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KRISLAI
Nužmoginta logika 
Per ilga nosis 
Jaunuoliams spąstai 
Komunistų suvažiavimas 
“Gerai, kad bėga!” 
Ačiū už paramą “Laisvei”

— Rašo A. Bimba

Mūsų viceprezidentas Hum
phrey, buvęs liberalas, pasida
rė bene pats stambiausias pro
pagandistas už Vietnamo ka
rą. Jis vadovaujasi tam tikra 
visiškai nužmoginta logika, i 
Aną dieną viename universi
tete jis daugmaž šitaip nukal
bėjo:

Ir ko gi tie karo priešai, apsigynimo sistema negalė- 
iš sianti atsilaikyti. Šiuo nau- 

Juk mes priešų ju sviedimu būsią galima . • v J •

* /

Planas naujiems valdomiems 
sviediniams vystyti-gaminti

Prez. de Gaulle kalba 
apie Europą be JAV

Washingtonas. — Ameri
kos Oro Jėgų vadovybė tu
rinti . sumanymą pradėti 
vystyti naujus didžiulius 
valdomus sviedinius, angliš
kai “missiles” vadinamus. 
Viešai skelbiama, kad jie 
bus nu kreipti išimtinai 
prieš Tarybų Sąjungos ap
sigynimo sistemą.

Prieš tuos sviedinius jokia
tie visokio plauko demonst
rantai bei protestuotojai iš 
mūsų nori ?
užmušamo kelis kartus dau
giau 1

Humphrey yra vienas iš 
mūsų šalies užsieninės politi
kos vairuotojų. Jo logika la
bai pavojinga.

. - Išeina šitaip: Mes geriau 
ginkluoti, mes galingesni, mes 
galime daugiau užmušti, tai 
ir muškime, nesustokime. Tai 
kas, kad ir mūsų šimtai jau
nų vyrų krinta, bet anuos 
mes paklojame tūkstančiais! 
Visi, kurie silpnesni, kurie ma
žiau už mus ginkluoti, turi 
mūsų klausyti, arba gaus muš
ti !

Tai imperialisto logika ir 
protas. Kaip tik taip per il
gus amžius samprotavo ir ori
entavosi Anglija, Ispanija, o 
vėlesniais laikais ir hitlerinė 
Vokietija.

Atrodo, kad dabar tokio 
samprotavimo ir logikos vyrai 
vairuoja mūsų Amerikos poli
tiką.

Birželio 7 dieną mūsų Kon
greso Atstovų Buto Užsienio 
Reikalais Europinio Pakomite
čio posėdyje buvo svarstomi 
Rytų Europos socialistinių 
kraštų vidiniai reikalai.- Pa
daryta išvada, kad tų šalių 
santvarka mums nepatinka ir 
todėl turinti būti pakeista.

Pastebėjau, kad ir katalikų 
bažnyčios kardinolas Shehan 
įsakė tikintiesiems melstis už 
Rytų Europos kraštų “išlaisvi
nimą.”

Įsivaizduokite, kokia pekla 
čionai kiltų, jeigu vieną gra
žią dieną Prancūzijos ar Ta
rybų Sąjungos parlamento ku
ris nors komitetas šitaip nu
tartų pakeisti Jungtinių Vals
tijų vidinę santvarką!

sianti atsilaikyti. Šiuo nau-

pasiekti taikini už septynių 
tūkstančių mylių.

Aišku, kad tam reikės 
milžiniškų lėšų. Tokio gink
lo tik išvystymas atsieis 
daugiau kaip bilijoną dole
rių.

Masinė šio naujo ginklo

gamyba galėsianti būti pra
dėta tik 1971-1972 metais.

Pentagono vadai reika
lausią kad ateinančių metų 
“apsigynimo” biudžete šiai 
naujų ginklų programai bū
tų paskirta tarp 20 ir 30 
bilijonų dolerių. O nėra jo
kios abejonės apie tai, kad 
prezidentas ir Kongresas 
Pentagono reikalavimą pil- 
n a i patenkins. Vadinasi, 
tenka laukti, kad ginklavi- 
masis padidės dar keliais 
desėtkais bilijonų dolerių.

Rangoonas. — Burmos 
militarinė vyriausybė sako, 
kad ji nekeis savo šalies už
sieninės politikos. Burma 
kaip buvo; taip ir pasilik
sianti nepriklausoma tarp 
Rytų ir Vakarų.

Respublikonai irgi nori karą 
baigti, bet jį plėsdami

Res-9Washingtonas.
publikonų frakcijos Kon
greso Atstovų Bute lyderis 
Gerald R. Ford iš Michi
gano sako, kad respubliko
nai irgi labai nori kuo grei
čiausiai kara užbaigti. Bet 
jis sako, kad karą galima 
užbaigti tiktai tuojau jį 
dar smarkiau išplečiant. Jis 
reikalauja, kad Amerikos 
oro jėgos pradėtu bombar
duoti Šiaūrės Vietn amo 
miestus ir uostus.

Fordas gąsdino demokra
tus. Jeigu, girdi, karas ne
bus tuojau dar labiau iš
plėstas, tai šį rudenį demo
kratai bus supliekti rinki
muose.

Washingtonas. — Taip 
vadinamoje Jungtinėje Pa
saulio Federacijoje kilo di
delis triukšmas, kai buvo 
paskelbta, kad medaliu bus 
pagerbtas Apsigynimo sek
retorius McNamara. Prieš 
jo pagerbimą griežtai už
protestavo federacijos na
riai, kurie į jį žiūri kaip į 
Vietnamo karo “architek-

Už McNamaros pagerbi
mą balsavo 93 nariai, o 
prieš 54.

Vilnius. — Birželio 19 d. 
buvo Medikų diena. Plačiai 
čiai buvo atžymėta.

Kom. partijos suvažiavimui 
sveikinimai iš viso pasaulio

Tai kam tas “vaduotojų” 
| (klerikalų, smetonin i n k ų ir 

menševikų) šaukiamas taip 
vadinamas “Pasaulinio lietu
vių jaunimo kongresas”?

* Tikruosius kongreso šaukė
jų tikslus, kurie iki šiol buvo 
nuo plačiosios lietuviškos vi
suomenės slepiami, šiomis die
nomis išdavė Chicagos miesto 
majoras Daley. Tą kongresą 
ir masinį susirinkimą birželio 
30 d. užgirdamas, savo prokla
macijoje ponas majoras sako, 
kad jų “tikslas yra išreikšti 
Amerikos lietuvių pritarimą 
mūsų valdžios politikai Viet
name.”

Vadinasi, lietuviai jaunuoliai 
“iš viso pasaulio” šaukiami 
suvažiuoti ir užgirti politiką 
ir karą Vietname!

Argi to “kongreso” šaukė
jai iš karto pasakė, kad tai 
toks yra “kongreso” tikslas? 
Ne, nepasakė.

Kuris gi lietuvis jaunuolis 
nori, kad šis Vietnamo karas 

f* būtų plečiamas ir plečiamas, 
kaip kad daroma šiandien? 
Kuris gi lietuvis jaunuolis ne
trokšta taikos ir ramybės pa
saulyje ?

šiuo laiku New Yorko mies
te vyksta Amerikos Komunis-
♦ (Tęsinys 6 pusi.)

New Yorkas. — Didžiulė 
Webster Hall salė buvo ku
pinai užpildyta delegatais 
ir svečiais bei laikraščių, 
radijo ir televizijos repor
teriais, kai trečiadienio va
karą atsidarė 18-to j i Ame
rikos Komunistų Partijos 
konvencija. Gal jokia kita 
pirmesnė šios partijos kon
vencija nebuvo patraukus į 
save tiek dėmesio, kiek šita. 
Mat, septynerius metus ji 
negalėjo laikyti jokio naci
onalinio suvažiavimo, nes 
reakcijos siautėjimas ne
leido jai pilnai viešai dar
buotis. Tai va ir buvo lau
kiama, ką dabar Komunis
tų Partija svarstys ir pasa
kys šioje kritiškoje Ameri
kos ir pasaulio tautų san
tykių valandoje. O ji, ži
noma, turi daug ką svars
tyti ir pasakyti.

Pirmoji sesija buvo labai 
įspūdinga ir entuziastiška. 
Už partijos Centro Komite
tą platų raportą išdavė jos 
įžymusis vadas Gus Hali. 
Jis plačiai apibūdino padė
tį Jungtinėse Valstijose ir

visame pasaulyje ir nurodė 
tuos pamatinius klausimus, 
kuriuos tenka nūnai iš
spręsti ne tik Komunistų 

i Partijai, bet visiems Ame
rikos žmonėms. Ypatingai 
griežtai jis pasmerkė vy
riausybės užsieninę politiką 
ir barbariškąjį Vietnamo 
karą. Iškeltas šūkis, kad 
šis karas turi būti tučtuo
jau nutrauktas, kad visos 
Amerikos militarinės jėgos 
turi būti tuojau iš Vietna
mo ištrauktos!

Į suvažiavimą suplaukė 
labai daug sveikinimų iš vi
sų pasaulio kampų. Galėjo 
perskaityti jų tik keletą. 
Perskaitė tiktai Šiaurės 
Vietnamo Darbininkų (Ko
munistų) Partijos,' Angli
jos, Indijos, Prancūzijos, 
Italijos, Pietų Afrikos, Vo
kietijos ir Tarybų ’ Sąjun
gos , komunistų partijų karš
tus sveikinimus. Kiti svei
kinimai bus paskelbti spau
doje.

Suvažiavimas tęsis ketu
rias dienas. Baigsis sek
madienį. Rep.

“Šiandien mes 
žinome, 

Tarybų Sąjunga žino, Pran
cūzija žino, Europa žino, vi
sas pasaulis žino šios mano 
viešnagės pas jus svarbą”, 

i pareiškė Prancūzijos pre
zidentas gen. de Gaulle. Iš 
tikrųjų, šiandien visas pa- 
aulis stebi ir seka prezi
dento de Gaulle pasitarimus 
su Tarybų Sąjungos vado
vybe. Nors, sakoma, kad 
nėra numatomos jokios 
naujos drastiškos sutarties, 
bet iš šio vizito daug ko ti
kimasi.

Prezidentas de Gaulle 
kalba apie sumažinimą 
įtempimo tarp Rytų ir Va
karų, apie Europos tautų ir 
valstybių susitarimą ir su
gyvenimą be Jungtinių 
Amerikos Valstijų “glo
bos”, apie pagerinimą san
tykių tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos. Kaip tik 
šiais klausimais dabar eina 
pasitarimai.

Tarybų Sąjungos prezi
dentas N. V. Podgorny, 
sveikindamas svečią, pasa
kė:

“Mes esame įsitikinę, kad 
mūsų politika ir Prancūzi
jos politika tarptautiniais 
reikalais, nors ir turi tam

Maskva 
žinome, jūs ir aš

skirtumus, sudaro 
pagrindą sustiprini-

tikrus 
platų 
mui tarp mūsų šalių susi
pratimo ir bendradarbiavi
mo”.

Tiek prezidentas de Gaul
le, tiek prez. Podgorny pri
siminė ir Vietnamo karą ir 
iš jo išplaukiančią pasauli
nei taikai pavojingą situa
ciją. Abudu pabrėžė abiejų 
kraštų pagrindinių reikalų 
vienodumą.

“Šis mano vizitas”, toliau 
kalbėjo de Gaulle, “suteikia 
abiems mūsų šalims 
pro g ą apsikeisti nuomo
nėmis ir suderinti savo 
veiksmus, siekiančius mūsų 
kontinento (Europos) vie
nybės ir saugumo, ir taipgi 
lygsvaros, progreso ir tai
kos visame pasaulyje”.

Kadangi pasitarimai sie
sis pirmoje vietoje su tarp
tautiniais klausimais, tai 
prez. de Gaulle yra atsive
žęs ir savo užsienio reikalų 
ministrą de Murville, iš Ta
rybų Sąjungos pusės daly
vauja jos užsienio reikalų 
ministrą^ Gromyko.

Prez. de Gaulle vizitas tę
sis dvyliką dienų. Jis be 
Maskvos aplankys visą eilę 
kitų miestų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Sakoma, kad 

de Gaulle ragina Tarybų 
Sąjungą ir Vakarų Vokieti
ją tiesioginiai tartis dėl iš
lyginimo “nesusipratimų”.

United Nations, N. Y.— 
Nustatyta, kad Jungtinių, 
Tautų sekretorius Thant 
dar šią vasarą lankysis Ta- 
r y b ų Sąjungoje. Misijos 
tikslas pasitarti dėl baigimo 
karo Vietname.

Washingtonas. — Senati- 
nė Prekybos Komisija už- 
gyrė bilių, kurį vyriausybė 
pasiūlė Kongresui dėl pada
rymo automobilių • sauges
niais./ Dabar bilius eis viso 
Senato apsvarstymui. Bi
lius esąs labai aštrus.

Saigonas. — Iš Hue at
vežtas budistų vadas Tri 
Quang ir laikomas ligoninė
je po areštu. Jis sako, kad 
jis nesiliaus kovojęs prieš 
gen. Ky režimą.

Saigonas. — Per pasku
tines dvidešimt keturias va
landas Amerika mūšiuose 
neteko penkių lėktuvų.

Philadelphia, Mis. — Čio
nai buvo užpulti ir akmeni
mis apmėtyti negrai mar- 
šųotojai. O rasistinė vietos 
policija stebėjo užpuolimą 
ir nė nebandė chuliganus 
sudrausti.

Hong Kongas. — čia ei- 
pa gandai kad š. Vietnamo 
vyriausybė ir vėl atmetė 
Amerikos pasiūlymą pradė
ti derybas dėl karo baigi
mo. Sakoma, kad vietna^ 
miečiai pasiūlymą laiko ne- 
sąžinišku. Jie sako, kad 
Amerika karą plečia, o ne 
ieško taikos.

Cincinnati, Ohio. — čia 
kalbėdamas Michigano val
stijos gubernatorius Rom
ney, sakė, kad prezidentas 
Johnsonas padarė didelę 
klaidą, įveldamas Ameriką 
į Vietnamo karą.

San Francisco, Calif. — 
Sugrįžo iš Vietnamo didysis 

I atominis lėktuvnešis “En
terprise”. Per aštuonius 
mėnesius Amerikos lėktu
vai nuo jo pasikeldavo i r 
/bombarduodavo Š. Vietna
mą.

Washingtonas. — Saudi- 
Arabi jos karalius Faisal 
lankėsi sostinėje ir buvo 
prezidento Johnsono “kara
liškai” sutiktas.

Brussells. —Belgijos par
lamentas užg y r ė 
sostinės perkėlimą 
ją-

NATO 
į Belgi-

New Yorkas. >
Vietnamo Komunistų parti
ja atsiuntė pasveikinimą 
Amerikos Komunistų Par
tijos suvažiavimui. Sveikina 
artierikiečius, kurie kovoja 
prieš karo plėtimą.

Šiaurės

"Šiam barbariškam karui turi 
būti galas,’ sako sekr. Thant
Jungtinės Tautos, N. Y. | Tuos savo pasiūlymus 

—Jungtinių Tautų sekreto- Thant buvo padaręs prieš 
rius Thant vėl griežtai pa- šešis mėnesius, bet niekas 
smerkė Vietnamo karą, iš- iš to neišėjo. Abejojama, ar 
vadindamas jį “barbariš- daugiau pasisekimo jis ta
kiausiu karu” istorijoje. Jis 
sako, kad padėtis yra “labai 
kritiška”, “labai greita”.

Thant primena, kad jis 
jau seniai yra davęs pasiū
lymus, kaip būtų prieita 
karo užbaigimo. Pirmiau
sia, tuojau turi būti sulai
kytas Šiaurės Vietna m o 
bombar davimas. Pietų 
Vietname militariniai 
veiksmai turi būti sumažin
ti, sulėtinti. Abi pusės turi 
“nusileisti” ir tartis karo 
baigimui

Thant sako, kad tiktai 
šiuo keliu bus galima priei
ti prie taikos.

rėš juos iš naujo pateikda
mas.

Washingtonas. —Dar aš- 
tuoni užsieniečių didlaiviai 
įtraukti j “juodąjį sąrašą”. 
Mat, jie laikas nuo laiko 
nuvyksta į Š. Vietnamo 
uostus. Dabar jie negalės 
nieko išvežti iš Amerikos. 
Iš viso dabar tokių laivų 
bus aštuoniolika.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė vėl yra 
užpirkus Kanadoje didelį 
kviečių kieki. Jų vertė bū
sianti apie $800,000,000.

Lietuvos darbininkų žodis į 
Amerikos darbininkus

Kaunas. — Birželio 13 d. 
įvyko ■ “Priekalo” fabriko 
darbinin k ų susirinkimas, 
sušaukt s tikslu pakelti 
balsą prieš karą Vietname. 
Susirinkimą pradėjo P. Pet- 
r a u s k a s atsikreipimu j 
Amerikos darbininkus. Jis 
sakė; “Darbo Draugai! Su- 
įžulėję Pentagono reakcio
nieriai nenutraukia provo
kacijų Vietname. Daug ken
čiančioje žemėje žudomi 
nekalti vaikai, motinos, jau
nuoliai. Kviečiu jus dar 
plačiau ir drąsiau kovoti 
prieš nešvarų karą Vietna
me, reikalauti iš savo vy
riausybės nutraukti karo 
veiksmus prieš tautą, kovo
jančią už savo laisvę ir ne-

priklausomybę.”
Susirinkime taip pat kal

bėjo gamyklos direktorius 
V. Stelmokas, A. Sakalaus
kas, Gorenšteinas ir kiti..

Susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kuri tapo pasiųsta 
Amerikos ambasadai, Viet
namo Demokratinės Res
publikos ambasadai ir Pietų 
Vie t n a m o Išsivadavimo 
Fronto atstovui Maskvoje. 
Joje protestuojama prieš 
karo veiksmus, reikalauja
ma karą kuo greičiausiai 
nutraukti ir pasižadama 
Vietnamo liaudį visomis pa
stangomis remti šioje jos 
istorinėje kovoje už laisvę • 
ir nepriklausomybę.

Aukščiausiasis teisinas 
svarstys J. Bond bylą

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas nutarė 
paimti ir apsvarstyti Julian 
Bondo apeliaciją prieš Ge- 
orgijos valstiją. Dalykas ta
me, kad šis jaunas smarkus 
kovotojas dviem atvejais 
buvo išrinktas į valstijos 
seimelį, bet abiems atvejais 
nebuvo įsileistas. O seimelio 
dauguma jam priešinasi to
dėl, kad jis yra viešai pasi
sakęs prieš Vietnamo karą.

P. Vietnamo diktatorius

Popiežiaus Povilo VI-jo 
komisija baigia darbą

Vatikanas. — Praneša
ma, kad popiežiaus Povilo 
VI paskirtoji komisija, ku
riai buvo pavesta studijuo
ti gimdymo kontrolės klau
simą, baigianti savo darbą 
ir tuojau paskelbsianti savo 
pasiūlymus. Galimas daik
tas, kad toks griežtas kata
likų bažnyčios nusistaty
mas prieš gimdymo kontro
lę bus šiek tiek “sušvelnin
tas”.

Saigonas. — Diktatorius 
Ky pasakė, kad nieko ne
reikš, kaip išeis planuoja
mi rugsėjo mėnesį rinkimai. 
Jis palaikys galią savo ran
kose iki 1967 metų rudens.

Budistų ir kitų protestai 
ir reikalavimai, kad jis tuo
jau pasitrauktų ir leistų su
sidaryti civiliniai valdžiai 
jo nepajudins, kol, žinoma, 
Amerikos ginklai jo dikta
tūrą palaikys. O kad Ame
rikos vyriausybė neketina . 
savo paramos iš po Ky ko
jų ištraukti, tai visiems 
aišku.

Daugiau armijos 
Europon

Washingtonas. — Kadan
gi Prancūzija ištraukia sa
vo dalinius iš NATO milita- 
rinių jėgų Europoje, tai 
kalbama, kad Jungtinės 
Valstijos pasiųs savo armi
jos vienetus užimti anų vie
tą. Kiek tos armijos bus pa
siųsta, kol kas neskelbiama.♦
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Dvi svarbios sukaktys
Š. M. BIRŽELIO 22 d. sukako 25-ri metai, kai hitle

rines^ armijos pasalingai užpuolė Lietuvą ir visą Tarybų 
Sąjungą. Tai buvo baisus dalykas,—be jokio karo pa
skelbimo, be jokio įspėjimo, hitleriniai bestijos pradėjo 
sėti ugnį ant miestų ir kaimų, ir to pasėkoje daug civili
nių žmonių buvo užmušta, daug turto sunaikinta.

Vokiškieji naciai, o su jais ir lietuviškieji šalaput- 
riai, jų talkininkai, skelbė pasauliui, būk Tarybų Sąjun
gą jie sunaikins keleto savaičių bėgyje. Čikagoje gyvena 
vienas toks, anot Dėdės Šerno, “išnykęs gyvas sutvėri
mas,” redaguojąs menševikų laikraštį, ir šis žmogus 
prieš 25-rius metus pranašavo, būk nacių armijos pereis 
per Tarybų Sąjungą, kaip karštas peilis per sviestą!.. Ži
noma, ne jis vienas buvo toks pranašas; tokių Ameriko
je buvo daug. Jie skelbė, pagaliau, tai, ko tikėjosi, ko 
laukė, ko labai norėjo!

Mūsų spauda sakė, jog pasaulinio istorijos lokomo
tyvo atgal niekas neatsuks, jog hitlerinės armijos bus su
muštos, mūsų tėvų žemė, Lietuva, ir visos tarybinės res
publikos ir vėl bus laisvos ir laimingos. Ir taip buvo!. Po 
didžiulių mūšių Stalingrade, paskui Kursko srityje, se
kė bene pats didžiausias ir istoriškai bene svarbiausias 
mūšis—Berlyne, kur tarybinis pilietis su savo ginklu už
davė paskutinį smūgi žmonijos neprieteliui.

Ir Tarybų Sąjunga, tarybinės tautos mini ne birže
lio 22 d., o gegužės 9 dieną, kurią vokiškosios nacių ar
mijos maršalai ir laivyno admirolai pasirašė ant jiems 
paduoto dokumento, kad pasiduoda besąlyginiai, ir “da
rykit su mumis, ką norite.”

Nežinome, ką šiandien galvoja tie, kurie prieš dvi
dešimt penkerius metus šlovino Hitlerį, Gebelsą, Gerin
gą ir jų armijas. Jei jie, iš tikrųjų, būtų dar žmonės, tai 
šiandien sakytų: Mes buvome labai kvaili, kad garbino
me fašizmą, kad niekinome laisvąsias tautas, kovojusias 
prieš fašistinę ašį.

BIRŽELIO 19 DIENĄ sukako tryliką metų, kai bu
vo elektros kėdėje nužudyti Ethelė ir Julius Rosenber- 
gai, gi mokslininkas Morton Sobell buvo nuteistas 30 me
tų kalėjimo; jis ir šiandien jame tebėra uždarytas. Jie 
buvo apkaltinti ir nuteisti, būk darę sąmokslą kaž ko
kiems sekretams duoti Tarybų Sąjungai.

Tai buvo baisaus pakvaišimo dienos, makartistinio 
siaubo dienos, “policinių veiksmų” Korėjoje laikai.

Apie Rosenbergus ir Sobellį, apie jų teismą ir viso
kias provokacijas prieš juos yra parašyta daug knygų, 
įrodančių, kad jie buvo nuteisti nekaltai.

Ir šiandien, reikia nepamiršti, yra žmonių, kurie 
kruopščiai darbuojasi pirmiausiai tam, kad Morton So
bell būtų išleistas iš kalėjimo. Paskui: kad Ethelė ir Ju
lius Rosenbergai būtų išteisinti, kad jų vardai būtų re- 
habilituoti amerikinės visuomenės akyse. Ir tai, be abejo
nės, anksčiau ar vėliau bus pasiekta.

Prieš 13 metų, jei Aukščiausiasis šalies teismas bū
tų “turėjęs laiko”, gal būtų išgelbėjęs abiejų Rosenber- 
gų gyvybes, bet jis “neturėjo laiko” perskaityti visus 
dokumentus, liečiančius Rosenbergų nuteisimą.

Tai baisi dėmė ant viso teismo, o labiausiai ant jo 
pirmininko Vinsono, kuris taip skubėjo Ethelę ir Julių 
pasodinti į elektros kėdę!

“DVASIOS UBAGAI,” 
SAKO BRAZILIJOS 
LIETUVIS

Po to, kai Australijoje 
gyveną dipukai sukėlė 'ka
čių koncertą prieš tarybinę 
delegaciją (kuriai pirminin
kavo J. Paleckis) Tarparla- 
mentarinėje suvažiavimo 
delegacijoje, Brazilijoje lei
džiamas reakcionierių lape
lis “Mūsų Lietuva” • labai 
tuo apsidžiaugė.

Vienas Brazilijos lietuvis 
dėl to rašo mums:

Jeigu kriminaliniai nusikal
tėliai būtų žinoję, kad jie taip 
nusimaskuos prieš Australijos 
spaudą ir liaudies opiniją, tai 
nė jokiu būdu nebūtų siuntę 
“mergaitės su baltomis piršti
naitėmis“ prašyti iš J. Paleckio 
autografo ir nebūtų kėlę 
triukšmo, šaukę, plūdę Tary
bų Lietuvos adresu.

žurnalistai susidomėjo, drg. 
J. Paleckis paaiškino, kas per 
grupė lietuvių susirinkusi ir 
kokie lietuviai gyvena Austra
lijoje. Tiesa, yra išimtis, bet 
daug yra ir žudikų, pabėgusių 
su Hitlerio kariuomene.

Daug žurnalistų susiintere- 
savo ir parašė, kad J. Palec
kis prisiųstų pavardes ir ko
kius prasižengimus papildė. 
Kai sugrįžo į Lietuvą, tai ir 
padarė. Australijos liaudis 
sužinojo to begėdiško akto 
organiatorius. Jeigu “Mū
sų Lietuvos’’ leid ė j a m s 
įdomu, p a r a š y kit į Tarybų 
Lietuvą, juk susirašot, papra
šykit “Tiesos“ š. m. nr. 107, 
ot čia ir pasiskaitysit prezi
dento atsakymą dvasios uba
gams.

Toliau tasai lietuvis rašo:
O kokiu būdu Brazilijoj 

renkami parašai? Seneliai, ku
rie nemoka pasirašyti, pasira
šo. Vaikai, užgimę ir užaugę 
Brazilijoj, nežino ir neišmano 
nieko apie Lietuvą, renka pa
rašus. Visokių tautybių žmo
nės pasirašo po lapais, abso
liutiškai nieko nepagalvoda
mi. . .

Daugumoje lietuviai, gyve
nantieji Brazilijoje, yra pabė
gę nuo smetoninio režimo. Ne
darbas kankino darbo žmogų, 
o valstietį visokie valstybiniai 
mokesčiai, tai ir bėgo masiniai 
žmonės iš Lietuvos į Pietų 
Ameriką duonos kąsnio ieško
dami. Tąsyk Dėdė Samas bu
vo uždaręs duris darbo liau
džiai. Bet po karo susirinko 
karo prasikaltėlius ir su pa
galba pabėgėlių atidarė begė
dišką propagandą, prieš Tary
bų Sąjungą. . .. Šitie lietuviai 
daugumoje n e s i r a š o , nors 
“Mūsų Lietuva“ 17-ame nume
ryje žada ir pavardes pa
skelbti, kurie nenori pasirašy
ti.

Na, ar ne dvasios ubagai? 
Jeigu negali pasiekti savo 
tikslo, tai ir policijai apskųs, 
kad kurie nepasirašo po jų la
pu, yra komunistai.

Neužmirškit, ponai, gerai

atsimena jus lietuviai,. ką jūs 
per keturiasdešimt metų pa
darėt pažangiai kolonijai. Tai 
nesudaro jums garbės.

O mes, Brazilijoj gyvenan
tieji pažangūs lietuviai, smer
kiam fašistų daromas provo
kacijas, kur jos bebūtų. Ir 
sveikinam prezidentą Justą 
Paleckį.

O jūs, karo krankliai, ku
rie prisideda! prie begėdiškos 
karo propagandos ir remiat 
visokius karus, išprovokuotus 
amerikoniškų imperialistų, tu
rėtumėt prisiminti, kuo baigėsi 
antrasis pasaulinis karas ir 
kaip negarbingai žuvo Hitle
ris su savo vadais.

Nenuostabu, kad laikraštis, 
leidžiamas kunigų jėzuitų su 
kuri. Ridikiu priešakyje, vietoj 
kad skelbtų artimo meilę, 
kaip katalikų doktrina sako, 
tik ploja katutes išprovokuo
tiems Š. Amerikos imperialistų 
karams. . .

ŠACHMATAIS 
ARGENTINOJE

Argentiniečių lietuvių 
laikraštis “Vaga” primena:

Balandžio 17 d. klube “Ost
rovski’’ įvyko šachmatų turny
ras tarp buvusio pasaulinio 
čempiono ir neseniai įvykusio 
Mar del Platoje tarptautinio 
šachmatų turnyro nugalėtojo 
Vasylijaus Smyslovo ir 21 ko
lonijos šachmatų mėgėjų, jų 
tarpe—keletas lietuvių.

Turnyro rezultatai: 17 žai
dėjų pralaimėjo, 4 sužaidė ly
giomis. Pasibaigus turnyrui 
klubo “Ostrovski” valdyba su
ruošė kuklų priėmimą kurio 
metu šachmatų didmeisteris 
papasakojo apie vykusį Mar 
del Platoje turnyrą ir pasau
linę šachmatų panoramą.

BERAŠČIAI JAV
L. Jonikas “Vilnyje” pa

sakoja:
Anądien, Cook apskrities 

(Čikagos) biednuomenės šel
pimo direktorius Raymond M. 
Hilliard paskelbė per televizi
ją: Pašalpgavius būtinai rei
kia mokyti skaityti ir rašyti!

Mąstau: Nejaugi ir tokių 
randasi? Taip, sako Mr. Hil
liard — apie 30% pašalpga- 
vių nemoka nei skaityti, nei 
rašyti!

Už poros dienų lygiai tą pa
tį pakartojo ir vyriausias pa- 
šelpų dalintojas Sargent Shriv
er.

Nei Mr. Shriver “nežinojęs“ 
(kaip ir aš), kad Amerikoje 
randasi tiek daug nemokan
čių nei skaityti, nei rašyti— 
tarp 30 ir 40 procentų!

Ir tai ne seneliai, bet dide
lis procentas analfabetų—jau
ni vaikinai ir merginos. Aiš
ku, tokie jokio darbo negali 
tikėtis gauti.

Dėl to kova su skurdu pri
valo būti vedama kartu ir su 
analf a b e t i z m u , sakė Mr. 
Shriver.

APIE LAPES IR 
BEBRUS LIETUVOJE

Biuletine “Lietuvos Ži
nios” iš Kretingos telpa to
kia žinelė:

Smarkiai čia padidėjo bran- 
giakailių žvėrelių skaičius 
Kretingos žvėrininkystės ūky
je. Audinės, žydrosios ir juod
sidabrės lapės atsivedė jaunik
lius, žvėrelių augintojams pa
gausėjo darbo, nes mažyliams 
juk visada, reikalinga ypatin
ga priežiūra. Iki šiol ūkyje 
buvo auginamos tik rudosios 
audinės bei žydrosios ir juo
dosios lapės. Šiemet pirmą 
kartą atsivedė jauniklius juo
dosios audinės, kurias ūkis 
gavo iš Rusijos Federacijos ir 
Švedios. Šį rudenį Kretingos 
kailinių žvėrelių augintojai 
numato atsigabenti iš Ru
sijos Federacijos žvėrininkys
tės ūkių 1,500 gelsvo smėlio 
spalvos audinių, šių žvėrelių 
kailis daug brangesnis.

Taigi, audinės ir lapės au
gina kailius Lietuvos mote
rims, kurios norės gražiai 
pasipuošti. Bet tos lapės nė
ra laisvos. O tame pačia
me biuletinyje skaitome ki
tą žinelę — iš Vilniaus — 
apie bebrus, kurie pasta
ruoju metu pradėjo smar
kiai veistis Lietuvos pa
upiuose. Skaitome:

Gražiausiame Vilniaus kam
pelyje—senajame Vingio par
ke—įsikūrė bebrai. Jie apsi
gyveno Neries pakrantės olo
je. Bebrus, keliaujančius Ne
rimi aukštyn, matyt, suviliojo 
patogi gyvenvietei statyti pa
krantė, karklų krūmai. Pa
prastai. šie upių tvenkėjai pa
sirenka nuošalesnes vietas. O 
šį kartą nepabūgo apsistoti 
Elektrinio suvirinimo įrengi
nių gamyklos pašonėje.

Pastaraisiais metais bebrai 
Lietuvoje plinta gana spar
čiai. Jie jau apsigyveno 63 
upėse ir 25 ežeruose. Praėju
siais metais Lietuvoje jų buvo 
priskaičiuota apie pustrečio 
tūkstančio.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia skelbia, kad 
ji kur tai užtikusi dar du 
Šiaurės Vietnamo k ariuo- 
menės regimentus. Naujai 
pribuvusi šiauriečių armija 
susidedanti iš apie 3,Q00 vy
rų. Jie padeda liaudiečiams.

Honolulu. — Čionai atvy
ko Jungtinių Valstijų karo 
Vietname vyriausias ko- 
mandierius generolas West
moreland. Laikys pasitari
mus su Amerikos karinio 
laivyno komandieriumi ad
mirolu Sharp.

Komunistui suvažiavimas
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, spauda skelbia, kad 

birželio 22—25 dd. Niujorke įvyks JAV Komunistų par
tijos suvažiavimas. i

Paskutinis šios partijos suvažiavimas įvyko, rodosi, 
1959 metais.

Mūsų žiniomis, JAV Komunistų partija nėra didelė 
nariais, bet jos įtaka masėse—milžiniška. Ir tai žino re
voliucinio darbininkų judėjimo priešai.

Per pastaruosius penkioliką metų ši partija energin
gai, ryžtingai kovojo prieš reakciją, gindama savo na
rių ir visų amerikiečių darbo žmonių laisvę, JAV Kon
stituciją. Daug šios partijos vadovų buvo suimta, 
teista, kalinta, persekiota. Pati partija buvo pulta ir gra
sinta jos sunaikinimu. Dabartinis partijos vadovas 
Gus Hali išbuvo apie aštuonerius metus JAV kalėji
muose—vis dėl to, kad kovojo už amerikiečių laisvę, 
prieš reakciją.

Ir tenka priminti, ši partija išėjo pergalėtoja. Jeigu 
ji šiuo metu šaukia savo suvažiavimą, jeigu ji drąsiai ir 
atvirai skelbia tai, ką darys rytoj, tai labai daug pasa
ko. •' ■ M’ * '

Partija paskelbė savo naują programą—programos 
projektą. Suvažiavime partija priims naują konstituci
ją ir nustatys gaires ateities darbams. Momentas iš respublikinės drabužių parodos (J. Juknevičiaus nuotrauka)

Iš tikrųjų, ši knyga ne
turėtų įeiti į “naujų raštų“ 
kategoriją, kadangi “Tūks
tantis ir viena naktis” yra 
rinkinys pasakų, žmogaus 
vaizduotės suaustų prieš 
šimtus metų.

Nauja, sakyčiau, čia yra 
tiek, kad knygą vertė į lie
tuvių kalbą įžymusis mūsų 
kalbininkas J. Balčikonis, 
jau peržengęs 80 metų 
slenkstį vyras.

J. Balčikonis moka labai 
paprastai, kiekvienam su
prantamais žodžiais daly
kus atkurti taip, kad kiek
vienas skaitytojas suprastų, 
kad jis skaitydmas galėtų 
pasidL rūgti.

Šią 300 puslapių knygą 
išleido “Vaga” 30,000 egz. 
tiražu. Lyg ir įvade skai
tome: “Gražiausios pasakos 
yra sudėtos į šią knygą. 
Tegu jos moko jaunuosius 
skaitytojus jose iškeltų do

rybių ir išminties, tegu su
teikia jiems daug tikro 
džiaugsmo.”

Taip, tegu!..
Arabų pasakas, “Tūks- 

tanties ir vienos nakties” 
pasakas, yra skaitę šimtai 
milijonų žmonių visokiomis 
kalbomis. Atsimenu, man 
kadaise, labai seniai, teko 
skaityti kai kurias šių pa
sakų Mahanojaus “Saulės” 
vertimuose. Ir vis tik džiau
giuosi, kad ir taip galėjau 
skaityti.

Gavęs šią “Tūkstantis ir 
viena naktis” laidą su ger
biamo kalbininko - vertėjo 
autografu, keletą pasakų 
tuojau perskaičiau ir, atsi
minęs tai, kokias skaičiau 
prieš 60 metų, labai esu pa
sitenkinęs šiuo vertimu, ir 
dėkingas gerbiamam J. Bal
čikoniui už gražią dovaną.

R. Mizara
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Koncertas ir pianas
Pianas yra muzikalinis in

strumentas ir beveik visiems 
yra žinomas. Mes randame 
pianus namuose, svetainėse, 
klubuose, mokyklose, net ir 
bažnyčiose. Jie visur yra 
reikalingi. Yra daugybė vi
sokių muzi'kalinių instru
mentų, bet tik su pianu ga
lima koncertą atlikti, o ki
ti visi instrumentai reika
lauja piano kaipo palydovo. 
Be jo nėra tikros melodijos 
bei sklandumo muzikoje.

Solistai dainininkai be pi
ano apsieiti negali. Chorai 
bei simfonijos orkestrai ap
sieiti be jo gaji.

I
Man dirbant prie pianų 

per daugelį metų—prie de
rinimo ir taisymo, r— teko 
pastebėti, kad tiek namuo
se, tiek kitur pianai yra la
bai retai derinami. Tėvai 
vaikus verčia mokytis ir už 
lėkei j as brangiai moka. 
Jaunuoliui nesiseka, tikrų 
balsų skambėjimo nesugau- 
do, pradeda nerimauti, 
energijos netekęs, meta vis
ką į šoną. Yra mokytojų, 
kurie kreipia į tai dėmesį ir 
verčia tėvus pianą suderin
ti, o kitiems tik doleris te
rūpi.

Yra sąžiningų muzikos 
mokytojų, solistų bei chorų 
vadų, kurie deda visas pa
stangas, kad būtų viskas 
gerai suharmonizuota, kad 
solistams dainuojant neleis
tų iš vėžių iškrypti. Tai rei
kalauja daug pasišventimo 
ir darbo.

Dažnai būna tokių kon
certo rengėjų, kurie, nesu
prasdami muzikos, mažai 
dėmesio kreipia į piano ge
rumą; bet tik skamba, tai 
ir gerai; nežino, kad atsi- 
derinęs pianas gadina klau
sytojų ausis ir visą koncer
tą.

Prieš keletą metų teko 
lankytis Floridoje. Lietu
viškoje svetainėje buvo su
rengtas koncertas ir vaka
rienė. Dainavo choras ir 
solistai. Vienas geras ba
ritonas iš Chicagos sudai
navo anglišką dainelę “Old 
Man River.” Daina ir jos 
meliodija graži, bet sunki 
dainuoti. Kuomet baritonas 
dainavo žemesniais balsais, 
palydint pianu, netaip jau 
buvo bloga, bet kuomet dai
nos balsai pradėjo kilti 
aukštyn, pasirodė, kad pia
no augštieji garsai pasiliko 
apie pusę tono žemiau, kas 
labai erzino klausytojus.

Neseniai buvo ir kitas pa
našus atsitikimas. Daininin
kai geri, gerai išlavinti, vi
si verti didelės pagarbos. 
Bet pianas ir čia buvo ne- * 
suderintas. k

Klausiau, kodėl pianas ne- V 
suderintas tokiam svarbiam 
koncertui? Neturėjom lai
ko ir nepagalvojo m, atsa
ko. *

Man teko derinti pianus 
daugeliui pasaulinių muzi- 
kalinių žmonių, kuriems 
prieš kiekvieną koncertą 
reikia pianą suderinti.

Prieš metus man teko de
rintį-pianą kasdien pianis
tui Liberači, kuris koncer
tavo septynias dienas mū- 
sų apylinkėje.

Kuomet mes rengiame 
konertus, dedame daug pa- 
stangų, darbo laiko, tai pa
galvokime ir apie piano ge- f 
rūmą, kad visi garsai skam
bėtų reikiamai,—kad piano 
derintoju būtų žmogus, ku- f 
ris supranta tą darbą. A

Bronius S.

Lenkijos padangėje
Lenkijos knygynuose pa

sirodė P. Losovskio knyga 
“Lenkų —- lietuvių santy
kiai 1918—1920 metais”.

Bydgoščo mieste įvy k o 
lenkų rašytojų iš vakarinių 
ir šiaurinių teritorijų suva
žiavimas, skirtas Lenkijos 
tūkstantosioms metinėms.

Kekvienais metais gegu
žės mėnesį Varšuvoje Kul
tūros rūmai organizuoja 
knygų mugę. Bendra apy
varta 11-oje tarptautinėje 
knygų mugėje sudarė 6.5 
milijono zlotų.

Populiariausias kasdieni
nis laikraštis Silezijoje ir 
visoje Lenkijoje “Tribūna 
rabotniča” — Lenkijos
Jungtinės darbininkų parti
jos Katovicy vaivadijos ko- k
miteto organas — pasiekė /
aukščiausią lenkų . spaudos P 
istorijoje vienkartinį tiražą 
—800,441 egzempliorių.

Birželio pirmą dieną iš- i
leistas į apyvartą 1000 žiotų i
banknotas. Banknoto vieno- Į
je pusėje N. Koperniko por
tretas, o kitoje — Koperni- , 
ko saulės sistemos piešinys, m*
Liepos 22 dieną pradės čir- p' ’ 
kuliuoti 100 zlotų vertės si- ' 
dabrinė moneta, - kurioje 
bus atspausti pirmųjų len
kų karalių portretai. Mone
ta išleista Lenkijos tūks
tantmečio jubiliejaus proga.

Z. Stoberskis -
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LIETUVOS GAUTA - ANTRIEJI NAMAI
Gamta — žalieji mūsų na

mai. Jie turtingi mėlynųjų 
vandenų plotais, kalnus ir 
kalveles supančiais tankiais 
miškais, šimtmečius išgyve
nusiais medžiais, apgaub
tais liaudies padavimais ir 
legendomis, piliakalniais — 
seniausiomis mūsų pirmta
kų gyvenvietėmis, neregėto, 

, nematyto dydžio akmeni
mis — ledynų laikotarpio 
liudininkais. Tie namai tur
tingi ir skardžiais paukščių 
balsais, ir išmarginti miško 
žvėrelių pėdsakais, ir žuvų 
čiauškėjimu... Jų šeimi
ninkas— žmogus. Tas pats 
žmogus, kuris, taip neseniai 
po tais medžiais - milžinais 
kūreno aukurus ir garbino 
“šventąsias girias,” kur bu
vo draudžiama ne tik kirsti 
medžius, bet ir medžioti, su
minti naujus takus. Miško 
tankmė gynė jį nuo priešų. 
Miškas malšino jo alkį: dar 
iki šių dienų yra išlikusios 
senosios bitininkystės dre
vės. Tos “šventosios girios” 
tai buvo pirmosios mūsų 
draustinių užuomazgos. Ta
čiau jų šventumą sumindė 
stambieji žemvaldžiai feo
dalizmo ir kapitalizmo lai
kotarpiu. Dėl jų savivalia
vimo ypač nyko medžioja
moji fauna, miškai...
Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, 
Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti. 
Ir giesmė nebaigta: kai širdis susopo, 
Mat, toj pati galybė,

ką miškus sugraužė, 
širdj, dūšią apgriuvo...

ir giesmę nulaužė.

Taip rašė himno Lietuvos 
gamtai autorius Antanas 
Baranauskas. Šie posmai 
vis giliau smigo į lietuvio 
širdį, o miškai vis nyko, 
mažėjo stambiųjų žvėrių, 
retėjo paukščių. Sunku net 
šiandien pamiršti' 1936 me
tais įvykusią Metelių ežero 
gulbių tragediją. Grakščio
sios baltasparnės tarsi iš 
pačių liaudies dainų ar pa
sakų atskrido ir apsigyveno 
Metelių ežere. Tačiau neil
gai buvo lemta joms būti 
mėlynųjų vandenų karalie
nėmis. Barbariška brako
nieriaus ranka išdrįso pa
kelti šautuvą prieš Metelių 
ežero naujakures ir 1936 me
tais jos buvo sunaikintos. 
Gal būt, todėl sunku buvo 
išsaugoti nepaliestą gamtos 
grožį, kai gamtos apsauga 
rūpinosi tik atskiri asme
nys, o daugiausia iš jų prof. 
T. Ivanauskas.

Gal būt, todėl ir šiuo metu 
gulbės taip nedrąsiai apsi
gyvena šiame, jų pirmtakes 
pražudžiusiame, ežere. Už
tat netoliese esantis Žuvin
tas — tai ištisas gulbių eže
ras. Jame peri net 58 gulbių 
poros. Žuvinto rezervato 
augintinės papuošė visus 
Pietų Lietuvos ežerus ir 
Lietuva gulbėmis tapo viena 
turtingiausių Europoje.

Gražėja mūsų krašto 
gamta, gausėja medžioja
moji fauna, auga medžioto
jų ir kitų gamtos mylėtojų 
gretos. 1940 metais Lietu
voje tebuvo tik apie 5 tūks
tančius medžiotojų. Šiuo 
metu jų jau apie 15,000. 
Per tuos metus žymiai pasi
keitė ne tik medžiotojo są
monė, bet ir medžioklė vi
siems. Ir ji save pateisina. 
Jei 1940 metais briedžių 
Lietuvoje tebuvo tik 334, tai 
1965 metų apskaitos duome
nimis jų net 3,800. žymiai 
pagausėjo respublikos miš
kuose stirnų, šernų, kiškių. 
Pastarųjų šiuo metu pri
skaičiuojama net 240 tūks
tančių. Stirnų dabar yra 
apie 63,000, šernų — 7,200.

Svetingai Lietuvos gamta 
sutiko ir tokius naujaku
rius kaip dėmėtieji elniai, 
kurie, 1954 metais atgaben
ti iš Altajaus, apsigyveno 
Dubravos miške. Punios, 
Padauguvos ir Šešuolių miš
kuose pokario metais apsi
gyveno taurieji elniai, Še
šuolių miškuose — Sibiro 
stirnos. Verkių, Vanagynės 
ir Raudondvario miškuose 
buvo įkurdintos net 165 Si
biro voverės. Šventoji ir Se- 
natiltės upelis 1950 ir 1953 
m. svetingai priėmė iš Toto
rijos atvežtas 113 kanadinių 
audinių. Pokario metais 
taip pat aklimatizuotos on
datros, kurios dabar jau gy
vena 6-ose upėse ir 70-yje 
ežerų. Pamėgo Žemaitijos 
vandenis ir mažieji meist
rai — bebrai. Jų nameliai 
dabar jau sutinkami net 53; 
jose upėse ir 20-yje ežerų. 
Iš viso šių vertingų žvėre
lių dabar jau net 1,500.

Be aklimatizacijos, susi
rūpinta iš stambiu kanopi
nių žvėrių — briedžių, elnių, 
stirnų' išsaugojimu. Šiam 
tikslui 1945 m. įkuriami 152 
medžioklės draustiniai, or
ganizuojamos biotechninės 
priemonės, skelbiama griežta 
kova brakonieriams. Daug 
dėmesio skiriama vilkų bei 
kitų plėšrūnu naikinimui. 
To pasėkoje iš 1,700 poka
rio metais buvusių vilkų 
šiemet liko tik 34.

Medžiojamosios faunos 
apsaugoje ir globoje akty
viai dalyvauja ne tik me
džiotojai. miškininkai, bet 
ir moksleiviai, moky t o j a i 
bei kiti gamtos mylėtojai.

Ne mažiau svarbi yra ir 
krašto v a i z d ž i o apsaugos 
problema. Tik gerai išpla
nuotas ir skoningai sutvar
kytas kraštovaizdis gali 
teikti žmonėms poilsį ir 
sveikatą, padėti atstatyti 
darbe išeikvotas jėgas. Pa
gal perspektyvinį planą vi
sa Lietuvos teritorija skirs
toma į tris pagrindines zo
nas: miestai — pramonės 
centai, kurortinio tipo 
miestai su specializuota 
pramone, o taip pat išskir
ta atskira zona, kurioje 
pramonė neturi būti kuria
ma.

Į šią zoną įeis visi gam
tiniai draustiniai, miškin- 
gas-ežeringas Žeimanos ba
seinas ir Neries baseino da
lis, esanti aukščiau Vilniaus, 
o taip pat Šventosios aukšt
upio ežeringasis baseinas, 
kur sukaupti pavi r š i n i a i

nusta- 
poilsio

būdin-

vandenys tenkina Panevė
žio ir Kėdainių pramoninių 
centrų vandens poreikius. 
Kiekvienam re s p u b 1 i k o. s 
miestui parinktos ir 
tytos trumpalaikio 
vietos

Siekiant išsaugoti
gus Lietuvos kraštovaizdžio 
bruožus, o taip pat vietas, 
susijusias su mūsų tautos 
istorija, paskelbti landšafti- 
niai-istoriniai, geologiniai, 
ornitologiniai, botani n i a i - 
zoologiniai bei botaniniai 
draustiniai. Gamtiniai 
draustiniai įsteigti tose vie
tose, kurios pasižymi būdin
gais gamtiniais kompleksais 
ir kitomis gamtinėmis įžy
mybėmis bei kultūros pa
minklais. Tokios gamtinės 
retenybės, kaip Stelmužės 
ąžuolas, Kauno obelis, šešio- 
likakamienė Papilės liepa, 
Puntukas ir kitos paskelb
tos, gyvosios gamtos pa
minklais. Į žaliąjį fondą įei
na ir visi Lietuvos teritori
joje esantys parkai, kurie 
turi kultūrinę, estetinę, ar
chitektūrine ar dendrologi
nę vertę. Tai Vingio par
kas Vilniuje, Kauno Ąžuo
lynas, Palangos parkas, Už
trakių, Žagarės ir kiti.

Parkai yra ne tik gyven
viečių papu o š a 1 a s, bet ir 
puikiausia vieta veistis re
tiesiems augalams, tokiems 
kaijj pajūrine zunda, pajū
rinis sotvaras, slepišerė, 
trispalvis astras, didysis 
asiūklis ir kiti.

Lietuvos kra š t o v a i z d į 
puošia mėlynų upių juostos, 
žydros žemės akys — eže
rai, kurių gelmės turtingos 
starkiais, sykiais, ungu
riais, lašišomis ir kita ver
tinga žuvimi. Vandenys — 
neatskiriama kraštovaizdžio 
dalis. Su jais siejasi visa ei
lė istorinių įvykių, padavi
mų, legendų. Ir kaip niekad 
nepasibaigia upės tėkmė, 
taip niekad neišsenka liau
dies pasakojimai, taip nie
kad neišsenka gamtos—mū
sų žaliųjų namų šilima.

J. Levickas
Vilnius

Helsinkis. — Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi
nas išsireiškė^ kad galima 
tikėtis ir daugiau Tarybų 
vai d ž i o s susitarimų su 
stambiomis užsienio kom
panijomis, kokia šiomis die
nomis buvo padaryta su ita
lų Fiat kompanija gamini
mui automobilių.

YUCAIPOS NAUJIENOS
Dar apie Ks. Karosienės 

pagerbimą
Mes, yukaipiečiai, sužino

ję apie O aki an d o ir San 
Francisco rengiamą jubilie
jinę iškilmę dėl drg. Karo
sienės pagerbimo geg. 22 d., 
nutarėme ten dalyvauti ir 
sykiu pagerbti mūsų myli
mą draugę ir veikėją.

Gegužės 20 d. J. ir M. Al- 
vinai ir Marytė Radienė lei
domės į apie 500 mylių ke
lionę iki San Francisco. 
Oras buvo saulėtas, gero
kai karštas, tai teko papra
kaituoti, kol pasiekėme San 
Francisco.

Ten nuvykę nekantriai 
laukėme parengimo dienos. 
Parengimas įvyko Berke
ley mieste.

Štai ir parengimas. Pir
mininkavo Viola Taraškie- 
nė. Programa buvo trum
pa, bet įdomi. Jaunas M. 
Sobal gražiai skambino gi
tara, dvi jaunos mergaitės, 
Sobalių dukrelės, gražiai 
padeklamavo eilutes lietu
viškai.

Kalbėjo keturi kalbėtojai 
angliškai ir drg. A. Joni
kienė iš Chicagos. Visi kal
bėjo labai į dalyką. Įdomu 
buvo tai, kad sveikinimai 
plaukė iš plataus pasaulio— 
iš Lietuvos, nuo plačios 
Amerikos lietuvių ir kita
taučių, pavienių ir organi
zacijų, su aukomis ir gyvų 
gėlių puokštėmis.

Rengėjai verti didelės pa
garbos už tokį sumanymą ir 
triūsą pagerbti mūsų drau
gę Ksaverą.

Nelaimingi įvykiai ir 
ligoniai

Gegužės pabaigoje, einant 
gatve, drg. Adelei Ziksienei 
kas tai pasipainiojo po ko
jų, smarkiai krito ant bur
nos, sužalojo veidą ir visa 
susitrenkė. Laimė, kad ne
ilgai reikėjo būti po dakta
ro priežiūra ir gerai susvei- 
ko.

Automobilio nelaimėje 
buvo sužeista, bet irgi grei
tai susveiko drg. Pukienė.

Serga Juozas Richardas 
ir jo švogerka Connie Bud- 
vidis, randasi Highland 
Ave. sanatorijoje. Petronė 
Richardienė labai susijaudi
nusi, turėdama du sunkiai 
sergančius ligonius.

Apsilankius Los Angeles
Neseniai teko porą dienų 

važinėti po Los Angeles ir 
apylinkę. Aplankėme ser
gančią drg. J. Šimkienę

Panorama Cityje ir eilę ge
rų mūsų draugų. J. Šimkie
nė, išbuvus keletą savaičių 
ligoninėje, dabar atrodo 
kiek stipresnė, bet visai nuo 
ligos nepasiliuosavo. Gaila 
geros draugės.

Birželio 12 d. dalyvavom 
tarptau t i n i a m e Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto pik
nike. Kroatų daržas didelis, 
žmonių dalyvavo labai daug. 
Programa buvo gan įvairi.

Lietuvių šiemet atrodė 
mažiau negu seniau būda
vo, bet, drg. S. F. Smuthui 
pasidarbavus, nuo lietuvių 
aukų surinkta $68.
Nepamirškite yukaipiečių 

pramogų
Liepos 30 d., šeštadienį, 

nuo 12 vai. popiet, įvyks 
šaunus parengimas Com
munity salėje, su pietumis 
ir kitais įvairumais.

Liepos 16 d., irgi šešta
dienį, įvyks LDS 38 kp. su
sirinkimas. Po susirinkimo 
bus u ž k a n d žiai. Vieta — 
Community salėje, Bryant 
St. Pradžia nuo 12 vai. po 
pietų. Po susirinkimo kvie
čiame dalyvauti ir nenarius.

Alvinas

vieta 
ska- 

daly-

Philadelphia, Pa.
Visi keliai ves pas 

Ramanauskus
Po išvykos į baltimorie- 

čių pikniką, liepos 3 d. visi 
keliai ves į Sellersville pas 
svetinguos! u s Ramanaus
kus į jų rengiamus pietus. 
Visiems žinoma, kad 
graži ir pietūs būna 

nūs. Philadelphiečiai 
vans skaitlingai.

Mūsų geri draugai iš 
mainų apylinkės, kaip pra
eityje, taipgi skaitlingai at
silankys. Nesigirdi, kad jie 
šią vasarą rengtų pikniką. 
Baltimoriečiai ir chesterie- 
čiai nepasiduos. Eastonie- 
čiai visada dalyvauja. Ra
manauskai ten turi gerų 
draugų. Jie bus. Niudžer- 
ziečiai irgi kviečiami. Nuo
vargio nebijokite, nes pir
madienį bus šventė.

Kelrodis
Važiuojant iš Philadel- 

phijos, imkite kelią 309 iki 
Sellsersville. Už miestuko 
kelias 563. Pasukus po kai
rei, pavažiavus pora mylių 
bus keliukas Lonelev Rd. 
Sukite po kairei, ir pirmas 
namas bus Ramanauskų.

Iš toliau vykstantieji su
raskite kelia 309 iki kelio 
563.

Dora Skorupskaite televizijoje

Panevėžio operetės solistai Natalija Gaiga
lienė ir Antanas Petronis dainuoja duetą 

operetėje “Čanitos pabučiavimas.”

.. i..

Apie LLD kp. susirinkinią 
ir kitus įvykius

Birželio mėn. įvyko skait
lingas Yucaipos LLD kp. 
susirinkimas. Padaryta po
ra gerų tarimų dėl organi
zacijos ir kuopos gerovės.

Nariai verti pagyrimo, 
kad skaitlingai lanko kp. 
susirinkimus.

Kuopos valdybos raportai 
būna aiškūs, kas'nesudaro , 
bereikalingų diskus iju. 
Kuopos pirmininkas d. J. 
Dementis nuoširdžiai rūpi
nasi kuopos ir visuomeni
niais reikalais.

Plačiai apkalbėtas būsi
mas kp. parengimas. Nu
tarta rengti liepos 30 d., 
šeštadienį po pietų, Com
munity Club salėje. Apie tą 
laikotarpį jau bus sugrįžę 
Los Angeles turistai iš Lie
tuvos. Tikimės, kad jie. ne
atsisakys mums papasako
ti savo įspūdžius Lietuvoje.

Gautas atsišaukimo laiš
kas nuo “Women Strike for 
Peace,” prašo skubios fi
nansinės pagalbos kovai už 
taiką. Iš kp. iždo aukota 
$10 ir kp. ižd. A. ir D. 
Shultz pridėjo $10.

Užrašų raštininkas d. M. 
Pūkis gėrėjosi, kad šio ber- 
tainio “SVIESA labai gau
si įvairiais raštais, Ragino 
kp. narius ją perskaityti, 
jeigu kurie dar neskaitė. 
Duotas sumanymas per va
saros karščius nelaikyti su
sirinkimų. Vienbalsiai nu
tarta pertraukti iki rugsėjo 
11 d., kai susirinkimas 
įvyks parko salėj 1 vai. po 
pietų.

Fin. sekr. J. K. Alvinas 
pranešė, kad dar yra nepar
duotos knygos “Lithuania 
Past & Present”. Nutarta 
knygas parduoti po $1, nes 
po $2 sunku gauti pirkėjų.

Užbaigus susirinkimą, 
dd. M. ir A. Pūkiai davė 
skanius pietus ir vaišes. Vi
si dalyviai labai gėrėjosi 
viskuo. Didžiai ačiū drau- 
Pukiams už tokį draugišku
mą. 1

Gubernatori u s Scran to
nas užgyrė $20,000 tyrinėji
mui vidurinėse mokyklose 
narkotikų platinimo studen
tų tarpe.

Birželio 14 d. mirė Julia 
Norkus.

Birželio 15 d. mirė Joseph 
Dargas.

Pilietis

Kp. Koresp. A.

Sellersville, Pa.
Nepražiūrėkim 

Ramanauskų širdingumo
Antanas ir Bronė, minė

dami su ilgametį ūkininka
vimą, sekmadienį, liepos 3 
d., savo erdvioj sodyboj ren
gia pokylį, kurio atgarsis 
nuskambės po plačią Ame
riką.

Ramanauskai turi daug 
pažįstamų ir bičiulių ir 
kviečia juos visus dalyvau
ti. Kadangi Ramanauskai 
svetingi ir širdingi, tai vi
sus svečius tinkamai paval
gydins ir širdingai pavai
šins. Todėl visi, kas tik ga
lime, įvertinkime tą jų rū
pestį ir darbą, kuris rei
kalingas didelei iškilmei su
rengti.

Ramanauskų gyvenimo 
kelias nėra rožėmis nuklo
tas, bet jis garbingas.

Jie deda visas pastangas, 
kad visi svečiai būtų paten
kinti.

Tą jų rūpestingą darbą 
įvertindami, suplasno k i m e 
savo vikriąis sparnais ir su
lėkime liepos 3 dieną pas 
juos ir palinkėkime jiems 
tvirtos sveikatos ir ilgų gy
venimo metų.

Čia svečiai prie gamtinio 
grožio, prie žydinčių jurgi
nų, rožių ir lelijų — praleis 
laiką'linksmai ir naudingai.

Lai liepos trečioji būna 
mūsų džiaugsmo ir pasidi
džiavimo diena!

Geresniam svečių palinks
minimui, bus parūpinta re- 
korduotos muzikos ir žavė- 
j ančių lietuviškų dainų.

Pietūs bus duodami ly
giai 1 vai.

Mūsų draugiškumas ska
tina mus būti Ramanauskų 
svečiais.

J. A. Bekampis

Haverhill, Mass.
Smąrkiai ruošiamės liepos 

3 d. piknikui
Birželio 12 d. buvo geras 

ir linksmas piknikas Maple 
P a r k e, Lawrence, Mass. 
Kai kas abejojo, ar pavyks. 
Žmonės sensta, serga, mirš
ta, — ar bus geros pasek
mės. Bet žmonių buvo pik
nike daugiau, kaip pereitais 
metais, ir visi buvo linksmi. 
Diena pasitaikė labai gera, 
nei šilta, nei šalta. Vyrai 
susitikę tiktai rankomis pa- 
sikrato, o moterys tai bu
čiavosi.

Žmonės patenkinti dau
giausia todėl, kad mūsų se
noje tėvynėje Lietuvoje vis
kas eina gerai. Nors ją nu
siaubė. du pasauliniai karai, 
daug žmonių išžudė, sužei
dė ir turto daug sunaikino, 
bet Lietuvos žmonės viską 
atstatė ir vis stato gyveni
mui namus, dirbtuves, mo
kyklas, ligonines, elektros 

j stotis ir daug kitko. Žmonės 
nuvažiuoja Lietuvon ir vis 
parveža naujų ir naujų ži
nių. Nėra ko stebėtis, kad 
buvę ponai, dvarininkai ir 
visoki činauninkai taip la
bai Lietuvą plūsta. Jie ma
no, kad be ponų Lietuva ne
gyvuos.

Daug žmonių, kuriuos su
tikau, vis kalba apie pikni
ką, kuris atsibus liepos 3 
ir 4 d. Ramo vos Parke 
Montelloje. Atrodo, kad vi
si rengiasi ten dalyvauti.

Jau per daugelį metų 
lawrencieciai ir haverhillie- 
čiai važiuojame sykiu į to
limesnius miestus. Tai ir 
šiais metais lawrencieciai 
pasamdė didelį busą, kuris 
išeis liepos 3 d., 11 vai. ry
te, nuo Lawrencaus lietuvių 
salės ir važiuosime į Ramo- 
vos Parką Montelloje. Bū
kite visi laiku, kad nereikė
tų laukti?

Lawrencus įvedė tokią 
tvarką, kad važiuojant į 
pikniką, pusiaukelyje susto
ja ir keliauninkus pavaiši
na. Tuo žmonės būna pa
tenkinti, tai ir kitais metais 
važiuoja.

Važiavimo komisijos ka
pitonas yra Kodys. Haver- 
hilliečiai rengiamės gerai. 
Tikietai platinasi gerai. Iš 
Haverhillio j Lawrencu nu
veš M. Kazlauskienė ir J. 
Petrus.

Beje, pereitais metais 
Lawrencus pripildė pilną 
busą žmonių, tai mes iš Ha
verhillio važiavome automo
biliais į Ramovos Parką. 
Jeigu ir dabar bus daug 
žmonių, tai galėsime nuva
žiuoti automobiliais.

Kaip atrodo, tai piknikas 
bus didelis, nes bus du cho
rai — Laisvės Choras iš 
Hartfordo ir Aido Choras 
Worcesterio. Jie visus pa
linksmins.

O tuo tarpu jau bus su
grįžę turistai iš Lietuvos, 
tai galėsime išgirsti žinių, 
ką jie ten matė ir girdėjo.

Taigi, ligi pasimatymo^/ 
liepos 3 d. Ramovos Parke.

Darbininke

Madridas. —Net 68 Mad
rido universiteto profeso- 
oriai pašalinti iš vietų ir 
laukia teismo. Jie kaltina
mi dalyvavime studentų 
protesto judėjime.

Čia atvykoMaskva. — Čia atvyko 
Kanados prekybos delegaci
ja. Delegacija susideda iš 6 
narių. Bus tariamasi page
rinimui prekybos tarp Ta
rybų Sąjungos ir Kanados.
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Lietuvos atstovai Tarybų 
Sąjungos parlamente

Š. m. birželio 12 d. visose tarybinėse respublikose 
buvo renkami atstovai-deputatai į tarybinį parlamentą 
(Aukščiausiąją Tarybą). Parlamentą sudaro du butai— 
Tarybinis, į kurį renkami deputatai proporcionaliai nuo 
gyventojų skaičiaus, ir Tautybinis—į kurį kiekviena ta
rybinė respublika siunčia po lygų skaičių savo deputa
tų, rodosi, po 32 kiekviena.

Į TARYBINI BUTĄ IŠRINKTI:
Bračkienė, Elena — Šiaulių “Vairo” dviračių-moto- 

rų gamyklos tekintoja. Šiaulių apygarda.
Domininkaitiene, Bronė —Vilkaviškio rajono kolū

kio agronome. Kapsuko apygarda.
Laibaitė, Felicija —Rokiškio rajono Pandėlio apy

linkės ligoninės vyriausioji gydytoja. Utenos apygarda.
Matulis, Juozas — Lietuvos TSR Mokslų akademi

jos prezidentas. Tauragės apygarda.
Mieželaitis, Eduardas — rašytojas, Lietuvos TSR 

Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas. Klaipėdos 
apygarda.

Sniečkus, Antanas — Lietuvos KP CK pirmasis sek
retorius. Kauno apygarda.

Stepakovas, Vladimiras — TSKP CK skyriaus vedė
jas. Ukmergės apygarda.

šimukonie.ne, Veronika — Alytaus 2-osios vidurinės 
mokyklos mokymo dalies vedėja. Alytaus apygarda.

šumauskas, Motiejus — Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininkas. Vilniaus apygarda.

Zurbiene, Anelė — Biržų rajono “Švyturio” kolūkio 
pirmininkė. Panevėžio apygarda.

Į TAUTYBIŲ TARYBĄ IŠRINKTI:
Adomavičius, Vincas — Kapsuko rapono Černia

chovskio vardo kolūkio pirmininkas. Kapsuko apygarda.
Anilionis, Liudvikas — Kauno radijo gamyklos dar

bininkas. Kauno miesto Lenino apygarda.
Dobrovolskis, Pranciškus - Stanislovas — Lietuvos 

Respublikinės profsąjungų tarybos pirmininkas. Rokiš
kio apygarda.

Gedvilas, Mečislovas — Lietuvos TSR švietimo mi
nistras. Ukmergės apygarda.

Giedraityte, Danutė — Pasvalio rajono “Atžalyno” 
kolūkio kolūkietė. Biržų apygarda.

Gusakovskis, Josifas — generolas-pulkipinkas. Va
rėnos apygarda.

Ivanovas, Nikalojus — Didžiojo žvejybos tralerio- 
šaldytuvo “Rapolas Čarnas” kapitonas - direktorius. 
Klaipėdos apygarda.

Janušauskiene, Vanda - Teofilė — Panevėžio linų 
kombinato verpėja. Panevėžio apygarda.

Jefimovas, Pavelas — generolas pulkininkas. Kre
tingos apygarda.

Kairys, Ksaveras — Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pirmasis pavaduotojas. Alytaus apygar
da.

Kanys, Kazimieras — Kauno rajono S. Nėries var
do kolūkio pirmininkas. Kauno kaimiškoji apygarda.

Kaveckienė, Alvyra — Klaipėdos rajono Černia
chovskio vardo kolūkio zootechnikė. Plungės apygarda.

Kizelienė, Gražina — Kauno “Drobės” vilnonių au
dinių fabriko audėja. Kauno Panemunės apygarda.

Kloniūnienė, Birutė-Vanda — Kauno “Inkaro” gu
minių gaminių kombinato sukirpėjų brigadininke. Kale
no Požėlos apygarda. ,

Kulidžanovas, Levas — TSRS Kinematografininkų 
sąjungos valdybos pirmasis sekretorius. Mažeikių apy
garda.

Kvasiliene, Janina — Šakių rajono “Švyturio” kolū
kio kolūkietė. Šakių apygarda.

Mackevičius, Kazimieras — Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto pirmasis sekretorius. Vilniaus Spalio 
apygarda.

Makarova, Nina — Vilniaus elektros skaitiklių ga
myklos darbininkė. Vilniaus Lenino apygarda.

Maniušis, Juozas — Lietuvos KP CK sekretorius. 
Tauragės apygarda.

Maskoliūnas, Povilas — Šiaulių rajono Kuršėnų 
tarybinio ūkio direktorius. Šiaulių kaimiškoji apygarda.

Mažeika, Albertas — Šilutės melioracinės statybos 
valdybos ekskavatoriaus mašinistas. Šilutės apygarda.

Montvydas, Juozas — Radviliškio stoties garvežių 
depo mąšinistąs.Radviliškio apygarda.

Naginienė, Anelė — Kaišiadorių rajono Darsūniš
kio kolūkio fermos vedėja. Trakų apygarda.

Neverov ičius, Adamas — Vilniaus rajono Kalinino 
vardo kolūkio pirmininkas. Vilniaus kaimiškoji apy
garda. t

Paleckis, Justas — Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas. Telšių apygarda.

Petrošiene, Jane — Molėtų rajono P. Cvirkos vardo 
kolūkio kolūkietė. Utenos apygarda.

Popovas, Borisas — Lietuvos KP CK antrasis* sek
retorius. Švenčionių apygarda.

PuzeleviČius, Edvardas — Vilniaus “Žalgirio” stak
lių gamyklos šaltkalvis. Vilniaus Tarybų apygarda.

Randakevičius, Alfonsas — generolas majoras. Ra
seinių apygarda.

Skačkovas, Semionas — TSRS Ministrų Tarybos 
Valstybinio ekonominių ryšių su užsienio šalimis komi
teto pirmininkas. Anykščių apygarda.

Skobas, Vytautas — Lietuvos KP Kėdainių rajono 
komiteto pirmasis sekretorius. Kėdainių apygarda, 

šokinas, Aleksandras — TSRS elektroninės pramo
nės ministras. Šiaulių apygarda.

BINGHAMTON, N. Y.
Mūsų naujienos

Namų statybos profesi
jų sąjungos unijų septynių 
lokalų darbininkų su kom
panijomis trijų metų sutar
tis su birželio pirma diena 
pasibaigė. Neturint iš pir
miau paruoštos naujos su
tarties, daugiau negu 2,200 
statybos darbininkų paskel
bė streiką. Dėl naujos su
tarties vedamos darbininkų 
su kompanijomis derybos. 
Darbininkai reikalauja 3-ų 
metų sutarties ir algų pakė
limo nuo 15 ik 30 centų va
landai.

Šis statybos darbininkų 
streikas palietė daug i a u 
kaip už $50,000,000 vertės 
darbų. Palyginus, bus dau
giau, jeigu plentų taisymo 
projektas bus paliestas, ku
rie dabar taisomi. Kiek 
ilgai šis streikas tęsis, sun- 
tų darbininkų pasikalbėji
mų, leidžia manyti, kad 
streikas bus plečiamas, api
mant statybos projektų pla
čią Binghamtono apylinkę.

___ * __

Biržei i o 8 d. gražioji 
Binghamtono Central High 
School garbingai atšventė 
savo 50 metų gyvavimo 
auksinį jubiliejų.

Šioje vietoj ant Main St., 
tarpe Front ir Oak gatvių, 
kur dabar stovi BCHS, ka
daise buvo sena Binghamto
no akademija. Ji veikė nuo 
1872 metų iki buvo nugriau
ta 1916 metais, kad padary
ti vietos dabar ten esančiai 
BCHS' /•' .

Mokykla per savo gra
žaus gyvavimo 50 metų lai
kotarpį išleido 17,900 moki
nių, baigusių aukštesnius 
mokslus, ir daugelis moki
nių pasitraukė iš jos nebai
gę jokių mokslų.

Birželio 9 dienos vakarą 
mūsų gražioje Binghamto
no ir jo plačios apylinkės 
žmonėms gamta buvo gana 
rūsti. Ji atsiuntė čia smar
kų vėją 70 mylių į valandą, 
kuris nešė juodą storą de
besį, pilną vandens ir, kaip 
mums skirtą “dovaną”, kaip 
ir kibiro, papylė viršuj mū
sų. Vėjas parodė savo nesu
laikomą jėgą. Jis išgriovė 
stulpus, nutraukinėjo elekt
ros vėlas, užtvindė kelius, 
žemesnėse miestų dalyse 
gatves ir vandeniu pripildė 
skiepus. Ant didelių plentų 
sulaikė šimtus automašinų. 
Miesto ir Broome apygar
dos darbininkai buvo iš
šaukti į darbą teikti žmo
nėms pagalbą, patekusiems 
į šią netikėtą audrą.

Greitai pasklis televizijos vaizdai LIETUVOS PAKELĖSE
po visą Lietuvą (P. Juodikaitienės nuotrauka)

Jau žinoma, kad Delano, 
Calif., vynuogių darbinin
kai streikuoja nuol965 me
tų rugsėjo mėnesio prieš 
vynuogių ir daržovių augi
nimo kompanijas. Farmų 
darbininkai sunkiai kovoja 
už būtiniausius sau ir savo 
šeimoms pagerinimus: pa
didinti mokestį už jų sunkų 
darbą ir dėl pripažinimo 
National Farm Workers 
Association, kuri juos orga
nizuoja, Kalifornijoje.

Keletas šimtų Harpur ko
legijos studentų birželio 11 
dieną pademonstravo savo 
širdingu noru pasižadėjimą 
teikti pagalbą ten streikuo
jantiems darbininkams. Be
veik trys šimtai studentų 
noriai sutiko laikytis pasni- 
kavimo streike ir maistui 
skirtus pinigus paaukoti 
farmų streikuojantiems 
darbininkams sudar y t a n 
pagalbos fondan. Studentai 
turi viltį, kad jiems pavyks 
iš pasnikavimo streiko su
kelti $200 pagalbos fondan 
d ė l 3,500 streikuojančių 
darbininkų, kuriems visoke
riopa pagalba labai reika
linga.

Onytė. Wellus

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Agnes Gutauskas, išbu
vusi porą savaičių ligoninė
je, grįžo namo. Buvo pasi
davusi ligoninėn ištirti ko- 
jų ligų-

Linkime jai laimingai pa
sveikti.

Pranė ’ Januševičienė bir
želio 24 d. grįžta Lietuvon. 
Sako, pasiilgusi Lietuvos.

Čia kai kurie jos neap
kentė, kad ji gyrė dabarti
nį Lietuvos gyvenimą ir vi
są tvarką. Tūli ją vadino 
komuniste.

Laimingai jai /pasiekti 
Pakruojų, kur ji daug lai
ko pragyveno su savo gimi
nėmis ir kaimynais.

•
.Jau nebetoli birželio 26 d., 

kurioje bus proga susitikti 
daug svečių iš artimų kolo
nijų ir iš toliau. Vieta labai 
puiki Žiūraičių darže, sun
ku kitą panašią vietą rasti.

New Haveno lietuviai jau 
pasirengę dalyvauti.

J. Kunca

Greenwood, Mis. — Čio
nai policija suareštavo tris 
negrų maršuotojų vadus, 
kam jie bandė pasistatyti 
palapines pernakvoti vie
nos mokyklos darže.

CLEVELAND, OHIO
Iš Moterų klubo veiklos
Cleveland© Lietuvių Mo

terų klubo susirinkimas bu
vo gražus. Susirinkimą ve
dė O. Kazilionienė. M. Ma- 
čionienė skaitė liūdną S. Ja- 
silionio parašytą paskaitą 
apie šaltą kapą. Atsistojimu 
pagerbtos mirusios klubo 
narės.

Nutarta dovanoti “Lais
vei” du Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrus.

Ligonių lankymo komisi
ja pranešė, kad sunkiai ser
ga Apšegienė, Vera Yun- 
gienė taipgi serga. Kelios 
draugės apsiėmė klubo na
res ligones aplankyti. Pa
siųsta užuojautos kortelės 
mirusiųjų šeimoms.

Nutarta turėti išvažiavi
mą pas Rudžius birželio 26 
d. Draugai Rudžiai turi la
bai gražią išvažiavimams 
vietą. Maistą turės patys 
savo atsivežti.

Nutarta susirinkimo die
ną pietų neberengti, nes 
niekas nenori pietų paruoš
ti. Susirinkimus pradėti 1 
vai popiet. Sekamas susirin
kimas įvyks liepos 14 d. toje 
pačioje vietoje.

A. Mack, minėdama savo 
gimtadienį, visus pavaišino 
skaniais pyragaičiais ir vy
nu. J. Žemaitis ir J. Palton 
taipgi visus vaišino. Klubo 
vardu tariu visiems ačių.

Mano korespondencijoje, 
tūpusioje “Laisvės” birželio 
17 d. laidoje, įvyko klaida. 
M. Žebrauskienės šermeny
se O. Kazilionienė skaitė 
paskaitą, o ne Palton.

A. S.

Lowell, Mass.
Visiems svarbus piknikas

Liepos 3 ir 4 dienomis 
Ramo va parke, Montelloje, 
įvyks laikraščio “Laisvės” 
naudai piknikas. Rengia 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijos.

Visi “Laisvės” entuziastai 
rengiasi piknike dalyvauti. 
Bus puiki muzikolinė pro
grama. Dainuos Hartfordo 
Laisvės choras ir Worceste- 
rio žvaigždės Irena Janulie- 
nė ir Helen Smith (Januly
tė). Kalbės “Laisvės” re
daktorius R. Mizara. Visų 
kolonijų moterys atveš pa
ganiusios skaniausių val
gių moterų stalui.

Suvažiavę piknikan visi 
linksmai laiką praleisime 
kartu su savo pažįstamais 
ir draugais. Susitiksime 
piknike liepos 3 ir 4 dieno
mis. Lowellietis

BROCKTON, MASS.
. “Laisves” piknikas 

jau čia pat
Kaip žinia, laikraščio 

“Laisvės” piknikas įvyks 
liepos 3 ir 4 dienomis Ra
mo va parke. Tai jau visai 
netoli.

Piknikui neša gerą pelną 
visokios dovanos: pyragai, 
kugeliai, tortai, kas įtinka 
prie kavos, taipgi ir kitos 
dovanos. Bus ir moterų 
stalas, kuriam reikalinga 
pagalba dovanomis, tiek 
valgiais, tiek gėrimais. 
Todėl LLD 6 kuopos komi
tetas prašo iš kolonijų at
važiuoti ne tuščiomis; dar
bininkai, kurie gelbėsi te 
dirbti piknike, atvažiuokite 
anksčiau, kaip galite.

Pikniko tikietai platinasi 
labai gerai. Manome tu
rėti daug publikos. Taipgi 
bus grįžę iš Lietuvos kai 
kurie turistai, tai papasa
kos mums įspūdžius iš ke
lionės po Tarybų Lietuvą.

Prašome visus iš anksto 
rengtis dalyvauti piknike. 
Pikniko komisija gerai pa
siruošusi visus priimti ir 
pavaišinti.

Montellos vyrų dailės 
grupė nusitarė dalyvauti 
Massachusetts valstijos me
nininkų piknike liepos 31 
d., Olympia parke, Worces- 
tery ir programoje padai
nuoti.

Apie mirusiuosius
Birželio 6 d. netikėtai 

mirė Kastantas Yazukevich. 
Paliko dukterį Mrs. Jenie 
Hellin ir 5 anūkus. Pri
klausė šv. Roko pašalpinei 
draugijai.

Netikėtai mirė Beni.Ur- 
bon geg. 13 d., turėdamas 
73 metus amžiaus. Priklau
sė Kazimiero klubui. Pali
ko žmoną Stefaniją, sūnų 
Stanley ir dukterį Julie 
Deeley.

Birželio 3 d. mirė Benja
min Suslam (Suslavičius), 
turėdamas apie 70 metų 
amžiaus. Priklausė Lietu
vių Piliečių klubui. Paliko 
žmoną Rose, dukterį A. L. 
Suslam New Yorke.

Birželio 8 d. mirė John 
Yakubavičius, gyvenęs 
Nursing Home. Ilgai sirgo, 
daug kentėjo. Priklausė Šv. 
Roko pašąlpinei draugijai 
ir Lituvių Piliečių klubui. 
Paliko žmoną Anną, sūnų 
Frank ir jo žmoną Birutę 
Stoughton, Mass., posūnį 
George Paybins, Leonard, 
N. J., podukrą Virginia 
Deksnis, Bridgewater, 
Mass., brolį William Yaku
bovich, Chicago, Ill., sese
rį Anna ir jos vyrą Frank 
Mockevičius, daug anūkų. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Palydovai buvo pakvies
ti grįžti į Yakavonis koply
čią ir tinkamai pavaišinti.

Birželio 8 d. mirė Frank 
Saulėnas, Worcester, Mass. 
Jis Montelloje išgyveno 62 
metus. Mirė turėdamas 90 
metų amžiaus. Palaidotas 
Worcesteryje. Priklausė Šv. 
Roko draugijai, Kazimiero 
draugijai ir Lietuvių Pilie
čių klubui. Paliko jo žmo
na Viktorija ir sūnus Frank 
ir jo šeima Worcesteryje.

George Shimaitis

Mirė O. Domeikiene
Iš Šiaulių gauta telegra

ma, kad 1966 m. birželio 9 
d. mirė Ona. Domeikienė- 
Kasparavičiūtė, sulaukus 81 
metų amžiaus. Ji išaugino 
tris, dukteris ir keturis sū
nus. Du sūnūs žuvo nuo vo

kiečių ir nacionalistų ran
kų. Sūnų Antaną sušau
dė vokiečiai, kaip tik jie at
ėjo į Lietuvą. Sūnus Jur
gis grįžo iš vokiečių kon
centracijos darbo stovyklos 
sergantis ir mirė namie.

Mūsų mylimai sesutei te
ko pergyventi daug skau
džių gyvenimo smūgių. Da
bar, kada jos gyvenimo są
lygos žymiai pagerėjo, tai 
žiaurioji mirtis nuskynė jos 
gyvybę.

Liūdime netekęs mylimos 
sesutės Onos Domeikienės.

Brolis Levonas 
ir žmona Ona 
Brolis Pranas

Middleboro, Mass.
Mirė Ambrazas Imbros
Birželio 12 d. St. Lukes 

ligoninėje mirė Ambrazas 
Imbros, 75 metų amžiaus. 
Buvo senas “Laisvės” skai
tytojas. Priklausė LDS kuo
pai B ridge water, Mass., 
Bridgewater Workers ko
operatyvui ir Middleboro 
kooperatyvei krautuvei.

Iš Lietuvos paėjo Panevė
žio rajono, Limeikių kaimo. 
Buvo pašarvotas The Eg
gers Funeral Home, palai
dotas birželio 16 d. Central 
Cemetery. Kapinėse atsi
sveikinimo kalbą pasakė G. 
Shimaitis apie jo gyvenimą 
ir paskaitė tam momentui 
pritaikytas eiles.

Velionis paliko nuliūdime 
brolį Miką ir jo žmoną 
Nellie Ambrose, Montello, 
Mass., brolio sūnų Alb. ir jo 
šeimą Ambrose, E. Bridge
water, Mass. Jie rūpinosi 
laidotuvių reikalais.

Laidotuvių dalyviai buvo 
paprašyti pietų į Veteranų 
klubą ir ten tinkamai pa
vaišinti.

Dar čia noriu priminti, 
kad jis atsinaujindamas 
“Laisvę” visuomet paauko
davo po dolerį.

George Shimaitis

Mirusiųjų knyga
Šis žmogus išgyveno neį

prastą gyvenimą. Nacizmo 
laikais jis patyrė daugelio 
mirties stovyklų pragarą. 
Per stebuklą išlikęs gyvas, 
jis nutarė paskirti savo gy
venimą, sudarinėdamas an
tifašistų ir pasipriešinimo 
judėjimo dalyvių, žuvusių 
vienoje nacistinių stovyklų 
netoli Hamburgo, sąrašą.

Vakarų Vokietijos pensi
ninkas, buvęs hitler i n i ų 
koncentracijos stovyklų ka
linys Francas Glinkė dabar 
yra 66 metų amžiaus. Per 
pastaruosius 20 metų jis 
nuveikė milžinišką darbą. 
Jis studijavo stovyklos kali
nių sąrašus, susirašinėjo su 
buvusiais kaliniais, teiravo
si apie jų draugų likimą. 
Šio darbo rezultatas — są
rašas kalinių, žuvusių nuo 
kulkų, kankinimų, nepake
liamo darbo, smūgių ir ba
do.

Šioje “mirusiųjų knygo
je” 40 tūkstančių vardų. Ji4 
byloja, jog Nojenhamės sto
vykloje žuvo 12,000 tarybi
nių piliečių, 9,000 lenkų, 
8,000 prancūzų, 4,000 olan
dų, 3,000 belgų, 2,000 vokie
čių, 800 jugosla v ų, 600 
vengrų, 500 Čekų ir slovakų 
ir 450 danų.

Francas Glinkė ketind iš
leisti šį sąrašą, kuris suda
ro 19. tomų.

V. L.
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Miami, Florida
Laukiame malonių svečių

4) Vasara—ta vasarėlė, ato-
stogos jau čia. Poilsio ieš- 

p kotojai skrenda į miškus, į 
paežeres ir pajūrius. Salės 

f užsidaro, prasideda- pikni
kai. Bet pas mus biskį ki
taip. Mes turime atosto- 

z gautojų per ištisus metus, 
piknikai čia vyksta žiemą ir 

' 'vasarą.
Ateina liepos ketvirtoji 

p (4th of July) — laisvės, ne
priklausomybės ventė. Lie
pos 4-ąją mus žada aplan
kyti labai garbingi svečiai, 
dainos meno artistai — 
Mildred Stensler ir Vikto
ras Bekeris. Mildreda yra 
chorvedė, dainininkė; Vik
toras Bekeris — įžymus so
listas. Mes juos pasitiksi
me, priimsime liepos 4 d. 
Lietuvių Socialinio Klubo

salėje, 2610 N. W. 119th St.
Tą dieną pripuola Mrs. 

Birštonienės gimtad i e n i s. 
Abu Birštonai yra dainos 
meno mėgėjai ir mylėtojai. 
Mrs. Biršton jau dabar gal
voja, kaip geriausiai tą die
ną svečius pavaišinti įvai
riais skanėsiais. Apie tai, 
kad bus graži dainų pro
grama, — netenka nė kalbė
ti. Prie svečių prisidės vi
sas vietinis Aido choras. 
Juk tai bus Mildreda, kuri 
pereitais metais Lietuvoje 
dirigavo keliolikos tūkstan
čių chorą.

Mes labai retai sulaukia
me (tokių svečių. Tad, kas 
tik sveikas ir gyvas, liepos 
ketvirtąją praleiskime su 
maloniais svečiais, su Mia- 
mio Aido choru. Šią sueigą 
ruošia geriausi Aido dar
buotojai. V. B.

■
I WORCESTER, MASS.

Mirus

1 Marijonai Kižienci
I (MORKEVIČIŪTEI)

I Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje
I likusiai šeimai, vyrui Juozui Kižiui, dukrom
1 Helen, Josephine ir jų šeimoms, broliam Povilui,
I Kazimierui, Stasiui, Motiejui ir jų šeimoms.
■ Taipgi jos artimiesiems draugams.

I E. Jusienė A. M. Sukackai
I B. Bernotienė J. K. Sabaliauskai
I A. Vasilienė F. P. Petrauskai
I H. Žilinskienė J. M. Petkūnai
I L. Ausiejienė J. D. Lukai
I M. Šiupėnienė F. K. Ausiejai
I N. Draugė J. J. Demikiai
I F. Fatkevičius F. M. Petkūnai
I V. Žitkus D. O. Margiai
I J. Raulušaitis K. M. Valentukevičiai
I J. M. Kelly

BALTIMORE, MD.
Iš džiugaus pikniko

Birželio 19 dieną balti- 
moriečių surengtam pikni
ke buvo galima pasidžiaug
ti. Nors iš ryto dangus bu
vo apsiniaukęs ir lijo, bet 
priešpiet debesys išsisklai
dė ir saulė pasirodė! Visi 
pralinksmėjo, visų veidai 
nušvito. Publikos galėjo bū
to ir daugiau, bet, susidėju- 
sioms aplinkybėms,, galima 
pagirti baltimoriečius už 
rengtą šią garbingą iškilmę 
prie gamtiško gražumo ir 
malonumo, prie gražiai ža
liuojančios žolės ir po me
džių lapais svečiai, prie 
pasilinksminimo ir pa
šnekėsiu, draugiški a u s i o j 
atmosferoj, praleido links
mai ir naudingai laiką ir 
nė nepajuto, kaip diena pra
bėgo.

Prie pikniko pasekmingu- 
mo labai gražiai pasirodė 
filadelfiečiai ir už tai verti 
pagarbos. Svečių dalyvavo 
iš Readingo, Chesterio ir 
kitų kolonijų. Ačiū už tai 
draugams.

Piknike dalyvavo judėji
mo optimistai — štai kodėl 
jis buvo našus, pasekmin
gas. Tokia draugų ir drau
gių pakilusi nuotaika rodo, 
kad baltimoriečiai ir ateity 
rengs garbingus piknikus. 
Lai gyvuoja ir toliau balti- 
moriečių prakilnumo ir ko
vingumo dvasia.

Piknike dalyvavo A. Bim
ba, kurį svečiai sveikino ne 
tik paduodami jam dešinę, 
bet nepamiršo įdėti į jo del
ną ir gražių žaliukų. Ta 
pačia proga A. Bimba, Vyt. 
Zenkevičius ir jo 
Marytė pasakė po 
prakalbėlę.

Nominacijų kova eina 
Michigano valstijoje

Lansing, Mich. — Michi
gano valstijos demokratų 
partijoje eina smarki kova 
už kandidatūrą į senato
riaus postą. Kontestas eina 
tarp buvusio valstijos gu- 
bernatoria u s Williams ir 
Detroito miesto majoro Je
rome Cavanagh.

Svarbu, kad Cavanagh 
yra aiškiai ir atvirai pasi
sakęs už taiką ir prieš Viet
namo karą. Tuo tarpu Wilr 
liams pateisina prezidento 
Johnsono politiką.

Abudu kandidatai siekė 
darbo unijų užgyrimo. Gai
la, kad AFL-CIO politinės 
veiklos čia įvykęs susirinki
mas, kuriam vadovavo re
akcinis elementas, užgyrė 
Williamso kandidatūrą. Bet 
tas dar nereiškia, kad pa
čioje demokratų partijoje 
Williams laimės nominaci
jas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vilnius. — Lietuvos Mi

nistrų Taryba įpareigojo 
statybos reikalų komitetą 
paruošti projektą Dailinin
kų Sąjungos parodų pavil
jonui pastatyti. Paviljonas 
bus statomas muziejaus 
gatvėje. Statyba turi būti 
baigta iki 1967 m. rugsėjo 1 
dienos.

Akmene. — Paragių kai
me gimė ir gyveno rašyto
jos seserys Marija Lastaus
kienė ir Sofija Pšibiliaus
kienė, pasirašinėjusios ben
dra Lazdynų Pelėdos slapy- 
varde. Jų atminčiai ir pa
gerbimui įrengtas muziejus 
ir iškilmingai atidengta me
morialinė lenta, kurioje iš
kalti žodžiai:
Šiame name gimė ir gyveno 

lietuvių rašytoja 
Lazdynų Pelėda

su-

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Nuo lieposHavana.
29 iki rugpiūčio 9 d. čionai 
vyks Lotynų Amerikos stu
dentų suvažiavimas. Mano
ma, kad suvažiavime daly
vaus studentų atstovybės iš 
visų Lotynų Amerikos 
publikų.

Vilnius. — Iš Italijos 
grį ž o įžymusis Lietuvos 
operos dainininkas Virgili
jus Noreika. Kaip žinia, jis 
ten puikiai pasirodė garsia
jame Milano La Skalos te
atre, kur jis turėjo partiją 
operoje “Madam Baterflai”.

res-

kad 
ge- 
pa-

Jakarta. — Sakoma, 
Indonezijos fašistiniai 
nerolai jau turi planus 
šalinimui Sukamo iš prezi
dento vietos ir vadovybės. 
Tai būsią padaryta iš lėto, 
palaipsniui. Jie bijosi liau
dies pasipriešinimo.

Šilute. — Staniškių tary
biniame ūkyje Nemuno už
liejamose lankose plačiai 
gaminami aukštos 
žolės miltai, puikus gyvu
liams pašaras. Žemdirbiai 
yra įsipareigoję šiemet pa
gaminti net 40,000 tonų to
kių miltų!

rūšies

žmona 
trumpą

teko iš

TOOL & DIE MAKERS
1st class man, all benefits incl. 
profit sharing. Over-time. Apply— 
VAMCO TOOL & MACHINE CO. 
1518 Bannard St., E. Riverton, N. 
J. MA 7-2535 or 609-829-4500.

(48-50)

INSTALLERS. For storm window 
& doors, Measuring & service men. 
Due to recent expansion with Dept. 
Store accounts we are in need of 
good men with exp. who are not 
afraid of hard work. Plenty of 
work year around. Our men average 
from $300 to $500 per week. Call 
WA 5-6582 or 609-665-6843. (47-49)

FOREMAN. Box Plant. Corrugating
printing. Albemarle Container Co., 
a subsidiary of Ethyl Corp., located 

in Friendship Airport area, 
Baltimore, Md.

Day phone collect 301-969-7571. 
Evening phone collect 301-889-2476 

Experienced only.
(47-50)

SHIPPING SUPERVISOR. 2nd & 
3rd shift openings. Knowledge of 
Bill-of-Lading and experienced . in 
supervising people. N. E. plant loca
tion. CROWN PRODUCTS, 2121 
Wheatsheaf La., Phila. PI 4-4452.

(45-51)

COOKS. Short order. Must be fast. 
Day and night work. DOYLES TA
VERN, Springfield, Shopping Center.
Apply in person 11 to 3 PM.

215-KI 4-2244 or KI 3-0397.
(45-50)

• DRIVER-Servicemen (3) over 19, 
draft exempt, for candy rack jobber. 
No canvassing, no invest, will train. 
Salary, commission & fringe bene
fits. Apply Self-Service Candy Co., 
401 E. Walnut Lane. (Gtn.)

(48-50)

CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity for right man 

desiring to learn trade for now 
and the future.
Draft exempt. 

Call—WA 2-2270
(43-49)

ROOFING & SIDING MECHANICS
Steady work. With or without 
equipment. High rate. Call:

HOMESTEAD CONSTRUCTION 
COMPANY 
MA 3-5575.

(47-52)

GRINDERS
Experienced Operators for Cincin
nati No. 2 Centerless Grinders. Must 
be capable of jobz set-up. Position 
in new modern Factory. Excellent 
wages. Life Insurance. Hospitaliz
ation. Major Medical. Paid holi
days. Excellent opportunity for right 
man.
MATIC SCREW MACHINE OPER
ATORS, 
machines.
Hunter— 
HUNTER

Also openings for: AUTO-

LOWELL, MASS.
Mirus

Juozui Blažoniui
. Birželio 2 d., 1966

Jis . buvo mūsų mylimas draugas ir geras 
darbuotojas dėl darbo žmonių ir dėl visuomenės 
progreso. Užuojauta jo giminėms ir draugams, 
broliams: Vihcui ir Stasiui Blažoniams, gyve
nantiems Lietuvoje, K. Blažoniui, gyvenančiam 
Montevideo, Uruguay. Seserims: Zosei Matulevi
čienei, gyvenančiai Lietuvoje ir Česlaw Krajevs- 
ki, gyvenančiai Argentinoje. Pusseserei Monikai 
Miller, Lo welly j e, ir sesers sūnui Richard

Miller, gyvenančiam Dracut, Mass.

Iš pasikalbėjimų 
girsti labai džiugus pasi
reiškimas. Kadangi Rama
nauskai Sellersville j e liepos 
3 dieną, savo ilgų metų ūki
ninkavimui paminėti proga, 
rengia iškilmę, tai visi, su 
kuriais tik įteko kalbėtis, 
rengiasi dalyvauti pas Ra
manauskus, pasveikinti juos 
ir palinkėti Antanui ir Bro
nei tvirtos sveikatos ir il
giausių metų.

Tai ir iki pasimatymo, 
draugai ir draugės!

J. A. Bekampis

Cliffside, N. J.
Cliffside Park, N. J., 

želio 20 d. mirė Vincas Sta
siukaitis, 78 m. amžiaus. 
Laidotuvės įvyko birželio 
23 d., vadovybėje grab. Mc- 
Gory Bros.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Marijoną, du sūnus, 
brolį Jurgį Stasiukaitį ir jo 
žmoną Sofiją, C 1 i f fside 

brolį Karolį, 
., ir

bir-

Vilnius. —Vilniaus “Dai
lės” salone atidaryta tapy- 
tojo-marinisto J. Baltrūno 
tapybos paroda. 1965 -1966 
m. dailininkas keletą mėne
sių praleido su žvejais jū
roje, sukūrė daug etiudų, 
kurie ir eksponuojami šioje 
parodoje.

Preferably on Davenport 
Write to: Mr. Zane G.

SCREW SOCKET, INC. 
3609 Big Ridge Rd.

Spencerport, N. Y. 14559 
(a suburb of Rochester) 

(48-53)

MAINTENANCE FOREMAN.
Ability and exp. with production 
line mechanical problems. Textile 
machinery exp. helpful but not ne
cessary. Able to supervise machine 
shop personnel & direct machine 
fabrication & erection with some 
knowledge of control. N. E. Plant.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

MEN
Unskilled and semi-skilled 

for woodshop and 
fiber glass shop.

LIPPINCOTT BOATWORKS
Riverton, N. J. 1-609-829-2024

(47-52)

SALESMEN —• FOOD
Start Immediately

Year round position, calling on 
established accounts. Norristown & 
West Philadelphia area.

A permanent business of your 
own. Direct selling experience help
ful, bet not necessary.

Men selected will be fully trained, 
given attractive guaranteed salary, 
commissions, bonus, furnished trans
portation with expenses, vacation.

Free insurance plus security plan. 
Should average 7,500 to 9,000 first 
year. Apply—

COOK COFFE CO.
& Allegheny, Southwest cor.

♦

Jonas Daugirda A. Navickas
A. Kazlauskas R. Šileikienė
M. Kazlauskienė B. ir L. Gumauskai
W. Račkauskas J. Mazul
A. Račkauskienė P. Krevet

DORCHESTER, MASS.
Mirus

Levusei Navickienei
Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai—sūnui

Edward ir jo žmonai Aldonai, sūnui Walter ir jo
žmonai Marie, seseriai Julijai ir jos vyrui Sta-
siui Rainardui ir jų šeimoms, ir artimiesiems.
Sesuo Juliana Rainardienė verkdama sakė: paly-
džiu į kapus paskutinę savo sesutę...

Velionė buvo ilgametė ‘Laisvės” skaitytoja.
Mr. ir Mrs. J. Kanes Mr. ir Mrs.
A. K. Barčiai Navarauskai
Ch. A. Razevičiai K. Kazlauskienė
Y. B. Niaurai Mr. ir Mrs. Bond
A. O. Zarubai P. Žukauskienė
F. M. Kvetkai J. Družienė
J. A. Tukis V. Kavaliūnas
V. N. StulgaiČiai J. Skliutas
J. M. Stoniai S. Šukienė
L. M. Trakimavičiai Mr. ir Mrs. Gettzus
Mr. ir'Mrs. Budrevičiai B. Chuberkienė
J. M. Masteikiai Dr. J. ir E. Repshis

Lenkijos gamybinė 
paroda Lietuvoje

Vilnius. — Vilniuje, Vin
gio parke, atidaryta Lenki
jos mašinų paroda, kurią 
pirmą kartą Lietuvoje ren
gia šios šalies eksporto ir 
importo draugija “Polimek- 
s a s”. ■ Lenkijos Liaudies 
Respublikos pasiuntinybės 
Tarybų Sąjungoje prekybi
nis patarėjas B,. Goronskis 
pasakė:

—Mūsų šalyje aukštai 
vertinama Lietuvos įmonė
se pagaminta produkcija — 
metalo apdirbimo staklės, 
elektroninės mašinos, elekt
ros varikliai, automatizavL 
mo priemonės ir kita tech
nika. Lenkija savo ruožtu 
tiekia Tarybų Lietuvai me
džio pluošto plokščių, klijų, 
mielių fabrikus, o taip pat 
įrengimus įvairioms pramo
nės šakoms. Šios parodos 
tikslas — skatinti tolesnius 
dviejų kaimynų prekybi
nius ryšius.

Beverly Hills, CaliL—Mi
re įžymusis Amerikos kome- 
dijantas Ed. Wynn, sulau-' 
kęs 79 metų amžiaus. Vė
žys jį užmušė.

Park, N. J., 
Monmouth Jct, 
brolį Justiną Lietuvoje.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė velionio brolis Jur
gis Stasiukaitis.

Reiškiame Jurgiui ir ve
lionio šeimai užuojautą jų 
liūdesio valandoje.

“L.” Ad-cija

Hampton, Va. — Praėju
sį pirmadienį du militari- 
niai lėktuvai susikūlė ore. 
Vienas nukrito ant apgy
ventos vietos. Baisiai daug 
žalios pridarė. Laku n a i 
spėjo parašiutais nusileisti, 
bet keletas civilinių gyven
tojų užmušta ir keletas de- 
sėtkų sužeista.

Teheran, Iranas. — Au
tobuso nelaimėje 20 žmonių 
užmušta, o 21 sužeistas.

Vilnius. — “Literatūros 
ir m e n o” laikraščio re
dakciją apian k ė Tarybų 
Lietuvoje viešintis žnomas 
JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjas — publicistas An
tanas Petriką. Svečias do
mėjosi mūsų respublikos li
teratūrinio gyvenimo nau
jienomis, papasakojo laik
raščio bendradarbiams apie 
JAV lietuvius.

INDUSTRIAL GROUND MAIN
TENANCE. Train qualified man to 
operate maintenance equipment, 
guaranteed yr. round salary, plus 
bonus, pd. vacation, sick leave, holi
days. Must have driver’s licence, 
mechanical aptitude helpful. Call 
for application before 6 PM. Own 
transportation nec. Dial 857-3046, 
Wenonah, N. J. (48-49)

84th
Tues,, Wed., Thurs. 10 AM to 5 PM.

See Mr. Rodgers.
(48-50)

VENDING MECHANIC.
Perm, position. Full benefits. Exp. 
in vending or related field. Phono 
828-8244. Conshohocken, Pa. A n 
equal opportunity employer. (47-49)

Help Wanted Female

MALE or FEMALE

Saigonas. — Netoli nuo 
čia vandenyse buvęs sugau
tas laivas su ginklais, kurie 
buvę gabe narni liaudie- 
čiams. Kiek ir kokių ginklų 
buvo rasta, neskelbiama. 
Sakoma, kad ginklai yra 
kiniečių išdirbystės.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo brolio sūnaus Bro

niaus Stulca. Seniau jis gyvendavo 
Brooklyne. Turiu 
vos nuo jo brolio 
svarbiom žiniom, 
atsiliepti, arba kas
pranešti. Iš anksto tariu ačiū.

Nellie Raktis, 125 Atlantic Avė., 
Atlantic City, N. J. (48-51)

laiškų iš Lietu- 
Vinco su labai 
Prašau jį patį 

apie jį žino man

GREAT NECK, N. Y

IŠVAŽIAVIMAS IR PIETŪS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., I-m y vai. P. M.
Kings Point Parke, Area 7

Greatnekiečiai yra vaišingi žmonės. Jie duoda 
net dvejus pietus. Vienus 1-mą vai. dieną, antrus 
baigiaritis piknikui.

Jie kviečia visus atsilankyti, papietauti ir links
mai praleisti laiką gražiame miške.

m

ASST. DIRECTOR 
OF NURSING HOME 

REGISTERED NURSES
For IV team

And for all 3 shifts
REGISTERED

PHYSICAL THERAPIST
MEDICAL

• TECHNOLOGISTS
REGISTERED 

X-RAY TECHNICIANS
LP NURESES

(Graduates of Approved Schools) 
Contact Personnel Office

WILLIAMSPORT HOSPITAL
Williamsport, Pa.

1' (40-49)

COOK for American Plan. Sum
mer resort. Capacity 70. Salary to 
$500 per month. Plus bonus, room 
& board furnished. Phone Bushkill, 
Pa., 717-588-9902. (48-50)

HOUSEWORK
Sleep in Monday to Friday, fond 

of children. Own room and Color 
TV. Also air-conditioned, $40. Ref
erences. HI. 9-7690, Havertown, Pa.

(48-49)

WAITRESSES, over 21, full or part 
time, for cocktail lounge and Italian 
restaurant.

Apply—
Giuseppi’s Restaurant
6240 Bustleton Ave.

CU 8-7020
,48-51)

REAL ESTATE
For Sale. 6011 N. 13th St., Stone 

front, airlight dream home. 6 large 
rooms, 2Vz baths, recr. room, air- 
cond. Hot water heat. Wall to 
wall carpeting, garage, many extras. 
Quick possession. FHA approved. 
Call LI 9-2306 or GL 6-6200. Beck
er Real Estate, Phila. (47-49)

HOUSEKEEPER
General housework and child care.

Live in. Main line family. 
Own air conditioned room. 
TV and bath. Good salary. 
Phone LA 5-7440 or 787-6023.

(47-50)

NEW HOPE vic. Famouš enter
tainer’s custom built home on 2 
seel, landscaped acres, cont. swim
ming 
pond 
rms, 
32 x 
with 
ultra-modern kitchens, 3 ba t h s , 
fully carpeted, flagstone foyer, 2 
fireplaces, centrally air-conditioned, 
3 car heated garage. Priced $69,000. 
Cash or terms. Call 215-794-7732.

(48-54)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, use 
elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

pool, flood lit stream and 
with ter. garden & fount., 9 
cathedral ceilinged liv. rm, 
27 glass enclosed dining rm 
indoor fount. & garden. 2

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Gerbiamieji, primename visiems, 
kadJJlympia Parke, su vasaros pra
džia prasidėjo sekmadieniniai pietūs. 
Jie vyks kiekvieną sekmadienį, 
1-mą valandą. Prašome visus at
silankyti šį sekmadienį, birželio 26.

Moterų Rengimo Komisia

housekeeper 
Live in. Summer 1 month Jersey 

Shore, 1 month Philadelphia. 
'General housework.

Cooking. No small children. 
Evenings off. Salary open. 

Phone EL 7-1977.
(47-49)

WAITRESS
Full or part time. Good salary 

plus tips.
CHARLIE'S DINER 

1516 DeKalb Pike, Norristown 
(Whitpain Twp.) 
Phone 275-9520

(47-49)

WANTED NURSES
General duty, full time. All areas. 
Differential for eve. & night duty. 

FRANKFORD HOSPITAL 
Personnel Office. 

JE 3-9400.
J 47-51)
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“Laisves” Reikalais
Pereitą sekmadienį, birželio 19 d., “Laisvės” naudai 

piknike, Baltimore, Md., dalyvavo Antanas Bimba. Jis 
suėjo ir kalbėjosi su daugeliu mūsų gerų prietelių. Štai 
prie jo prieina ilgametis geras laikraščio “Laisvės” rė
mėjas Juozas Deltuva. Jis įteikia dovaną, pareikšda
mas, kad jam dabar suėjo 83 m. amžiaus. Už kiekviene- 
rius jo gyvenimo metus jis duoda po $1 laikraščiui, $83, 
taip pat ir už laikraščio “Ląisvės” išgyventus metus 
po$l(Šiemet sukako 55 m. kai “Laisvė pradėjo išeiti). 
Viso Juozas Deltuva įteikė $138!

Tai labai graži ir vertinga dovana laikraščiui. Bet 
reikia pasakyti, kad jis jau anksčiau yra davęs aukų už 
už kiekvienerius savo išgyventus metus. Jam sakome— 
Ilgiausių metų Juozai, laikykis stipriai, daug sėkmės tau!

Kitas dosnus baltimorietis yra Aleksandras Janavi
čius. Jis labai dažnai paremia laikraštį “Laisvę” su 
stambia auka. Šį sykį įteikė $100. Tau irgi, Aleksandrai, 
—daug sėkmės ir geros sveikatos.

'Nuo kitų asmenį) dalyvaujant Baltimorės piknike 
aukų gauta sekamai:

Mrs. Zambutsevičienė 
Feliksas Lesinskas 
Petras Kupris ...
K. Zambusevičius
J. Kasparavičius . 
Kupiškiete .......
J. ir J. Staniai ...

N. Dudonis .... 
J. F. Locinsky .. 
F. ir J. Deltuvai . 
J. Urbonas .... 
M. Romikaitienė 
P. Griciunas
F. ir P. Walantai

A. J. Pranaitis .. 
J. ir E. Bekampiai 
Uršulė Guzonienė 
W. Scott ...........
R. Merkiate -----
Valteris Balčiūnas 
F. Navardauskas 
E. Mulokūtė .......
P. Paserskis .......

20.00 
20.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

8.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Ragina nominuoti 
dvasiškį J. D. Watsoną

Visos civilinių teisių ir 
taikos jėgos ragina Queens 
apskrities piliečius, užsire
gistravusius demokratus, 
nominuoti į kongresmanus 
James D. Watsoną, nes jis 
yra griežtai pasisakęs prieš 
karą, už taiką, už civilines 
teises. Jo kandidatūrai pa
remti yra susidaręs platus 
komitetas.

Watsonas kandidatuoja 
7-ame kongresiniame dist- 
rikte. O šis distriktas api
ma Glendale, Ridgewood, 
Woodhaven, Ozone Park, 
South Ozone Park, Rose
dale, Howard Beach, Rich
mond Hill, Laurelton, Roch
dale Village, Springfield 
Gardens, South Jamaica, 
St. Albans ir Lindenwood.

Nominacijos 
niai balsavimai 
įvyks birželio 28 dieną. 
Watsonas nori 
kratų partijos kandidatu. 
Jam nominuoti komitetas 
yra išsiuntinėjęs šio dist- 
rikto piliečiams demokra
tams prašymą už Watsoną 
balsuoti.

Tiesa, Watsonas yra dva
siškis, bet jis taip pat yra 
energingas karo priešas. Jo 
kandidatūrą ir remia Wom
en Strike for Peace orga
nizacija. Rep.

arba pirmi- 
(primaries)

būti Demo-

Nuo kitų laikraščio skaitytojų - rėmėjų: —atsinau
jindami prenumeratas, kartuprisiuntė aukų sekamai:

Povilas Bečis, Great Neck, N. Y....................... $50.00
A. Dagis, San Francisco, Calif............
M. Smalstienė, Livonia, Mich..............
J. Ragauskas, Shelton, Conn................
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. .
J. White, Woodhaven, N. Y..................
Pauline Kuslevič, Burlington, N. J. ...
Po $1: C. Rakowsky, Miami Shores, Fla., ir J. Ta- 

mulionienė, Scranton, Pa.

11.00 
10.00 
10.00 
6.00 
5.00 
2.00

Ačiū geriesiems prieteliams už jų nuoširdžią, gražią 
paramą laikraščiui. Tikimės, kad jų pavyzdį paseks ir 
kiti gerieji rėmėjai. “Laisves”’ Administracija

Laiškas iš Lietuvos
Kaunas, 1966. V. 28 

Brangus Dėde Anicetai, 
... Savo laiku aš rašiau 

Jums laišką, bet matomai 
Jūs negavot. Viskas, kas 
susiję su Amerikos gyve
nimu, mane labai domina. 
Aš daug skaitau spaudoje, 
klausausi radijo laidų apie 
Jūsų kraštą, taip, kad vaiz
dą esu susidariusi.

Ačiū, labai ačiū, Dėde, Jū
sų laikraštį “Laisvę” gau
nu. Jis man padeda dar la
biau suprasti Jūsų gyveni
mą, papročius, kultūrinius 
laimėjimus. Kiekvieną eg
zempliorių aš skaitau su 
malonumu, o po to duodu 
paskaityti tėveliams, drau
gams.

Parašykit, Dėde, apie sa
ve. Jau praėjo ilgas laiko 
tarpas, ir atrodo, savo lai
ku Jūs buvot išvykę iš Niu
jorko. Kelionės įspūdžius, 
apie savo gyvenimą—viską 
rašykit. Aš visad su malo
numu prisimenu mūsų pra
eitos vasaros susitikimą.

Kaskart diena iš dienos 
mūsų miestai ir kaimai gra
žėja, statosi nauji namai, 
gamyklos.

Aš manau, ir Jūs pats iš- 
sivežėt gražią nuomonę apie 
mūsų sostinę — Vilnių.

Linartaite Albina
(Laiškas rašytas niujor- 

kiškiam Anicetui Vildžiui. 
—Redakcija)

Angly kalbos kursai
Mus prašo paskelbti se

kamą:
Teachers College, Colum

bia University announces a 
program of laboratory 
school classes in English 
for non-native speakers of 
English to be from June 
29th to August 12th. Clases 
will meet from 1:00 to 4:00 
p. m. daily at Teachers Col
lege. Full tuition scholor- 
ships are available to all 
accepted students. Children 
from ages 7 thru 16 are 
eligible.

Applications may be made 
by calling Mr. John Haskell 
or Mr. F. A. Burget at 870- 
4056 or 870-4057 before 
June 28th.

Važiuos į sueigą pas 
Ramanauskus

Atrodo, kad kai kurie ir 
Niujorko laisviečiai ruošia
si šiemet, patraukti į Sel
lersville, Pa., j svečius pas 
farmerius Ramanauskus. Ir 
vieta graži, ir vaišės bus 
puikios. Tie, kurie jau yra 
svečiavęsi pas tuos gerus 
žmones, džiaugiasi, kad jie 
ir vėl yra kviečiami.

Gerai būtų, kad susidary
tų kelios pilnos mašinos 
ukvatninkų iš mūsų did
miesčio. Juk Philadelphia 
(Sellersville yra šalia Phi- 
ladelphijos) netoli ir Ra
manauskus pasiekti labai 
lengva.

Jau sužinota, kad iš 
“Laisvės” personalo vyks 
Lillian Kavaliauskaite ir A. 
Bimba.

Kaip žinia, sueiga bus 
liepos 3 d., na, o ant -ryto
jaus šventė, tai niekam ne
reikės namo skubintis.

Vienas iš važiuojančių

Tyrinėja sen. Dodd
Washingtonas. — Senati

ms etikos komitetas pradė
jo tyrinėti Asen. Dodd (iš 
Connecticut) biznį. Komite
tas atsisakė priimti parody
mais dokumentus, kurie, 
jam nežinant, iš jo kabineto 
buvo paimti ir suteikti ko- 
lumnistams Drew Pearson 
ir Jack Anderson.

Matyt, senatoriai nori sa
vo kolegai padėti gintis.

Dėl ligos pasitraukė 
iš “L” redakcijos

Ilgametis “Laisvės” dar
bininkas Domininkas §o- 
lomskas jau prieš trejetą 
savaičių dėl nesveikavimo 
pasitraukė iš 
Buvo manyta, 
ta sutvirtės 
grįžti atgal į 
sveikata tiek
ir gydytojas jam pasakė: 
“Dabar nė negalvok apie 
grįžimą į darbą.”

Domininkas, gydytojo 
priežiūroje, gydosi namie. 
Mes širdingai linkime jam 
sutvirtinti savo sveikatą.

redakc i j o s. 
kad sveika- 
ir jis galės 
darbą, deja, 
nesutvirtėjo,

Povilas Venta
Išvyko į Lietuvą

Praėjusį trečiadienį niu- 
jorkiškis Povilas Venta 
LKM linijos lėktuvu išskri
do į Lietuvą, Jis ten mano 
pabūti keletą savaičių.

Povilas yra Lietuvių koo
peratyvo, kuris spausdina 
“Laisvę”, pirmininkas. To
dėl antradienį “Laisvės” 
direktorių tarybos nariai, 
“Laisvės” kolektyv a s ir 
Ventų labai artimieji suruo
šė Povilui išleistuvių vaka
rienę. Iš viso buvo apie 35 
asmenys ir visi linkėjo Po
vilui laimingai pasiekti Lie
tuvą ir laimingai sugrįžti.

Vakarienė buvo puiki ir 
vyriausia jos ruošėja buvo 
Julė Lazauskienė, o jai pa
dėjo Ona Čepulienė, 
Ventienė ir kitos.

Didžiajame piknike

Nelė

Kalbant apie mūsų 
nes Lietuvoje, noriu 
kyti, ką anie juos 
Justas Paleckis. Savo laiš
kutyje iš birželio 17 d. Jus
tas primena:

“Kaip sako žmonės, da
bar ‘pilnas Vilnius ameri
kiečių’. Ir tikrai šiuo metu 
jų daug suvažiavę... Ligišiol 
man teko susitikti su viena 
gana didele amerikiečių lie
tuviu grupe, o daugiau pa
sikalbėti teko su d-ru Petri
ką ir B. ir V. Keršuliais. 
Ryt manau nuvykti i Kau
ną, kur Palemone vėl bus 
‘Poezijos pavasaris...’ ”

zmo- 
pasa- 
rašo

Albina Rušinskaiiė rašo 
tėvams iš Vilniaus, kad 
smagiai leidžia laiką su sa
vo pusbroliu Justinu Rugie
niu ir jo šeima.

Praeitą sekmadienį, birže
lio 19-ąją ir man teko bū
ti, pirmą kartą, tarptauti
niame piknike, Niūdžerzėje. 
Tiesa, į ten nuvažiavimas 
nėra trumpas — apie pus
antros valandos ima, o ypač 
važiuojant namo, trafikas 
visais keliais į miestą tirš
tas ir greičiau nepavažiuo
jamas.

Publikos piknike, mano 
apskaičiavimu, galėjo būti 
apie trejetą tūkstančių, o 
gal ir daugiau; bet, sako
ma, daug mažiau nekaip 
praeitais metais. Diena, 
nuo ryto gerokai buvo pa
naši į lietų, tai, matyt, daug 
ką ir atbaidė nuo pikniko.

Pirmą kartą būnant to
kiame piknike, buvo ko pa
sižiūrėti ir pamatyti: .pir
miausia tai įvairios-įvai- 
riausios publikos, čia juod
bruvių grupė-grupelė, o ten 
dar juodesnių didelis būrys 
su savąja muzika ir daino
mis linksminasi. Man pati
ko didžiulė grupė kubiečių 
su jų tautine muzika—būg
nu ir gitaromis. Jų grupės 
žmonės, biznio vietovėje, vi- 
rė-kepė savąjį tautišką 
maistą, nesudėtingą: ryžiai 
bei keptos vištos su žaliais 
geltonais pipirais. Kaina ne- 
žema:. $1.25 už porciją.

Maisto gaminime (kepi
me) gal geriausiai pa
sižymėjo jugoslavai; jie čia 
iškepė kelias avis ant ilgo 
medinio smaigo ir ant ma
žos lengvos ugnies. Jie par
davinėjo avienos porciją po

$1.50. Šalia jugoslavų veng
rai virė savo “gūlašą” ir 
pardavinėjo po $1.25.

Žydų tautybės žmonės 
pardavinėjo gatavą maistą 
bei barčekius ir nealkoholi
nius gėrimus. “Stipresnių
jų” gėrimų buvo nematyti 
nei pardavinėjant, nei ge
riant. Gal taip ir gerai. 
Visi ramiai ir sutartinai 
linksminosi. Rodės, žiūrė
tum ir žiūrėtum į tas gru
pes.

Programa veik visa buvo 
iš kalbų ir plokštelių mu
zikos. Vėliau susiorganiza
vo didelis ratas bendriems 
šokiams, ir čia kas nors vi
dury rato demonstruoda
mas šokį, išmokė visą “ra
tą,” kaip šokti. Girdėjosi 
rusiškų ir kitų tautų šokių 
melodijos, tik lietuviško 
klumpakojo nesigirdėjo.

Lietuvių taipgi matėsi šen 
ir ten, tik jie neturėjo sa
vo grupinio stalo su savai
siais patiekalais. Keli — M. 
Stakovas, Geo. Waresonas, 
Billis Malinauskas ir tūli ki
ti — dirbo prie Komi
teto, tvarkė automobiliu ju
dėjimą. J. L.

AIDO CHORO GARBeS 
NARIAI

Draugė M. Lukshes įdavė 
penkinę užsimokėjimui na
rės duoklių, sakydama: Lai 
gyvuoja Aido choras!

Didelis ačiū gerai Aido 
rėmėjai.

Jonas Juška

Ns

Liepos 10 dieną 
išleistuvių pietūs

Sekmadienį, liepos 10 d., 
2 vai. po pietų, Niujorko 
Moterų Klubas ruošia pie
tus tik $2.50.'

Tai bus išleistuvės tos di
džiosios grupės turistu, ku
rie išvyks liepos 12 d. pa
matyti savo gimtinės ir ar
timųjų.

Kviečiame visus atsilan
kyti. Užmokestis už pie
tus tie $2.50.

Tikimės, kad šiame pobū
vyje matysimės su pirmo
sios grupės turisaais. Jie gi 
grįžta j namus birželio 28 d.

Rengimo Komitetas

BAŽNYČIA TURI KEISTI 
SAVO VEIDĄ

St. Lauis, Mo. — Katali
kų bažnyčios kardinolas 
Ritter sako, kad bažnyčia 
su savo senuoju “veidu” ne- 
bepatraukia jaunimo. Ji tu
rinti “atsinaujinti”. Jis ra
gina katalikų bačnyčią ir 
jos įstaigas pakeisti savo/iš
vaizdą, pasidaryti patrauk
lesnėmis jauniems žmo
nėms.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

ILIETUV& 
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 

KAINA TIK —
$518.00 l VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966)

$16.00 asmeniui už dieną —- privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Telefonas: CI 5-7711

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

tų Partijos suvažiavimas. La
bai didelis, skaitlngas suva
žiavimas. Plačiai apie jį bus 
kalbama spaudoje, fe*

Suvažiavimo ir partijos 
prestižą labai pakėlė Senati
ms Vidinio Saugumo Komite
tas, pareikšdamas, kad visas 
nūdienis prieškarinis judėji
mas, ypač studentijos sąjūdis 
esąs Komunistų Partijos suma
nymas ir padaras.

Tuo, žinoma, jis siekė pa
kenkti taikos judėjimui, bet 
tie, kurie nėra komunistai, o 
jame dalyvauja, tiktai pasi
piktins to komiteto sapalioji
mais ir dar labiau pradės 
gerbti komunistus ir jų parti
ja.

Ir dar apie tuos komunistus. 
Amerikos Darbo Federacijos- 
Industrinių Organizacijų Kon
greso prezidentas didelis reak
cininkas George Meany laiko
si politikos, kad reikia bėgti 
iš Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos, nes joje priklauso 
komunistiniai kraštai. Auto
mobilistų unijos prezidentas 
Reuther tokią politiką kriti
kuoja, smerkia. Kam, girdi, 
komunistų bijoti, kam nuo jų 
vis bėgti ir bėgti ?

Keista, bet Įdomu, kad šito
kia Meany bėgimo politika su
silaukė palaiminimo ir nuo 
Chicagos lietuvių menševikų 
laikraščio. Girdi, “mes ma
nome, kad tiesa yra Meany, o 
ne Reuth erio pusėje.”

Noriu viešai ir širdingai pa
dėkoti baltimoriečiams ir vi
siems jų pikniko birželio 19 d. 
dalyviams už tokią gražią fi
nansinę paramą “Laisvei.” 
Piknikas nebuvo labai skait
lingas, ir nežinau, kiek jis 
duos pelno (jei kiek duos), 
bet aukomis mielieji laisvie- 
čiai sudėjo keletą šimtų dole
rių. Labai, labai ačiū!

Naujosios Anglijos Visuomenės Dėmesiui!

Didysis "Laisvės" Piknikas
Rengia Mass, valstijos pažangiosios Lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Liepos 3-čią ir 4-tą dienomis
Iš anksto samdykitės busus, pasiruoškite automobilius, prisirengkite dalyvauti 

šiame piknike, kur turėsite daug malonumo.

Ramova Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

Parkas bus atdaras nuo 11 va landos ryto iki 11 vai. vakaro

G

M

H

*

1 o
V-

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus.

<

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS
Bušu atvyks į pikniką ir jis čia dainuos 

“Laisves” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą 
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS 
Bus skanių valgių, prigamintų gerai išsilavinusių gaspadinių

Įėjimas bei auka spaudai 50c. Prizai pinigais: 1—$25, 2 — $15, 3—$5, ir 4—$5
Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite 

piknike ir pasiipatykite su jais. Rengėjai
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