėms tautoms durimis, 
pro kurias jų literatūra ei
na į platųjį pasaulį. Ir po 
to Mieželaičio kūryba per 
rusų literatūrą šiandien pa
tapo plačiai pasauliui jau 
žinoma, ir ji dar bus žino
mesnė atietyje!

Būsime atviri ir pasaky
sime: Ne tokiems pecke- 
liams, kaip V. Šir v y d a s, 
spręsti Mieželaičio poeziją 
ir rusų kalbą!

J. MIKĖNO KŪRINIAI— 
Į VENECIJĄ

Savaitrašty “Literatūra 
ir menas” skaitome:

Ištisą mėnesį Maskvoje vei
kė Juozo Mikėno kūrinių pa
roda. Paroda ir jos aukštos 
meninės kultūros ekspozicija 
(autorius —- dailininkas,archi
tektas A. Purys) susilaukė šil
to maskviečių įve r t i n i m o . 
Maskvoje viešėjęs J. Mikėnas 
susitiko prie eksponatų su va
dovaujančiais sostinės daili
ninkais ir meno istorikais.

Su turtinga kūrybine ata
skaita J. Mikėną šiltai pasvei
kino seniausias tarybinis 
skulptorius S. Konionko v a s , 
Dailės akademijos preziden
tas B. Johansonas, akademikai 
N. Tomskis, M. M a n i z eris, 
TSPtS Dailininkų sąjungos sek
retoriai S. Gerasimovas, J. Be- 
lašova ir kt. t

Dešimt J. Mikėno kūrinių— 
“Moteris su vaisiais,” “Poil
sis,” “Kolukietė,” “Skulptūra 
fontanui,” “Dailininkės port
retas” ir kt. iš šios parodos 
vežami į Tarptautinę dailės 
parodą. Venecijoje.

J. Mikėnas — vienas iš 
įžymiausių šiirdienų Lietu
vos skulptorių.

“NEĮTRAUKĖ.,.”
•1 ’Vienas lietuviškas kryžio
kas Brooklyho .pranciškonų 
laikrašty rašo,.-jog Los An
geles mieste buvo ąuruošta 

| “laisvojo pasaulio lietuviš
kos spaudos”; paroda, ku
rion betgi “neįtraukė ne tik 
Vilnies ir Laisvės, bet ir ki
tų. laikraščių, kurie garbi
na Marksą, ir Leniną, ar 
gegužės 1 proga spausdina 
k o m u n i stų internacionalo v

Už 35 valandų darbo savaitę
JUDĖJIMAS Už 35 valandų darbo savaitę Jungti

nėse Valstijose smarkiai plečiasi. Unija po unijos pasi
sako už tai, kad darbo valandos turi būti trumpinamos 
greitu laiku, nes be to nedarbas plėsis, krizė didės.

Net ir George Meany, AFL-CIO prezidentas pareiš
kė, kad jis griežtai stojąs už darbo valandų trumpi- 
niipą, nežįųript to, kad prezidentas Kenedis tam prieši
nasi.

G. Meany pasakė, jog busimasis AFL-GIO Veik, ko
miteto narių suvažiavimas, kuris įvyks rugpjūčio 13 d., 
oficialiai pasisakys už 35 valandų darbo savaitę. Kovo
dami už 35 vąjąpdų darbo savaitę, atsiminkime, JAV 
'čfertrininkai tuo pačiu kartu pabrėžia, kad darbininkų

ALEKSIUI CHURGINUI 
50 METŲ

Aleksys Churginas — įžy
mus literatūros vertėjas į 
lietuvių kalbą; jis ir pats 
poetas. Š. m. gegužės 25 d. 
A. Churginui sukako 50 
metų.

A. Churginas išvertė į 
lietuvių kalbą nemaža anti
kinės poezijos; jis išvertė 
Gėtės “Faustą”; išvertė vi
są eilę Šekspyro veikalų, o 
šiuo metu verčia “Antoni
jus ir Kleopatra.” Jis iš
leido ir savo originalių ei
lėraščių rinkinį. Tai talen
tingas, darbštus, energin
gas vyras.

Lietuvos Rašytojų sąjun
gos valdyba, sukakties pro
ga, pasiuntė A. Churginui 
tokią telegramą:

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjungos valdyba nuoširdžiai 
sveikina Jus penkiasdešimt
mečio jubiliejaus proga. Jūs, 
kaip poetas ir vertėjas, atli
kote didelį kultūrinį darbą, 
supažindindamas lietuvių skai
tytoją su daugelio pasaulinės 
literatūros klasikų ir broliškų-

algos privalo pasilikti tos pačios, kokias gauna už 40 
valandų darbo savaitę. Aišku, kitaip ir busi negali.

Automatijai pl,ečiąntis, darbininkams belieka vie
nas kęlįas: reikalauti trųmpęsųįų darbo wląndų. Tai iš
mintingą polįtįką,—sutipka su ja samdytojai ir jų klap
čiukai,' ar nesutinka! <-• -į

Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Sveika, gimtoji 

žeme!
j “Civilinės mirties” 
įstatymas Pietų Afrikoje

, Pagaliam r Pietų Afrikos 
parlamentas lužgyrė premje
ro Hendrick Verwoerdo 
siūlomą “civilinės mirties” 
įstatymą./' :<?

Naujasis įstatymas yra 
toks baisus, kokį galima 
įsivaizduoti. Jis sudaro vi
sai naujas sąlygas valdžios 
opozicijos žmonėms. Jis pa
daro juos visiškais betei
siais, izoliuoja nuo kitų 
žmonių, geriau sakant, jis 
pastato po namų areštu 
kiekvieną, kuris kokiu nors 
būdu valdžiai pasipriešina.

Kiekvienas su valdžios po
litika nesutinkąs žmogus 
dabar ant visados gali pa
silikti po namų areštu. Jis 
tegali palaikyti ryšius tik 
su savo šeima, bet su nieku 
kitu. Jam užginta su ki
tais žmonėmis sueiti, kalbė
tis, užginta eiti į teatrus, 
susirinkimus. Jis palieka
mas namuose tupėti. Tam 
įstatymui nusiženg u s i e j i 
gali būti sunkiai baudžia
mi, net mirties bausme.

Kam toks barbariškas 
įstatymas buvo išleistas?

Pietų Afrikos respubliko
je yra apie tris milijonus 
europiečių kilmės baltųjų ir 
apie 10 milijonų negrų, apie 
pusę milijono azijiečių kil
mės. Baltieji tebeturi val
džią savo rankose, kaip bu
vo ir tuo metu, kai Pietų 
Afrika buvo Anglijos kolo
nija. Nors Pietų Afrika 
dabar yra nepriklausoma, 
bet negrai ir azijiečiai ne
turi daugiau teisių, kokias 
jie turėjo po Anglijos oku
pacija. Didelė gyventojų 
dauguma, suprantamą, ne-

pilną nemokamą apdraudą, 
kitos naudoja ribotą pagal-

Ligoninėj ė jam'buvo pa-

Nesaugi ir pavojinga 
gydytojų profesija

1961 m. birželio 17 d. mi
rė Jeff Chandler, žymus 
Holly w o o d o artistas. J o 
mirtis būvą visai 1 netikėta. 
.Jis teturėjo tik 44 metus -   o -- - 7 4- . '7 v. ’ 

sutinka gyventi po senovei, amžiaus.
Jie reikalauja laisvės^ rasi- Ligoninėj ė jam buvo pa- 
nes lygybės. Jie smarkiai daryta nugarkaulio operaci- 
už tai kovoja. ja. Pasirodė, kad operaci-

“Laisvąja spauda” tasai 
kryžiokas, matyt, turi gal
voje tą, kuri garbino Hit
lerį, Mussolinį ir Smetoną, 
kuri šiuo metu tarnauja 
viskam, kas tik bliauna 
prieš žmonijos laisvę, prieš 
darbo žmonių šviesesnį ry
tojų.

Būtų buvusi didelė negar
bė “Laisvei” arba “Vilniai,” 
jei jos būtų išstatytos gre
ta fašistinės spaudos!

Redakcijos Atsakymai
A. Smolenskiui, N a p a, 

Cal. — Dėl važiavimo į Lie
tuvą informacijų klauskite 
Tarybų Sąjungos ambasa
doje Washingtone, kur dir
ba lietuvis Vytautas Zenke
vičius. Rašyti galite: Em
bassy of the USSR, Vytau
tas Zenkevičius, Washing
ton, D. Q.

Williamui piamondui, So. 
Boston, Mass. — Dėkojame 
už persiuntįmą mums J. 
S—s laiško.

Clifton Fiorge, Va. — Su
laukęs 76 metų amžiaus mi
rė admirolas N. L. Bellin
ger, kuris Antrojo pasauli
nio karo metu Atlante ko
mandavo laivyno orlaivines 
jėgas.

Premjero Verwoerdo val
džia viską daro, kad gyven
tojų daugumą ir toliau ver
gijoje palaikyti ir nežmo
niškai juos išnaudoti. Jung
tinės Tautos jo valdžią pa
smerkė, beveik visos pasau
lio šalys tokią valdžią pa
smerkė. Nepaisant to, val
džia ne tik palaiko nežmo
niško teroro politiką, bet 
dar įsigijo įstatymą naudo
ti barbariškas priem ones 
opozicijai slopinti.

Valdžion įeina keletas bu
vusių žymių hitlerininkų. 
Barbarišką įstatymą vykin
ti pavesta hitler i n i n k u i 
Vorsteriui, kurį žmonės va
dina i ‘vyriausiu inkvizito
rium?’

Ar gi galima tikėtis to
kiomis barbariškomis prie
monėmis ilgai valdžią savo 
rankose išlaikyti, kuomet 
afrikiečiai, kaip ir azijie
čiai, baigia naikinti koloni
alizmą ir susikuria nepri
klausomą gyvenimą?

Nelengva bus medicininę 
pagalbą laimėti

Visų socialistinių kraštų 
žmonės laimėjo pilną nemo
kamą medicininę pagalbą 
taip greit, kaip tik tos šalys 
patapo sociali s t i n ė m i s. 
Žmonių sveikata ir gerovė 
ten pastatyta pirmon vie
ton.

Kai Tarybų Sąjunga, pir
ui ų t i n ė socialistinė šalis, 
įvedė nemokamą medicininę 
pagalbą, tai buvo priverstos 
ir kitos šalys ką nors tuo 
klausimu daryti, kad toli 
neatsilikti. Dabar beveik 
visos Europos valstybės tu
ri vienokią ar kitokią medi
cininės pagalbos sistemą. 
Vįenos, kaip Anglija, turi
. ........ . .............. """ .......... " T?A - I-Į i.j . t< ' i'
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Jungtinės Valstijos tuo 
klausimu jau bent 40 metų 
atsilikusios nuo Euro pos. 
Tai jau mums už tai negar
bė, kad neišgalime padėti 
tiems, kuriems medicininė 
pagalba būtinai reikalinga.

King-Anderson bilius vis- 
tiek dar nesulygintų mūsų 
krašto su europiniais kraš
tais, nes jis suteiktų nemo
kamą medicininę pagalbą 
tik seno amžiaus žmonėms, 
kurie paeina po Social Secu
rity įstatymu. Jaunesnio 
amžiaus žmonių jis visai 
neliečia.

Šiam būtinai reikalingam 
biliui opozicija, pasirodo, 
yra tvirta y ąčiame Kongre- j ir 
se ir lauko pusėje. Respub
likonai nesnaudžia, jie siūlo 
savo bilių, kuris nieko gero 
seniems žmonėms neduotų, 
o tik apdraudos kompanijas 
paremtų. Nacionalinis dak
tarų trustas (AMA) viską 
daro, kad King-Anderson 
bilius nepraeitų.

Prez. Kenedis sako, jog 
kova už šį bilių gana sun
ki, bet ji bus laimėta, kaip 
prieš 25 metus buvo laimė
ta bedarbių ir senatvės pen
sijų apdrauda. O ji bus 
laimėta, jeigu piliečiai ak
tyviai įstos kovon: reikalaus 
savo kongresmanų ir sena
torių paremti šį bilių.

ja nepavyko, ir jis netrukus 
mirė.

Už kelių mėnesių jo turto 
a d m i nistratoriai patraukė 
teisman daktarus, kurie pa
darė jam operaciją. Skunde 
buvo nurodyta, kad dakta
rai yra padarę klaidą, nuo 
ko šis artistas ir mirė. Su
sitaikyta už $233,358.

Mrs. Carney Love, Palo 
Alto, Calif., gyventoja, pa- 
traukė teisman dr. John 
Wolf už tai, kad jis begy
dydamas jos žandą užnuodi
jęs kraują. Ji gavo atlygi
nimo $334,000.

1961 m. virš 6,000 buvo 
patraukti teisman už vieno
kį ar kitokį netikslingą sa
vo pacientų gydymą. Ir 
reikia pasakyti, kad beveik 
visur pacientai laimi. O 
jiems laimėti nesunku todėl, 
kad gydytojai nenori teis
muose savo vardą ir . profe
siją žeminti, bijo spaudos 
nešvarios publikacijos. To
kiu būdu jie yra linkę kaip 
nors su pacientais susitai
kyti.

Kad apsisaugoti nuo ne
tikėtų finansinių nuostolių, 
tai beveik visi gydytojai 
yra a p s i d r audę. Jų ap- 
draudos. yra gana aukštos.

Kaip matote, gydytojų 
profesija yra nesaugi ir pa
vojinga.

Jakarta. — Indonezija 
sako, kad ji savo karių ne
siunčia į Vakarų Naująją 
Gvinėją, kad ten prieš hol- 
landus kariauja vietos par
tizanai.

Seattle, Wash.—šešiolika 
TSRS rašytojų ir veikėjų 
lankėsi Pasaulinėje parodo
je.

Mielas kiekvienam gimta
sis kraštas. O kiek jis su
žadina jausmų, kai vėl iš
vysti po keliolikos metų! Ne 
be reikalo neseniai iš spau
dos išėjusioje reportažų iš 
kelionės po Tarybų Lietuvą 
knygos “Apie tave, gimto
ji žeme” autorius R. Miza- 
ra nepamirštamu įvykiu 
laiko viešėjimą gimtojoje . 
šalyje, kurios jis nebuvo . 
matęs daugiau kaip ketu
riasdešimt metų.

Keturiasde š i m t metų !.. 
Kaip pasikeitė, išaugo, pa
gražėjo Lietuva per tiek 
metų! Autorius, lankyda- : 
masis Vilniuje, Kaune, 
D r u s k ininkuose, Alytuje, 
Klaipėdoje, Palangoje, Nau
jojoje Akmenėje, Telšiuose 
* t* kitose vietovėse, gėrisif 
kad mūsų respublika, tik 
prieš dvidešimt su viršum ‘ 
metų pertvarkiusi savo gy- 
v e n i m ą socialistiniais pa
grindais, patyrusi didelius 
karo sunkumus, pasiekė to- '■ 
kius milžin i š k u s laimėji
mus. Jis stebisi išaugusia 
Tarybų Lietuvos pramone, ' 
didele mokslo ir kultūros 
pažanga, nemokamu gydy
mu, atviru visiems keliu į 
mokslą, t

Kalbėdamasis su darbi
ninkais, rašytojais, daili
ninkais, studentais, moksli
ninkais, R. Mizara mato, 
kaip žymiai išaugo jų sąmo
ningumas, o jie patys jau
čiasi esą savo krašto pilna
teisiai šeimininkai.

Autorius, aplankęs Kap
suko, Varėnos ir kitus rajo
nus, pamato., kad “Lietuvos 
kaimo žmonių gyvenimas 
smarkiai pasikeitė. Išnyko 
klumpės,. vyžos — jų vietą 
užėnĮę,.^atai ir pusbačiai. 
Valstietis jau nebeina pas^-‘ 
kui kuiną, velkantį arklą ar 
plūgą,” nes žemė dirbama^ 
traktoriais ir kitomis maši- . 
nomis.

Svečias džiaugiasi, kad jo 
gimtojoje žemėje baigia 
nykti prietarai, sparčiai 
formuojasi naujas žmogus— 
komunizmo kūrėjas.

Matydamas didžiulius mū
sų šalies darbo žmonių lai
mėjimus, au t o r i u s neuž
miršta tų, kurie paaukojo 
savo gyvybes, kad mes gy
ventume. Paneriai, Pirčiu
pis, Lietuves Osvencimas— 
Kauno IX fortas, Vidzgirio 
miškas prie Alytaus 1— tai 
vietos, kur hitleri n i n k a i 
nukankino ir nužudė šimtus 
tūkstančių nekaltų tarybi
nių žmonių.

Knygoje Mizara taip pat 
pateikia įspūdžius, patirtus 
viešint pas Lenkijos lietųk 
vius.

Autorius džiaugiasi, kacĮ 
svarbia usias visų darbu 
žmonių troškimas buvo ir 
tebėra taika, kad “šis rusų, 
lenkų, lietuvių trošk imas 
pilnai atitinka JAV žmonių 
troškimą. Taigi prižadame 
visi drauge dirbti, kovoti, 
kad nebūtų pasaulinio karo, 
kad viešpatautų taika, žmo
nijos palaima!”

R. Mizaros knyga “Apie ’ 
tave,‘gimtoji žeme” — gy- • 
veninio tiesa alsuojąs kuri- • 
nys> ta tiesa, kuri atvers 
akis net ir labiausiai užkie- 
tėjusiems socializmo prie
šams, mėginantiems pasukti 
istorijos ratą atgal.

“Niekas negali pastoti ke- • 
lio tarybinėms tautoms. . 
Kiekvienais metais jos da
rys vis didesnę pažangą 
tiek kultūroje, tiek ir eka^ 
nomikoje,”—toks autoriai®, 
atsakymas fašistų sūkiai 
dintiems lietuviams.

S. Butkus . 
(“Kaurią tiesą” )„.
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«' Povilo Rotomskio mirtis
* sukrėtė mus visus

“...Šiandien pas mus labai 
liūdna naujiena: v a k a r 
(gegužės 17 d.) 4- te \ alan 
dą ryto mirė visiems mums 
brangus žmogus Povilas 
Rotomskis. Jo mirtis buvo 
visiems tokia pat netikėta, 
kaip ir Kazio Preikšo, kaip 
rašytojo Kosto Kubilinsko. 
Buvo žmogus sveikas, nie
kad nesiskundė dėl kokių 
nors negalavimų, o štai ge
gužės pradžioje susirgo, ge
gužės 14-tą dieną krizė pa
aštrėjo, ir štai Povilo nebė
ra mūsų tarpe. Jis dabar 
pašarvotas Karininkų na
mų salėje, visas paskendęs 
pavasario gėlėse, apsuptas 
gražių vainikų. Aplinkui 
stovi nuliūdę draugai, su
kirsti savieji. Rytoj visi ei
sim laidoti Povilą, nulydė- 
dami į Antakalni, kur ilsi
si K. Preikšas, kiti Tarybų 
Lietuvai nusipelnę garbingi 
žmonės. Ką gi darysi. Rei
kia gyventi toliau, dirbti 
toliau, tęsti mirusiųjų pra
dėta veiklą, gyvendinti jų 
tikslus. Taigi...”

Tai ištrauka iš rašytojo 
Juozo Baltušio laiško, ra
šyto man 1962 m. gegužės 
18 d.

Tiesa! Ir mes čia sukrės
ti visi, ne tik Tarybų Lie
tuvoje.

Mes, kurie turėjome lai
mę iš arčiau pažinti Povilą 
ir jo žmoną Tamarą, jiems 
gyvenant New Yorke 1942- 
1945 metais, ypatingai esa
me sukrėsti.

Povilas buvo tas žmogus, 
kuriam nebuvo per mažo 
nei per didelio darbo, ypa
tingai jeigu tai buvo pa
slauga draugui. Mums, bū
nant Lietuvoje, jis pasitiko 
mus ir išlydėjo. Ir dabar, 
d^lka Povilo pasidarbavimo, 
ne vienas gauna pundelius 
Gaujos literatūros, išleistos 
tarybinėje Lietuvoje.

Mano prisiminimai Povi
lo, jam gyvenant JAV,—jo 
prakalbos mūsų parengi
muose, jo pasakojimai apie 
karo baisenybes, kurias jis 
pergyveno, apie hitlerinius

fy4e V. Kapsuko paminklo 
Povilas Rotomskis a

levičje kapinėse Maskvoje: 
gėles; stovi Justas

Paleckis ir Ieva Mizariene.

Per trumpą laiką Lietu-: į Lawrencu, bet jis neturėjo 
voje netekome dviejų žymių laiko, nes baigęs darbą li- 
darbuotojų, tai Bronislovo; goninėje, savo kambaryje
Penkausko, Lietuvos Moks
lų Akademijos Eksperimen
tinės Medicinos Instituto 
direktoriaus, ir Povilo Ro
tomskio.

Penkauskas buvo mano 
pusbrolio sūnus. Kada aš 
vykau į Ameriką, jį pali
kau 11-kos metų. 1950 me
tais., tai yra, jau iš tarybi
nės Lietuvos, per Italiją, 
buvo atvykęs į JAV ir La- 
įsy Clinic, Bostone, per tris 
mėnesius mediciną prakti
kavo.

Tais laikais man teko su 
Bronislovu susitikti ir pasi
kalbėti. Kviečiau jį atvykti 

žvėriškumus. Ir jis buvo 
pilnas pasitikėjimo, kad Ta
rybų Sąjungos žmonės lai
mės, kad ateitis jųjų.

Man viešint Lietuvoje, 
Povilas darė gilų įspūdį sa
vo supratimu mūsų turistų. 
Jis, rodosi, kiekvieną mūsų 
mintį suprato, ir bandė iš
pildyti visus mūsų pagei
davimus, kad tik mes ge
riau suprastume ir įvertin
tume jo taip mylimą Ta- 
rvbu Lietuva.

Niekad nepamiršiu tų di
delių gražių puokščių gla- 
diolu, kurie puošė mano 
kambarį “Vilniaus” viešbu
tyje, man ten gyvenant. Tai 
Tamara, tai dukrelė Ilona, 
tai pats Povilas, žiūrėk, 
kiekvieną rytą ir pristato 
naujų gėlių puokštę.

Povilas palydėjo mane į 
Maskvą, ir ten kartu pralei
dome veik savaitę. Tuo lai
ku, mano didžiai laimei, 
gerbiamas Justas Paleckis 
ėjo pareigas Maskvoje. Šie 
du draugai man tiek daug 
pasitarnavo paro d y d a. m i 
Maskvą, Kremlių. įvairias 
parodas, ir t.t. Tai vienas 
iš nepamirštamiausių mano 
kelionės epizodų, o jų buvo 
daug ir labai malonių.

Paskutinį kartą mačiau 
Povilą man lipant į lėktu
vą, vykstant namo. Jis man 
iteikė sagutę — gintarinę 
bitelę, kurią aš labai verti
nu ir dažniausiai nešioju. 
Dabar dar daugiau ja ver
tinsiu, nes tai atmintis pa
skutinio pasima tymo su 
taip brangiu lietuvių tautos 
sūnumi, kuris tiek daug 
pernešė kančių kalėjimuose 
dėl savo įsitikinimų, ir ku
ris taip džiaugėsi, kad jie 
pagaliau išsipildė.

Taigi, gerbiamas rašyto
jau Baltuši, dėl Povilo Ro
tomskio mirties suk r ė s t i 
esame ir mes, gyvendami 
už jūru-marių.

Reiškiu širdingiausią už
uojautą miela jai Tamarai 
ir dukrelei Ilonai.

Ieva T. Mizariene

Lietuvoje netekome dviejų žymių veikėjų

studijavo.
1959 nl e t a i s lankiausi 

Lietuvoje turistu, tai tuo 
metu su juo pasikalbėjau.

Povilą Rotomskį pažino
jau nuo Antrojo pasaulinio 
karo, kada jis buvo nariu 
Tarybų Sąjungos konsulate.

1 Tada jis važinėjo po lietu
vių kolonijas ir organizavo 
karo laimėjimui pagalbą. 
Kalbėjo ir Lawrencuj. Pil
na buvo Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainė žmonių. Iš 
profesijos jis buvo mokyto
jas. Daug nukentėjęs sme
toninėje Lietuvoje., kur ka
lėjimas pakirto jam sveika

Iš laiškų
A. Bimbai, 
Niujorke.
Gerb. Drauge: . g . ,U.

Gegužės 19 d. palaidojo
me mūsų pažįstamą. Povilą 
Rotomskį. Sirginėjo krau
jagyslių skleroze. Gegužės 
pradžioje, jis namuose 'buvo 
netekęs sąmonės. Nuvežtas 
ligoninėn taisėsi. Rengėsi 
išeiti iš ligoninės, nors gy
dytojas neleido. “Išeisiu ir 
su chalatu, jei neįeisite”, 
ginčijosi su gydytoju. La
bai jam norėjosi dalyvauti 
gėlių parodoje, kuri buvo 
rengiama. Povilas buvo ai
stringas gėlininkas - mėgė
jas—visą savo laisvalaikį 
pašvęsdavo gėlėms; puošda
vo jomis ir savo butą, ir 
darbavietę, ir su mokslinė
mis įstaigomis dalijosi sa
vo pasiekimais gėlininkys
tės srityje. Garsėjo tuo ne 
tik Lietuvoje, bet ir Mask
voje, ir tarptautinėse paro
dose. Ir štai įvyko mirtinas 
kraujo išsiliejimas į smege
nis...

Lankiausi pas Tamarą. Ji 
dabar dėsto anglų kalbą 
Vilniaus valstybiniame pe
dagoginiame institute. 1961 
metais ji apgynė disertaciją 
ir jau buvo suteiktas filolo
gijos mokslų kandidato 
laipsnis. Tai labai gerai. 
Dukrelė mokosi vidurinės 
mokyklos devintoje klasėje.

Linkiu sveikatos ir sėk
mės,

R. šarmaitis 
Vilnius

Nauji raštai
Nauja Augustino Griciaus 

Pjesė
Gavome neseniai iš spau

dos išėjusią dramaturgo 
Augustino Griciaus pjąsę— 
“Sėja ir piūtis.” Tai saty
rinė trijų veiksmų komedi
ja, vaizduojanti šių dienų 
Lietuvos kaimą, pašiepianti 
neigiamas gyvenimo puses, 
paginanti gerąsias.

Tenka priminti, kad rašy
tojas A. Gricius patiekia 
jau kelintą pjesę, ir vis iš 
šių dienų Lietuvos žmonių 
gyvenimo . O tai svarbu! 
Kai kuriems jų dabartis, 
ypatingai kaimas, nėra ir 
suprantama, jie kažkaip 
atitolę nuo to gyvenimo, o 
gal nedrįsta jo liesti. Bet 
gera dalis, jų tarpe ir A. 
Gricius, drąsiai imasi 
plunksnos ir romanuose, ap
sakymuose ir pjesėse — 
sprendžia dabartinę Lietu
vos žmonių buitį.

A. Gricius, reikia pasaky
ti, turi aštrią plunksną ir 
gerą sąmojį. Seniau jis kū
rė apsakymus, o pastaruoju 
metu rašo pjeses, kurios tu
ri nemažą pasisekimą Lie
tuvos teatro scenoje.

R. M.

tą. Rotomskis buvo drau
giškas, malonus, be jokio iš
didumo.

1959 metais, kada JAV 
lietuviai turistai nuvykome 
į Lietuvą, tai Vilniaus or- 
laukyje jis, su kitais veikė
jais, mus pasitiko. Pasakė 
kalbą, visus maloniai pa
sveikino. Paskui su turis
tais važinėjo po Lietuvą, ro
dė, aiškino jos didžiuosius 
pasiekimus, kurių ji įgijo 
po taip baisaus hitlerininkų 
ir lietuvių nacionalistų nu- 
teriejimo. Dar daugiau, 
kada jau mes grįžome į 
į JAV, Rotomskis mus pa
lydėjo į Maskvą. Ir ten vėl 
supažindino su svarbiais is
toriniais paminklais, rodė

Dr. A. PETRIKĄ

Klaidinga informacija
Kalbėdamas apie dantų 

gydytojų - stomatologų pa
ruošimą Lietuvoje, dr. A. 
Margeris savo gana įdomio
je knygoje “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje,” psl. 295, 
sako: “Gydytojo - stomato
logo specialybė yra platesnė 
už Amerikos dantų gydyto
jo, nes jis gydo ne tik dan
tis, bet ir kitus burnos ert
mės organus.”

Šis faktais neparemtas 
teigimas aiškiai rodo, kad 
dr. A. Margeris mažai žino 
apie Amerikos dantų gydy
tojų paruošimą, jų kvalifi
kacijas, užduotis, jurispru
denciją ir kasdieninį darbą. 
Jis, matyt, apie dantų gy
dytojus dar ir dabar laiko
si tos antikinės nuomonės, 
kokia vyravo tuomet, kai 
dantis traukdavo kalviai, 
kai odontologija dar nebuvo 
profesija, kai chirurgais 
buvo barzdaskučiai ir “ci- 
rulnikai.”

Šių dienų dantų gydyto
jas turi būti ne tik moksli
ninkas, bet ir dailininkas. 
Jis, savo ruožtu, praleidžia 
tiek pat laiko pasiruošiamo- 
sioms studijoms, kaip ir me
dicinos gydytojas: jam rei
kia baigti vidurinę mokyk
lą (High School), bent du 
metu, (dažnai ir daugiau) 
mokytis bendrojo mokslo 
kolegijoje (universit e t e ) . 
Čia jis (pirmuosius du me
tu, kartu su medicinos stu
dentai, studijuoja bendrąją 
anatomiją (įskaitant ir la
vono skrodimą), fiziologiją, 
chemiją, fiziką, histologija, 
diagnostiką ir kitus bend
rus mokslus. Paskutiniai du 
metai pašvenčiami grynai 
jo specialybei. iTaip yra vi
suose pirmaeiliuose (Grade- 
A) universitetuose. Baigęs 
šį kursą ir išlaikęs egzami
nus, abiturientas gauna 
Doctor of Dental Surgery 
(D.D.S.) laipsnį.

Į jo kompetenciją įeina 
gydymas ne vien dantų, 
kaip neteisingai sako dr. A. 
Margeris, bet visos burnos, 
visokių ten pasireiškusių li
gų, kurių yra labai daug. 
_ Dantų gydytojas turi pa
žinti burnoje atsirandan
čias opas vėžio, sifilio, ane
mijos, apsinuodijimo meta
lais (gyvsidabriu, švinu ir 
kitais) bei chemikalais; gy
dyti įvairias infekcijas bei 
uždegimus, profilaktika ir 
kt. Jis turi pažinti ir at
skirti visokius burnoje pa
sitaikančius auglius, daryti 
bei interpretuoti X-spindu- 
lių (rentgeno) nuotraukas 
ir t.t. Be to, odontologui 
dažnai tenka atlikti gana 
sudėtingos operacijos bur
noje ir žandikauliuose (al- 
veoleetomy, apicoec t o m y ,

naujus .pastatus, dirbtuves, 
mokslo įstaigas.

Gaila, labai gaila netekus 
tų dviejų draugų! Reiškiu 
užuojautą B. Penkausko ir 
P. Rotomskio šeimoms.

S. Penkauskas 
Lawrence, Mass.

Miaskva. — Chruščiovas 
sakė, kad JAV “Taikos kor
pusas” ir taip vadinama 
“Alliance for Progress” 
programa — yra imperia
listų įrankis prieš kitas ša
lis.

Atlantic City. — David 
Dūbinsky, 70 metų amžiaus, 
vėl tapo išrinktas Interna
tional Ladies Ga r m e n t 
Workers unijos prezidentu. 

surgical exodontia, cystų 
bei abscesų šalinimas ir gy
dymas, etc.). Eilinis dantų 
šalinimas ar jų gydymas bei 
restauravimas-r-tai tik vie
na jo darbo fazių!1

Lietuvoje, lygiai kaip ir 
kitose Europos valstybėse, 
dantų gydytojus vadina 
stomatologais (nuo lot. žo
džio “stoma” — burna)., o 
pas mus — Doctor of Dent
al Surgery; tai tik toks 
skirtumas. Darbas — tas 
pats. Sakyti, jog amerikie
čiai “gydo tik dantis,” yra 
užgavimas visos šio krašto 
dantų gydytojų profesijos!

Be abejo, Lietuvoje sto
matologai paruošiami gerai. 
Tačiau ir Amerikoje išsi
mokslinę odontologai — ga
li drąsiai stoti šalę savo ko
legų bile krašte!

Žvejų gerovei
KLAIPĖDA. — Grįžęs iš 

eilinio reiso, flagma n i n i s 
elektroradionaviga torius 
pasijuto negaluojąs.. Gydy
tojas nukreipė jį pailsėti ir 
gydytis į profilaktoriumą. 
Geros priežiūros dėka jūrei
vio sveikata sustiprėjo.

Šiemet ekspedicinės silkių 
žvejybos bazės profilaktori
ume ilsėsis ir gydysis 650 
žuvies pramonės darbuoto
jų. šioje gydymo įstaigoje 
veikia fizioterapinis kabine
tas, pušų vonios, įrengiamos 
radono vonios. 78 bazės jū
reiviai pagal profsąjungos 
kelialapius šiemet gydysis 
įvairiose šalies sanatorijose. 
200 bazės žvejų ir kranto 
darbuotojų šią vasarą ilsė
sis jūreivių poilsio namuose 
Juodkrantėje. 160 žvejų 
vaikų vasaros atostogas 
praleis pionierių stovykloje.

Jūreivių gerove, jų kul
tūriniais poreikiais nuolat 
rūpinasi ekspedicinės silkių 
žvejybos bazės profsąjun
gos komitetas. Žvejų kultū
riniams poreikiams finan
suoti jis šiemet išskyrė dau
giau kaip 34 tūkstan č i u s 
rublių. (Elta)

100,000 smūgių
Šis skaičius paimtas ne iš 

viduramžių arba iš hitleri
nių koncentracijos stovyk
lų taktikos. Tiek smūgių 
gauna per metus Pietų Af
rikos Pretonijos provinci
jos juodieji darbininkai. 
Įstatymas dėl bausmės rim
bais čia buvo oficialiai pri
imtas šio šimtmečio pra
džioje ir galioja iki šių die
nų. Prieš kurį laiką Pietų 
Afrikos parlamente buvo 
diskutuota, ar plakimas tu
ri būti atliekamas rimbu su 
devyniais, ar tik septyniais 
galais... “Liberalai” palaikė 
septynių galų rimbą, o
“konservatoriai” — devy
nių.

Kelis kartus parlamente 
pasigirdo balsai, kad laikas 
panaikinti šiuos barbariš
kus įstatymus. Tačiau reak
cinė dauguma neleidžia.

New Orleans.—Per Atlan
tą laivai nuvilko į Ispaniją 
sulaužymui į metalą du lėk
tuvnešius “Chenango” ir 
“Suwanee”. Jų pastatymui 
buvo išleista $50,000,000.

Paryžius. — Alžyre tero
ristai susiskaldę. Viena jų 
grupė nori tartis su Fran- 
cūzija ir Alžyro liaudies 
valdžia, o kita—tęsti tero
rą.

Ankara. — Rezignavo. 
Turkijos premjeras I. Ino- 
nu.

Kova už medikalę pagalbą 
seneliams

Welfare šiais metais išleidę 
knygutę po antrašte 
Health Care of the Aged?’ 

-Abraham Ribicoff, kaip to 
d e p artamento sekretorius, 
parašė paaiškinimą ir padė
jo savo parašą . O tas A. M. 
Asociacijai labai nepatiko 
ir jos vice pirmininkas Dr. 
J. L. Blasingame pasiuntu 
‘speciali telegramą U. S. At
torney General Robert F. 
Kenedžiui, kad jis ištirtų 
Welfare sekretorių Abraha
mą Ribicoffą, būk jis papil
dė kriminališką prasižengi
mą, atspausdindamas virš-' 
minėtą knygutę be Kongre
so leidimo. Dr. Blasingame 
sako, kad tai yra “krimina- 
lis prasižengimas ir kad 
jis turi būti nubaustas ka
lėjimu ir išmestas iš ofiso.” 
Tai žiaurus A. M. A. užsi
puolimas ant žmogaus prie
šingų jam minčių.
Mediale pašalpa seneliams 

kitose šalyse
Švedijoje jau nuo 1763 

metų įsteigta medikalė pa
galba žmonėms, pirmiau ne
gu Amerikoje sus i t v ė r ė 
Jungtinės Valstijos. Brita
nijoje jau 14 metų kai so- 
cializavo visą mediciną ir 
kiekvienas nuo gimimo die
nes iki mirties gauna nemo
kamą medikalę pagalbą. 
Vokietijoje buvo įsteigta 
1880 m. Sovietų Sąjungoje 

Ivisa medicina socializuota 
! nuo pat susitvėrimo Sovietų 
Sąjungos arba įste i g i m o 
darbininkiškos valdžios. Gy
dytojas, ligoninė, medicina 
ir visas ligoje patarnavi
mas visiems žmonėms yra 
nemokamas. Pensijos vy
rams nuo 60 metų, o mote
rims nuo 55 metų. Lenkijos 
valdžia nacionalizavo visą 

■gydymą. Kuboje jau apie 
I metai laiko, kai nacionaliza
vo visą gydymą.

Amerika giriasi, kad yra 
viena iš turtingiausių pa
saulyje šalių, bet jos žmo
nės yra prasčiausiai maiti
nami šukėm i k a 1 i z u o t u 
maistu ir prasčiausiai pri
žiūrima senų žmonių svei
kata, jie yra užmiršta kar
ta.

J. W. Thomson
--------------------- --------- -

Į Roma. — Tarp Milano ir 
Volhera įvyko dviejų trau
kinių nelaimė. Buvo už
mušta 62 žmonės ir 21 su
žeista.

MIAMI, FLA. — Jau 
įvyko 33 masiniai susirinki
mai visoje plačioje Ameri
koje už prezidento Kenedžio 
administracijos planą ir 
perleidimą King-Andersono 
biliaus. Didmiesčiuose ir 
visur buvo perpildytos sa
lės žmonėmis. Bet apie juos 
komercinė spauda labai ma
žai rašė.

Prieš keletą savaičių pre
zidentas Kenedis buvo su
šaukęs į Washingtona kon
ferenciją klausimu nemoka
mos medikalės pagalbos iš 
Social Security seneliams.

Dalyvavo prezidentas Ke
nedis ,sekretorius A. Ribi- 
coff ir nuo A. M. Asociaci
jos prezidentas Dr. L. W. 
Larsonas ir Dr. R. Annis. 
Valdžios atstovai manė, kad 
pasitarus tuo klausimu bus 
galima susitarti ir prieiti 
prie vienos išvados. Bet ap
sirikta. Medicinos Asocia
cijos prezidentas Dr. Larso
nas griežtai pareiškė, kad 
jie kovosią prieš perleidimo, 
King-Anderson biliaus. Pa
sirodo, kad A. M. A. nesi
skaito su valdžios atstovais 
ir su 17 milijonų senelių, 
kuriems reikalinga senatvė
je medikalė pagalba.

Žmonės labai pasipiktino 
A. M. A. užimta pragaitin- 
ga sveikatos klausimu poli
tika. Balandžio paabigoje 
Dr. Annisui buvo surengtos 
prakalbos . Jis kalbėjo prieš 
perleidimą King- Anderson 
biliaus. Susirinko virš 70 
Senior Citizens senelių pi
ketuoti su šūkiais ant iška
bų “Public Enemy Number 
One.”

National Jewish Welfare 
organizacija laikė konferen
ciją Miamy Beach, Fla. Dr. 
Kent savo kalboje griežtai 
pasmerkė A.M.A. ir išnešė 
rezoliuciją, užgiriančią pre
zidento Kenedžio planą ir 
King-Andersono bilių.

Dr. Benjamin Spock, pro
fesorius Western Reserve 
Universiteto medicinos ir 
autorius knygos “Baby and 
Child Care,” parašė du il
gus straipesnius į dienraštį 
“Herald.” Dr- Spock sako: 
“Aš lankausi pas žmones, 
aš matau kaip yra sunku 
vaikams panešti tėvų dide
les išlaidas gydytojui, me
dicinai ir ligoninei. Reikia 
nepamiršti, kad jie augina 
ir savo vaikus, jie taipgi su
serga, reikalingas gydytojas 
ir gyduolės, taipgi juos rei
kia ir aprengti, pavalgydin
ti ir apmokėti už kolegijos 
mokslą, kas sudaro begali
niai dideles išlaidas.” Dr. 
Spok sako: “Aš stoju už 
prezidento planą teikti ne
mokamai medikalinę pagal
bą iš Social Security.”

New Yorko Senior Citi
zens komitetas surinko vien 
tik iš universitetų, kolegijų 
ir teologijos semin arijos 
profesorių 344 parašus ir 
192 parašus medicinos pro
fesorių ir gydytojų, kurie 
pasirašė po peticija, užgi
nant prezidento Kenedžio 
planą ir King-Andersono 
bilių, ir reikalauja greito 
veikimo.

King-Anderson bilius yra 
Ways and Means komiteto 
rankose ir birželio mėn. bus 
pradėtas svarstyti. Tas ko
mitetas susideda iš 25-kių 
asmenų. Respublikonų 10 
prieš, demokratų 10 už tą 
bilių ,o 5 demokratai nei už 
vieną, nei už kitą pusę. At
eitis parodys, kurioj pusėj 
dauguma. U. S. Depart- 
of Health, Education and

POPIERIUS 
PAKEIČIA METALĄ

Vilniaus bandomojo medžio 
j pluošto gamykloje baigiamas 
i montuoti naujas poieriaus lie- 
! jinių baras. čia išleidžiami 
I medienos masės ir popieriaus 
makulatūros liejiniai plačiai 
naudojami mašinų ir įvairių 
prietaisų gamyboje. Popie
riaus liejiniai gali atlaikyti iki 
200 laipsnių temperatūrą, to
dėl tiks pramonėje kaip izo
liacine medžiaga. Naujas po
pieriaus liejinių baras yra pir
masis šalyje.

Nuotraukoje: bendras po
pieriaus liejinių baro vaizdas.
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MIAMI. FLA. Philadelphia, Pa.
, Socialio Lietuvių Klubo 

ji(ff Piknikas, mitingas,
)i(| raportai, tarimai
Birželio 3-čią dieną įvyko 

Lietuvių Socialio Klubd mė
nesinis susirinkimas. Klubo- 
mitingai čia niekad nebūna 
sausi. Jei mitingas, tai ir 
piknikas. Geros ir darbščios 
gaspadinės visuomet paruo
šia skanius pietus, pavaiši
na klubo narius ir svečius. 
Paskiau vyksta mitingas.

Taip ir šį kartą. 0 kuo
met dabar svarbiausiu klau
simu klubo nariams yra, 
kaip greitai bus galima už
baigti naujojo “palociaus” 
remontą ir kaip greitai tu
rėsime iškilmingas įkurtu
ves, tai mitingai ir piknikai 
yra gyvesni ir skaitlingesni.

Mitingą atidarė LSK pir
mininkas Kanapė. Seka val
dybos ir komisijų raportai. 
Iš piknikų raportuoja mūsų 
darbštuolės Mrs. Koch, Mrs. 
Lakas, Mrs. Balzaris ir ki
tos. Pasirodo, kad piknikų 
buvo daugiau, negu ka
da pirmiau. Piknikai buvo 
skaitlingesni ir pelningesnį. 
Klubas finansiniai auga, 
kyla.

Jonas Thomsonas prane
ša, kad veikla už pravedimą 
medikalės pagalbos įstaty
mo padidėjo. Dabar tą bi- 
lių laiko tik “ways and 
means” komisija. Bet bi- 
lius, jei ne šiais metais, tai 
sekamais, turės būti priim
tas.

Pirmininkas paskelbia, 
kad gera klubo narė, Mrs. 
Aimontienė, po ilgos ligos, 
apleido gyvųjų eiles. Susi
rinkimas atsistojimu pager
bė velionę.

Visi dalyviai laukia namo 
komisijos raporto. Praneši
mus daro Thomsonas, La-Į 
kas, Denis Viginas ir kiti. 
Pasirodo, kad pranešimai 
dar geresni, negu pirmes- 
niame mitinge buvo rapor
tuota. Pirmiau buvo pla
nuota tik tą pačią patalpą 
praplėsti į plotį, pridedant 
vieną sieną naują ir išimant 
seną sieną. Dabar jau visai 
nauji planai. Bus ne saliu- 
kė, bet salė. Maždaug, salė 
bus apie virš 40 pėdų pločio 
ir apie 60 pėdų ilgio. Prie 
to dar prisidės ir kiti page
rinimai. Šiuo tarpu archi
tektas jau baigia detalius 
braižinius. Po to eina bu- 
davonės departamento už- 
gyrimas. Kai tik šis darbas 
bus baigtas, bus pradžia 
rankų ir įrankių darbo. O 
tas budavonės darbas Mia- 
mėje, kaip ir kitur, eina ga
na greitai. Tad tikimės, kad 
netrukus ateis ir “įšventini- 
tinimo” diena. Susirinki
mas pilnai užgyrė namo ko
misijos veiklą ir įgalino to
liau veikti iki salė bus baig
ta.

Šiame susirinkime daly
vavo vienas tykus ir labai 
malonus klubo tikslų entu
ziastas ir rėmėjas, Mr. 
Džiupkaitis. Susirinki m a s 
šį garbės narį sveikino gau
siais aplodismentais. O ant
ras labai brangus LSK na
rys ir entuziastas, J. Sma- 
lenskas, šiuo tarpu išvyko į 
nortus savo draugus aplan
kyti. Susirinkimas jam lin
ki geriausios laimės ten iri 
vėl greitai grįžti į Miami.

Miami lietuvių kolonija 
kas metai darosi kaip ir vi
sos Amerikos lietuvių cent
ras. Jei kas nori sutikti 
lietuvius iš visos Amerikos, 
tai turi atvykti į Miami. 
Tik šiame piknike turėjome 
svečius F. ir O. Bunkus iš 
Elizabeth, N. J., ir V. ir O. 
Žilinskus iš Plymouth, Pa. 
Čia,gyvena ir veikia pažan
giečiai iš New Yorko, Phi-
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ladelphijos, Bostono, Chica- 
gos, Cleveland©, Hartfordo 
ir eilės kitų miestų ir vals
tijų . Tad Miamės laisvųjų 
liętuvių kolonija kyla ir 
kils. Kurie tik svečiai da
bar Čia atvyksta, už metų 
kitų jie čia jau apsigyvens. 
Todėl savo salės, kultūrinio 
centro reikalas kyla su au
gimu lietuvių kolonijos.

Ir juo mes pastatysime 
savo “palociuką,” salę ge
resnę, gražesnę, tuo visiems 
bus geriau ir maloniau su
sitikti . Dėl to LSK gauna 
laiškų ir paramos ne tik iš 
vietinių, bet ir iš kitų kolo
nijų. Štai klubo iždininkas, 
Mr. J. Koch, skaito keletą 
laiškų iš kitur. Mrs. Moti- 
szus, iš Clevelando, prisiun
čia čekį už 10 bonų (Še
rų)—$500. Mrs. Grybas, iš 
Norwood, Mass.--$100. Mrs. 
Arlauskas iš Rochester, N. 
Y.,—$100 už du bonus. Be- 
nikaitis, iš Chicagos, nuo 
kuopos, priduoda $50. Ši, 
rodos, bus pirma organiza
cija, pirkusi LSK boną.

Ateina ir aukų. Alex 
Morkus, chicagietis — $5. 
Zigmantienė iš Detr o i t o , 
V a 1 a t k ienė iš Abington, 
Mass., W. ir O. Baltrušai
čiai iš Brooklyn© — po $10. 
Bonų pirkimo ir dovanų va
jus eina ir dabar. Daugiau 
turėsime finansų, geriau 
bus galima įrengti, papuoš
ti mūsų visų salę ir kitus 
k a m b arius. Padarykime, 
kad Miamės lietuvių cent
ras būtų pažiba, pasigrožė
jimas visiems Amerikos lie
tuviams.

Visais LSK namo ir ki
tais reikalais rašykite klubo 
iždininkui. Per iždininką 
siųskite bonų užsakymus ir 
dovanas: Mr. John Koch, 
9564 Carlyle Ave., Miami 
Beach, Fla.
Tėvų pagerbimui piknikas

Vietiniai ir apylinkės lie
tuviai, paskirkite birželio 
17-tą dieną pagerbimui tė
vų. Patys būkite žekonių 
sode ir kitiems pasakykite. 
Kaip jau įprasta, pietus, ir 
labai gerus, klubo moterys 
ruošia tėvams. Žinoma, ir 
tie vyrai, kurie nėra tėvais, 
kviečiami dalyvauti.

Šiam rašėjui teko paste
bėti mūsų darbščiųjų mote
rų “konferenciją” tuo rei
kalu. Atminkite, jei tokios 
darbštuolės, kaip Mrs. Koch, 
Mrs. Lack, Mrs. Balzer, Mrs. 
Walley, Mrs. Vigan, Mrs. 
Beeis ir kitos laiko pasita- 
rima, tai jau bus kas gero, 
naujo. Ir moterys atliks vi
sus reikalingus darbus.

Ramstis

Philadelphia, Pa.
Padėka

Liga yra didelė nelaimė 
žmogaus gyvenime. Kada 
tenka eiti į ligoninę, pasi
duoti operacijai, tai tikrai 
suvargina, o ypatingai se- 
nesniojo amžiaus žmogų.' 
Padaro daug ir piniginių 
išlaidų.

Aš ligoninėje išbuvau 25 
dienas. Dabar grįžęs į na
mus laipsniškai sveikstu, 
manau atgauti sveikatą.

Noriu ištarti nuoširdžią 
padėką draugams ir drau
gėms, kurie prisiuntė atvi
rukų Ir per telefoną rami
no. Toks draugiškas atsilie
pimas pridavė jėgų ligos 
nugalėjimui. Dėkui mano 
sūnui Oharles ir marčiai 
Normai, kurie taip dažnai 
per telefoną šaukė iš Fra
mingham, Mass. Didelis dė
kui visiems ir visoms už 
užuojautą. • . •

Frank Walant 
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Gegužės 27 dieną draugė 
Churlienė, Pattenburg, N. 
J., surengė savo vyrui K. 
Churliui 68 metų gimtadie
nio pokylį. Svečių dalyva
vo virš 40;> trys mašinos iš 
Newarko. Diena buvo gra
ži šilta, tyrame ore stalai 
maistu ir gėrimais pilni, 
buvo kalbų, linkėjimų Chur
liui sulaukti šimto metų 
gimtadienio. Draugai Ki- 
reiliai iš Binghatono, kurie 
dalyvavo Aido choro koncer
te gegužės 20 ir leidžia ato
stogas pas newarkie č i u s , 
buvo tolimi svečiai, atvykę 
su newarkieciais.

Kadangi pokylyje dalyva
vo naujų ateivių, dipukų, 
tai išsivystė pokalbiai apie 
Tarybų Lietuvą. Pokalbiai 
ėjo mandagioje formoje, be 
įkarščių. Jie reiškė prie
šingą nusistatymą Tarybų 
Lietuvos tvarkai, bet dauge
liu atvejų sutinka su daro
mu progresu Tarybų Lietu
voje.

Na, ir tariame nuoširdų 
ačiū draugams Muzikevi- 
čiams ir Zavišiui iš Budd 
Lake, kurie atvyko pas mus 
ir nusivežė į Churlio gimta
dienio pokylį. Pas Muzike- 
vičius praleidome kelias die
nas aplankydami senus pa
žįstamus Augučius, Zavi- 
šių, ūkininkus Grakauskus. 
Augutis yra senas “Lais
vės” skaitytojas, ligos kan
kinamas, buvo 12 dienų li
goninėje. Linkime jam 
greito ir pilno pasveikimo.

Budd Lake gyvenanti lie
tuviai visi pensininkai, turi 
puosavus namelius, namai 
miškų tankumyne, turi pri
sisodinę daržovių. Gyventi 
čia neturinčiam automobilio 
sunku, kadangi krautuvės 
toli. Keli pensininkai, nusi
pirkę naujus automobilius, 
gyvena be rūpesčių.

Primenu tiems, kuriems 
laikas leidžia, paremti drau
gų kamdeniečių LDS 133 
kuopos parengimą šį sekma
dienį, birželio 10-tą, pas 
draugą Patteną, 24 Cornell 
Ave., Gloucester City, N. J.

Philadelphiečiai, dalyvau
kite LLD 10-tos kuopos su
sirinkime šį penktadienį, 
birželio 8-tą, 7:30 vakare, 
svetainėje 1144 No. 4 St. 
Atsiimsite knygą “150 die
nų Tarybų Lietuvoj e.’’ Tie, 
kurie norite vykti busu į 
Baltimorę birželio 24, įsigy
kite tikietą, kad būtumėt 
tikri gauti buse vietą, pas 
LLD 10-tos kuopos narius.

Kaiser Metai kompanijos 
užsidariusios dirbtuvės 
Bristolyje, kurioje dirbo 7.,- 
000 darbininkų trimis pa
kaitomis, mašin e r i j a per 
kelias dienas parduota iš 
varžytynių.

Gegužės mėnesio viduryje 
viesulą, pridarė Washington 
Crossing ir Hopewell Town
ship daug nuostolių. Me
džiai išversti . Piknikų vie
ta nukentėjo. Čia vasaros 
laiku daug suvažiuodavo 
laisvalaikį praleisti.

■ _
Sanford Davis nusiskun

džia, kad jo langus bitės už
kariavo. Praėjusiais metais 
jų buvo nemažai, šią vasarą 
daugiau. 'Naikinimo prie
monės nepagelbsti. šaukė 
exterminatoriu, sako, rei
kalauja $30, bet nėra už
tikrinimo, kad bites išnai
kins. Sako, jeigu jos mus 
myli, tegu gyvena.

Transporto kompanija su 
miesto pareigūnais veda de
rybas . sutarties pasirašy
mui. Kompanija reikalauja 
-virš milijono doolerių taksų 
sumažinimo ir. sako iaipii
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nebus numušti taksai, tai 
kels važiuotos forą. Numu- 
šimas kompanijai taksų 
reiškia didesnius mokesčius 
namų savininkams.

International Ladies Gar- 
ment unijos suvažiavi m a s, 
Atlantic City, N. J., atsto
vą 447,000 narių. Sekreto
rius L. Stulberg pranešė, 
kad unijos turtas pasiekė 
24 milijonus dolerių.

Philadelphijoje yra 205 
knygynai. Tai sept i n t a s 
miestas šalyje su 11 nuo
šimčių knygų skaitytojų ir 
37 nuošimčiais knygų skai
čiumi.

Mirus valstijos aukščiau
sio teismo teisėjui Bok, lap
kričio mėnesį bus renkamas 
mirusiojo vietai kitas 21- 
riems metams su $32,500 
metine alga.

Herman Rekant, A.M.C. 
lokalo 446 narys, buvo pa
šalintas per dvejus metus ir 
pusę iš unijos. Teisėjo A. 
L. Freedman įsaku turi jam 
unija duoti tris dienas sa
vaitėje dirbti unijos dirbtu
vėje.

Aukščiausiasis šalies teis
mas atsisakė persvarstyti 
Philadelphijos mokytojo 
Bernard August apeliaciją. 
Jį 1954 metais mokyklos ta- 

1 ryba pašalino iš darbo už 
neatsakymą į klausimą, ar 
priklauso Komunistų parti
jai.

Philadelphijoje prie Navy 
Base statys 400 gyvenna- 
mių tarnaujantiems laivyne 

1 ir gyvenantiems Philadel
phijoje su šeimomis. Wa- 
shingtonas duoda virš pen
kių milijonų dolerių' staty
bai. Darbas prasidės ru
dens laikotarpiu.

• l

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Jonas ir Nellie Stroliai, 

Vincė Mainionienė, Nastė 
ir Elzbieta Židonaitės pra
leido kelias dienas vakacijų 
Kanadoje. Sako, kad vaka- 
cijos buvo linksmos. Kelio
nė sekėsi, grįžo laimingai.

Grįžo binghamton iečių 
grupė, kuri lankėsi Brook- 
lyne ir dalyvavo Aido cho
ro 50-ties metų sukakties 
koncerte. K a 1 b ė j ausi sU
Viktorija Miller. Ji pasi
tenkinus. Parvežė dovanų— 
koncerto programos knygą, 
apie 80 puslapių. Joje tel
pa daug choro ir pavienių 
žmonių paveikslų. Labai 
įdomi.

Kalbėjausi ir su H. žu- 
kiene, kuri taip pat choro 
parengime dalyvavo. Ji be
silankydama pas sūnų Wal- 
terį, marčią Mildred ir J. 
Stanelius ten minėjo ir savo 
gimtadienį. Tame koncer
te dalyvavo J. ir A. Kirei- 
liai ir Paulina Jasilionienė. 
Manau, kad ir jie pasiten
kinę.

1 Serga
A. Žemaitienei jau nuo 

seniai skauda ranką, bet ji 
nesiskundžia. Ji darbuoja
si LLD 20 kuopoje ir Mo
terų klube. Lankosi pas na
rius, išrenka duokles, gauna 
ir naujų narių į organiza
cijas, gauna ir aukų įvai
riems reikalams.

Nelaimė ištiko Nellę Stro- 
Itehę. Ji laiptais nukrito į 
skiepą ir susižeidė dešinę 
ranką. Linkiu joins greitai 
.pasveikti. ... .......
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Brockton, Mass.
UjJ.Į apskričių pikniką 

r (važiuosime busu
Sekihądiehį, birželio 17 

d., Maplb Parke, Lawrence- 
Methuen, įvyks Mass, vals
tijos apskričių metinis pik
nikas^ Dhinų programos,
pildyme dalyvaus ir Mon-1 
tello Dailės Vyrų grupė, 
ir Trio — Rožė Stripinis, 
W. Yuodeikis ir Al. Potsus.

Važiavimui į pikniką yra 
nusamdytas autobusas. 
Vietos randasi pašaliniams. 
Kas norite, užsisakykite. 
Kelionė į abidvi puses $2. 
Busas išeis 12 vai. dieną, 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo.

Serga
Susirgo “Laisvės” skaity

tojas ir Montello Vyrų Dai
lės Grupės narys Pranas 
Čereška. Buvo padaryta 
operacija ant kojos. Dabar 
gydosi namie, 35 Lansdow
ne St. Kas galite, tai aplan- 
lankykite sergantį draugą/ 
Linkiu jam greitai pasveik
ti ir grįžti prie kasdieninio 
darbo.

George Shimaitis

Hudson, Mass.
Mirtis skina lietuvius

Gegužės 11 d.,’ kaip ir vi
sada, Juozas šeškauskas iš
ėjo į naktinę pakaitą dirbti 
vilnų apdirbimo fabrike. 
Trumpai padirbėjus, jį išti

Juozas Šeškauskas
ko širdies smūgis. Apalpusį 
nuvežė į ligoninę. Ten jis 
atsigavo, o kada dukra at
vyko pažiūrėti ,tai sakė, kad 
jis jaučiasi gerai ir jį be 
reikalo laiko ligoninėje.

Dukra grįžo linksma^ kad 
tėvįis jaučiasi gerai. Seka
mą dieną, ryte, iš ligoninės 
pranešė, kad jis jau mirė.

Paliko liūdesyje žmoną 
Oną, sūnų Juozą, jo 
žmoną • ir anūkų, dukrą, 
jos vyrą ir anūkų, seserį 
Nelę Kaluzevičienę ir jos 
vyrą ir tris vaikus.

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Stakliškių miestelio, Pilke- 
liuonų kaimo, Jėzno rajono. 
Juozas sulaukė 73 metų am
žiaus. Buvo darbštus. Tu
rėjo gražų namą, pastatė 
savo dukrai stubą greta sa
vosios. Vedė pavyzdingą 
gyvenimą; kai čia buvo 
darbininkiškos organizaci
jos, prie jų prigulėjo ir vei
kė; priklausė prie LDS 103 
kuopos^ Mylėjo skaityti kny
gas, buvo “Laisvės” skaity
tojas, aukomis rėmė darbi
ninkišką spaudą. Savo sū
nų išleido į inžinierystės 
mokslą.

Jo pagarbai žmona paau
kojo “Laisvei” $10. Juozo 
karstas skendėjo gėlių vai
nikuose. Į kapines palydėjo 
skaitlingas būrys draugų ir 
draugių. Ilsėkis, Juozai, 
amžinai Amerikos žemelėje.

— •„ •
Gegužės 19 d. mirė Vik

toras Rimkus, 54 metą am
žiaus, čia augęs. Palaidotas 
gegužės 21 d. miesto kapi
nėse, kur ilsisi, jo žmona. 
Paliko sūnų, dukrą; buvo 
laisvų pažiūrų.

Gegužės 23 d. mirė Chas» 
Grigas, sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Buvo laisvasžmo- 
gus, bet palaidotas su reli- 
g.inęmis .aneigomi^ .Kadąį- 

se prigulėjo prie organizaci
jų. Buvo LDS nariu, bet 
prieš metus išsibraukė.

Kovo 15 d. mirė Frank 
Staniūnas, gyvenęs Marlbo
ro, Mass. Buvo jau 71 me
tų amžiaus. Iš amato buvo 
batelių mašinų taisytojas. 
Prigulėjo prie L. P. klubo. 
Paliko žmoną ir du sūnus.

I

Sausio 23 d. mirė K. Su
džius, sulaukęs 71 metų am
žiaus, o balandžio 26 d. mi
rė Delia Lazauskienė, seno 
amžiaus moteris.

Štai per penkis mėnesius 
mūsų kolonijoje mirė šeši 
lietuviai. Beveik visi mirė 
staigiai, nesirgę. Amžinos 
ramybės, o jų artimiesiems 
užuojauta. P. Vaitekūnas

PADeKA
Širdingai dėkojame vi

soms giminėms, draugams 
ir draugėms, kurie suteikė 
gėlių vainikus., reiškė mums 
užuojautą, vienaip ar kitaip 
patarnavo laike J. šeškaus- 
ko laidotuvių. Dėkui gra- 
boriui Hickey už mandagų 
patarnavimą. Dėkui grab- 
nešiams ir visiems, kurie 
nuo kapinių sugrįžo į na
mus.

Ona šeškauskienė, 
žmona.

Juozas ir Ona, 
sūnus ir dukra.

Nelė Kaluzevicienė, 
sesuo.

Cleveland, Ohio
Pavyko koncertas

Meno choro koncertas ge
rai pavyko. Choras, vado
vybėje Juliaus Krasnicko, 
atidarant programą, sudai
navo keturias daineles ,o už- 
darant-r-tris.; ; • <

Programa buvo graži ir 
įvairi. J. Gendrenų anūkai 
gražiai pasirodė. Danny, 
dar 11-os metų amžiaus, 
gražiai pagrojo akordionu 
ir skambino pianą. Jau tre
ji metai, kai jis dalyvauja 
programose. Praėjus i a i s 
metais yra laimėjęs antrąją 
dovaną. Jo sesutė Dianę 
skambino piano solo.

St. Kuzmickas dainavo so
lo ir su sūnumi Donaldu du
etu. Taipgi jis ir J. Kras- 
nickas dainavo duetu. S. 
Kuzmickas, V. Kuzmickie- 
nė ii4 J. Krasnickas daina
vo trio, o paskui jie ir P. 
Nemurienė sudarė kvartetą. 
Visi labai gražiai dainavo. 
Petruškienės anūkė Loreda 
Ziskin skambino piano solo 
ir dainavo. Choras ir visi 
programos atlikėjai gražiai 
pasirodė. Garbė J. Krasnic- 
kui už mokymą.

Padėka priklauso komisi
jai—J. O. Eitučiams, J. O. 
Gendrėnui, A. Niukui ir J. 
Krasnickui—už surengimą. 
Jie turėjo daug darbo. Dė
kui ir kitiems visiems ir Vi
soms dirbusiems koncerto 
naudai. Ačiū publikai už 
atsilankymą.

Koncertui pirmininkavo 
J. žebrys. Muzika buvo 
Donaldo Kuzmicko. Kas 
norėjo, pasišoko.

Nesmagumo buvo dėl An
tano Kuzmicko mirties 
P e n n sylvan i jos valstijoje. 
Kuzmickai vos buvo grįžę 
aplankę sergantį, o tuojau 
sužinojo apie jo mirtį ir tu
rėjo važiuoti į brolio laido
tuves.

Taipgi pirm koncerto mi
rė G. Martin, tai M. Mar
tin, jo žmona, negalėjo ir 
koncerte dalyvauti. Reiškiu 
mirusiųjų giminėms Užuo
jautą.

Ačiū už dovanas O, Willi- 
mienei, P. Nemurienci, M. 
Tyzinauskienei ir B. Mika
lajūnienei . A. $.
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Scranton, Pa. x
Keno už tai kaltė?

Shamokin miestely 12 me
tų berniukas, besivaikyda
mas voveraitę, įkrito į iš
dirbtos anglių., kasyklos šu
linį (shaft) 450 pėdų gylio 
ir žuvo. Ir kas už tai atsa- 
komingas? Pirmoj vietoj, 
tai kompanijos, kad išdirb
tų kasyklų palieka neužda
rytas aklinai visokias at
vangas, o antroj vietoj, tai 
vietinių valdininkėlių; net 
ir valstijinės valdžios, kad 
įstatymišku būdu nepriver
čia kompanijas užpilti to
kius šulinius išdirbtų ka
syklų bei kitokias skyles. 
Juk tai nepirmas toks atsi
tikimas. Ir ne vienas toks 
šulinys ar kitokia atvanga 
vėpso be jokios apsaugas. 
O vaikučiai bėgiodami Jir 
žingeidumo traukiami, at
radę tokią skylę, kartais 
įlenda ir paklysta; atsitin
ka, kad ir žūva. Bet valdžia 
ir piršto nepajudina pri
versti kompnijas tas atva
rąs, ypatingai šulinius, už
pilti, nes tas paliestų kom> 
panijų kišenes. O pinigas 
pirmoj vietoj.

Atsiras darbų, tik...
Senatorius Joseph Clark, 

kuris kandidatuoja antram 
terminui, suramino mūsų 
miesto bedarbius, jei tik jie 
bus kantrūs ir palauks iki 
1965 metų, tai atsiras 950 
naujų darbų. Bet kaip, tai 
tik jam vienam težinoma. O 
jūs susiveržkite drūčiai dir
žus ir laukite, it šunelis, iki 
arklys pastips.

Vis gerėja, bet kaip?..
Šie metai, tai valstijinių 

rinkimų metai, tad visokie 
politikieriai į aukštas vie
tas kalba apie gerėjimą 

valst. ekonominės padė
ties. Betgi darbo ir indust-^ 
rijos depart, pranešimu pa
sirodo kas kita. Tarpe kovo 
ir balandžio mėnesių, sta
tyba sumažėjo ant 7 pro
centų, arba $7,265,000 ma
žiau už praeitus metus. O 
kiek bus per visus metus?

Ar ne per anksti?
Mūsų miesto saugos biu

ras pasigyrė, kad per gegu
žės mėnesį, nepaisant, kiek 
įvyko avarijų su mašino
mis, bet nežuvo nei viena 
gyvybė. Tai per ankstus 
pasigyrimas. Dar tik vasa
ra prasideda, o pakvaišėlių 
pilni keliai ir gatvės, kurie 
skriste skraido su mašino
mis.

Gerai gyvuojanti 
savišalpinė

Birželio 4-tą įvyko ukrai
niečių Savišalpos draugijos 
(Ukrainian Workmens As
sociation) seimas su apie 
200 delegatų, atstovaujan
čių 25,000 narių. Ji turi ap- 
draudoje iki $17,104,575, ar
ba apdrauda pakilo nuo 
paskutiniojo, seimo, per ket
verius metus, $7,638,866.19. 
Tai gana turtinga savišal
pos organizacija. Turi nuo
savą puikų namą su kelio
mis salėmis ir klubą su gė
rimais.

Keliasi kaip ant..
Turbūt nei vienas ikšiol 

kandidatavęs gubem a t o-" 
riaus vietai nepritrioškė 
tiek visokių pažadų ir ne
sąmonių, kaip dabartinis 
respublikonų kandidatas W< 
Scrantonas. O jam, žinoma, 
sufleriuoja valst. respubli
konų pirmininkas George Į? 
Bloom, o kai kada ir Eiseųk 
howeris prideda savo dvy
lekį.

I. V.



Brockton, Mass.
/ M^ie P. Bubliauskas
Marijona Gutauskienė ne

seniai lanke savo brolį Pra
ną Bubliauską, kuris gyve
no Schenectady, N. Y. Ge
gužes 29 d. gavo žinią, kad 
jos brolis P. Bubliauskas 
jau mirė. Ji su sūnumi Jo
nu buvo nuvykus į jo laido
tuves. Brolį palaidojo Sche
nectady kapinėse gegužės 
31 d.

Brolis paliko nuliūdime 
dukrą ir žentą, pas mus gy
venančią Marijoną Gutaus- 
kienę, Lietuvoje tris seseris 
—Barborą, Elzbietą ir 
Mortą bei kitų giminių. Pa
ėjo iš Raudėnų parapijos, 
Kemešiu kaimo.

Marijona Gutauskienė 
širdingai dėkoja visiems už 
dalyvavimą laidotuvėse, gė
les^ o labiausiai Filaminai 
Sargalienei, jos dukrai ir 
žentui už gražų priėmimą 
ir nakvynę.

Prisiminimas H. 
Rindzevičienės

1961 m. birželio 17 dieną, 
po sunkių operacijų, mirė 
Helena Rindzevičienė. Ve
lionė buvo “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytoja. Visa
da su noru atsinaujindavo 
prenumeratą ir dar laikraš
čiams paaukodavo. Ji rėmė 
darbininkų judėjimą, pri
klausė prie LLD 6 kuopos 
ir Moterų Apšvietos klubo, 
lankėsi į susirinkimus ir 
parengimus.

Dabar “Laisvoje” ir “Vil
nyje” skaičiau, kur Rindze- 
vičienos duktė Adelė ir anū
kė Leona Eukaitis prisime
na savo mamą ir tėvą Geor
ge Rindzevičius. Tėvas mi
rė keletą metų pirmiau. 
Abudu ilsisi Melrose kapi
nėse, kur jų atminimui pa
statytas gražus paftlfriklas.

Mirė S. Zabarauskas
* Birželio 1 d. staigiai mi

rė Stanislovas Zabaraus
kas.. Priklausė prie Šv. Ro

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

KNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

ko ir Lietuvių Piliečių drau
gijų. Buvo laisvų pažiūrų, 
taikaus būdo. Palaidotas 
laisvai Melrose kapinėse.

Paliko nuliūdime d v i 
dukteris—Josephiną Orlan- 
derir jos vyrą, Lillian Muc- 
ci ir jos vyrą. Mirusių gimi
nėms reiškiu užuojautą.

Velionis iš Lietuvos pa
ėjo nuo Panevėžio.

George Shimaitis

Avalon, N. J.
Bekampiai jus kviečia...
Tradicija rengimo poky

lių, į kuriuos suvažiuoja iš 
daugelio valstiją širdin
giausi pažangiečiai, tęsiasi. 
Dabar pokylis įvyksta lie
pos 1 dieną, sekmadienį. 
Tai bus dvyliktas iš eilės. 
Tuose pokyliuose spaudai ir 
kitiems kultūriniams reika
lams sukelta virš $3,000.

Kad svečius priimti, juos 
pavalgydinti ir pavaišinti, 
reikia pridėti daug darbo, o 
kadangi mudviejų su Elz
bieta sveikata jau šlubuoja, 
tai draugai atėjo mums i 
pagalbą: susitvėrė rengimo 
komisija, į kurią įeina A. 
Lipčius, Lillian Cordingley, 
P. Šlajus, O. Zalner, Bene
diktas Banis ir A. J. Pra
naitis.

Pagal apskaičiavimą, tiki
masi turėti svečių apie 150.

Rengėjai kruopščiai ren
giasi prie pokylio. Pokylis 
nėra savanaudiškas, tai ti
kimasi turėti naudos svar
biems reikalams.

Pietūs bus duodami nuo 
12 iki 2 vai. Nesivėluokite 
atvažiuoti. Kurie mylite 
maudytis, pasiimkite mau
dymosi kostiumus.

Pavakarėj turėsime trum
pą programą, ir kad svečiai ( 
nevažiuotų alkani namo,; 
apie 6 valandą gaspadinės 
parūpins užkandžio.

Vieta — 147 13 St., Ava
lon, N. J.

Širdingai kviečiame. i vertės, tai nusivylė ir pat- 
J. A. ir Elz;’Bekampiai Įsai galą pasidarė.

New Haven, Conn.
Įvairios žinios

LLD Centro sekretorius 
Jonas Grybas pridavė pun
dą knygų, tai užl'1962 me
tus LLD nariąmSj)KtKnyga 
parašyta Juozo ? Jurginio 
“Lietuvos mer^o., istorijos 
bruožai”. Ji yra'didelę, gra
ži, su daugybe paveikslų. 
Ateikite į kuopos susirin
kimą antradienį, birželio 18 
d., ir pasiimkite.

Miesto darbininkai, orga
nizuoti į lokalus 884-175, 
pridavė miestui reikalavi
mą. Jie nori, kad sutrum
pintų darbo valandas nuo 
40 iki 32, ir per metus pa
keltų algą $500. Dabar lau
kia miesto valdybos atsa
kymo. 
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Birželio 3 d., laike baž
nytinių pamaldų, buvo su
gauta 4 jaunuoliai, kurie 
vogė degtinę iš sandėlio. 
Jie yra nuo 15 iki 17 metų. 
Vogė pamaldų metu, nes 
manė, kad tas laikas jiems 
saugiausias.

Apie 3,000 darbininkų su
streikavo prieš Mathieson 
Chemical Corp.

Darbininkai reikalau j a 
naujo kontrakto, pagerini
mo darbo sąlygų.

Mūsų geri veikėjai Juo
zas ir Alena Šoliūnai par
duoda savąjį namą ir ren
giasi kitur keltis gyventi. 
Gaila, kad mes neteksime 
gerų draugų, bet esame tik
ri, kad judėjimui jie ir ki
tur bus naudingi.

J. Kunca

Viena. Iš Vengrijos atbė
go karininkas Belą Lapus- 
nik, kuris Vakarams perda
vė “daug slaptų dokumen
tų”. Bet viešbutyje jį rado 
negyvą/ sakoma, miręs nuo 
nuodų: Matomai, kad jo tie 
“dokumentai” buvo menkos

New Britain, Conn.
Lankėme mirusiųjų kapus

Daugelis- žmonių kapų 
puošimo dienoje lankė savų
jų kapus. Ir mudu su žmo
na nuvykome aplankyti pa
žangiųjų organizacijų buvu
sių narių kapus, kurie daug 
veikė su mumis, rėmė pa
žangiųjų judėjimą ir spau
dą.

Vincas Visockis, kaip 
antkapio žymės rodo, “ilsi
si’’ nuo 1946 metų. Vincas 
mūsų apylinkėje įdėjo daug 
gražaus darbo meno srity
je. Onutė Visockienė nepa
miršta papuošti jo kapą gė
lėmis. Ilgai nepamiršime jo.

Susninkų Jurgis- Žilins
kas yra palaidotas kitose 
kapinėse ir nuo ankstyvo 
pavasario “ilsisi” šalia sa
vųjų . Alena Žilinskienė jo 
kapą papuošus gražiai. Jur
gis buvo uolus spaudos rė
mėjas ir korespondentas.

Prie šių dviejų vyrų ka
pų palaistėme gėles ir pri
siminėme sekamus žodžius: 
“Neverkit prie kapo.” Taip, 
tai tiesa, ašaromis, verks
mais nepakeisime gamtos 
tiesų. Kas gimė, tas turės 
ir mirti. Gyvieji tęskime 
anų ir daugelio kitų palik
tus mums darbus.

S. Jurkūnas po ilgo gydy
mosi ligoninėje operuotas, 
ir atrodo, jog dabar jo svei
kata eis geryn.

Vikutis

Dūksta Venezuelos 
diktatorius

Karakas. —■ Diktatoriš
kas prezidentas Betancour- 
tas giriasi, kad nuslopino 
Puerto Cabello marininkų 
sukilimą. Sakoma, kad bu
vo sukilę 500 marininkų, ku
riuos palaikė darbininkai.

Kovoje iš abiejų pusių 
krito 400 žmonių, o apie 
1,000 buvo sužeista.

Dabar diktatoraus polici
ja areštuoja unijų ir kitus 
liaudies vadus. Sako, kad 
areštavo: T. Petkovą, Raul 
Lugo Rojasą, tik grįžusį iš 
Europos Dr. Gustavą Ma- 
chodą ir daugelį kitų.

Fulton, Mo. — JAV vals
tybės sekretorius Ruskas 
sakė, kad jis nemato grei
to apsiginklavimo mažini
mo.

Žinios iš
48 PAVADINIMŲ

Žymiai pralenkdamas gra
fiką, dirba Vilniaus kon
servų fabriko kolektyvas.

Įmonėje sparčiai didėja 
gamyba. < ,

Pagerėjo gaminamų kon
servų asortimentas. : Jeigu 
1952 metais pagrindinę pro
dukciją sudarė uogienės, 
džemas ir marmaledas, tai 
dabar gaminama daug įvai
rių rūšių natūralių ir mari
nuotų daržovių, užkandžių, 
pietų konservų. Jų šiemet 
vartotojai gaus apie 5 mili
jonų 200 tūkstančių sąlygi
nių indelių. Ketvirtaisiais 
septynmečio metais įmonė 
išleis 48 pavadinimų vaisių, 
uogų ir daržovių konservus.

Fabriko produkcija turi 
didelę paklausą įvairiuose 
šalies rajonuose. Lietuviš
kų konservų daug siunčia
ma į Maskvą, Sverdlovską, 
Permę, Novgorodą.

“Kauno Tiesa”

Seniausio saviveiklinio 
kolektyvo j ubiliej us

Kauno Muzikaliniame te
atre savo keturiasdešimt
metį iškilmingai atšve n t ė 
seniausias respublikoje sa
viveiklinis kolektyvas —Že
mės ūkio akademijos mišrus 
choras. Perėjęs ilgą ir per
mainingą kūrybinį kelią, 
choras pasiekė gana didelių 
ir įspūdingų laimėjimų. Tai 
įrodo ne tik puikiai atlik
tas jubiliejinis koncertas, 
bet ir choro iškovota mies
to meno saviveiklos apžiū
roje pirmoji vieta.

Didelį įspūdį paliko žiū
rovams ir choristams, kai 
dabartinio jauno choro va
dovo V. Pučinskų vietą už
ėmė įkūrėjas ir pirmasis di 
rigentas, LTSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas, profesorius 
V. Ruokis. Karštai plojo 
kauniečiai iš įvairių res
publikos kampelių atvyku
sioms šio choro veteranams, 
kuriuos daina vėl sujungė 
į chorinį kolektyvą. Choris
tai, vadovaujami buv u s i o 
LTSR ilgamečio choro va
dovo, dabar LTSR nusipel
niusio meno veikėjo A- Bud- 
riūno, taip pat atliko keletą 
dainų.

Garbingo jubiliejaus pro
ga už didelius laimėjimus

Lietuvos
meno saviveiklos ugdymo 
srityje ir pasiektą aukštą 
meninį lygį Žemės ūkio aka
demijos chorui buvo suteik
tas respublikos pavyzdingo 
kolektyvo vardas. Šventės 
iškilmių metu choristus, jų 
vadovus apdovanojo Garbės 
raštais bei sveikino respub
likos Kultūros ministerijos, 
Liaudies kūrybos namų bei 
miesto vykdomojo komiteto, 
įvairių įstaigų, organizaci
jų atstovai.

J. Daugirdas

IIŠ LIETUVOS 
Dvigubai greičiau

PANEVĖŽYS. — Dvigu
bai sutrumpėjo linų kombi
nate drobės balinimo pro
cesas, įdiegus naują balini
mo būdą, kurį pasiūlė tau
rinimo cecho viršininkas 
chemikas A. Čeika. Pagal 
jo paruoštą technol o g i j ą 
vietoj hipochlorido ir van
denilio peroksido dabar 
naudojamas vien vandeni
lio peroksidas.

Naujuoju būdu tuose pa
čiuose plotuose galima nu
balinti dvigubai daugiau 
drobės. Smarkiai pakilo 
balintos drobės kokybė, jos 
patvarumas. Be to, sutau
poma daug chemikalų ir ga
ro.

Mokyklų statyba
1957 m. valstybės biudže

to lėšomis buvo pastatyta 
5 naujos mokyklos su 3,140 
vietų, o 1961 metais buvo 
pastatyta 21 nauja mokyk
la su 15,200 vietų, neskai
tant mokyklų statybos 
liaudies ūkio iniciatyviniu 
būdu. O per 4 metų lai

...........

ATLANTIC CITY, N. J.

Vasarviete
Ar norite praleisti smagiai ir gražiai laikų?

s Atvažiuokite pas mus vasaroti. Galite rezervuotis 
laiko ant kiek jums bus patogu. Esame arti marių. 
Prašome atvykti.

P. B. NAVALINSKAI
i 8 So. Congress Ave., Atlantic City, N. J.

Tel. 344-4368

Baltimore, Md.

kotarpį respublikoje biu
džeto lėšomis pastatyta 66 
naujos mokyklos su 38,400 
vietų ir 15 naujų mokyklų- 
internatų su 6,700 yiėtų. 
Liaudies ūkio iniciatyviniu 
būdu per tą laikotarpį bu
vo pastatyta 115 naujų mo
kyklų su 14,1920 vietų. Tai
gi iš viso respublikojee per 
4 metus pastatyta 196 nau
ji mokykliniai pastatai s,u 
60,000 vietų. < ,

Mokymo kabinetai ir 
dirbtuves s '

1957-1958 mokslo metais 
mokyklose buvo 1,321 ka
binetas. O 1961-1962 moks.- 
lo metais mokyklose kh'M1 
netų jau yra 1,653, arba '332 
kabinetais daugiau. Šiemet 
visose respublikos mokyto
se yra 1,333 medžio, meta
lo, medžio-metalo ir kito
kios mokymo dirbtuvės. 
1957-1958 mokslo metais to
kių dirbtuvių mokyklose 
nebuvo.

Mokymo bandymų sklypai
1957-1958 mokslo metais 

mokyklos turėjo 3,520 mo
kymo - bandymų sklypų. 
Dabar beveik visos Lietu
vos mokyklos, išskyrus 
miestų mokyklas, kur nėra 
galimybės skirti žemės 
sklypus, turi mokymo-ban- 
dymų sklypus.

HELP WANTED MALE
Advanced Aero. TECH ILLUS

TRATORS. Exp. in Isometrics. Line 
art, Leroy, and Free hand lettering, 
etc. MULTILITH OPERATORS. 
Min. 2 yrs. exp. on model 1250 
Multilith. Also knowledge of plate 
making and Zeros.

MAILINE ENGINEERING, INC.
P. O. Box 37, Rt. 38, Maple Shate, 

N. J. WA. 5-1077. NO. 2-5400. An 
equal opportunity employer. (45-46)

Sekmad.f Birželio 17 June, 1962
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su ako rd tonu

Programoje dalyvauja:
VYRŲ GRUPĖ 

su gerais lavintais balsais,
vadovaujant Al. Potsus.

MONTELLO TRIO:
Rožė Stripinis, Wm. Juo
deikis, Alb. Potsius. Jie 
gražiai pasirodys su savo 

skambiomis dainomis
Maple Parke.

.9

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsdtes, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir primosimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminčtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile segantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

Laikraščio “Laisvės” Metinis

Rengia ALDLD 25 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Birželio 24 June
Piknijko pradžia 11 valandą ryto 

Muzika nuo 3 iki 7 valandos P. M.

Slovak National Home Parke
6525 Holabird Avenu-e

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE Lawrence, jr 
Methuen, Mass.

■ Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pikni- 
ktNbūna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Naujosios kAnglijos Lietuj

716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455
943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887

48 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J. 
PHONE: MArket 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: EXport 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. .2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE.
DETROIT 10, MICH.
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS- 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSpN AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PJfQNE: pAker 3-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: ČRan.t, 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

Programoje Dalyvaus

Brooklyn© Aido Choras
Vadovybėje Mildred Stensler

Kvočiame vietinius ir iš toliau atsilankyti į šį pikniką, nes 
bus labai įspūdingas. Aido choras sudainuos gražių 
liaudies dąįpų ir bus kitokių įyąįrumų programoje.

.Gera niupl^a š.ųįįąiųs, užkandžiai ir įvąirūs gėrimai.

Įžąngą Y5p Asmeniui

u n f

Rengimo Komisiją
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Or:5T:--

Kam atiduoti 
“Madoną”?

Seniai, atrodo, supuvo Hit
leris ir jo kruvini pagalbi
ninkai— Geringas, Gebel
sas, Himleris, Ribentropas... 
Bet, deja, dar tebėra Va
karų Vokietijoje žmonių, 
kurie, išgirdę vi-en tik mi
nint šiuos vardus, pagarbiai 
dreba, šie žmonės užima 
nemažus postus, o daugelis 
jų netgi vadovauja teisin
gumo organams.
' Štai, pavyzdžiui, kokiam 
procesui jau keleri metai 
skiria daug dėmesio ir lai
ko Bonos teisininkai. 1937 
metų pabaigoje reichsmar- 
šalas Hermanas Geringas, 
kuris jau ir tuomet buvo di
delis kaulijimo ir plėšikavi- 
m o specialistas, davė su
prasti Kelno magistratui, 
kad jis norėtų matyti savo 
kolekcijoje Luko Kranacho 
paveikslą “Madona.” Ir šią 
“Madoną,” girdi, galima 
nupirkti pas vieną Šveicari
jos paveikslų prekiautoją. 
Paveikslas buvo nupirktas 
miesto iždo lėšomis už 50 
tūkstančių markių, ir Kel
no burmistras iškilmingai 
įteikė jį reichmaršalui jo 
dukters Edos krikštynų die
ną.

Po karo “Madona,” kaip 
ir reikalavo teisingumas, 
buvo konfiskuota 'kartu su 
kitu Geringo prisiplėštu tur
tu. Visa, atrodytų, susitvar
kė. Bet ne. Geringo duktė 
Edą, dabar visiškai suaugu
si dama, aiškiai paveldėjo iš 
velionio tėčio plėšik iškas 
manieras. Ir štai, visiškai 
nesidrovėdama, ji pate i k ė 
ieškinį, reikalaudama 
“grąžinti” jai “Madoną.” 
Savo ieškinį ji motyvavo 
tuo, kad paveikslas, girdi, 
buvęs padovanotas jai, o vi
sai ne jos tėvui.

Ir jau kelerius metus vil
kinama ši byla. Viena teis
mo instancija atsako Edai 
neigiamai, kita jai žemai 
nusilenkia, reikalau dama 
atiduoti jai mėgstamą žais
lelį, tai yra “Madoną.” 1960 
metais byla pasiekė vyriau
siąjį žemės teismą Kelne, ir 
pastarasis ją išsprendė E- 
dos naudai.

Laikraščiuose kilo baisus 
triukšmas. Pagal Kelno ma
gistrato skundą byla buvo 
perduota aukšcia u s i a j a i 
teismo instancijai — fede- 
raliniams teismo rūmams. 
Nuo to laiko praėjo dar pus
antrų metų.

Bonos teisėjai dvejojo, ne
žinodami, kuriam jausmui 
paklusti — pagarbai, kurią 
jie jaučia budelio atmini
mui, arba baimei, kad ne- 
išvengia mai kils viešas 
skandalas. Ir pagaliau fe
deralinis teismas vis dėlto 
panaikino žemės teismo 
sprendimą, bet grąžino bylą 
svarstyti dar kartą. Įdomu, 
kad pranešimas apie tai bu
vo paskelbtas oficial i a m e 
Bonos vyriausybės biuleti- 
ne.

Kas paskelbta — tas pa- 
paskelbta, bet byla, susijusi 
su Geringo pasisavintu pa
veikslu., toli gražu nebaigta. 
Kas bus, jeigu žemės teis
mas vėl išspręs bylą Edos 
naudai? Vakarų Vokietijo
je kaip reikiant gerbiamas 
“garsių” nabašninkų atmi
nimas.

V. Krasnopolskis

Jeruzale.—Izraelio moks
lininkas Dr. Martin Buber 
sako, kad Izraelis padarė 
klaidą pakardamas nacį A. 
Eichmaną, nes kai kur dėl 
to žydai gali nukentėti.

Harlemo negrai skun
džiasi, kad baltieji kenkia 
negrams įeiti į biznį.

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Jonas Deksnys apie 
“Iliuzijų sudužimą”

“Švyturio” gegužės i9 d. 
numeryje Jonas Deksnys, 
buvęs“VLIK’o ryšinink a s 
su tėvyne”, pateikia kitą 
pusę pokario istorijos, apie 
kurią šiomis dienomis vėl 
išdrįso savaip atpasakoti 
ateitininku laikraštukas 
Amerikoj “Į laisvę”. Įvade 
J. Deksnys rašo: “Politinio 
gyvenimo raida yra tokia 
sudėtinga ir vingiuota, jog 
ne visi sugeba ir ne visiems 
pavyksta nueit tiesiu kovų 
ir pergalės keliu. Didžiųjų 
socialinių kataklizmų laiko
tarpiais atskiri individai 
neretai patenka į tamsų po
litinės veiklos labirintą, iš 
kurio jie išeina į dienos 
šviesą, jeigu jiems pavyks
ta užčiupti Ariadnos siūlą, 
po sunkių vidinių lūžių, 
skaudžių nusivylimų ir iliu
zijų sudužimo.”

Jonas Deksnys sakosi ra
šąs savo atsiminimus, kad 
padėtų norintiems “giliau 
pažinti netolimą praeitį ir 
dabartinę gyvenimo tikro
vę Lietuvoj” .

Kaip atsirado “dipukai”
Deksnys išsamiai išveda, 

kad ne visi išbėgėliai iš tė
vynės buvo kariniai nusi
kaltėliai, o toliau nurodo: 
“stengdamiesi pateis i n t i 
prieš save ir kitus pabėgi
mą iš krašto, o taip pat, 
psichologiškai palengvinti 
pažemintą savo būklę, lietu
viškieji pabėgėliai — bur
žuazinių partijų veikėjai— 
ėmė vadintis “tremtiniais”, 
prisiskyrė sau “kankinių” 
bei “kovotojų už laisvę ir 
nepriklausomybę” vaidme
nis...”

Deksnys rašo, kad karo 
metu naciai ypatingai ne
trukdė V;LIK’o veiklos, nes 

| jis daugiau rūpinosi antita
rybine. veikla ir “įnirtinga 
vidine kova už būsimą val
džią”. Naciai žinoję, kad

ti. Krikdemai šiai minčiai 
labiausiai priešinęsi. Tau
tos “elito” teorijos kūrėjai, 
atseit jie, buvo ir skaitlin
giausi ir turtingiausi, gau
dami įvairių aukų ir “hono
rarų” iš įvairių žvalgybų, 
Vatikano ir katalikiškų or
ganizacijų Amerikoje.

Deksnys toliau pasakoja, 
kaip jis vaidino lenkų re
patriantą ir su kitu kaunie
čiu pasiekė Lietuvą, kad 
patirtų, kas ten dedasi. Tuo 
metu kiti gi veikėjai plėtę 
ryšius su žvalgybomis. Šios 
“Nepriklausomos” Lietuvos 
politinės grupės savo svorį 
VLIKe rėmė turimais ry
šiais su užsienio žvalgybo
mis. Girdi, pradžioje visus 
nešė socialdemokratai, nes 
kap. Vaivada, CIC ryšinin
kas, kurį laiką buvo buvęs 

! Čikagos “Naujienų” redak- 
I torius—nurodo toliau “švy- 
I tūryje” Jonas Deksnys. 
Krikdemiškoji grupė Kru
pavičius, Ambrazevi č i u s, 
Katilius, Ivinskis tada savo 
“svorį” pasunkino ryšiu su 
prancūzų gen. Šmitleinu, 
prieš karą Kauno universi
tete dėsčiusiu prancūzų kal
bą. Žakevičius, gi, pasinau
dodamas karo metu turė
tais ryšiais, visomis jėgo
mis bandęs atstatyti ryšį su 
britų žvalgyba.

Tiek yra šiuo kartu 
Deksnio straipsnyje.

___________________

Nelaimingas 
berniukas

Pranešama, kad daugiau 
tūkstančio susirgimų įvyko 
nuo kačių įdrėskimų karšt
ligės. Bet vienuolikos metų 
berniukas “pagavo” mano 
akį, sako dr. Robert T. S. 
Jim iš Honolulu, kadangi jo 
praeities įkandimų istorija 
labai didelė. Ji šuo įkando 
esant 5-kių metų; sirgo pa
pūgų karštlige, būdamas 7

VLIKe buvo žmonių prie-; 
šiškai nusistačiusių 
juos. Juos likvidavo tik 
1944 metais įsitikinę, 
nacių dienos Lietuvoj 
skaitytos, o ypač dėlto, kad 
sužinojo, jog VLIK’o žmo-

metų. Gvinėjos kiauliukė 
įkando jo dešinės rankos 

. .smilių 1959 m. ir keliais 
- v: mėnesiais vėliau buvo mato- 
P1 ie? * mas su daugeliu katės 

, , i įdrėskimų ant veido ir ran- 
a : kų; 1959 m. žiurkė įkando SU“

nes užmezgė ryšius “su ang
lais ir amerikiečiais”. Au
komis , netyčiomis, tapo ke
li ištikimi nacistai.
Kapitonas Vaivada
reorganizuoja VLIKą

Rašo Deksnys: “1955 
vasarą kap. Vaivada, ame
rikiečių kontražvalgy bos

m.

Kuopy piknikas Great 
Necke šį sekmadienį
Brooklyno -Great Necko 

LLD kuopų piknikas jau 
sekmadienį, birželio 10 d., 
Kasmočių Sode, 91 Steam
boat Road, Great Neck, 
N. Y.

Pikniko vieta— klevų ir 
krūmų pastogė: pa t o g i 
liuoslaikį praleisti, susitikti 
draugus - bičiulius.

Keliausime į pikniką jau
kiu, patogiu busu. Jis išeis 
nuo Lituanica Skvero,— 
Union Avė. ir Stagg St. 
12:30, o nuo 85th St. ir Ja
maica Ave kampo apie 1 
vai. Skirtu laiku busas išeis. 
Nesivėluokite ateiti. Kelio
nė (roud trip) $1.75.

Piknikas įvyks, busas eis, 
saulė ar lietus; salė ten pat.

Piknike rasite įvairaus 
maisto ir gėrimo.

Turėsime trumpą progra
mą ir kitų įvairumų; pašok
sime ir polkutę, jei norėsi
me,

Dalyvaukime ir kaimy
nus atsivežkime.

Rengimo Komitetas

Smagiai praleidome 
sekmadienį

Birželio 3 d. virš 60 pikni- 
kuotojų išvykome į gražų 
pajūrį. Ten praleidome di
desnį sekmadienio pusdienį. 
Buvo labai smagu gražia
me parke laisvai pailsėti ir 
skaniai pasivaišinti.

Pietus ir vakarienę pa
gamino Venckūnai ir Ne- 
vinskai. Prie patarnavimo 
daug dirbo J. Zajankaus- 
kas, taipgi Mikulėnas ir ki
ti. Visi dalyviai buvo pa
tenkinamai pavaišinti.

Kadangi oras buvo malo
nus, tai atsirado nemaža to
kių, kurie jūroje pasimau
dė, ypač dalyvių vaikučiai 
mėgo po vandenį paplau
kioti.

Draugiškų pokalbių buvo 
gana daug. Atrodo, visi bu
vo pilnai patenkinti.

Šią išvyką suruošė LLD 
185 kuopa. Tokių išvykų 
veikiausia turėsimė ir dau
giau šiame sezone.

Dalyvavęs

LLD 1 kp. nariams
Susirinkimas įvyks birže

lio 15-tą, 7:30 vai. vakaro, 
“Laisves” patalpoje. Visi 
nariai sueikime svarstyti 
savus reikalus ir atsiimki- 
me dvi labai vertingas kny
gas, kurie dar to nepada
rėte. Vieną parašė dr. Mar- 
geris — “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje”, o antrą — J. 
Jurginis — “Lietuvos meno 
istorijos bruožai”.

Valdyba

Alžyras. —Prancūzai re
akcininkai vėl pradėjo te
rorą prieš vietos gyvento-

• Varšuva. — Traukinio 
nelaimėje žuvo 18 žmonių.

PRANEŠIMAI
Sveturgimiams ginti Ko

miteto metinis pikid k 
Midvale kempėje įvyks bir
želio 24 d. Prašo N. Y. ir 
newjerziecius prietelius re- 
zervuotis tą dieną piknikui.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 13 d., 7:30 va
kare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Būkim visi ir visos ir atsiveskime 
naujų narių j LLD, nes šiemet gau
nam labai vertingas knygas.

Kuopos valdyba (46-47)

New Yorkas. — Laike 
astronauto Carpenter pri
imtuvių buvęs JAV prezi
dentas Trumanas sakė: 
“Ką jis atliko, tai aš neat-, 
likčiau, jeigu man prižadė
tų ir Mėnulį dovanoti”.

Aido choras važiuoja 
į Baltimorę

■ rankos nykšti.
Taip praneša viršminėtas 

daktaras Amerikos Medika- 
linės Asociacijos žurnale. 
Berniukas turėjo susidūri
mus su katėmis, bet neturė
jo įdrėskimų, kuomet buvo 
priimtas ligoninėn su katės
įdrėskimų karštlige. J i s 
skundėsi galvos skaudėjimu 
ir stoka gyvumo; jis buvo 
silpnas ir turėjo biskį su

Elizabeth, N. J.
Svarbus piknikas

Sekmadienį, birželio 17 
d., Grove Park, 207 Walker 
St., Cliffside, įvyks LDS 
3-čios apskrities piknikas. 
Tai nauja vieta, bet nesun
ku surasti.

Šis piknikas įvyks Tėvų 
dieną, tai piknikaudami ga
lėsime pagerbti ir tėvus. 
Antra, tai bus išleistuvės 
LDS delegatų į seimą, ku
ris įvyks liepęs 6—7 dieno
mis, Detroite.

Iš Elizabeth ir apylinkės 
važiuosime, organizupt a i. 
Kas turite automobilius, 
prašome .pagelbėti , nuvežti 
tuos, kurie neturi. Kaip au- 
tomobilistai, taip ir tie,'ku
riems reikalingas nuyeži- 

‘ mas, prašomi susirinkti bir- 
| želio 17 d., 11 vai., į 408 
!Cpurt St. Būkite laiku!

. / A. S.:
. • . ■

Antradienį, birželio 5 d., 
New Yorke lankėsi- JAV 
astronautas Scott Carpen- 

;teris su žmona ir vaikais. 
Buvo pagarbiai priimtas., 
Priimtuvėse dalyvavo buvę 
JAV prezidentai H. Tru- 
manasir H. Hooveris. Mies
to majoras Wagneris su
teikė jam medalį. Buvo su
rengtas ir banketas.

Po miestą pasidairius
St. Marks Ave., BrOokly- 

ne, ėjo du broliai, Glėh ir 
Roy Tarpley. Jie nešėsi pa
veikslų traukimOj $50 ver
tės, aparatą. Staigiai ties 
jais sustojo automobilis, 
kuriame buvo Joseph Car
ter, 23 metų amžiaus, ir ke
li jo' sėbrai. Carter parei
kalavo atiduoti “kamerą”; 
nes būk ji esanti jo. firbliai 
atsisakė. Tada Cafteris iš
sitraukė revolverį, vietoje 
nušovė Gleną, 21 metų, ir 
pavojingai pašovė jo brolį 
Roy, 23 metų. Cartėr’is ta
po suimtas.

Sustreikavo Be,th-El ligo
ninės darbįninkal. jtibs pa-, 
Jaiko studentai, kurie ligo
ninės koridoriuose buvo pa^ 
skelbę sėdėjimo streiką. Po
licija areštavo 24 Studen
tus.
i ,———i------------------- - ....   

Rugsėjo 6 d. Metropoli
tan Opera-House patalpo
je pradės gastroliuoti Tary
bų Sąjungos “Bolšoi” bale
tas. Dalyvaus apie 200 šo
kėjų ir dainininkų. Bus su
vaidinta. “Spartakas”, “Gul
bių ežeras” ir kiti mėno še
devrai.

Col u m b i a universitete 
baigė mokslus 6,100 studen
tų ir studenčių — gavo di
plomus.

CIC pavestas, iš įvairių Vo-! į!.nusias • 1.aukavs kaires pu-1
kietijos vietovių surinko ir 
į Wuerzburga surinko dau
gelį buržuazinių lietuvių 
veikėjų.” Ten vienoje vilų 
buvę įkurdinti St. Kairys- 
“Kaminskas”, K. Bielinis, 
Paknys ir Vilkaitis; M. 
Krupavičius, V. Sidzikaus
kas, J. Katilius, J. Ambra- 
zevičius-“Brazaitis”, Stasys 
Žakevič i u s -“Žymantas”, 
pulk. Vėbra, inž. K. Bru
nius ir S. Povilavičius-“Vy- 
kintas”, Br. Bielukas ir L. 
Šmulkštys, Bal. Gaidžiūnas 
ir Br. Nemickas, ir jis, J. 
Deksnys.
Deksnio “Krašto primato” 
teorija

Deksnys rašo, kad jau 
tada jis . įrodinėjęs, jog 
VLIKo atgaivinimas nesąs 
politiškai tikslingas, o mo
rališkai -teisiškai nepagrįs
tas. Girdi, “pabėgėliai pra
radę bet kokią įtaką į kraš
tą ir nežino, kas ten daro
si.” Jį pradžioje palaikė nie
kas kitas, bet J. Žakevičius, 
Br. Bielukas, kai kurie ki-

sės pažastėje; buvo juodi ir 
mėlyni ženklai ant krūtinės 
ir kitų kūno dalių.

Daug tyrimų buvo daro
ma, bet pažinimas ligos su
rasta tik tada, kada odos ty
rimas parodė katės įdrėski
mo karštligę. Pradėtas gy
dymas ir bėgyje savaitės jis 
pasveiko, greičiau negu ki
ti ligoniai.

Kaip taisyklė — liaukos 
pažastėje, sprande ir kirkš
nyje pasilieka padidėjusios 
kelias savaites, bet visi li
goniai pasveiksta. J. N,

“KUBIEČIAI KOVA 
LAIMES”,- KASTRO
Havana. — Kubos prem

jeras E. Castro sakė, kad 
kubiečiai turi sunkaus dar
bo, pergyvena daugelio 
reikmenų nedateklių, bet už 
tai yra kaltas kaimynas, 
kuris kenkia Kubai. Jis sa
kė, kad Kubos liaudis sun
kumus nugalės, gauna ir 
gaus pagalbos iš socialisti
nių šalių. Gauna mašinų, 
kurios palengvins darbą.

Pastaba: Jeigu būtų lytinga diena, pikniko nebus

L.D.S. 3-čios Apskrities

PIKNIKAS
Sekmadienį, 17 Birželio--June

įvyks
PICNIC GROVE PARKE

207 Walker Street Cliffside Park, N.J.
Prasidės 1-mą valandą

Kelrodis: Iš Brooklyno ir Niujorko reikia važiuoti iš 
didžiulės busų stoties—Port Authority, 8th Ave. ir 41st 
gatvės. Ten užsikėlus “eskelatoriu” ant antro aukšto rei
kia pasukti po kairei į No. 50, kur sustoja Palisades bei 
Cliffside busai. Busų spalva: “orange and black”, tai 
yra oranžava ir juoda. Nežinanti, kur išlipt, turi klaust 
vairuotojo, kad pasakytų išlipt ant Walker St. Iš čia Tei
kia eit į dešinę iki Palisade Ave., kur rasite pikniką sėdą.

Automobiliais reikia važiuoti Lincoln tuneliu (gale 41 
gatvės). Paskiau reikia tėmyt užrašų J kur kokis kelias 
eina, arba paklaust ko nors.

Iš Jersey City imkite Boulevard busą iki Nungėšser, ir 
čia persėskite į Public Service busą. Išlipkite Cliffside ant 
Walker gatvės ir eikite į dešinę žemyn.

Newarkieciam geriausia atvažiuoti Niujorkan Port Au
thority busų stotin ir ten imti busą, kaip aukščiau nuro
dyta brooklyniečiam.

Širdingai užkviečiame iš visų apielinkių lietuviui ^Va
žiuoti ir linksmai dieną praleisti. Užkandžių if Mtftlvl* 
dint šalto alaus pakaks visiems. Taigi, iki pasiiriai^iriO 1

• Birželio 24 d. Aido choras (užsisakytume t vietas, pa
važiuoja į Baltimorę, kur skambindami telefonu AP 
bus didelis spaudos pikni- 7-7195. Laikas užsisakymui 

vietų baigsis su birželio 15 
diena.

kas, į kurį suvažiuoja iš vi
sos apylinkės mūsų tautie
čiai. Tie, kurie jau yra bu
vę pas baltimoriečius, žino, 
kaip yra smagu ir linksma 
pas juos pabaliavoti.

Šiemet Aidas yra pasam
dęs didelį ir gražų busą, kur 
bus priimami ir nechorie- 
čiai, kurie nori su chorie- 
ciais linksmai laiką praleis
ti pas Baltimorės pikniko 
rengėjus, jų tame dideliame 
ir gražiame parke, tyrame 
ore, tarp gražių medžių. 
Kviečiame, kad nedelsdami

Kelionė į abi puses, ir su 
apmokėta įžanga, tik $6 ak
meniui. Busas išeis 8 vai. 
ryte. Baltimorę paliks 7 
vai. vakare.

Kelionė užims apie 4 Vt 
valandos. Taigi turėsime 
daug laiko piknikavimui. 
Beje, norintieji pasišokti 
polkų irgi galės prie geros 
muzikos.

Vieta, iš kur busas išeis, 
bus pranešta vėliau.

Aido choro koresp.

TAISOME STOGUS
Atliekame visokius darbus įrie stogų, kas tik 

iš ‘blekės, ’ar švino, taisome, kaip tai:

LEADĘRS, GUTTERS, SKYLIGHTS.
; DUCT PIPES, ir tt.

j Kainos prieinamos. Prašome išbandyti mūsų darbą.

George & John Roofing
(Jurgis Simanaitis)

149 North 6th St., Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-1754.

Vakarais, po 5 valandos, skambinkite: TW. 4-7377.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje >

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N. Y.
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6 p.—Laifiv® (Liberty)—-Penkt., birželio (June) 8, 1962




