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Pildosi gandai, kad prezi
dentas Johnsonas yra nusista
tęs šį Vietnamo karą toliau 
plėsti, neatsižvelgdamas į 
tokio žygio pasėkas, nei į viso 
pasaulio padorių žmonių pa- 

“ si ba išėjimą.
Tąx parodo šiomis dienomis 

▼ bombų mėtymas beveik uosta
miesčio Haiphongo ir sostinės 
Hanoi priemiesčiuose. Seka
mas žygis būsiąs tie miestai. 
Jie būsią sulyginti su žeme.

Vadinasi, su Haiphongu ir 
Hanojumi bus elgiamasi taip, 
kaip Hitleris elgėsi su Londo
nu.

Bet ar tas išgąsdino anglus 
ir privertė pasiduoti ? Ne!

I Ar tas suteikė Hitleriui lai
mėjimą? Ne!

, Hitlerio žygis į Londoną da- 
V v ė kaip tik priešingus rezul- 
Vtatus. Tas baisus, neatsakin

gas, nežmoniškas žygis, su- 
griovęs didelę Londono dalį ir 
išžudęs tūkstančius nekaltų 
civilinių žmonių, tik suvienijo 
anglų tautą prieš užpuolikus.

Lygiai tą patį žada ir plė
timas ir karo artinimas prie 
Hanojaus ir Haiphongo.

Mūsų prezidentas nesimoko 
iš istorijos.

J. Tautų komisijos 
geri pasiūlymai

Pasigyrimai, perdėtos žinios 
apie karo eigą Vietname
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Atrodo, kad Amerikos ko- 
į1 munistams rasinė integracija, 
’ ^rasinė žmonių lygybė nėra tik 

gražiai skambantys žodžiai. 
Tai parodo jų visa elgsena.

i štai ir dabar savo suvažia- 
vime, šiomis dienomis įvyku
siame mūsų New Yorke, jie 
išrinko seną, išbandytą, atsi
davusį liaudies kovotoją neg- 

j rą Henry Winstoną savo par- 
” tijos pirmininku, o sekretoriu- 

mi suomiškos kilmės mineso- 
^/tietį, šviesiaodį Gus Hali. O 

raskite ką nors panašaus De
mokratų, Respublikonų, arba 
Socialistų partijose. Nerasite, 

> nes nėra. Tie žmonės tiktai 
kalba apie rasinę integraciją, 
bet praktikoje jos neparodo.

Komunistų pavyzdį turėtų 
pasekti visų politinių pažiūrų 
bei įsitikinimų žmonės.

Šiandien pasaulyje slankio
ja pikta šmėkla. Ji baisi, ji 
pavojinga.

Aną dieną Indonezijoje mi- 
litaristų klika pagrobė val
džią į savo rankas ir pasilei-

* do masiniai skersti žmones. 
T Kelioms dienoms praėjus is

torija pasikartojo Ganoje. Na, 
o štai praėjusį pirmadienį mi-

* litaristų klika nuvertė Argen
tinos išrinktą valdžią su pre
zidentu Illia priešakyje, tuo
jau uždarė visas partijas ir 
pradėjo masinius areštus.

Paskutiniai pranešimai apie 
tokį pat militaristų žygį atei
na iš buvusios -prancūzų kolo
nijos Afrikoje, iš Kongo. Ten 
irgi civilinė valdžia jau esanti 

/ nuversta.
* Nėra jokia paslaptis, kad 

šitie perversmai buvo Ameri
kos įtakos ir dolerių inspiruo
ti. Tiesa, mūsų vyriausybė 

< pareiškė Argentinoje pervers
mu nepasitenkinimą, bet tuo
se pačiuose praneš i m u o s e 
kalbama, kad tai padaryta tik 

’ W dėl “svieto akių.” Militarinė 
klika būsianti už dienos kitos 
pripažinta.

? Man labai sunku net tikėti, 
u kad bostoniečio dr. Jono Rep- 
V šio nebėra gyvųjų tarpe, kad 
v jis mirė. Tik prieš kelias die

nas juk jis buvo New Yorke, 
mūsų bute. Valgėme, kalbėjo- 

, mės, juokavome. Jis man at
rodė geriausioje, pilniausioje

(Tęsinys 5-ame pusi.)

United Nations, N. Y. — 
Sugrįžo iš Afrikos Jungti
nių Tautų Dekolonizacijos 
(kolonijų panaikinimo) Ko
misija. Ji ten plačiai studi
javo pavergtų tautų padė
tį. Ji siūlo, kad visos Jung
tinių Tautų narės aktyviš- 
kai padėtų Afrikos koloni
joms nusikratyti svetimą 
jungą. Visos narės turin
čios net ginklais padėti su
kilusiems žmonėms išsilais
vinti.

Komisija susideda iš 24 
narių, bet šitoje misijoje j 
Afriką dalyvavo tiktai 22 
nariai. Jų tarpe buvo atsto
vai Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Komisijos pasiūlymai nu
kreipti prieš Portugaliją, 
Pietų Afriką ir Rodeziją. 
Ypatingai Portugalija turi 
daug pavergusi žmonių Af
rikoje.

a... ........... .............
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas įsakė tuo
jau peržiūrėti sveikatos ty
rinėjimo problemą. Jie ma
no, kad per daug dėmesio

“The New York Times” 
korespondentas Cha ries 
Mohr rašo iš Saigono apie 
karo eigą. Iš jo korespon
dencijos, tilpusįos dienraš
tyje birželio 27., d., galima

kreipiama į tyrinėjimą la-| įsivaizduoti, ko verti yra tie 
boratorijose, o nepakanka-1 pietų Vietnamo ateinanti 

pranešimai. »
Charles Mohr kalba apie 

statistikas, k u* r i a s mes 
kasdien skaitome laikraš
čiuose apie mūįų rezulta
tus. Pagal tas ( statistikas, 
pasak Mohro, mes turėjo
me šitą karą sejniai laimėti 
ir užbaigti, nes visi liaudie- 
čiai iki vienam i jau turėjo 
būti išžudyti,

mai atradimai paskleidžia
mi žmonėse.

Hong Kongas. — Kinijos 
užsienio reikalų ministras 
Chen Yi sako, kad dabarti
nis valymas, vedamas da
bar partijoje ir valdžioje, 
tiktai dar labiauu sustip
rins Kiniją.

Londonas. —Anglijos Ap
sigynimo ministras Healy 
atsiprašė prancūzus už įžei
dimą. Mat, jis buvo pasisa
kęs, kad Prancūzija yra 
“prastas talkininkas”.

Buvęs Hitlerio generolas 
bus NATO komandierius

Paryžius. — Jungtinėms 
Valstijoms pilnai pritariant, 
visų NATO militarinių 
jėgų centralinėje Europoje 
komandieriumi paskirt a s 
buvęs Hitlerio armijos ge
nerolas ir generalinio štabo 
narys generolas Kielman- 
segg. Kaip tik šitas baisus 
hitlerinis sutvėrimas vado
vavo užkariavimui Lenki
jos ir Prancūzijos. Tai jo 
komandoje vokiečių tankų 
divizi ja sula ūžė garsią
ją “Mažino” tvirtovių lini
ją ir užėmė Prancūziją.

Jis taipgi vadovavo Hitle
rio armijai, kuri kovojo 
prieš amerikiečius Ruhr ir 
Vosges frontuose. Kai jo

armija buvo, po daugelio 
baisių, kruvinų; mūšių, su
pliekta, gen. Kielmansegg 
pabėgo į Berlyną ir ten pa
sidavė.

Generolui K ielmansegg 
buvo primetamas 1944 m. 
dalyvavimas karininkų są
moksle nužudyti Hitlerį. Jis 
buvo Gestapo suimtas ir 
įkalintas. Bet kai išsiaiški
no, kad jis sąmoksle, neda
lyvavo, buvo paleistas iš ka
lėjimo ir sugrįžintas į armi
jos postą.

Tai šitas kruvinas pabai
sa dabar paskirtas NATO 
karinių jėgų komandieriu
mi. Visas civilizuotas pa
saulis pritrenktas šia žinia.

būti išžudyti, sunaikinti. 
Pagal tas statistikas, girdi, 
mes karą laimėjome jau ke
lis kartus. Tuo .tarpu fak
tas yra, kad šiandien pat 
liaudieči ai turi 200,000 
ginkluotų kovotojų. Iš kur 
jie atsirado?

Pagal žinias, tai nuo 1965 
metų sausio 1 d. buvo su
skaityta 57,000 liaudiečių 
užmuštų ir apie 114,000 su
žeistų. ,Vadinasi, daugiau 
kaip du šimtai tūkstančių 
išmušta iš rikiuotės. Prie 
šių skaičių dar reikia pridė
ti apie 20.000 ' liaudiečių 
sunkiai sužeistų, kurie buvo 
iš kovos lauko “pavogti”.

“Daugelis pačių Ameri
kos viršininkų”, sako Mohr, 
“šiomis statistikomis neti
ki”, nes jos yra neteisingos, 
tiesiog išgalvotos.

Sužinome, kad Amerikos 
valdžia yra įsakius armijos 
vadams Vietname “skaity
ti ir skaityti liaudiečių au
kas”. Jeigu jų nėra, tai rei
kia jas surasti, išgalvoti.

Daugeliui mūšių pasibai
gus visiškai neįmanoma su
skaityti užmuštus priešus, 
bet iš viršaus reikalaujama, 
kad būtų suskaityti!

Pav., po vieno ilgo mūšio, 
kai Amerikos bazė buvo ap
supta, amerikiečiai dar ne
buvo išėję iš bazės, atėjo iš 
Saigono reikalavimas, kad 
priešu lavonai būtų suskai
tyti. O kai buvo išeita iš ba
zės, buvo surasta 40 lavonų, 
bet gi Saigone jau paskelb
ta penkis kartus daugiau 
priešų užmuštų!

Vadinasi, pasak Mohr, 
pranešimais apie priešų už-

amušimus ir sužeidimus jo
kiu būdu negalima pasitikė
ti. Jie neteisingi.

Tarrytown, N. Y. — Kai 
New Yorko valstijos gu
bernatorius ir miesto majo
ras atsisakė Arabijos kara
lių Faisalą oficialiai pa
gerbti ir pavaišinti, tai jį 
pasikvietė pas save David 
Rochefelleris ir gerai pavai
šino. D. Rockefelleris yra 
didžiojo Chase Manhattan 
banko prezidentas.

Kova su plaučių vėžiu yra 
neįsivaizduojamai sunki

Dar viena pasarga Už bendradarbiavimą i 
Lenkijos kunigams

Varšuva. — Dienraštis 
Žyc i e Warszawy” kaltina 
katalikų bažnyčios vadus 
suruošime demonstracijos 
prieš valdžią. Laikraštis sa
ko: “Ateityje visuomenė ir 
valstybė netoleruos religi
jos laisvę išnaudoti veiks
mams, kurie yra žalingi 
kraštui”. Katalikų bažny
čios vadai darosi vis drą
sesni su savo išstojimais 
prieš komunistinę valdžią. 
Iki šiol jie nesiskaitė su 
jokiais persergėjimais...

tarp Kanados ir T. S.
Ottawa, Kanada. — 

Tarybų Sąjungos parlamen
tarinės delegacijos pirmi
ninkas Polianskis ' karštai 
ragina Kanadą.- ir Tarybų 
Sąjungą bendromis jėgomis 
kovoti už išlaikymą taikos 
pasaulyje. Jis sakė, kad 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Kanados nėra jokių prieš
taringų interesų. Abi šalys 
gali draugiškai sugyventi ir 
bendradarbiauti.

Kanadon atvyko USSR 
11 narių delegacija
Ottawa. — Liepos 26 d. į 

Kanadą atvyko iš vienuoli
kos narių susidedanti Tary
bų Sąjungos parlamentari
nė delegacija. Jai vadovau
ja pirmutinis premjero pa
vaduotojas Dmitri Polians- 
kis. Čionai delegacija vie
šės iki liepos 5 d.

Užginčija planą plėsti 
bombardav. Vietnamo

Washingtonas. — Valsty
bės sekretoriaus padėjėjas 
George Bali sako, kad kal
bos apie prezidento planą 
dar labiau praplėsti puoli
mą Šiaurės Vietnamo, netu
ri pamato. Mūsų preziden
tas tokio plano neturįs su
galvojęs, — bent jau, girdi, 
dabar.

Chicago, Ill. — Įžymūs 
mokslinin k a i raportuoja 
Amerikos Medikaliam Susi
vienijimui, kad kova su 
plaučių liga yra labai sunki. 
Pirmoje vietoje todėl, 'kad 
vėžį labai sunku pastebėti. 
Bet kada jis jau pastebi
mas, tai jau būna beveik 
per vėlu jį nugalėti. Jis jau 
tiek įsigalėjęs, kad jis jau 
tris ketvirtadalius savo 
“darbo” yra atlikęs, būtent, 
jau beveik nebeišgydomas.

Plaučių vėžį plačiai išlukš
tena savo pranešime fila- 
delfietis Dr. William Weiss. 
Jis nurodo, kad iš visų vė
žio ligų, plaučių vėžys yra 
pavojingiausias. 1951 me
tais Philadelphijoje buvo 
pradėtas vėžio ligų tyrinė
jimo projektas. Per pasta
ruosius dešimt metų išstu
dijuota 6,137 vyrai, 45 metų 
amžiaus. Taigi iš tų studijų 
Dr. Weiss ir padarė savo 
išvadas.

Svarbiausia išvada yra ta, 
kad jeigu norėtumėm “su
čiupti” plaučiuose vėžį, kol 
jis dar tik “užgimęs”, tai 
turėtumėm, kas trys mėne
siai daryti X-ray, žmogaus 
plaučių nuotrauką.

Plaučių vėžys labai greit 
auga, plėtojasi. Tik pačioje: 
pradžioje jį “pagavus” yra 
galimybė jį nugalėti, sunai
kinti.

B 1 " ' ' ....-..................... ...
Tirana, Albanija. — Čio

nai lankėsi Kinijos premje
ras Chou En-lai ir tarėsi su 
Albanijos komunistų va
dais, kurie, kaip žinia, pa
laiko Kinijos poziciją.

Hue, Pietinis Vietnamas. 
—Skelbiama, kad po ilgo 
mūšio netoli nuo šio miesto 
rasta 48 liaudiečių lavonai.

Ragina mokyklose 
panaikinti segregaciją

Miami Beach, Fla. — Na- 
cionalinio Apšvietos ^usi- 
vienijimo mokytojai siūlo, 
kad su 1967 metais būtų iš
mesti iš organizacijos visi 
skyriai, kurie nėra panai
kinę rasinės segregacijos. 
Kaip žinia, kai kuriose pie
tinėse valstijose Apšvietos 
Susivienijimo skyriai tebe
palaiko segregaciją. Abejo
jama, ar jie sutiks tą segre
gaciją likviduoti.

jti <

Pranešimas
Kadangi pirmadienį Ame

rikos tautine švente, tai 
antradienio “Laisvė” neiš
eis. švenčių proga linkime 
visiems skaitytojams ge
riausios sveikatos ir Viso
kios laimės.

Redakcija

Miliftarisiiai nuvertė 
Argentinos valdžią

Buenos Aires. — Milita-T'" 
ristų klika priėjo išvados, 
kad prezidento Arturo U. 
Illia valdžia ne užtenkamai 
“griežta” prieš peronistus, 
ir ją nuvertė. Pirmučiausia 
jie pareikalavo, kad karo 
ministras generolas San
chez būtų tuojau atstatytas. 
Bet vietoje atstatyti savo 
pasekėją ministrą, prezi
dentas Illia buvo užsimojęs 
pašalinti ginkluotų jėgų ko- 
mandierių ganerolą Pistari- 
ni. Tai šis su savo kolego
mis nusprendė nuversti val
džią ir paimti vairą į savo 
rankas. /

Prezidentas Illia užsidarė 
prezidento palociuje, kur 
jam ištikimi ginkluoti ka- kurie yra Meksikoje gavę 
riai jį ten saugo.

Washingtonas. — Sena
tas užgyrė tyrinėjimą kon
centruotų proteinų. Projek
tas kaštuos 5 milijonus do
lerių. Tik dar nežinia, ar 
Atstovų Butas jį užgirs.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje Argentinos amba
sadorius rezignavo iš posto. 
Tuo jis išreiškė savo protes
tą prieš militarinį pervers
mą Argentinoje.

Newark, N. J. — Teismas 
patvarkė, kad Davido Kiš
lako gautas Meksikoje di- 
v o r s a s neturi reikšmės 
Amerikoje. Šis teismo nuo
sprendis palies daug tokių,

divorsus.

Sekr. D. Rusk SEATO tarybos 
susirinkime gina karą

Canberra. — Čionai įvy
kusiame SEATO tarybos 
sirinkime plačiai apie Viet- 
na m ą kalbėjo Jungtinių 

'Valstijų valstybės sekreto
rius Dean Rusk. Jis sakė, 
kad Vietnamo karo reikalai 
“žymiai pakrypo į gerąją 
pusę”. Jis džiaugėsi, kad In
donezijoje įvyko militarinis 
perversmas.

Kalbėjo taipgi Anglijos 
užsienio sekretorius S t e- 
wart. Jis aiškino, kodėl An
glija šiame Vietnamo kare 
nedalyvauja, o tik darbuo
jasi, kad šitame pasaulio 
kampe taika būtų išlaikyta.

Pakistano atstovas Mali
kas labai apgailestavo, kad 
Vietnamo karas iškilo ir 
ragino eiti prie taikos. Už

karą ir Amerikos politiką 
pįjetpytinėje Azijoje karštai 
kalbėjo tik Tailando, Phili- 
pinų, Australijos ir Nau
josios Zelandijos atstovai.

SEATO yra militarinė 
sąjunga. Ją sudaro Austra
lija, Pakistanas, Tailandas, 
Prancūzija, Anglija, Naujo
ji Zelandija, Philipinai ir 
Jungtinės Valstijos. Sąjun
ga buvo įkurta 1954 metais.

EXTRA!

Senai

Senatorius Dodd atmeta 
visus kaltinimus

Washingtonas.
nėję Etikos Komisijoje se« 
natorius Dodd atmetė vi
sus jam daromus kaltini
mus. Jis nusiskundė, kad 
laikraščių korespondentai, 
kurie prieš jį kaltinimus pa
skelbė, ir jo apmokami pa 
galbininkai yra jo priešai. 
Ypatingai jis aštriais žo
džiais (“išdavikais” ir kito
kiais) išvadino Boyd ir ki
tus jo raštinės darbininkus.
Jie prieš jį visuomet kon

spiravę.
Senatorius nesigynė savo 

bendradarbiavimą su Va
karų Vokietijos agentu 
Klein, bet viskas buvę atlie
kama legališkai. Jis gyrėsi, 
kad jis buvo nuvykęs į V. 
Vokietija “tarybinio suo
kalbio Europoje” tyrinėti, 
bet šešių dienų neužtekę 
užbaigti darbą.

Long Beach, Miss. — Su- 
sidaužus lėktuvui, žuvo la
kūnas ir jo padėjėjas. Bet 
10 keleivių išliko gyvi.

Saigonas. —Praėjusį ant
radienį Amerikos lėktuvai 
nulėkė ir bombardavo vieto
ves prie pat šiaurės Viet
namo miestų Hanoi (sosti
nės) ir Haiphong. Skelbia
ma, kad jie ten sudaužė ke
letą žibalo sandėlių ir pri
darė daug žalos. Visi lėktu
vai sugrįžę. Tuo tarpu š. 
Vietnamo radijas skelbia, 
kad septyni Amerikos lėk
tuvai buvo nušauti.

Buenos Aires, 
generolai sudarė “ 
visą galią paėmė į savo ran
kas. Jie pareiškė, kad visoje 
Argentinoje nėra žmogaus, 
kuris tiktų kraštą valdyti. 
Jie nieko nesako apie jokius 
rinkimus. Prezidentą Illią 
kaltina “minkštumu link 
komunistų”. Ji suareštavo 
ir išvežė iš sostinės.

Generolų klikai vadovauja 
gen. Juan Carlos Organia.

— Trys 
juntą” ir

Sugrįžę išSaigonas. — Sugrįžę iš 
antros bombardavimo nri- 
sijos prie pat Haiphongo ir 
Hanoi šiaurės Vietname, 
Amerikos lakūnai sako, kad 
jiems pavyko jau sunaikinti 
apie pusę žibalo šaltinių. 
Jie taipgi pastebėję, kad 
vietnamiečiai skubiai savo 
likusį žibalą iškelia į kitas 
vietas. Spėjama, kad greitu 
laiku bus leista iš oro nai
kinti ir minėtų miestų fab
rikus ir dirbtuves.
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JAV komunistŲ 
suvažiavimas

JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS 18-asis suvažiavi
mas Niujorke tęsėsi keturias dienas. Sesijos, posėdžiai 
vyko ne tik dienomis, o ir vakarais iki vėlumos. Suvažia
vimo šaukėjai nusamdė keturioms dienoms ne tik Webs- 
terio auditoriją (11 St., tarp 3-čios ir 4-osios Avenues, 
Manhattane), o ir visas kitas sales tame pastate ir visos 
buvo naudojamos; vieną dieną kai kuriems komitetų po
sėdžiams laikyti turėjo pereiti kiton, kaimyniškon sa.- 
lėn, nes čia nesutilpo. Tai parodo, kaip suvažiavusieji iš 
36 valstijų delegatai rūpestingai ir energiškai svarstė 
bendruosius reikalus, kuriuos suvažiavimo vadovai iškė
lė, ir kuriuos patys delegatai iš savo miestų ir rajonų 
atsivežė.

Apie šj suvažiavimą teks mums dar ne kartą rašyti, 
prie jo grįžti. Čia matome visųpirmiausia reikalą supa
žindinti skaitytojus su pačiais elementariausiais organi
zaciniais ir politiniais dalykais, kad jie turėtų prieš akis 
vaizdą viso to, kas ten dėjosi.
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MANDATŲ KOMISIJA pateikė pranešimą (suvažia

vimui baigiantis), ir jis sudarė tokį paveikslą: Suvažia
vime dalyvavo 213 delegatų ir 42 alternatai iš 36 valsti
jų (iš karto buvo sakyta, jog bus iš 40 valstijų delegaci
jos, bet iš 4 valstijų nebuvo).

Stebėtojų (observers) buvo 422. Stebėtojų tarpe bu
vo partinių, buvo nepartinių, pirmųjų, galimas daiktas, 
buvo dauguma. Buvo 14 broliškų delegatų: iš Kanados, 
iš Puerto Rico, iš Meksikos, iš Indijos ir iš Čilės. Į suva
žiavimą buvo pakviesta daug fraternalių delegatų, bet 
Valstybės departamentas nedavė vizos, neįsileido jų į 
Ameriką.

Delegatų sudėtis pagal amžių: apie 90 jų buvo jau
nesni kaip 35 metų amžiaus, kiti vyresni, tik trylika bu- 
vo delegatų, kurie partijai priklauso nuo pat jos įsikūri
mo. Bet stebėtojuose, atrodė, didesnis procentas buvo 
tokių, kurie partijai priklauso (ar priklausė) tuomet, kai 
ji kūrėsi. Tačiau ir stebėtojuose, mandatų komisija nu
rodė, buvo 168 asmenys tarp 18 ir 35 metų amžiaus.

Ką gi visa tai rodo?
Tai rodo, kad partijoje esama daug jaunų žmonių— 

studentų ir pramonės darbininkų. Per pastaruosius porą 
ar daugiau metų partija smarkiai paaugo nariais, ypa
tingai jaunesnio amžiaus nariais. Susidomėjimas komu
nistiniu judėjimu amerikinėse žmonių masėse didelis ir 
jis y is auga.

Suvažiavimas išrinko Nacionalinį Komitetą iš 80 na
rių. Jo priešakyn pastatyti Henry Winston — partijos 
pirmininkas, Gus Hali—generalinis sekretorius. Kol kas 
Nacionalinio Komiteto narių vardų partija neskelbia. 
Tenka pridurti, kad ir pats suvažiavimas nebuvo pilnai 
viešas ir tik tie jo dalyviai, kurie jau aiškiai žinomi kaip 
komunistai, operavo savo pilnais vardais ir pavardėmis.

Partija, reikia atsiminti, dar vis tebėra teisme. Val
džios organai ir fabrikantai, bei visokių kitokių įmonių 
savininkai, komunistus dar vis persekioja, jų nesamdo, o 
kurie dirba, tuos paleidžia iš darbų, jei tik kurį iššifruo
ja. Tuo būdu ir šis suvažiavimas vyko prie uždarų durų. 
Spaudai buvo paskirtas kambarėlis, kuriame suvažiavi
mo vadovai korespondentus dažnai informavo.
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BU VO ILGOKAI DEBATUOTA nauja partijos pro

grama. Gal būt dar bus viena konferencija sušaukta 
programos klausimu—galutinam jos užgyrimui Aišku, 
konferencija ims dėmesin visa tai, kas buvo pasakyta su
važiavime.

Priimta nauja partijos konstitucija.
Priimta daug visokiais klausimais rezoliucijų, bet 

jos nėra pats svarbiausias dalykas.
Suvažiavimas pasižymėjo pagrindinių visuomeninių 

reikalų dėstymo — aiškinimo gilumu. . .
Gi tokioje šalyje, kaip mūsų, visuomeninių klausimų 

yra labai sudėtingų, didelių, opių! Pagalvokime: JAV tu
ri apie 200 milijonų gyventojų. Tarp jų—apie 20,000,000 
negrų, milijonai jų beteisių ir tik pradeda kovoti už 
žmogiškas ir pilietines sau teises. Čia gyvena apie 10,- 
000,000 lotyniškai kalbančių žmonių—taigi vis tautinė 
mažuma, — meksikiečių, puertorikiečių ir kitokių; jie 
žiauriai išnaudojami. Yra nemaža indėnų, tikrųjų ame
rikiečių, taip pat prispaustų, išnaudojamų, baisiai nu
skurdintų. Komunistai negali į visa tai žiūrėti pasyviai.
Jie turi padėti toms tautinėms mažumoms įsigyti lygias 
teises su visais kitais amerikiečiais; padėti kovoti už 
žmogiškas teises. s

JAV yra tarptautinio kapitalo centras; ir čia pats 
tvirčiausias biurokratizmas darbo unijose. Jis eina iš
vien su pačiais žiauriausiais imperializmo atstovais, re
mia imperialistų plėšikiškas avantiūras.

JAV valdžia tęsia pražūtingą karą Vietname prieš

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KODĖL REIKIA KOVOTI 
Už PASAULINĖS 
TAIKOS IŠLAIKYMĄ? 
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Prašome pasiskaityti se
kamus faktus apie žmonių 
žudynes buvusiuose karuo
se, ir apie tai, kas būtų, jei 
šiandien kiltų pasaulinis 
branduolinis karas:

Per pastaruosius 5,500 metų 
pasaulyje įvyko 14,500 karų, 
vidutiniškai po 2-3 karus kas
met.

Pirmajame pasauliniame 
kare žuvo 10 milijonų žmo
nių, dvigubai daugiau suluo
šinta, milijonai mirė nuo bado 
ir ligų. Šis karas pareikala
vo tiek žmonių gyvybių, kiek 
visi karai Europoje per pa
starąjį tūkstantį metų.

Antrasis pasaulinis karas. 
32 milijonai žuvusių karei
vių ir karininkų, dar 25 mi
lijonai — civilių gyventojų. 
20 milijonai žmonių buvo su
žeista, 12 milijonų vaikų liko 
našlaičiais.

Vien tik šio šimtmečio ka
rams išleista daugiau kaip 4 
trilijonai rublių. Už juos bū
tų galima 50 metų nemokamai 
maitinti duona viso pasaulio 
gyventojus.

Karinės išlaidos mūsų pla
netoje dabar sudaro maždaug 
pusę visų kapitalinių įdėjimų 
į ekonomiką. Daugiau kaip 
20 milijonų žmonių tarnauja 
ginkluotosiose pajėgose, d a r 
100 milijonų žmonių dirba 
karinėse sferose. Septyni 
mokslininkai iš kiekvienos de
šimties vienaip ar kitaip da
lyvauja tyrimuose, susijusiuo
se su ginklavimusi.

Specialistų apskaičiavi
mais, po pačių pirmųjų ato
miniu smūgių žūtų 700-800 
milijonų žmonių. Vienos di
delės vandenilinės bombos 
sprogimo jėga yra didesnė už 
visų šaudmenų, panaudotų vi
suose iki šiol buvusiuose ka- 
,ruo$e, jėgą. ,

KĄ LIETUVOS 
STUDENTAI 
DARYS VASARĄ?

■ Lietuvoje (ir turbūt viso- 
je Tarybų Sąjungoje) įsigy
veno tokia graži tradicija: 
vasarą, kai aukštosios mo
kyklos užsikaro, studentai 
būriais vyksta iš miestų ir 
patai k a u j a “provincijai.” 
Bedirbdami, studentai kar
tu ir pailsi — jie moka su
sidaryti sąlygas smagiai 
laikui praleisti.

Rudenį, prieš mokyklų 
atidarymą, studentai grįž
ta į miestus ir pateikia pra
nešimus savo mokytojams 
ir mokyklų vadovams apie 
tai, ką jie vasarą atliko.

Labai gražus dalykas ! 
Lietuvoje, beje, tokia “tra
dicija” praktikuojama jau 
nuo 1951 metų.

Kaip gi bus šiemet? Ką 
dabar veikia Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentai? Į 
tai daug maž atsako neil
gas iš Vilniaus mums pra
nešimėlis, kurį čia paduo
dame skaitytojui:

Pagal aukštųjų mokyklų bei 
technikumų pareikštus pagei
davimus Lietuvoje šiemet 
veiks 80 darbo ir poilsio sto
vyklų, kuriose per visą va
sarą pabuvos apie 8 tūkstan
čius talkininkų. Studentai ir 
moksleiviai statys kolūkiuose 
įvairiausius pastatus. Didelės 
talkininkų grupės dirbs sta
tant Alytaus medvilnės kom
binatą, įvairius objektus Šir- 
vintuose, Jurbarke, Skuode, 
Elektrėnuose. •

Plečiasi jaunimo darbo ir 
poilsio stovyklų geografija. 
Astuoni būriai — 300 studen
tų vyksta j Kazachstaną. Jie

talkininkaus Kokčetavos sri
ties Ruzajevskos rajono tary
binių ūkių statybose. - Pirmą 
kartą Lietuvos talkininkai nu
keliaus ir į Sibirą. Šimtas Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto ir Kauno 
Politechnikos instituto Vil
niaus filialo studentų įsikurs 
darbo ir poilsio stovykloje 
Tiumenės srityje.

Šią vasarą studentų laukia 
ir plati kultūrinio- masinio 
darbo programa. Aukštųjų 
mokyklų meno saviveiklos 
brigados aplankys darbo ir 
poilsio stovyklas, organizuos 
kolūkiečiams koncertus, pa
skaitas. Valstybinės konserva
torijos 20 žmonių agitmeninė 
brigada pabuvo Kazachsta
ne, eilę koncertų surengs 
Tiumenės srityje.

Gauta apie 1,000. studentų 
ir technikumų moksleivių pa
reiškimų vykti į Taškentą 
miesto atstatymo darbams. 
Apie 400 Vilniaus pedagogi
nio instituto studentų dirbs 
pionierių stovyklose.

Šiemet vykstantiems į sto
vyklas jaunuoliams pirmą 
kartą bus įteikti specialūs 
ženkliukai. Stovyklų kolekty
vai lenktyniaus tarpusavyje. 
Nugalėtojai gaus LLKJS CK 
pereinamąją Raudonąją vėlia
vą.

Studentų vasaros talkoms 
šiais metais vadovauja prie 
LLKJS CK bei respublikos 
Aukštojo ir specialiojo vidu
tinio mokslo ministerijos su
darytas darbo ir poilsio sto
vyklų štabas.

Į NAUJĄ PENKMETĮ
Argentinos lietuvių laik

raščiui “Vaga” šiemet su
kako penkeri metai. Ta pro
ga laikraštis gavo daug 
sveikinimų — iš Argentinos 
ir iš kitų kraštų. Dėl viso 
to laikraščio kolektyvas'iš
spausdino (£ m. geg. 18 d.) 
raštą antrašte: “Vaga” į 
nauj ą penkmetį. Toliau 
skaitome:

Laikraščio redakcija “Va
gos” penkerįų metų sukak
ties proga nuoširdžiai sveiki
na visus laikraščio bendradar
bius, skaitytojus bei rėmėjus, 
ir linki geriausios sėkmės gy
venime ir darbuose.

Dėka geriausių Lietuvos sū
nų ir dukrų, atvykusių čia 
nuo Nemuno krantų, pastan
gų ir nuoširdaus pritarimo, 
“Vagai” jau nuo pirmųjų jos 
įkūrimo dienų buvo lemta gy
vuoti.

Kitaip ir būti negalėjo. Juk 
“Vaga” atstovauja didžiajai 
daugumai tėvynainių, kuriems 
teko liūdna emigrantų dalia 
ir kurių troškimus bei lūkes
čius atspindi.

Kiekvienam juk rūpi savoji 
tėvynė, kiekvienas seka jos 
gyvenimą, pasiekimus, pa
žangą. Džiaugiasi kiekvienu 
pastatytu namu, fabriku, mo
kykla ir pan. Juk visa tai 
mūsų brolių, seserių naudai. 
Ir ar galima šmeižti ir nie
kinti tėvynę, kuri kaip tikroji 
motina atiduoda savo vaikams 
tai, ką turi, ką gali? Aišku 
sąmoningas ir sąžiningas 
žmogus negali šmeižti tokios 
tėviškės. Suprantama, ir laik
raštis “Vaga” šmeižtų ne- 
skleis.

Šiandien žmonijai ir mums 
lietuviams iškyla didingas už
davinys kovoti už visuotinę 
taiką, už daugumos žmonių 
vienybę ir tarpusavio suprati
mą neatsižvelgiant į socialinę 
padėtį, ideologinius bei reli
ginius įsitikinimus.

Tik taikos sąlygomis žmo
nija tegalės sukurti materia
linį ir kultūrinį gerbūvį.

“Vagos” redakcija sveikina 
visus geros valios lietuvius ir. 
linki giedrių dienų po taikia 
padange. *

STAIGA MIRĖ
ELENA BRAČKIENĖ

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
birž. 22 d. laidoje) skaito
me tokį nekrologą:

šių metų birželio 18 dieną 
staigi mirtis išplėšė iš gyvųjų 
tarpo TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatę Eleną Brač- 
kienę.

Elena Bračkienė gimė 1936 
metais Kelmės rajono Tytuvė
nų miestelyje. 1953 metais ji 
baigė Šiaulių VIII vidurinės 
mokyklos septynias klases.

Tais pat metais ji pradėjo 
dirbti geležinkelyje. 1954 m. 
Elena tapo didelės Šiaulių 
“Vairo” dviračių - motorų ga- 
gamyklos kolektyvo nariu. 
Čia ji dirbo tekintoja - sriegių 
piovėja.

Elena Bračkienė buvo aukš
tos kvalifikacijos darbininkė, 
kukli ir nuoširdi draugė. Ji 
mielai dalijosi savo žiniomis 
ir patyrimu su jaunais gamyk
los darbininkais. Kai 1962 m. 
gamyklos kolektyvas pradėjo 
įsisavinti mopedų variklių ga
mybą ir į įmonę atėjo nema
ža jaunų darbininkų, E. Brač
kienė skyrė daug jėgų jų mo
kymui.

Elena Bračkienė aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje veik
loje. Ji buvo gamyklos mo
terų cecho tarybos, cecho 
profsąjungos komiteto narė, 
dirbo įmonės žaliavų ir me
džiagų taupymo komisijoje, 
buvo geriausia visuomeninės 
spaudos platintoja gamyklo
je. Jai buvo suteiktas komu
nistinio darbo spartuolės var
das. Kuklią ir darbščią dar
bininkę didžiai gerbė visas 
įmonės kolektyvas.

1966 metų birželio 12 die
ną Šiaulių apygardos darbo 
žmonės išrinko Eleną Brač- 
kienę TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputate.

Šviesus Elenos. Bračkienės 
atminimas ilgam išliks visų ją 
pažinojusių širdyse.

Koks likimas!..
Birželio 12 dieną Elena 

Bračkienė išrenkama į Ta
rybų Sąjungos parlamentą 
deputate, o birželio 18 d. ji 
miršta!..

Šiauliečiai, kaip praneša 
Elta, suruošė savo deputa
tei dideles, iškilmingas lai
dotuves. Buvo atvykęs iš 
Vilniaus Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo sekretorius S. Nau
jalis, pasakęs kalbą. Toliau:

Į susirinkkusius kreip i a s i 
“Vairo” gamyklos direktorius 
A. Narijauskas: Jis sako:

—Staigi mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo gerą draugę, 
TSRS Akščiausiosios Tarybos 
deputatę E. Bračkienę. Try
lika metų ji buvo mūsų įmo
nės kolektyvo narė, šauniu 
darbu, aktyvia visuomenine 
veikla ji nusipelnė visų pa
garbą. Mes visada prisimin
sime šią puikią gamybininkę, 
aktyvią visuomenininkę ir 
nuoširdžią draugę.

—Mes garbingai tęsime dar
bus, kuriuos tu nespėjai atlik
ti. Tu visada būsi mūsų min
tyse ir darbuose, — tuos žo
džius tarsi priesaiką velionei 
ištarė komjaunuolė S. Kurk- 
lietytė.

Mitinge kalbėjo “Vairo” 
gamyklos cecho Nr. 1, kuria
me dirbo E. Bračkienė, virši
ninkas S. Butkus, planavimo- 
ekonominio skyriaus viršinin
kas J. červinskas, miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas 
J. ščevinskas.

Skamba gedulingos melodi
jos. E. Bračkienės kapas pa
skęsta gėlėse ir vainikuose.

Sumaištis Atlanto Sąjungoje
Penkiolika valstybių, pri

klausančių Šiaurės Atlanto 
sąjungai, mėgino suregu
liuoti padarinius ir komp
likacijas, kurias sukėlė 
Prancūzijos išsto j i m a s iš 
NATO. Kaip tik šiam tiks
lui šių valstybių užsienio 
reikalų ministrai susirinko 
Briuselyje į specialią Šiau
rės Atlanto sąjungos tary
bos sesiją.

Vienas iš klausimų, kurį 
jiems teko išspręsti, buvo 
susijęs su reikalu rasti vie
tą didžiulei NATO vyriau
si j ai būstinei, esančiai Pa
ryžiaus apylinkėse. Išsto
dama iš NATO, de Golio 
vyriausybė pareikalavo pa
šaliu šią vyriausiąją būs
tinę iš Prancūzijos teritori
jos. Reikia pasakyti, kad 
vyriausiojoje būstinėje vy
rauja Amerikos generolai. 
NATO ginkluotųjų pajėgų 
vyriausiuoju vadu visada 
yra Amerikos generolas. 
Štai kodėl JAV vyriausybė 
šį de Golio reikalavimą pa
laikė “asmenine nuoskau
da” Amerikai. Juk vienas 
dalykas, kai nuomininkas 
butą keičia savo paties no
ru, ir visiškai kitokia jo 
nuotaika, kai jis nemanda
giai iškeldinamas.

Džonsono vyriausybė mė
gino protestuoti. Ji nurodi
nėjo, kad vyriausiosios būs
tinės iškėlimas iš Prancūzi
jos padarysiąs žalą NATO 
blokui strateginiu požiūriu, 
ir grasino išieškoti iš Pran- 
c ū z i j o s “nuostolius,” ku
riuos padarė perkėlimas. 
Sako, kad šis perkėlimas 
kainuosiąs pusę mili
jardo dolerių. Bet, įsitiki
nusi, kad de Golis' tvirtai 
laikosi savo nutarimo. Ame
rika pasiūlė apsvarstyti šį 
klausimą NATO sesijoje 
Briuselyje. Sesija nutarė 
perkelti vyriausiąją būsti- 
ę į Belgiją. Belgijos vy
riausybė labai nenoriai su
tiko priimti šį neramų nuo
mininką.

Antras klausimas, kuris 
buvo svarstomas NATO se
sijoje Briuselyje, buvo su
sijęs su Prancūzijos kariuo
menės (72 tūkstančiai žmo
nių) statutu Vakarų Vokie
tijos teritorijoje. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė ma
no, kad tolesnis Prancūzi
jos kariuomenės buvimas 
Vakarų Vokietijos teritori
joje prieštarautų jos suve
renumui, kadangi Prancū
zija išstojo iš NATO ir nuo 
liepos 1 dienos atsiima vi
sas savo ginkluotąsias pajė
gas iš NATO jungtinės ka
rinės vadovybės žinios. 
Briuselio sesijoje JAV vals
tybės sekretorius Ruskas 
pasiūlė sureguliuoti šį klau
simą taip: Prancūzija turi 
pasirašyti susitarimą, pa
gal kurį Prancūzijos ka

riuomenė, esanti Vakarų 
Voketijoje, automatiškai 
bus perduota NATO kari- Jį 
nei vadovbei, jeigu kils ko-^j 
kia nors nepaprastoji pa
dėtis.” • • fr.

Prancūzija kategoriškai 
atmetė šį pasiūlymą, nes \ 
jame slypėjo spąstai—Pran- 
cūzija gali būti “automatiš^ 
kai” įtraukta į kokį nors 
karinį konfliktą, sumanytą 
svetimais interesais. Juk$ 
todėl Prancūzija ir išstojo 
iš NATO, kad galėtų iš
vengti pavojaus, jog Ame
rika arba kas nors kitas ją 
įtrauks į konfliktus, kuriais 
ji nėra suinteresuota. Vie
nas iš dabartinės Prancū
zijos tikslų — užtikrinti są
lygas nepriklausomai užsie
nio politikai.

Tuo būdu, šis klausimas 
liko neišspręstas. Bet birže- " T 
lio 14 dieną Prane ū z i j o s 
vyriausybė paskelbė atšau
kianti iš Vakarų Vokietijos ' 
savo aviacijos dalinius, ku
rių personalas — 11 tūks
tančių žmonių. Užsienio' 
spauda šį Prancūzijos vy
riausybės žingsnį laiko ges
tu, kuriuo siekiama paro
dyti, jog Prancūzija nėra 
taip labai suinteresuota pa
likti savo kariuomenę Va- | 
karų Vokietijoje, kaip, gali- : ’ 
mas daiktas, įsivaizduojaK J 
Bona. Prancūzijos laikraš- 
tis “Komba” sieja šį pasku
tinį Prancūzijos vyriausy- 
bes nutarimą su įvyksian
čiu de Golio vizitu į Mask
vą. “Prieš atvykdamas į • 
Maskvą,—rašo laikraštis,— 
de Golis nori, kad viskas 
būtų aišku. Jis nori nužy-f 
mėti paskutinius Prancūzi
jos politikos kontūrus. Jis... 
nori' turėti visiškai laisvas • • • 
rankas, atsikratyti bet ku- 
rių įsipareigojimų NATO 
atžvilgiu ir bet kurių įsi-, 
pareigoj imu Vokietijos Fe- a 
deratyvinei Respublikai.”

S. Kūlikas

K. UNDRAIČIO 
PALAIKAI

Pernai Buenos Aires mies
te tragiškai mirė ilgametis. 
Argentinos lietuvių veikė
jas Kazimieras Undraitis. 
Praėjus vieneriems me
tams, argentiniečių lietuvių 
laikraštis “Vaga” išspaus
dino tokį pranešimą:

Prieš vienerius metus tra
giškai mirusio Argentinos lie-......
tuvių visuomeninio veikėjo 
Kazimiero Undraičio palaikai 
yra “Sarandi” kapinėse sek
cijoje 76-a, Ničė 46, raidė E.
Prie ničės yra marmurinė ur- V” 
na su paveikslu ir užrašu:

“VISADOS GYVENSI 
MŪSŲ ŠIRDYSE”

žmona Ona,
duktė Aldona, 

žentas Virgilijus ..T 
ir anūkė Nancy.

tautą, kuri mums niekad nieko blogo nepadariusią ir ne* 
žadančią padaryti.

Suvažiavimas, aišku, griežtai pasmerkė karą Viet
name, ir kovoja už jo baigimą, Suvažiavimus nutarė da
lyvauti visose svarbiosiose kovose ųž liaudies reikalus it 
už socializmo pergalę, dar mūsų laikais, <<< > > <

JAV Komunistų partija nėra didelė narių skaičiumi, 
bet jos darbų programa yra didelė ir plati.

ĮKALTINTA 15-KA^ 
KUKLUKSKLANIEČIŲ

Biloxi, Miss. — Federali
nė džiūrė apkaltino 15 tero
ristinio Ku Klūks Klano na
rių už padegančios bombos 
pagalba ' nužudymą negro 
veikėjo Hattiesburg mieste 
praėjusį sausio mėnesį. Visi 
jau suareštupti ir bus tei; 
siami. Šokim, trypkim, linksmi būkim!.. (J. Juknevičiaus nuotr.)
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Krislai iš Lietuvos
^Laiškas iš Vilniaus)

vienybė rinkimuose 
tiekimai Tarybų Lietu- 
e. kaip ir visoje Tarybų 
ungoje — dažnas reiš- 
ys. Beveik nė metų ne
eina be rinkimų. Per
buvo dveji rinkimai — 

asątfį j vietos Tarybas, o 
odžio mėnesį į Liaudies 
nūs. Šių metų rinki- 

i, įvykę birželio 12 d., 
o svarbiausi, nes rin- 
ne visos Tarybų Sąjun- 

> Aukščiausiąją Tarybą, 
is rinkimais Lietuvos 
bo žmonės pareiškė per 
o' išrinktus atstovus da- 
avimą visos Tarybų Są- 
gos aukščiausioje įsta
bų leidimo valdžioje, 
ikimai parodė didelį mū- 
liaudies vieningumą.

tip jau žinote, rinkėjų 
čius Lietuvoje pasiekė 
1,932,177 žmones. Iš jų 

kimuose dalyvavo 1.929.- 
rinkėjas arba 99.87%. 

bai vieningas buvo balsa- 
aas už kandidatus, nes 
eš ’kandidatus į Sąjun- 

5 Tarybą balsavo tiktai 
T rinkėjai, arba 0.04%, 
ieš kandidatus į Tautybių 
rvbą balsavo vos 946 rin- 
ji.’i arba 0.05%.
Šiaip atrodo, kad rinki- 
' rezultatai mažai kuo

.asi nuo kitų. Tačiau 
ne taip atrodo, jei pa

psime juos su pirmųjų 
trinių rinkimu rezulta- 

. Pirmieji rinkimai 1946 
cais vyko sunkiose šaly

se, kada daugelis buvo 
r kelis metus užsitęsu- 
>s hitlerinės ir nationalis
es propagandos įtakoje, 
^rikiuotos buržuazinių 

onalistu bandos terori- 
• ir žudė rinkimų akty- 
is, grasino visiems, kas 
rinkimus. Tokiose są- 

se dalyvių rinkimuose 
žimtis buvo tik 91.78%. 
reiškė, kad balsuoti ne- 
) apie 113,000 žmonių, 

alsavusiu prieš kandida
tu vo 4.62% arba dau- 

lu kaip 55,000 žmonių, 
ida prieš atskirus kandi- 
tus balsavo po kelis tūks- 
nčius rinkėju, tuo tarpu 
bar prieš atskirus kan- 
datus balsavo po kelis ar- 
, keliasdešimt rinkėju. 
it ir pokariniuose rinkl
iose visos nacionalistų pa- 
mgos, grasinimai ir žu- 
nės. kaip matote, turėjo 
lyginti vos menką povei- 
visos respublikos mastu 

tant. O per praėjusius 20 
Btu gyvenimas taip pasi- 
ite. kad ir didžiausi pe- 
nistai bei svyravusieji 
rr^tė ir suprato tarybinio 
eialistinio kelio teisingu-

Meluoja per akis
Eiliniame šlamštelyje, iš- 
Imingai pavadintame 
Baltic Anneal to United 
ations,” dinukiniai politi- 
etiai vapaliota apie neva 
'būrini atsilikimą Lietu- 
e. Tarn kitko sakoma, 
1 “Lietuvoje išeina tik 
na s kultūrinis žurnalas.
išeivijoje ju vra keli ir 
bando specializuotis sri-

Jau ir kain bebūtu- 
prinrates prie tu dipu- 

iu šmeižtu ir melagvs- 
negali susilaikyti nenu- 

es dėl tokio įžūlumo, 
labiau kad tai rašo ti- 
kurie negali nenriši

lti, kad buržuaziniais 
<ais Lietuvoje žurnalai 
galėdavo išsilaikyti, vie- 

po kito bankrutuodavo, 
jf laikėsi, tai tokie dva- 

ubagų leidiniai, kaip

“Švento Pranciškaus 
pelis” ir panašūs. O 

-literatūros žurnalai 
davo vienas po kito 
merdėjo, vos galus su ga
lais suvesdami.

Šiandien Lietuvoje eina 
daugybė įvairių kultūros 
sričių žurnalų. Bendro po
būdžio toks žurnalas yra 
“Kultūros Barai,” literatū
rai ir menui skirti žurnalai 
“Pergalė,” “Literatūra ir 
Menas,” o kiek atskirų sri
čių žurnalų, skirtų archi
tektūrai, dailei, medicinos 
d a r b u o tojams, kooperati
ninkams, bibliotekų darbuo
tojams, įvairioms mokslo 
šakoms ir t. t. Nuostabiau
sia yra jų tiražų didumas. 
Štai iliustruotasis žurnalas 
“Švyturys” turi 45.000 tira
žą, “Jaunimo Gretos”—70,- 
000, “Mokslas ir Gyveni
mas” — 165,000, “Tarybinė 
Moteris” — 181,000 egzep- 
liorių. Tai tiesiog nuo
stabu, kaip išaugo knygų, 
laikraščių ir žurnalų skai
tytojų skaičius. Bet tai su
prantama, nes vidurinį ir 
aukštąjį mokslą išėjo šim
tai tūkstančiu tų. kurie da
bartiniams dipuku politi
kieriams valdant būtu be
raščiais arba mažaraščiais 
piemenimis, bernais arba 
bedarbiais. Ne, ponai, savo 
purvinais ir kruvinais del
nais teisybės saulės neuž- 
dengsit!

Balsai iš naftalino
Kiek pavėluotai teko su

sipažinti su pono Stasio Lo
zoraičio prašmatniais išve
džiojimais vasario proga. 
Suprantamas buvusio už
sienių reikalu ministro išsi
ilgimas grįžti į savo seną 
ofisą, kad vėl galėtu priimi
nėti galingesniu kaimynų 
ultimatumus. Gi jam teko 
priimti ponų Lenkijos ulti
matumą ir išsižadėti Vil
niaus, o jo įpėdiniui buvo 
lemta priimti Ribentropo 
ultimatumą ir išsižadėti 
Klaipėdos krašto. Lietuvių 
tauta, kurią sudaro darbo 
žmonės, turi tikra nepri
klausomybe. Be reikalo po
nai Lozoraičiai. Sidzikaus
kai, Plechavičiai, Ambrozai- 
čiai ir panašūs svajoja anie 
jų ir jų bosų valiai priklau
sančios Lietuvos grįžimą.

Kaip tik tuo pat metu 
teko skaityti apie kitą seną 
politiką iš naftalino—Alek
sandrą Kerenskį ryšium su 
jo išleista knyga “Russia 
and History’s Turning 
Point.” Ir tas ponulis, jau 
susilaukęs 84 metu, kadai
se labai spritnus ir mand- 
ras. tebesanalioja apie pa
keitimus Tarybų Sąjungo-

rimti

arba

Ką gi, žmonėms iš naf- 
Jtalino sunku besuprasti re
alybe, bet liūdna tai, kad 
jie, dėdamiesi esą autorite
tai ir žinovai, suvedžioja 
tuos mažiukus, ypač jauni
mą. ir patarnauja reakcijos 
tikslams, 
pikti ir 
pavojingi.

O tie tikslai vra 
žmonijai baisiai

J. Paliukonis
Vilnius, 1966.VI.17

Amer. kareivis bandė 
bomba susisprogdinti

Detroitas. — Tik 17 metų 
kareivis Robert A. Maiale 
pabėgo iš armijos ir namie 

bandė susisprogdinti. Jis 
neapkenčia militarinės tar
nybos ir dabartinio Vietna
mo karo. Jis yra vedęs, turi 
žmoną ir vienerių metų sū- 
nelj.

Chemijos mokslų daktare
Štai ji beveik pusvalandis I penkios naujos seleno de- 

aiškiai, sklandžiai kai b a. | guoninės rūgštys, 
Jos teiginiai, rankų mostai, 
pabrėžiantieji juos, tokie 
išraiškingi, įtikinantys, kad 
daugelis sėdinčiųjų senyvi 
ir pagyvenusio amži aus 
žmonių linkteli galvomis.

Po keliolikos minučių ji 
baigia kalbėti. Tru m p a i 
peržvelgia susirinkus i u s. 
Atsako į pasipylusius klau
simus. O dar po keliolikos 
minučių įvyksta pertraukė
lė, kuriai pasibaigus, balsų 
skaičiavimo komisija skel
bia, jog Vilniaus universite
to mokslinė taryba — dvi
dešimt šeši žymūs chemikai 
ir fizikai — vienbalsiai nu
tarė suteikti kaunietei Vac
lovai Zelionkaitei, Kauno 
Politechnikos instituto fizi
nės ir koloidų chemijos ka
tedros docentei, chemijos 
mokslų daktarės laipsnį.

Universiteto d i džiojoje 
chemijos auditorijoje pasi
girsta plojimai, pasirodo 
gėlės — juk tai pirmoji Lie
tuvoje moteris, kuri apgynė 
chemijos mokslų daktarės 
disertaciją.

Kokios dienos labiausiai 
įsimintinos jaunos moksli
ninkės gyvenime? Ju daug. 
Vaclovą brangina kiekvie
ną.

...Kiekviename chemijos 
vadovėlyje yra Mendelejevo 
lentelė su joje, pažymėtu se
lenu, plačiai naudojamu re
tu elementu. Jau ir dabar 
puslaidininkiai, radiotech
nikai, fotoelementai negali 
be jo išsiversti. O selenas 
mažai ištirtas.

Paprastai kiekvieną ieš
kantį žmogų domina tai, ko 
kiti nerado, nesukūrė.

Viskas aišku — seleno 
deguoniniai junginiai.

Laboratoriją, kurioje dir-

iki šiol 
nežinomos pasauliniam che
mijos mokslui. Tai faktas. 
Anksčiau jų buvo atrasta 
tik trys.

Padarius tokį atradimą, 
galima ir lengviau atsi
kvėpti. Bet selenui, kurio 
moksle, technikoje laukia 
didelė ateitis, reikia suteik
ti platesnę “žaliąją gatvę”.

Taip praturtėjo seleno 
chemija.

Kai Zelionkaitė buvo ne
organinių medžiagų techno
logijos specialybės studen
tė, profesorius J. Janickis 
jai ir bendradarbiams dės
tė fizine chemija, dirbo se
leno srityje, vadovavo Ze- 
lionkaitės moksliniam dar
bui. Ir kas galėjo prieš aš
tuoniolika metų pagalvoti, 
kad kuklus studentiškas 
darbelis po kiek laiko bus 
daktaro disertacijos dalis, 
kad seleno junginiu tyri
mu pradžia ateityje bus di
dele sėkme apvainikuota.

Susikaunę, ramūs veidai.
—Pagaliau įveikėme tas 

“chemijos džiungles”.
Jų kalba tariant, “chemi

jos džiunglės” —tai seleno 
deguoniniu junginių susida
rymo ir skilimo reakcijos. 
Daugelis mok slininku ir 
ir anksčiau bandė jas, tirti, 
bet nesėkmingai — nebuvo 
visapusiškos analizės meto
dikos. Pagaliau sukurta ir 
nauja, poliarografinė, ana-

Knygų pasaulyje

gaiš instituto cheminės 
technologijos fakulteto apK 
rajame ąukste-ziun : / 
rėš rytus ir pietry^®į 
visur, apstatyta 
mėgintuvėliais?. Stttjpro^^: 
rium J. Janickiū?
E. Pacausku, , aspi^@hM^ 
R. Likšiene, J. Š'ūWieH^^I 
Kudarauskiene- 
dirbti. • ‘‘ -.x

Kaip gimsta atrądir^ąB?h 
Čia recepto nėra.
mai seka vieni po k.ii$£ DŪįįL 
ta kolbos, mėgintuvėliai.; 
Bet ir naujausi chėmi-i 
jos vadovėliai ‘ vidurinėms 
bei aukštosioms mokyk
loms, ir storiausi žinynai, 
kuriais domisi daktarai, 
profesoriai, akademi kai, 
tampa nep ilnaverčiais. 
Naujausia pataisa... Tuose 
paprast u o s e mėgintuvė
liuose, kurie tūkstantinių 
bandymu metu karščiu svi
lindavo Vaclovos ir jos ben
dradarbių pirštus, atsirado

R

&

i

...Jaunoji Kauno moksli
ninkė žinoma ir užsienyje. 
Katedra, savo darbais sele
no tyrimo srityje pirmau
janti šalyje, palaiko ryšius 

daugelių žinomų užsienio 
mokslininkų. Dar prieš de
vynerius metus pirmasis 
užsieniečiu su V. ZelionkaL 
tės. darbais susipažino nor- 
vegąs O. Fosas. Savo mono- 
.graf ijo j, išspąusdiritoi Jūng.

Aito. . . ■fi-s??*4'-''.'vM.,.

^•ezuitatWrW-mm, savo ,

’Pastaruoju metu seleno 
chemijoje; vyksta pervcrs- 
iffiąs" < Čia' nemažas ? nūopel-

hronti^p^nn^pw
Kauno 'mokslininkę* .'į, „pir
maujančių .šiosžsriti’eš spe
cialistų gretas.- . - ’ . ■

Valstiečio dukra tapo 
chemi j os mokslų daktare. 
Tai dėsningas tarybinio gy
venimo įvykis. Vaclovos Ze- 
lionkaites tėvai, kolūkiečiai 
iš pakaimės, žinoma, net 
nesapnavo, jog jų duktė pa
kils į tokias mokslo aukštu
mas,,

B. Jursė

Naujas susitikimas su 
Juozu Vareikių

Juozo Vareikio, žymaus 
mūsų Komunistų partijos 
veikėjo, paveikslą atkuria 
biografinė apybraiža, kurią 
išleido Maskvos politinės 
literatūros leidykla.

Apybraižos autorius, Vo
ronežo Valstybinio univer
siteto docentas D. Lapo, pa
sakodamas apie šį nuosta
bų žmogų, kartu pasakoja 
ir apie tuos partijos ir ša
lies gyvenimo įvykius, ku
riuose aktyviai dalyvavo 
Vareikis. Skaitytojas pir
miausia susipažįsta su juo 
nedideliame fabrikų mieste 
Podolske netoli Maskvos. 
Šio šimtmečio pradžioje, 
ieškodamas uždarbio, kartu 
su savo nemaža šeima čia 
apsigyveno valstietis iš Lie
tuvos Mykolas Vareikis. 
Vienas jo sūnus—Juozas— 
pradėjo mokytis amatų mo
kykloje. Juozas gerai piešė. 
Susitikimai su pažangiais, 
revoliucingai nusiteikusiais 
darbininkais, žinomu daili
ninku Polenovu, kurio stu
diją lankydavo jaunasis 
Vareikis, plėtė jo akiratį. 
Jis daug skaitė, mokėsi.

Juozas Vareikis dalyvavo 
streikuose ir revoliucinėse 
gegužinėse, platino pogrin
dinius lapelius, atlikdavo 
vietinės bolševikų organiza
cijos užduotis. Į partiją jis 
įstojo 1913 metais, kai jam 
tebuvo devyniolika metų. 

’ Nuo to laiko jis pasišven
tė revoliuciniam darbui. 
Mes matome jį dalyvaujant 
1917 mętų revoliuciniuose 
ivvlpuęse Jpkąterinosjave. 
Veiiatf’ Juozas vadovauja 
RKP (b)> Donbcko1-Krivoj 
Rogo kp,rųitętyii. ( Simbirako 
partinei organiŽaciiai, da- 
dvvauia-'partljos-VIII- suva- 
žiayįftie. Be galo atidžiai j bai ir šiandien tebegyvi 
i iš';. lyląitsb^i V." Lenino kal- 

iš suvažia- 
vimo'.tribūnos, b" grįžęs iš 
suvažiavimo rašo pratarmę 
brošiūrai sū V; Lenino pra- 
nęšimįiS'^Ąnie darbą kai
me.”' "šios Simbirske išleis
tos ■ brošiūros egzempliorius 
buvo nusiųstas Vladimirui 
Ipciųi ir dabar laikOmas^V. 

; biblio teko j e Krem-

■ *-?Pa'feibfeįgtis.<pilietiniam kg- 
ruų Juožaš Vareikis; dirbo 
Kaukaze; Ukrainoje,. Tur
kestane, : Pavolgyję, „ Voro
neže ; ir • Tolimuosiuose Ry
tuose. ‘ Dirbdamas trečio
jo dešimtmečio prad ž i o j e 
partinį darbą Baku mieste, 
jis dalyvavo pirmajame Vi
sasąjunginiame Tarybų su
važiavime, kuriame buvo 
išrinktas į TSRS Centrinį 
vydomąjį komitetą.

Vareikis praėjo didelę 
bolševiko-leniniečio mokyk
lą, jis buvo labai išsilaivi- 
nęs marksistas, gerai nusi
manė literatūroje. Jis daug 
rašė, spausdino rašinius 
laikraščiuose ir žurnaluose. 
Kad ir kokį aukštą postą 
beužimdavo Vareikis, jis 
niekad neapleisdavo litera
tūrinio darbo, derino jį su 
labai svarbiais partiniais 
ir valstybiniais reikalais. 
Pavyzdžiui, yra žinoma, 
kad Voroneže, kur Varei
kis vadovavo partijos sri
ties komitetui, jis per sep
tynerius metus parašė apie 
40 knygų ir brošiūrų, daug 
straipsnių žurnalams ir 
laikraščiams. Jis rašydavo 
apie svarbiausius marksiz
mo-leninizmo teorijos, soci
alizmo statybos ir tarptau
tinio komunistinio judėjimo 
klausimus.

Su didele meile Vareikis 
kalbėdavo apie Leniną, apie 
jo priesakų įgyvendinimą! 
“Leninas! Vien tik šis žo
dis reiškia naujos žmonijos 
istorijos pradžią.”

1934 metais Vareikiui su
kako 40 metų. “Tavo gyve
nimo kelias,—rašė sveikin
damas jubiliatą, Voronežo 
laikraštis “Komuna.” — tai 
didis universitetas. Tu išau
gai nuo paprasto Podolsko 
gamyklos tekintojo iki mū
sų didžiosios partijos stam
bios organiacijos vadovo ir 
jos generalinio štabo na
rio.” O po penkerių metų 
Juozas Vareikis tragiškai 
žuvo. Iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų jis buvo ty
ras bolševikas, ištikimas 
partijos kareivis.

Tokiais žmonėmis, rašo 
autorius apybraižos pabai
goje, mūsų šalis, mūsų par
tija gali didžiuotis. Jų dar- 

žmonių širdyse ir žygiuose.
G. Taranovičius

Lietuvis kunigas davė 
De Gaullei komuniją

Leningradas. — Birželio 
26 d. čionai įvyko keistos 
ceremonijos ryšium su 
Prancūzijos prezidento de 
Gaulle atsilankymu. Mažy
tė katalikų bažnytėlė prisi
pildė senomis moterėlėmis. Į 
bažnyčia atvyko de Gaulle, 
pasimeldė ir priėmė komu
nija, kurią jam suteikė lie
tuvis kunigas Juozas Pavi- 
lonis.

Ta proga kunigas Pavilo- 
nisrpagyrė de Gaullę, kad 
jis kovoja prieš karą ir sie- 
k i a draugiškų santykių 
tarp Prancūzijos ir Tarybų 
Sąjungos.

Worcester, Mass.
Apie viską

Birželio 4 d. Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugystės 
banketas buvo gražus di
džiojoje Olympia Parko sa
lėje. Oras buvo gražus, tai 
ir svečių buvo visi stalai 
apsėsti. Čia ir auksinis ju
biliejus buvo atžymėtas vei
kėjų Marijonos ir Jono Pet
kumi.

Buvo graži dainų progra
ma, kurią atliko aidiečiai 
Ona Dirvelienė, Irena Janu- 
lienė, Helen Janulytė-Smith, 
Jonas Sabaliauskas ir Al
bertas Daukšys. Akompa- 
nistai buvo Helen Janulytė- 
Smith pianu ir Aido Choro 
mokytojas Jonas Dirvelis 
smuiku.

Visi svečiai praleido gra
žią popietę su linkėjimais 
jubiliatams sveikiems su
laukti deimantinio jubilie
jaus.

•

Mirė Marytė Kižienė, ke
lerius metus sirgusi. Pa
laidota birželio 16 d. Vil
ties kapinėse. Liūdesyje 
paliko savo gyvenimo drau
gą Juozą Kiži ir dvi dukras 
ir keletą anūkų.

Marytė, kai buvo sveika, 
daug metų dainavo Aido 
Chore ir daug veikė visose 
pažangiųjų organizacijose. 
Visi liūdime jos netekę. 

. f

Gerbdamas ją, Aido Cho
ras ją palydėjusius į am
žiną poilsio vietą užkvietė 
ant pietų.

Tegul būna jai lengva že
melė, o jos artimiesiems — 
mūsų visų užuojauta.

•

Liepos 3 d. daug Worces
ter! ečių ruošiamės važiuoti 
į didžiulį;; “Laisvės” metinį 
niknika į R am o va Parką, 
Montello, Mass. Kadangi 
liepos 4 yra Amerikos Na
cionalinė šventė, tai visi tu
rėsime daug laisvo laiko. 
Ta proga ten suvažiuos 
daug svečiu, kur visi galė
sime gražiai praleisti dieną 
ir susitikti su mūsų drau
gais.

Taipgi bus malonu girdėti 
pražių dainų, kurias atliks 
Hartfordo Laisvės Choras, 
vadovaujamas Wilma Ho- 
lis, ir mūsų Aido Choro 
šaunusis duetas Irena Ja- 
nulienė ir Helen Janulytė- 
Smith. Ju dainų repertua
ras susidės iš Lietuvos 
kompozitorių kūrinių. Jos 
praėjusią vasarą buvo Lie
tuvoje ir ten daugelį vieto
vių lankydamos dainavo, ir 
nėr televizija. Bus miela 
šiame didžiuliame piknike 
girdėti tą gražų dainavimą.

J. M. L.

r.-.-:!.:
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Prez. De Gaulle žada 
aplankyti ir Kambodžą

Maskva. — Paskelbta, 
kad viešėdamas Tarybų Są
jungoje Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle pasiuntė 
asmenišką laišką Šiaurės 
Vietnamo prezidentui Ho 
Chi Minh. Nors laiško turi
nys neskelbiamas, bet vi
siems aišku, kad de Gaulle 
jame kalba apie Vietnamo 
karą.

Taip pat pranešama, kad 
greitoje ateityje preziden- 
t a s de Gaulle aplankys 
Kambodžą, kur irgi, žino
ma, bus kalbama apie Viet
namo karą.

Lawrence, Mass.
Daugelis klausinėja, kaip 

apskričiu piknikas, atsibu
vęs Maple Parke, pavyko. 
Tenka pasakyti, kad gerai 
pavyko, bet raportai dar 
nesutvarkyti. Būtu gerai, 
kad pikniko komisijos na
riai suvažiuotų į Maple 
Parką ir raportus pilnai su
tvarkytų ir spaudoje pa
skelbtų. Maple parkas davė 
piknikui vietą veltui ir nuo 
gėrimų pusę pelno skyrė 
piknikui

Dabar ruošiamės važiuo
ti į “Laisvės” pikniką liepos 
3 d. Montello, Mass. Pasam
dytas didelis busas. Visi tie, 
kurie užsiregistr a v o va
žiuoti busu, nesivėluokite, 
būkite prie L. U. Klubo sve
tainės, 41 Berkeley St. kaip 
11: 30 ryto.

V, Kralikauskas
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J. Petronis

Paskutinė Augustino Džiugo valia
(Pabaiga)

Sekėsi man ir asmeninia
me gyvenime. Nedaug te
praėjo laiko, ir mane įsimy
lėjo šeimininkė. Jos meiles 
aš nesipurčiau, man nieko 
negailėjo. Tad buvau ir po
niškai papenėtas, ir šiltai 
paguldytas, ir meiliai apka
bintas. O viską, ką uždirb
davau, kimšau į savo kap
šelį. Taigi ko man daugiau 
reikia ? Nieko. Galima 
spiauti į visas unijas, soci
alistus, organizuotus darbi
ninkų judėjimus!

Kartais prisimi n d a v a u 
Lietuvoje likusį brolį, be 
atokvėpio knisantį savo va
laką, ir sau vienas nusišyp
sodavau: “Geriau gera gal
va ant pečių, negu valakas 
makalynės.”

Bet vieną dieną padangė
je pasirodė nerimastingi de
besėliai: atėjo laiškas nuo 
Monikos. Tas popierius bu
vo ne rašalu, o, sakyčiau, 
širdies krauju parašytas. 
Monika rašė, kad dukrelė 
gražiai auganti, jau bėgio
janti, maldavo mane pasi
imti jas abi į Ameriką, pra
šė gelbėti nuo skurdo ir 
sarmatos, priminė visas ma
no priesaikas, žadėjo amži
nai mylėti, kaip mylėjusi, 
ir kartu grūmojo dangaus 
kerštu, jei aš ją užminsiąs.

Neskubėdamas perskai
čiau laišką kartą, paskiau 
dar kartą. “Blogi reikalai,— 
pamąsčiau, — ką pasakytų 
man šeimininkė užtikusi to
kį laišką. Tikras kiaulė tas 
Stanislovas, kad davė Mo
nikai mano antrašą.”

Šeimininkei, žinoma, ne- 
pasigyriau. Laišką slapčia 
sudeginau ir net pelenus iš- 
žarsęiau, kad nė mažiausios 
žymės neliktų. Laišką, tie
sa, sudeginau, atsakymo Mo
nikai neparašiau, tačiau į 
širdį įslinko didelis neri
mas. Po kiek laiko gavau 
antrą Monikos laišką, pas
kiau ir trečią. Jie buvo dar 
labiau, negu pirmasis, sulie
ti ašaromis, su dar grau- 
desniais maldavimais. Ir į 
tuos laiškus neatsiliepiau, ir 
juos, kaip pirmąjį, sudegi
nau. . ..

Prie šio nemalonumo pri 
sidėjo dar vienas, netgi 
biauresnis. Už skebavimą 
kriaučiai streikininkai kar
tą patogioje vietoje mane 
patykojo ir taip iškaršė kai
lį, kad savaitę tik stačias 
miegoti galėjau. Ne tik iš
karšė, bet dar ir įspėjo: jei 
nesiliausiu išdavinė j ęs dar
bininkus, kitas pasimaty
mas būsiąs nepalyginamai 
liūdnesnis.

Taigi Brukline pasidarė 
karšta. Kiek, pasveikęs, ty
liai susigobiau viską, ką tu
rėjau susitaupęs, ir, niekam 
žodžio netaręs, dingau iš 
Bruklino, kaip anais metais 
dingau iš Lietuvos. Parau
dus, galvojau, manoji šeimi
ninkė, papuldinės ir nusira
mins. Juk negaliu aš dėl 
jos meilės, kuri, atvirai kal
bant, jau buvo bepradedan
ti nubosti, rizikuoti savo 
galva.

Jau seniai žinojau, kad 
Čikaga — šaunus miestas, 
kad jame galima sumėtyti 
pėdas taip, jog ir šuo nesu- 
las. Aš Amerikoje buvau 
jau nebe naujokas — žino
jau, kaip gyvenime vartytis. 
Ir štai žengiu gaudžiančia 
Čikaga. Su savo adata, 
pluoštu dolerių ir išmanin
ga galva tariausi nepražū- 
siąs. Ir nepražuvau. Tuoj 
pat susiradau žmogų, ieš

kantį kompaniono kriaučiš- 
kai šapai atidengti. Siuvyk
lą atidarėme jo vardu. Sa
vo pavardės, suprantama, 
afišuoti negalėjau ir neno
rėjau. Persikėlęs į Čikagą, 
mečiau rašęs laiškus ir bro
liui, bijodamas, kad jis ir 
vėl neišduotų manęs Moni
kai. Taip visus nemalonu
mus laimingai palikęs užpa
kalyje, vėl pasijutau ramus. 
Turėdamas šapą, pats ma
žai bedirbau. Iš tikrųjų, 
kam gi pačiam plėšytis, jei
gu darbininkai siūlyte siūlo
si? Tegu jie dirba. Aš, jei 
reikės, spėsiu prisiprakai- 
tuoti.

Biznis ėjo gerai, kompani
onas pasitaikė žmogus pa
dorus. Todėl kiekvieną sa
vaitę galėdavau po tam tik
rą sumelę atidėti juodai 
dienai. Čikagoje, kaip ir 
Brukline, su pažangiečiais 
draugysčių vengiau, “Vil
nies” ir “Laisvės” nė į ran
kas neėmiau. Dėl mados 
pavartydavau “Draugą,” ir 
to man visiškai pakakdavo. 
Pinigų be reikalo nešvais
čiau, bet savo malonumams 
jų negailėjau. Tiesa, kai ka
da, ypač prie vyno butelio 
restorane pietaujant, nei iš 
šio, nei iš to imdavo ir pra- 
busdavo sąžinė: “Augusti
nai, ar žinai, kaip laikosi 
tavoji duktė, tavoji Moni
ka?” Tačiau į aštresnius 
ginčus su sąžine nesileisda- 
vau, tuoj pat pasistengda
mas ją nuraminti stikline 
ar dviem stipresnio mūnšai- 
no; Ir vėl gyvenimas toliau 
tekėdavo ramiai, be dides
nių sukrėtimų.

Buvau aš žmogus tikintis. 
Retkarčiais nueidavau į 
bažnyčią, nepagail ė d a v a u 
atidėti dolerį kitą jos reika
lams: tegu dievas man at
leidžia, jeigu gyvenime kar
tais ir ne taip dariau ar da
rau, kaip reikia...

Nė nepajutau, kaip pra
bėgo patys geriausieji me
tai, nė nepastebėjau, kaip 
pražilo paausiai, nusmuko 
kakta. Reikėjo skubėti ves
ti, bet metai iš metų tą 
klausimą atidėli o j a u, nes 
ir šeimos rūpesčių bijo
jau, ir mylėti jau nebemo
kėjau. Pasitenkindavau 
draugyste tokių moterų, 
kurios per daug savęs ne
brangino, o man jokių iš
ankstinių sąlygų nestatyda
vo.

Bet kuo arčiau į senatvę, 
tuo dažniau galvą užplūs
davo netikėtos mintys. Na, 
kad ir tokios. Ieškojai, Au
gustinai, lengvos duonos — 
turi. O kas iš to? Geidei, 
Augustinai, pinigų — prisi- 
kimšai kapšį. O kas iš to? 
Baideis, Augustinai, šeimy
ninių rūpesčių—išvengei jų. 
O kas iš to? Ilgai mąsty
davau taip atsakyti: o gi 
tas, kad esu laimingas, kaip 
retas kuris.

Tačiau mintys staiga ap
siversdavo aukštyn kojom 
ir sunku būdavo save tuo 
įtikinti. O ar tikrai, Augus
tinai, tu esi laimingas? Ar 
tikrai?

Tas negirdimas balsas 
mane nuolat ir atkakliai 
tardydavo. Valandų valan
das praleisdavau, svarsty
damas tą įkyrųjį klausimą— 
ar tikrai. Ir pagaliau tu
rėdavau prisipažinti, jog 
nesu toks laimingas, koks 
norėčiau būti, .nors prakai
to neliejau, pinigų pilna ki
šenė, didelių rūpesčių netu
riu.

Tai ko gi mano laimei iš 
tikrųjų stinga? Šis klausi-

mas nuolat kankindavo ma
ne naktimis, kai visiškai 
vienas įtūnodavau savo ty
liame kambaryje. Ir tik ne
greit supratau, jog man 
stinga artimo žmogaus, ar
timo draugo, bičiulio. Su
pratau, jog aš būčiau tikrai 
laimingas, jei gūdžią nak
ties tylą sudrumstų myli
mos moters balsas, vaiko 
juokas, nuoširdaus bičiulio 
žodis. Deja, nei žmonos, 
nei vaikų, nei anūkų, nei 
draugų. Vienų aš pats išsi
žadėjau, kiti — manęs. Ir 
štai likau vienas, niekam 
nereikalingas, niekieno ne
mylimas ...

Negi aš jau niekam nebe
reikalingas ? Ir negi niekas 
manęs nebemyli? O Moni
ka? Gal būt, dar neišblėso 
jos širdyje buvusi meilė... 
O duktė? Ji, tikriausiai, 
norėtų turėti tėvą, kurio jai 
nebuvo lemta pažinti...

mė...

BALTIMORE, MD.

Kažin kiek jai dabar metų, 
mąstydavau. Apie trisde
šimt — maždaug tiek pat, 
kiek aš čia — Amerikoje. O 
motina sopuling i a u s i o j i, 
kaip greit prabėgo gyveni
mas!

Grįžti pas jas... grįžti 
kuo greičiau... Gal dar 
spėčiau, nors ir pavėluotai, 
paragauti tikrosios laimės, 
gal išpirkčiau bent dalį sa
vo nuodėmių.

Ir staiga tvirtai apsispren
džiau: grįžtu pas jas. Tuoj 
pat pardaviau savo šapos 
dalį kompani jonui, susikro
viau lagaminus ir sėdau į 
laivą.

Mano sugrįžimas visą kai
mą baisiai nustebino, nes 
ne vienas galvojo, jog ma
nęs jau ir gyvo nebėra.

— Na, ir susibaigei tu, 
Augustinai, — ne pagal me
tus ! — kraipė galvą Stanis
lovas, kai mes iki soties iš- 
sibučiavome. ,— Kas su ta
vim nutiko ?

—Geriau neklausk,brolau, 
tyliai tariau jam, kai mūsų 
negirdėjo pašalinė ausis. — 
Verčiau pasakyk, kur Mo
nikai, kur jos duktė?

—Tikrai nežinau, bet, ro
dos, abi Panevėžy gyvena. 
O tai taip ir likai vienas 
kaip kelmas.

—Taip jau atsitiko, Sta
nislovai, — nelinksmai atsi
dusau aš.

Vėl, kaip ir prieš trisde- 
“šimt metų, pasistačiau sek
lyčioje siuvamąją. Pasista
čiau ne dėl pinigų, — jų 
parsivežiau pakankamai, — 
o dėl to, kad turėčiau kokį 
nors užsiėmimą. Tačiau siu
vau mažai. Daugiau gai- 
šau, važinėdamas į Panevė
žį, kur (tikėjausi su jomis 
susitikti. Tik ilgai tai man 
nepavyko.

Jų adresą sužinojau greit. 
Daug kartų aš ėjau prie jų 
namelio, bet, dar nepalietus 
durų rankenos, mane staiga 
apimdavo neįprastas jaus- 
mas, kažkoks baimės ir gė
dos mišinys, ir aš atatups
tas skubiai traukdavaus at
gal. Ilgas valandas iš tolo 
stebėdavau itas masinančias 
duris, laukdamas, kada pro 
jas išeis Monika arba duk
tė. Kelis kartus teko1 ir vie
ną, ir kitą pamatyti. Mo
nika jau gerokai buvo sens
telėjusi, bet ne taip baisiai 
kaip aš, o duktė — žydėte 
tebežydėjo ir buvo į motiną 
taip panaši, kaip iš akies 
traukta.

Kartą, giliai susimąstęs, 
stovėjau prie jų durų ir, 
kaip paprastai, nesiryžau 
patraukti rankenos.

— Ko čia tas žmogus sto

vi?—išgirdau užpakaly sa
vęs balsą.

Tai buvo jos, Monikos, 
balsas. Širdis man pašoko iš 
vietos, o kojos prišalo prie 
žemės. Pagaliau šiaip taip 
atsigręžiau ir iš visos jėgos 
surikau:

—Monika!
Nežinau, ar ji išgirdo šį 

mano šūksmą — aš pats jo 
negirdėjau. Monika žengė 
žingsnį atgal, tartum būtų 
išvydusi siaubingą šmėklą.

—O dieve, —suvaitojo,— 
ar tai tu?

>—Aš, Monika... aš. Au
gustinas ...

—Ne! Tu—ne Augusti
nas, — po valandėlės su
šnibždėjo ji.—Mano Augus
tinas buvo jaunas, gražus, 
geras. Bet jis seniai mirė, 
aplaistytas mano ašaromis. 
Tu — žmogus, kuris mane 
nuskriaudė, į vargus nustū-

—Monika, atleisk, — vir
pėjau aš.—Aš parvažiavau 
pas tave. Visi (tavo- vargai 
pasibaigs. Mano kišenės pil
nos dolerių.

.—Kas iš tavo dolerių? 
Man reikėjo tavęs tada, 
prieš trisdešimt metų. O 
dabar...

Tą minutę atsidarė du
rys. -

Mano duktė, mano antro
ji Monika, taip pat žengė 
žingsnį atgal.

—Mama, ko prasidedi su 
bepročiu? Aš jau seniai 
pastebėjau, kad jam gero 
šulo trūksta •— kažko vis 
slankioja apie mūsų namus.

Ir abi dingo už durų. 
Brakštelėjo spynoje raktas.

O aš? Aš likau stovėti su 
perverta širdimi... Aš—ne 
Augustinas, aš — skriaudė
jas, aš—beprotis...

Atsisėdau ant akmenio ir 
ilgai verkiau. Pirmą kartą 
gyvenime verkiau. Štai 
prie kokios pabaigos paga
liau atvedė mane mano pro
tingoji galva... >

Taip, prie pabaigos, nes 
gyventi nebėra prasmės. 
Kas iš to, jeigu dar ir trū
nysiu it p u ve k as metus, 
antrus, trečius... Kas iš 
to ? Gana! Tegu užims pa
saulyje mano vietą žmo
gus, ir toks žmogus, kokiuo 
aš, prieš kapą stovėdamas, 
norėčiau būti.

Štai ir visa mano išpa
žintis. Kaip jau pradžioje 
sakiau, ją parašiau ne sau— 
kitiems, kurie po manęs gy
vens. Gal vienas kitas, 
ją paskaitęs, ir susimąstys.

Kartu su šiais popieriais 
prie manęs žmonės ras ir 
testamentą. Jame aš smul
kiai nurodžiau kam ir ką 
palieku, o taip pat ir tai, 
jog Stanislovas, jei jis su
galvotų pastatyti man ant
kapį, tegul įsako mano var
dą iškalti užpakalinėje ak
menio pusėje. Ėjau gyve
nime ne į tą pusę, kur rei
kia, tebūnie ir mano pavar
dė ne toj pusėj, kaip visų. 
Nepagalvokit, kad tai išpro
tėjusio žmogaus užgaida, 
ne. Tai—paskutinė Augus
tino Džiugo valia.

Iš įvykusio “Laisves 
naudai pikniko

Diena birželio 19 buvo iš 
ryto lietinga ir šaltoka, bet 
iki pietų viskas pasikeitė. 
Kada pradėjo rinktis sve
čiai, o ypatingai mūsų 
draugai filadelfiečiąi ir iš 
apylinkės, tikrai pasidarė 
nuotaika puiki.

Nors buvo tikėtasi iš mū
sų miesto daugiau, bet tie, 
kurie atsilankė, gausiai au
kojosi ne tik pinigais (var
dai ir pavardės tilpo “Lais
vėje”), bet, svarbiausia, sa
vo jėga, kad padarytų šį 
'pikniką pelningu.

Tokiu būdu ši diena bu
vo puiki parama mūsų laik
raščiui “Laisvei.”

Daugiausia laiko ir spė
kų padėjo draugai J. J. 
Staniai, ir J. F. Deltuvai 
ne tik dirbdami, bet ir au
kodami valgio gaminiams.

Balsių šeima irgi darbu 
prisidėjo. Be to, mūsų drau
gas J. Deltuva nustebino 
visus, paaukodamas tokią 
gražią sumą pinigų laik
raščiui, Nors amžiumi jis 
nejaunas, bet nuo darbo ne
atsilieka.

Drg. P. Paserskis sulyg 
išgale darbavosi sode.

Draugai L. M. Antanai
čiai, draugės Antanaitienė, 
Metelienė, C. Deltuvienė, 
A. King, Zambusevičienė, 
draugai A. A. Žemaičiai, ir 
Petraitis aukojo šiam pa
rengimui.

Varde komisijos tik nuo
širdus ačiū tenka ištarti. 
. Mūsų artimi svečiai drau
gai Vytautas ir Marytė

Zenkevičiai irgi padarė 
nuotaiką geresnę ir švel
nesnę, nes abu linksmo bū
do žmonės.

Bet kas gi sukirs iš au
sies dr iš peties draugą A. 
Bimbą/ kalboje ir finansų 
sukėlime laikraščio nau
dai?

Sudėjus viską kartu, pik
niką galima skaityti pasek
mingu.

Vinco Duktė

So. Boston, Mass.
J. žekonio pelenai 

palaidoti
Birželio 24 dieną įvyko 

nepaprastas parengimas J. 
Žekoniui palaidoti ir pa
gerbti. Jis mirė 1965 metų 
rugsėjo 22 dieną. Jo kūnas 
buvo sudegintas. Prieš mir
tį jis prašė savo žmoną 
Elenutę, kad jo pelenus at
vežtų į Bostoną. Didelė jai 
garbė, kad ji išpildė jo pra
šymą. Atvežė jo pelenus ir 
palaidojo Forest Hill kapi
nėse.

Jo žmona sukvietė jo ar
timus gimines ir draugus 
atiduoti jam paskutinę pa
garbą. Susirinko geras bū
rys draugų į 318 W. Broad
way, So. Bostone ir buvo 
skaniai pavaišinti. S. Rai- 
nardas pasakė tam momen
tui pritaikytą kalbą.

Velionis buvo progresy
vus žmogus, prigulėjo prie 
organizacijų ir jose dirbo. 

Gaila, kad/netekom gero 
draugo. Užuojauta jo žmo
nai ir visiems jo artimie- 

’siems. S. R.

St. Petersburg, FJ?
Pribus dainos aktyvisl

Labai retai pasitaįk 
vo, kad į St. PttersLu 
užsuktų vienas kitas7š' 
te jas, .kalbėtojas, darp 
žiau — dainininkas, 
čiau šiuo laiku, kaip 
aukštybių, sulauksime v 
nią ir svečią, tikrus da-’ 
aktyvistus iš Niujorko.

Tiems mieliems svečia 
pasitikti, juos pas veik 
ir išgirsti jų daina vii 
LLD 45 kuopa ruošia L 
nią margumynų pop t 
Laiškanešių salėje, 314 
15th Avė. South. Tai 1 
šeštadienį, liepos 9 d. I 
tūs bus išduoti 12 valan

Programoje dalyvausi 
tos Dainos mylėtojai, A< 
lės Pakalniškienės vado' 
bėję, ir mielasis to Ii m 
svečias Viktoras Beck' 
pirmą kartą užsukęs 
mus, dainuos solo melo 
gas daineles. Kuo paj 
mės Niujorko Aido Che 
mokytoja Mildred Stensl- 
tenka spėlioti. Tiek žir 
me, kad ji yra įgudusi cl 
ro mokytoja, meno puošė 
toja. Ji mums duos ką ne 
nepaprasto.

Tad mes ir visi plači< 
apylinkės lietuviai tų 
čių laukiame. / (

Visi šia nepaprasta Vis 
gumynų popiete yra su* 
mėję. Tikimės turėti 
čiai publikos iš arti ir b 
liau.

Aktyvis

Detroitas. — Devyni ] 
licininkai kaltinami sukt 
bėse ir bus teisiami.

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 valandos ryto iki 11 vai. vakaro

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė [)>
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus.

Lietuv. novatorių darbi] 
raroda Maskvoje

Maskva. — Labai didelis 
maskviečių susidomėjimas 
šia paroda, kasdien ją aplan
ko, kaip rodo automatinis 
fotoelement a s - registruo
tojas, kuris pats yra šios 
rodos eksponatas, 1,000 su 
viršum žmonių. Dauguma 
jų specialistai — moksliniai 
darbu ot o j a i, inžinieriai, 
technikai, ekonomistai.

“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą 
v

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—$5, ir 4—$L

Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonij’ų. Būkite 
piknike ir pasimatykite su jais. Ęengejai
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PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, liepos 3 d., I su Central Railroad. To ne
ikite visi iš visur Rama-1 padarius, TWU pareigūnasbūkite 

nauskų ūkyje Sellersville. 
Nesivėluokite, Pietus pirmą 
valandą. Atsitikime blogo 
oro, yra gera pastogė.

Važiuojant iš visur suras
kite kelią 309 ir juo važiuo
kite iki kelio 563, kuriuo 
pavažiavę porą mylių rasite 
Lonely Rd.—pirmas namas 
Ramanauskų.

sako, bus paskelbta 
kas.

strei-

Department of Justice 
pranešimu, iš 10 šalyje did
miesčių per šių metų tris 
mėnesi u s Philadelphijoje 
prasižengimai sumažėjo 2.8 
procento.

Pilietis

f

0/

I

At

4

rw

LLD 10 kuopos buso ko
misija, kuri atliko gražų 
darbą sukviesdama gražių 
svečių vykymui į baltimo- 
riečių pikniką užsitarnavo 
padėką.Jūs davėte padrąsi
nimo palaikyti progresyvį 
vei k i m ą Philadelphijoje. 
Ačiū dirbusiems ir vyku- 
siems!

Velionio K. Žalnieraičio 
laidotuvės buvo skaitlingos, 
40 mašinų pilnos žmonių, 
palydėjo į kapines, daug gė
lių puošė mirusį

Tymsterių 1 o k a 1 o 107 
viršininkas John Gorney ir 
jo sekretorė Mrs. Rita Jan- 
da, abu vedę, persiskyrę. 
nušauti lokalo raštinėje. 
Policija ieško žudikų.

Philadelphia Anti -pover
ty Action Committee pa
skyrė 2 ir pusę milijono do- 
derių kovai su skurdu Phi- 
ladelphijoje.

Philadelphia Council of 
Churches ir Bishop John 
Bright, African Methodist 
Church, išleido bendrą pa
reiškimą, užgirdami D e - 
partment of Public Welfare 
suteikimą moterims patari
mų dėl gimdymo kontrolės. 
Katalikų dvasiškiai priešin
gi.

Pennsylva n i a Railroad 
turi priimti 1,300 atleistų 
darbininkų, kai susivienys

Newark, N. J
Gegužės 29 d. mirė mano 

mylimas tėvas Tadas Kaš- 
kiaučius. Šiuomi noriu pa
dėkoti visiems, kurie pri
siuntė man užuojautos žo
dį atvirutėmis ir asmeniš
kai užjautė mane.

Taipgi dėkui už prisiųs
tas gėles, kurios gražiai 
puošė grabą.

AČių visiems, kurie atsi
lankė į koplyčią ir į krema- 
toriją.

Ačiū Jonui Gasiūnui už 
pasakytą kalbą koplyčioje 
ir Antanui Bimbai už kalbą 
krematorijoj.

Olga Kaškevičiūtė
E. Orange, N. J.

Waterbury’ Conn.
Waterbury ir Oakville, 

Connecticut
Per daugelį metų abiejų 

miestų lietuviai gražiai su
gyveno, vieni kitiems pa
dėjo, ypatingai progresy
viai ir šiaip geri lietuviai 
progresyvių parengi mus 
skaitlingai lankydavo.

Kaip Waterbury,taip ir 
Oakvilleje daugeliui reikė
jo apleisti gyvųjų eiles, o 
daugelis jau sulaukė daug 
metų, mažai ką dirbti gali. 
Taigi veikimas turi daug 
nukentėti. Bet draugai dar 
vis mėgina parengimus vi
siškai neapleisti.

Rodos, jau iš eilės treti 
metai, kai Waterburi o LLD 
28 kp. ir Oakvillės LDS 31 
kp. bendrai ruošia pramo
gas. Praeitą sekmadienį, 
birželio 26 d. įvyko gražus 
parengimas gražiame sode 
Wagon Wheel. Svečių buvo 
daug. Buvo patiekti ska-

dalyvavo graži atstovybė. 
Buvo malonu praleisti pus
dienį tyram ore.

Ačiū oakvilliečiams ir wa- 
terburiečiams už v a išes. 
Svečiai visi patenkinti iki 
kitų metų.

J. Strižauskas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

sveikatoje. Dar pagyriau 
sveiką išvaizdą... 
jo jau nebėra.

Dr. Repšio asmenyje nete
kome tauraus, susipratusiu, 
garbingo lietuvio. Mano nuo
širdžiausia užuojauta jo liū
dinčiai žmonai, kurią taip pat 
gerai ir seniai pažįstu.

Dr. Repšys buvo ilgametis 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo daktaras kvotėjas. Praė
jusiuose rinkimuose jis vėl bu
vo išrinktas į tą postą. Ruošė
si vykti į. LDS seimą, kuris už 
dienos kitos įvyks Chicagoje.

Matote, kaip nesitikėta, ne
laukta mirtis viską gyvenime 
“suniaukia,” užbaigia, ant vis
ko numoja ranka, palaidoja 
ant visados visas viltis, visus 
planus...

jo 
štai,

nes, sako, jos joms plojo ir 
plojo. j

Pastaba: Kai šie krislai jau 
buvo parašyti, [‘New York 
Times” įdėjo pranešimą, kad 
Ligia Bieliukiene staiga va
žiuodama automobiliumi mirė. 
Buvo 42 metų amžiaus, pabė
gėlė iš Lietuvoš.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
Help Wanted Female HELP WANTED MALE

Bomba sužeidė unijos 
darbuotojus

Chicago, Ill. — Seniai čia 
eina žiauri kova tarp Tyms
terių unijos ir 
šių vairuotojų 
Kažin kas į t 
prezidento Abc 
lį įdėjo bpmbą. 
kad ne jis nuįjo automobi
lį pasiimti ir važiuoti, o pa
siuntė kitus du unijos vei
kėjus. Bombos sprogimas 
sužeidė abudu. ,

Abata labai priešingas 
tymsterių unijai. A i šku, 
kad kas nors norėjo jį už
mušti.

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

Apply—
Giuseppi’s Restaurant
6240 Bustleton Ave.

CU 8-7020

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)

,48-51)

kad nebūtų jokios abejo- 
kokios politinės dorovės 
buvo suskridusios poniu- 
reikia pažymėti, kad su

vyri ausi ą kalbą

miesto tak
tini jos vadų, 
aksių unijos 
ata automobi- 
Bet jo laimė,

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)

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

FRANKFORD HOSPITAL 
Personnel Office. 

JE 3-9400.
47-51)

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

HOMESTEAD CONSTRUCTION 
COMPANY 
MA 3-5575.

(47-52)

MEN •
Unskilled and semi-skilled 

for woodshop and 
fiber glass shop.

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

(47-52)

GRINDERS

Worcester, Mass.
Padėka

Širdingai dėkojame Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Bro
liškai Draugijai už surengi
mą tokio gražaus, įspūdin
go baliaus atžymėjimui mū
sų auksinio - vedybinio gy
venimo jubiliejaus. Didelis 
ačiū rengėjams, gaspadi- 
nėms ir visiems dirbusiems 
šiame parengime. Labai a- 
čiū dainininkams, mizikan- 
tams, pianistei už gražią 
meninę programą. Ačiū gi
minėms, ir draugams už to
kias gausias dovanas ir 
sveikinimus su gerais lin
kėjimais ir visiems taip 
skaitlingai dalyvavusio m s 
šiame parengime.

John ir Marion Petkunas

Vietname užmušta
55 amerikiečiai

Washingtonas. —Apsigy
nimo Departamentas pra
neša, kad Vietname užmuš
ta 55 amerikiečiai. Bet ne
pasako, ar jie krito tiktai 
viename mūšyje, ar buvo 
užmušti .įvairiuose mūšiuo
se. Taipgi nepasako, per ko
kį laiką jie krito.

Tai buvęs vienas “pasauli
nis suvažiavimas.” Jis įvykęs 
mūsų vėjuotoje Chicagoje.

Tai buvęs “moterų suvažia
vimas.” Jame “Lietuva ir lie
tuvių tauta” buvusios atsto
vaujamos dviejų atsižymėju
sių plepcrkų — Daužvardie- 
nės ir Bieliukienės.

O 
nes, 
ten 
tės,
važiavimui 
pasakė amžinos atminties di
džiausias reakcininkas Ričar
das Niksonas!

Ar dar bereikia klausti, apie 
ką ir ką plepėjo “Lietuvos ir 
lietuviu tautos” vardu dvi mi
nėtos poniutės? Jos ten plūdo 
ir “vadavo” mūsų mieląją 
Lietuvą. Jos ten suskrid il
sioms savo sesutėms užtikrino, 
kad į Lietuvą sugrįš senieji, 
gerieji laikai su visomis sme- 
tonienėmis. Mūsų Lietuvos 
moterėlėms jau taip jsikartęs 
nūdienis gyvenimas, jog jos 
tiktai laukiančios nuo Dauž- 
vardienės ir Bieliukienės sig4 
nalo sukilti ir su juo susido
roti.

Ir, matyt, ten susirinkusios 
buvo dar ir už.Jas kvailesnės,

Lietuvos veteranai 
lanko kovy vietas

Vilnius,—Trakai, —Aukš
tadvaris, — Staklišk ės, — 
Jieznas... Taip pradėjo savo 
kelionę revoliucinių mūšių 
vietomis buvę penktojo lie
tuviškojo Vilniaus pulko 
raudonarmiečiai. Nuotaika 
žvali. Visi susidomėję žval
gosi, kaip atrodo apylinkės, 
kuriose beveik prieš 
amžiaus teko kovoti, 
gelis veteranų į tas 
grįžta pirmą kartą 
metu, c

STENOGRAPHER
Experienced. Able to take short
hand, use elec, typewriter & IBM 
transcriber. Knowledge general 
office routine. N. E. plant loc.

Crown Products
2121 Wheatsheaf Lane.

PI 4-4452 (51-57)

REAL ESTATE
NEW HOPE vic. 

tainer’s custom built 
seel. landscaped acres, 
ming pool, flood lit 
pond with ter. garden

cathedral ceilinged liv. rm,

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

Preferably on Davenport 
Write to: Mr. Zane G.

SO. BOSTON, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

Famous enter
home on 2 
cont. swim
stream and 
& fount., 9

SCREW SOCKET, INC. 
3609 Big Ridge Rd. 

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

(48-53)

pusę
Dau- 

vietas 
po 47

Re-

di-
pa-

tik-

Gauna telegrama iš Šiaulių, kad birželio‘9 d. mirė

Ona Domeikiene
KASPARAVIČIŪTĖ

Buvo 81 m. amžiaus. Išauginus tris dukte
ris ir keturis sūnus. Du sūnūs žuvo nuo vokie
čių ir lietuvių nacionalistų rankų. Sūnų Anta
ną sušaudė kai tik vokiečiai atėjo į Lietuvą. Sū
nus Jurgis grįžo iš vokiečių koncentracijos dar
bo stovyklos sergantis ir mirė namie. Mūsų 
brangiai mamytei teko pergyventi daug sunkių 
ir skaudžių gyvenimo smūgių. Dabar, kada jos 
gyvenimo sąlygos pagerėjo, tai žiaurioji mirtis 
nuskynė jos gyvybę. Liūdime netekę brangios 
mamytės ir mylimos sesutės.

Duktė Onute Janus ir šeima
Sesuo Karolina Barčienė ir šeima 

—Canton, Mass.
Duktė Nastute Poškevičiene ir šeima

—Worcester, Mass.
Sūnūs Juozas ir Pranas su šeimomis ,
Duktė Elzė Jakienė ir šeima

—Lietuvoje

FRACKVILLE, PA.
Mirus

Ambroziejui Zelenkai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Teofilei, 

sūnui Eugene, dukrai Aldonai, anūkams, gimi
nėms ir artimiesiems.

O. ir M. Žiobai
A. ir C. Nara vai

E. ir C. Motuzai 
J. Pačauskas

rms,
32 x 27 glass enclosed dining rm 
with indoor fount. & garden.
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)

2

ANNOUNCEMENT

WHY NOT SPEND YOUR
4th JULY WEEK-END

WITH US?

'Holiday Lake Pool & 
Cabana Club.

Larger, more beautiful, 
than ever.

MAINTENANCE FOREMAN.
Ability and exp. with production 
line mechanical problems. Textile 
machinery exp. helpful bdt 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)

COOK

Full or part time.
Apply:

PERKINS PANCAKE HOUSE
121 Baltimore Pike ‘

Springfield
KI 4-7797

(50-53)

Motiejaus Kazlausko
MIKUČIO

Liepos 5 d. sueina treji metai kai]) jis guli 
šios šalelės šaltoj žemelėj. Liūdžiu aš netekus 
jo ir niekados nepamiršiu. Jo kapą lankysiu kol 
gyva būsiu.

KAROLINA KAZLAUSKIENĖ, žmona

SO. BOSTON, MASS.
Mirus

Jonui Žekoniui
Reiškiame gilią užuojautą 

artimiems giminėms
jo žmonai Elenutei, 
ir draugams.

F. ir M. Kvetkas
B. Skerstoniūtė- 

Shavus
S. ir J. Rainard 
Helen Bond 
P. Žukauskienė 
S.. Šukienė 
W. ir M. Stasiai 
Eleanora Belekevich 
Elz. Fraimont 
F. ir O. Graham 

' K. Kazlauskienė

Dr. J. ir E. Repšiai 
M. Trakimavich 
M. Kasey 
E. Melvidienė 
O. Zinskienė 
B. čiuberkiėnė 
John ir Mary 
A. ir K. Barčiai 
G. ir V. Kvetkas 
J. Sinkevičius 
S. Shatas

Gerb. Redakcija!
Labai prašau Jus atleisti 

už tai, kad kreipiuosi į Jus 
su tokiu prašymu. Atsitik
tinai man pakliuvo į rankas 
Jūsų leidžiama “Laisvė,” 
kur perskaičiau Jūsų 
dakcijos adresą.

Į Jus kreipiuosi su 
dėlių prašymu ar bent 
tarimu.

Iki šio laiko dėl tam
rų priežasčių neturėjau ga
limybės susirašinėti su sa
vo dėde Buivydu Stasiu, 
gyvenančiu JAV. Dabar su
sirašinėti galėčiau, bet ne
turiu jo adreso, o jis neturi 
manojo. Mano dėdė yra 
mano mirusio tėvelio brolis, 
todėl būtų įdomu su juo su
sirašinėti. Jam, jo šeimai 
būtų labai įdomu sužinoti 
apie mane, apie kito bro
lio Vlado Buivydo šeimą, 
gyvenančią Kaune, Požėlos 
g. 48, bt. 5.

Labai prašau Jus padėti 
man surasti mano dėdę. Gal 
būtų galima paskelbti laik
raštyje paješką ar kitu ko
kiu nors būdu sužinoti 
adresą. Mano adresas:

Lithuania, USSR 
Kaunas
Daukanto 24, bt. 4

Iš anksto Jus gerbiąs 
dėkojąs.

Buivydas Al. Juozas

Open every evening

’til 10 P. M.

Beautiful Shaded Picnic Grove
Look for our new entrance

BAKER All around or experi
enced helper. Steady year round 
work, room available

FORKED RIVER
Forked River,

Call 609-693-4271
(50-52)

if necessary.
BAKERY
N. J.

jo

ir

on /the corner
A short ride from Phila.

Route 130 Bridgeboro, N. J. 
609-HO 1-0598

COOK

Continental American Cuisine.
12 to 9 P. M.

Top salary, fringe benefits.
No transients. Must furnish refs.

Call Gregory., LA 5-6005. 
Gladwyne, Pa.

(51-53)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
liepos 9 dieną, 2 vai. po pietų, sa
lėje 1154 N. 4th St. Turėsime 
porą svarbių pranešimų iš mūsų 
veiklos komisijų. Pakalbinkit savo 
draugus ir pažįstamus įsirašyti į 
mūsų draugiją. Valdyba

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kuopos sekamas susirinki

mas atsibus Liepos-July 4 d. T. C. 
Opera svetainėje. Turėsime išrink
ti naują finansų sekretorių, nes iki 
šiol buvęs sekretorius negalės to-1 
liau dirbti. Taipgi yra nutarta su
rengti pikniką šią vasarą, todėl bū
tinai reikalinga išrinkti rengimo ko
misiją. Laikas bėga greitai. Su
eikime visi tam darbui atlikti se
kamame susirinkime.

J. Vaicekauskas, sekr.

GREAT NECK, N. Y

IŠVAŽIAVIMAS IR PIETOS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., Liną vai. P. M
Kings Point Parke, Area 7

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

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

TWO skilled, Class A Body men. \ 
Top rate. Benefits, insurance.

Also one body man’s helper.
Must have experience.

Call 412-834-2443.
(51-56)

BODY and Fender man.
Hourly or percentage wages.

Uniforms.
Good working conditions.

Call 412-523-4531.
(51-52)

OIL BURNER Service Mechanic— 
Excellent opportunity for qualified 
mechanic for year 'round work. 
Contract basis. SA 4-3000, ext. 11.

A. M. only.

SERVICE TECHNICIAN. A lead
er in the electro-static copy in
dustry has an opening in the service 
department. We are looking for an 
aggressive high school graduate 
with military service completed or 
draft deferred. Successful applic
ants will be neat, reliable, have 
a car. Electrical mechanical ability 
is a must. Position offers un
limited opportunities. For confi
dential interview. call APECO. RA 
5-6300, Mr. McClelland. (51-52)

PAINTERS
Men interested in working on new 
housing projects. Need men for 
enameling and wall work. Steady 
work and fringe benefits. All work 
local. Call FAIRLESS PAINTING 
CO. SK 7-3061.

(51r57)

WELDERS—fitters, helper, expd 
only. Must set up own work, 
stainless steel, aluminum, steol & 
heavy piping, fabricating shop in 
N. E. RE 9-4578.

(51-53)
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Tarybiniai žurnalistai apie J V 
Komunistų part, suvažiavimą

Atidarant JAV Komu
nistų partijos 18-ą j į suva
žiavimą, birželio 22 d., be 
amerikinės ir kitų buržua
zinių šalių spaudos kores
pondentų, dalyvavo ir du 
tarybiniai žurnali štai: S. 
Losevas ir J. Romancevas. 
Ką gi jie galvoja apie ame
rikinių komunistų suvažia
vimą? Paduodame jų pra
nešimo dalį (vertimas EL
TOS) , tilpusi tary b i n ė j e 
spaudoje.—Red.

gramos projekte, pabrėžė 
Gus Hali, atkreiptas dėme
sys j tai, kad už išorinių 
gausmo požymių Amerikos 
visuomenėje slypi didelis 
amerikiečių susirūpinimas, 
jaučiama krizė. Plačiai rek
lamuojamas turtin gumas

Dr. A. Petriką rašo

Birželio 22 d. vakare kuk
lioje Niujorko salėje Webs
ter Hall pradėjo savo dar
bą Jungtinių Valstijų Ko
munistų partijos XVIII su
važiavimas. Suvažiavimas 
apsvarstys Guso Halio ata
skaitini pranešimą, priims 
eilę politinių rezoliucijų, iš
spręs organizacinius klausi
mus ir išrinks vadovaujan
čius partijos organus. Cent-

kėlė įvairių šalių komunis
tų ir darbininkų partijoms, 
reikalauja naujų teorinių ir 
praktinių išvadų, bet anaip- [ aplenkė mažų mažiausia 65 
tol ne skilimo. JAV Kom-! milijonus nuskriaustų ame- 
partijos pozicija, pasakė jis,' 
sutampa su I960 metais 
Maskvoje įvykusio 81 ko
munistų ir darbininkų par
tijos atstovų pasitarimo iš
vadomis.

Gus Hali paragino Ame
rikos darbininkų klasę at
sisakyti politinio pasyvu
mo, didinti savo ekonominę 
ir politinę galią, sugebančią 
sužlugdyti vyriaus y b ė s ir 
monopolijų sąmokslą, stip
rinti darbininkų — balsuo
tojų ir negrų, puertorikie- 
čių, meksikiečių ir indėnų—

rikiečių. Dėl to kalta vieš
pataujanti Amerikoje jau 
du šimtus metų kapitalisti
nė sistema, kuri, nors ša
lyje yra visos materialinės 
prielaidos, — daug žaliavų, 
žmonių išteklių, gamybinių 
pajėgumų ir techninių gali
mybių, — nesugebėjo iš
spręsti Amerikos visuome
nės problemų.

Valstybinis - monopolisti
nis kapita 1 i z m a s Jungti- 
nėse Amerikos Valstijose 
dabar pasiekė visišką kles
tėjimą. Neregėtu mastu po-

kinimą, kad profsąjungose 
kairioji srovė galės tapti 
svarbiu veiksniu, jeigu jai 
pavyks rasti kelią į veiks
mų vienybę su tomis jėgo- 

rinė jo tema yra kova už! mis, kurios nesiremia kai-
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taiką, už imperialistinės 
agresijos Vietname nutrau
kimą.

Suvažiavimo prezidiume 
ir 300 delegatu tarpe—Ame
rikos komunistinio judėji
mo veteranai, išgyvenę sun
kius policijos persekiojimų 
ir sekimo laikus, kartu su 
partija pergyvenę niūrius 
makartizmo ir rea k c i j o s 
siautėjimo metus.

Suvažiavimą atidarė vie
nas iš Amerikos Komparti
jos vadovų Henris Winsto- 
nas — pasiaukojantis kovo
tojas už Amerikos negrų 
laisvę ir lygybę, komunis
tas, Amerikos kalėjime ne
tekęs regėjimo.

Suvažiavimas vyksta to
kioje aplinkoje, kai Kom
partija tebepersekioj a m a. 
Būdinga, kad svečių tarpe 
nėra broliškųjų komunistų 
partijų atstovų. Valstybės 
depą r tam e n tas atsisakė 
duoti vizas visuomeniniams 
veikėjams iš 96 pasaulio ša
lių, kurie norėjo dalyvauti 
šiame svarbiame JAV poli
tinio gyvenimo įvykyje.

Suvažiavimo delegatai 
audringais plojimais sutiko 
TSKP Centro komiteto, Is
panijos, Prancūzijos, Itali
jos, Kubos ir kitų šalių ko
munistų partijų sveikini
mus.

Ataskaitiniame praneši
me suvažiavimui Gus Hali, 
vienas iš JAV Kompartijos 
vadovų, pareikalavo besąly
giškai nutraukti nusikals
tamą agresyvu karą prieš 
Vietnamo liaudį. Mes nega
lime būti ramūs, pasakė jis, 
tol, kol paskutinis Amerikos 
kareivis nepaliks Vietnamo 
žemes. 1

Apibūdindamas jėgų san
tykį tarptautinėje arenoje, 
Guss Hali pabrėžė, kad is
torija dirba ' padėčia, kai 
vienas trečdalis žemės ru
tulio tautų kuria socialisti
ne visuomenę, kai Azijos, 
Afrikos ir Lotvnų Ameri
kos tautos audringai ver
žiasi j tikrą nepriklausomy
bę, tarptautinis imperializ
mas nebepajėgia nulemti 
reikalu padėties pasaulyje 
ir nebėra vyraujanti jėga. 
Tarybų Sąjunga—svarbiau
sia nacionalinio išsivadavi
mo ir taikos jėgų tvirto
vė—galingai atsveria Jung
tines Valstijas, tarptautinio 
imperializmo ir reakcijos 
centrą.

Gus Hali paragino stip
rinti tarntautinio komunis
tinio judėjimo vienybe, pa
žymėdamas, kad nauji už
daviniai, kuriuos istorija iš-

riosiomis pozicijomis, bet 
nesutinka su reakcine ADF- 
CIO vadovybės politika.

Gyvenimas patv i r t i n o, 
nurodė pranešėjas, kad par
tijos XVII suvažiavimo 
priimtas nutarimas negrų 
klausimu yra teisingas. 
XVII suvažiavimas pažy-

binė valdžia tapo galingu 
įrankiu, užtikrinančiu mo
nopolijoms maksimalius pel
nus darbo žmonių sąskaita.

Pentagonas, toliau pasakė 
Gus Hali, turi 200 milijar
dų dolerių nuosavybę, kas
met paskirsto 60 miliardų 
dolerių karinių asignavimų. 
Šalyje sudarytas karo pra
monės kompleksas valdo iš
tisą ekonominę impe r i j ą, 
reikalauja vykdyti milita
ristinę politiką, kuri leido 
didžiuosius penkerius me

ro-
mėjo, kad kova už negrų pi- i geibiuosius penkerius ir 
lietines teises tai iš esmės tus padidinti pelną 67 pi
politinė kova, kova už dau
gumos valdymo įvedimą 
tuose rajonuose, kur negrai 
sudaro vyraujančią gyven
tojų dalį. Raktas į darbi
ninkų ir negrų judėjimų 
veiksmų vienybę yra kova 
prieš visas rasinio diskri
minavimo formas pramonė
je, • už spalvotojo barjero 
pašalinimą profsąjungose.

Gus Hali paragino ’Ame
rikos komunistus stiprinti 
aktyvumą ideolo g i n i a m e 
fronte.

Baigdamas jis pareiškė, 
kad kovos metai išmokė 
partiją daug ko, ji atmetė 
likvidatorių pastangas, pa
šalino iš savo eilių saujelę 
skaldytojų. Amerikos ko
munistai tapo aktyviais 
masinių veiksmų dalyviais,' 
jų mobilizuojančia jėga.

Bendras partijos veiklos 
vertinimas, pasakė jis, yra 
teigiamo pobūdžio. Partija

centais.
Nauja JAV politinio gy

venimo ypatybė, nurodė 
pranešėjas, yra ta, kad au
ga masiniai judėjimai—ju
dėjimas už pilietines teises, 
kairioįi profsąjungų srovė, 
judėjimas už taiką, taip pat 
susikūrė ir aktyvėja pažan
gios jaunimo ir moterų or
ganizacijos. Šie judėjimai 
virto svariu politiniu veiks
niu. Opozici ja agr e s i j a i 
Vietname išreiškia ameri
kiečių tautos daugumos 
nuomonę.

Vilnius, 1966 m. 
birželio mėn. 23 d.

Mano viešnagė T. Lietu
voje labai įdomi. Buvau tris 
dienas provincijoje, nakvo
jau kolūkiuose, kalbėjausi 
su kaimo žmonėmis ir ste
bėjau jų gyvenimą. Kurie 
kolūkiai tvarkosi gerai, 
nuoširdžiai dirba, tie gyve
na gerai. Tačiau yra ir apsi
leidusių, yra ir tinginių, 
kurie vasaros darbymetės 
laiku — išeina į darbą tik 
9 vai. ryto, kurių trobos ap
leistos. Tokie skundžiasi vi
sokiais nedatekliais, rašo 
amerikiečiams gra u d ž i u s 
laiškus, prašo vienokios ar 
kitokios pagalbos.

Viešėjau tris dienas Kau
ne. Ten lankiau ligonines, 
klinikas, muziejus, fabri
kus, Čiurlionies paveikslų 
galeriją ir šiaip meno įstai
gas. Šio mėn 20 d. Lakštin
galų slėny, Palemone, prie 
poetės Salomėjos Nėries is
torinio muziejaus įvyko la
bai graži išvyka, pavadin
ta antruoju poezijos pavasa
riu. Ten poetai skaitė savo 
kūrinius, dainavo Pr. Ziber- 
to vardo šilko audinių fab
riko choras, skambino kan
klininkės ir grojo dūdų or
kestras. Po programos vi
si laivais nuvažiavo Kauno 
iūra į Pažaisli, kur buvo 
duota vakarienė, sakyta 
kalbos, šokta ir linksminta
si iki pusiaunakčio. Tai bu
vo jaunimo šventė. \

Vakar buvau Švietimo 
ministerijoje, kuriai vado
vauja M. Gedvilas. Ten su
žinojau, kad nuo ateinančio

rudens visoje Lietuvoje įve
damas privalomas viduri
nės mokyklos (gimnazijos) 
mokslas. Tai bus vienuoli
kos metų kursas. Be to, 
veiks amatų mokyklos, tech
nikumai ir šiaip visokių 
profesijų kursai.

Taigi švietimo lygis T. 
Lietuvoje kyla. Kyla ir Lie
tuvos lietuviškumo lygis. 
Pav., prieš karą, buržuazi
niu metu, 1939 m. vidurines 
mokyklas lanke 26,000 mo
kinių. Iš jų buvo 19,000 (73 
proc.) lietuvių. Gi 1965 m. 
buvo 208,000 tos kategori
jos mokinių, tarp kuriu bu
vo jau 83% lietuvių. Klipė- 
doje šiuo metu yra 60% lie
tuviu. Vilniuje apie 34%. 
Lenku okupacijos metu Vil
niuje birm tik ar:e 3% lie
tuvių. Vilnius dabar yra 
lietuviškesnis negu kada 
pirmiau.

Taigi zaunos apie taria
mą Lietuvos “rusinimą” 
neturi pagrindo. Niekad 
Lietuvoje periodinė spauda 
ar knygos nebuvo leidžia
ma tokiais dideliais tira
žais, kaip dabar. Reiškia, 
kad knvgos paklausa yra 
labai didelė.

Vilniuje ir visoje Lietu
voje stoka lietaus. Jau trys 
savaitės, kai nelyja. Šiaip 
oras gražus, šiltas.

Sekamą savaitę ruošiuosi 
važiuoti į Palangą, Klaipė
dą, Nida, Birštoną. Pirčiu
pi. Druskininkus, Kapsuką, 
Vilkaviškį ir Paežerus. Gal 
pasieksiu Kybartus' ir Ša
kius.

Šiauliuose mirė
Povilas Gasiūnas

Laisvietis Jonas Gasiūnas 
gavo telegramą iš Šiaulių, 
kad birželio 25 d. ten mirė 
jo brolis Povilas Gasiūnas, 
ilgametis knygų kolekcinin
kas. Telegramą prisiuntė 
mirusiojo žmona.

Liūdesyje liko žmona, 
duktė, žentas ir dvi anūkės, 
taip pat du broliai, Jonas 
Amerikoje, ir Pranas, ko
lūkietis, Lietuvoje; dvi se
serys — Marija Palionienė, 
gyv. Buenos Aires, Argen
tinoje, taipgi Nelė Grigie
nė su šeima, Lietuvoje, ir 
daug gimlnių? artimųjų.

Liūdesio valandoje “Lais
vės” kolektyvas r e i škia 
nuoširdžią užuojautą Jonui 
Gašlūnui ir visiems miru
siojo giminėms.

sto-

A. Pietrika

Jau sugrįžo iš Lietuvos 
pirmoji turistų grupė
Praėjusio antradienio pa- 

vakaryj Kennedy aerodro
me nusileido milžiniškas 
SAS lėktuvas, kuriuo lai
mingai iš Lietuvos sugrįžo 
pirmoji turistų grupė. La
bai džiugu buvo juos maty
ti ir pasitikti. Tiesa, jie bu
vo pusėtinai išvargę iš to
kios ilgos kelionės, tačiau 
pasitenkinę, kad turėjo pro
gą Lietuvą aplankyti, ten 
pasimatyti su savo giminė
mis.

Tik 
žodžiu 
timis.
ypač tie, kurie yra iš ki
tų miestų (o tokių buvo di
delė dauguma), pagal iš 
anksto sutvarkytą planą, 
skubinasi kelionėn į namus 
pas savuosius. Pasakoti il
gas “istorijas” jie neturi 
laiko. Taigi, tenka palauk
ti kitos progos jų įspūdžius 
išgirsti.

su vienu kitu teko 
kitu pasidalyti min- 
Dalykas tame, kad

Rep.

liavimo. Didėja jos narių 
skaičius ir įtaka. Partijos 
politinė ir taktinė linijos 
yra teisingos.

Gus Hali nurodė, kad par
tija aiškiai supranta savo 
darbo trūkumus ir klaidas, 
neturi jokių iliuzijų ryšium 
su naujų reakcijos užsipuo
limų grasinimais. Tačiau 
partija įsikinusi, kad, kovo
damos už visų amerikiečių 
demokratines teises liau
dies masės pareikalaus ga
rantuoti Komunistų parti
jos teises.

Po paskutinio suvažiavi
mo, pasakė Gus Hali, atvi
rai pasireiškė kai kurie 
rimti nesutarimai pasauli
nio marksistinio judėjimo 
gretose. Tai, kas įvyko, 
smarkiai prašoko polemi
kos ribas ir padarė daug 
žalos. Kai kurios partijos 
toliau atsisako prisijungti 
prie vieningos kovos prieš 
imperializmą ir toliau varo 
šmeižto ir koneveikimo 
kampaniją prieš kitas 
marksistines da r b i n i n k ų 
klasės partijas ir kitas so
cialistines valstybes, pasa
kė Gus Hali, ir tai diena iš 
dienos didina šią politinę 
žalą.

JAV Kompartijos pro

Padėka
Į Visų Tautų pikniką bir

želio 19-tą suvyko skaitlin
ga publika. Jei ne ūkanotas 
oras, piknikas būtu buvęs 
dar sėkmingesnis. Tarp ki
tų tautų matėsi apsčiai lie
tuvių. Gerai, kad jie neat
silieka nuo kitų tautų, daly
vauja bendrose sueigose.

Šiltas ačiū laikraščiui 
“Laisvei” už suteiktą vietą 
pranešimams publikai su
kviesti, ir jos koresponden
tui J. L. už vaizdų aprašy
mą jau įvykusio pikniko.

Dėkingai minime tikietų 
skleidėjus, kad jie gerai pa
sidarbavo. Verti pagar
bos ir tikietus pirkusieji. 
Kai kurie parėmė šį reikalą 
ir pinigiškai. K. Milen duo
damas penkdolerirlę, sakė: 
“Aš piknike nebūsiu, tai 
priimk nuo manęs paramą 
Komiteto darbui”. Keletas 
kitų su panašia suma parė
mė šį veikimą. Kiti pirko ti- 
kietus, bet į pikniką nega
lėdami atvykti, grąžino ti
kietus, prašydami juos per
leisti galintiems važiuoti, 
Malonu tarp tokių patekti 
ir įvertinti jų gerus norus 
ir darbus. Visiems šiltas 
ačiū!

Nuoširdi padėka piknike 
dirbusiems, taipgi ir tiems 
Amerikinio Komiteto drau
gam lietuviams, kurie atvy
ko pasiruošę dirbti, jeigu 
būtų buvusi reikalinga pa
vaduojamoji pamaina.

Vienas Talkininkų

Tarp lietuvių
Jurgis Shimaitis, iš 

Brockton, Mass., buvo pra
nešęs, kad birželio 28 d. jis 
dalyvaus savo giminaičio 
laidotuvėse. (

Jo giminaitis Frank Shi
maitis, buvęs brooklynienie- 
tis ir “Laisvės^ skaitytojas, 
tapo palaidotas birželio 28 
d. iš Šalinskų koplyčios į St. 
Charles kapines, Farming-

Jurgis rašo, kad dėl tam 
tikrų priežasčių jis negalėjo 
dalyvauti laidotuvėse.

Vardu viso “Laisvės” 
personalo prašau Jurgio 
priimti mūsų užuojautą.

“Lais v ė s” skaitytojas, 
brooklynietis Philip Kunz, 
laimingai pasiekė Colum
bus, Ga., ir gražiai leidžia 
atostogas ten pas savo gi
minaitę Florence Simms. 
Jis siunčia brooklyniečiams 
linkėjimus. Ačiū, Filipai!

L. K—te

Grįžęs iš Bostono, R. Mi- 
zara sako, kad d-ro Jono 
Repšio laido t u v ė s buvo 
įspūdingos. Dalyvavo daug 
ne tik bostoniečių, o ir iš 
kitų aplinkinių miestų ve
lionio bičiuliai, draugai, bu
vę pacientai. Palaidot a s 
birž. 29 d., Mount Hope ka
pinėse Bostone.

Korespondenciją apie lai
dotuves parašys A. Kan- 
draška, o apie d-ro Jono 
Repšio gyvenimą — R. Mi- 
zara. Tilps s ekamuose 
“Laisvės” numeriuose.

Iš Philadelphijos mums 
pranešė, kad ten mirė Ma
rija Krėvienė r Mickevičie
nė, rašytojo Vinco Krėvės 
žmona. Liko dukra Aldona 
Mošinskienė ir žentas.

M IK F
Birželėm 23 d. miilė Ami- 

lija Stūpįiriene, sulaukusi 
84 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime dukte
rį ir jos vyra Ullrich, du su
pus, Adomą ir Joną, su šei
momis, 4 anūkus ir du proa
nūkius, du brolius, Alizą ir 
Igną Paškarnius, ir daug 
tolimesnių giminių.

Stupurienė buvo per ilgus 
metus “Laisvės” skaityto
ja. Priklausė Lietuvių Lite
ratūros Draugijai ir Lietu
vių Moterų klubui, taipgi 
Liet. Darbininkų Susivie
nijimui. Labai mėgo skai
tyti laikraščius ir knygas 
iki paskutiniųjų gyvenimo 
dienų.

Velionė Amilija visą gy
venimą buvo laisva, taip ir 
palaidota. Birželio 27 d. jos 
palaikai tapo sukremuoti 
Greenwood krematorijoje. 
Buvo daug gėlių nuo vaikų, 
giminių ir draugų McMa
nus šermeninėje, kur ji bu
vo pašarvota.

Nuo savęs ir Liet. Mote
rų kliubo giliausia užuojau
ta jos šeimai ir giminėms 
liūdnoje valandoje.

Ek Kasmočiene

Lietuvoj mirė A. Bimbos 
brolis Jonas

Grįždami iš Lietuvos Bro
nė ir Walteris Keršuliai 
parvežė tokį laiškutį:

“Mielas Antanai,
Šiuos žodžius rašau 

vedamas aerodrome,
naktį su Povilu Venta grį
žome iš Biržų. Ir ten suži
nojome liūdną žinią — mirė 
jūsų brolis Jonas. Jį palai
dojo prieš savaitę Biržų ka
pinėse. Norėjau duoti tele
gramą, bet draugai Keršu
liai greičiau perduos šią 
liūdną • žinią. Liūdėdamas 
kartu su jumis, karštai 
spaudžiu dešinę.

Jūsų Albertas 
Laurinčiukas”

• t

Jonas Bimba’ prieš Pir
mąjį karą gyveno Jungtinė
se Valstijose, dirbo Bur
lington. N. J., geležies fab
rike. Tuoj po karo sugrįžo 
i Lietuvą ir nuspirko ūkį 
Biržų apylinkėje. Ten vi
są laiką ir gyveno. Buvo 
tarybinės valdžios ir san
tvarkos šalininkas. Paliko 
liūdinčius žmoną, sūnus ir 
jų šeimas.

Kai Jonas Gasiūnas lan
kėsi Lietuvoje, su juo buvo 
susitikęs ir sugrįžęs pasa
kojo, kad jo sveikata tebė
ra geroje tvarkoje. Bet štai 
jo jau nebėra gyvųjų tar
pe.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Antanui ir Juozui Bimbai, 
taipgi visiems giminėms 
šiame jų liūdesio momente.

Kęstučiui Žadvydui 
labai nepavyko

Dienraštis “Long Island 
Press” (birž. 27 d. laidoje) 
praneša, kad policija suėmė 
Kęstutį Zadvyda, 17 m. am
žiaus, gyv. 735 Hancock St., 
Ridgewoode, kai jis buvo 
isiroglinęs į vieną saliūną. 
Tai buvę vėlai naktį. Kęs
tutis. ginkluotas kardu, bu
vo įlindęs J saliūną (60-51 
Myrtle Ave.) ir iš ten pro 
langą bandė išlįsti.

Kiek anksčiau, kaip sako 
laikraštis, tas pats Kęstutis 
buvo užpuolęs tūlą Mediną- 
Gonnaro ir dar kita asme
nį, Vis, girdi, apiplėšimo 
tikslais. Du policmanai— 
William Mielko ir Gaspar 
Ingrassia — Kęstutį suėmė, 
įkalino ir dabar jis turįs 
reikalų su Kew Gardens 
kriminaliniu teismu. Kuo jo 
bvla baigsis, gal sužinosime 
vėliau.

Daugeliui “kriminalogų” 
neaišku tas: iš kur Kęstu
tis gavo kardą ir kam jis 
jam reikalingas?

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 5- d., 7:00 
vai. vakare, ‘Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neūžmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės (Lithua

nian Bldg. Corp)) direktorių su
sirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
6 savame name. Pradžia 2 vai. 
popiet. Visi direktoriai turėtų da
lyvauti. J. G. (50-51)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti

Sveikina iš Vilniaus
Sveikinu visą “Laisvės” 

personalą, taipgi visus skai
tytojus iš gimtinio krašto, 
Tarybų Lietuvos skaidrios 
padangės.

Po dviejų metų antrą 
kartą man aplankius, radau 
Lietuvą' daug jaunesnę ir 
gražesnę.

M. Uždavinis

IR DAR DAUGIAU
Sužinojau, kad sekmadie

nį pas Ramanauskus į sve
čius važiuos Verutė ir Va
lys Bunkai. Žinoma, jie va
žiuos pilnu savo nauju 
“Oldsmobiliumi”. T a i pgi 
Jurgis Varisonas jau turįs 
pilną mašiną pasažierių. 
Tai matote, kur šį savaitga
lį pra leis niujorkiečiai. 
Reikia tikėtis,^ kad pas Ra
manauskus vaišių užteks 
visiems.

REP.

Roma. — Sakoma, kad 
popiežiaus paskirtoji komi
sija pataria tam tikroje ri
bėtoje formoje užgirti gim
dymo kontrolę.

Dalyvaukime Visi 
Sekmadienį, Liepos 10 d 

l :30 vai. po pietų 

Laisvės svetainėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

turistų išleistuvių pietūs
ruošia

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas
Įžanga $2.50




