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KRISLAI
Koks jis žmogus?

Šio rašytojo galvosena 
Karo kriminalistai—kas jie? 
Mokslo ir kultūros žmones

Rašo A. Bimba

Vėliausioje savo kalboje 
prezidentas Johnsonas vėl pri
siminė Indoneziją. Indonezija 
atsistojus ant teisingo kelio. 
Demokratija laimėjusi, Ame
rika laimėjusi!

O kas ten atsitiko?
Trumpai, istorija tokia: Po 

Antrojo karo Indonezija iš 
Holandijos kolonijos pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Jai nelengva buvo verstis, bet 
ji, rodosi, tvarkėsi gerai, de
mokratiškai. Bet tarptautinė
je politikoje jinai laikėsi 
šališkai, nejtrališkai, kaip 
dija, Egiptas ir kitos kai 
rios šalys.

Tas, aišku, nepatiko 
pirmiau Eisenhovveriui, 
paskiau Johnsonui. Ir prasi
dėjo intrigos.

Rezultatas: militaristų kli
ka užgrobė galią ir pasileido 
skersti “komunistus”. Net 
konservatyviškais komercinės 
spaudos duomenimis, per 
keletą mėnesių tapo paskers
ta daugiau kaip 300,000 civi
linių žmonių. Vietomis, sako
ma, upeliai ir upės buvo užsi- 
prūdiję žmonių lavonais.

Bet mūsų prezidentas sako, 
jog tai didelis “demokratijos 
laimėjimas”, jog tai 
“Amerikos laimėjimas”, 
politikos laimėjimas!

be-
In- 
ku-
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nei
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Kiek civilinių žmonių krin
ta bombardavimo aukomis 
šiaurės Vietname?

Propagandistai iš Washing- 
tono mus ramina, kad daužo
mi esą tik militariniai punk
tai prie Hanojaus ir Haiphon- 
go. Mūsų bombos į civilinius 
žmones nepataikančios.

Komercinės spaudos kores
pondentai irgi panašiai kalba. 
Štai “N. Y. Times” korespon
dentas Apple rašo iš Saigo- 
no, kad per vieną tokių bom
bardavimų šalia Hanojaus 
gal tik mažiau negu 20 civi
linių žmonių buvo užmušta.

Vadinasi, civilinių 
užmušama.

Reikia atsiminti, 
bombardavimai eina 
kad jų yra šimtai, 
kiekvienas jų nusineštų tik po 
20 žmonių, ir tai susidarytų 
didelė minia. ..

žmoni i]

kad tie 
kasdien, 

Jeigu

Įžymusis Amerikos rašyto
jas John Steinbeck išsiskyrė 
iš daugybės savo kolegų ir 
pasisakė už Vietnamo karą. 
Jis teisina šiame kare varto
jamus būdus. Teisina bom
bardavimą šiaurės Vietnamo. 
Jis kartoja pasaką, kad šis 
karas esąs Kinijos sugalvo
tas ir pagimdytas.

Pasirodo, kad Steinbecko 
sūnus tarnauja kariuomenėje 
ir šiuo laiku kariauja. Jis, 
matyt, mano, kad propagan
da už karą jis padeda savo 
sūnui. Jis nepagalvoja, kad 
juo ilgiau karas tęsis, tuo 
daugiau kris tokių jaunų vy
rų, kaip jo sūnus.

Paleistos kalbos, kad šiau
rės Vietnamo valdžia galvo
janti nelaisvėn paimtus Ame
rikos lakūnus teisti kaip “ka
ro kriminalistus”, iššaukė 
daug įvairiausių komentarų. 
Įsimaišė ir prezidentas John
sonas. Jis iš anksto protes
tuoja.

Bet pats karo kriminalistų 
klausimas tebesiprašo atsaky
mo.

Ar generolai, pulkininkai, 
kapitonai, leitenantai ir paga
liau eiliniai kareiviai ir lakū
nai gali būti laikomi karo kri- 
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Baisi tragedija: 8 
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Dar 17 bilijonų dolerių 
militarizmo reikalams

Washingtonas. — Prezi
dentas pasirašė bilių, ku
rį Kongresas priėmė, skiria 
dar $17,400,000,000 milita- 
rizmo reikalams. Šios mil
žiniškos sumos dalis eis pa
kėlimui mlitarizmo ir karo 
tarnautojų algų ir plėti-

mui-gerinimui A m e r i k os 
ginklavimosi.

Reikia pastebėti, kad 
Kongresas paskyrė milita- 
riniams reikalams $553,- 
800,000 daugiau, negu pre
zidentas reikalavo.

metų, rasta nuo g a pa
smaugta.

Suzanne Bridget Farris, 
20 metų, pilnai apsirengus, 
peiliu subadyta.

Patricia Ann Matusek, 20 
metų, naktiniuose drabu
žiuose, pasmaugta.

Pam ela Lee Wilkin in g, 20 
metų, peiliu subadyta.

Nina Jo Schmale, 24 m., 
naktiniuose drabuž i u o s e ,

Chicago, Ill.— Gal visas 
pasaulis dar nebuvo girdė
jęs tokios baisios tragedi
jos (išskyrus karo žiauru
mus), kokia įvyko čionai 
liepos 14 dieną. Koks nors 
visiškai sužvėrėjęs ar iš
protėjęs vyras įsiveržė į So. 
Chicago Community Hos
pital slaugių dormitoriją ir 
nužudė—pasmaugė bei pei
liu supiaustė — astuonias 
iaunas merginas. Tik vie
nai pavyko po lova nuo 
žmogžudžio pasislėpti.

Kaip tas ž m o g ž u d y s į 
slaugiu buveinę pateko, 
kaip jis galėjo nelaimingą
sias po vieną nužudyti, ko
dėl jos nepuolė gintis, kaip 
iis pabėgo, atlikęs tą žvė
rišką darbą, yra tikra mis
terija. Policija neranda at
sakymo ir žmogžudžio tebe- 
ieškanti.

Aišku, jog ta baisi žmog- Į 
žndvbė papildyta ne api- j Jis įsakė Miss Amūro ir 
nlėšimo tikslais. Aišku, kad 
ž m o g ž u d y s kaip nors iš 
anksto savo darbo planą ap
galvojo ir susipažino su są
lygomis, kuriose tos mergi
nos gyveno. Kodėl jis ne- 
užpuldinėjo moterų gatvėje 
bei kokioje užeigoje ir jų 
nežudė, o įlindo į dormito- 
rįįą ir ten jas viena po ki
tos pasiėmęs nužudė? Ko
dėl niekas negirdėjo ir ne
matė?

Sekamos merginos nužu
dytos :

Glorija Jean Davy, 22

dyta.
Marry Ann Jordan, 20 m., 

naktin i u o s e drabužiuose, 
peiliu subadyta.

M.erlita Gargul’o, 23 m., 
perniauta gerklė.

Valentina Pasion, 23 m., 
naktiniuose drabuž i u o s e ,

Išlikusi gyva Miss Amū
ro pasakoja šitaip:

žmogžudys iėio per- du
ris. nešinas rankoje peili. 
Vėliau parodė ir revolveri.

d r a u g e i eiti i miegamaii 
kambari. kuriame miegojo 
kitos keturios merginos. 
Ten paėmė užklode. ją su
plėšė į kaspinus, įsakė mer
ginoms pakelti rankas ir 
uždėti ant galvos, ir jas su
rišo. Tuo tarnu pribuvo 
kitos trys merginos. Jis ir 
joms rankas surišo. Jis sa
kė, kad jis joms nieko blo
go nedarys, o tik norįs gau
ti pinigų kelionei į New 
Orleans. Tada jis po vieną 
jas išsivesdavo i kita kam
barį ir ten nužudydavo...

Vilnius, liepos 15 d.—Va
kar dviem lėktuvais į mū
sų sostinę atskrido 49 žmo
nių turistinė grupė iš JAV. 
Grupei vadovauja Jonas 
Lazauskas. Turistų tarpe 
yra Budronis, Varaška, Ga- 
siūnas, Vaitkus su žmona 
ir kiti.

Aerouoste svečius su gė
lėmis Sukiko Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirmi
ninkas Karvelis, jo pava
duotojas Petravičius, Lie
tuvos Draugystės ir kultū-

rinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininkas 
Kapočius, Inturisto Lietu
vos skyriaus vai d y t o j a s 
Sutkus, mūsų tarpe viešin
tys pažangūs Amerikos lie
tuviai Petriką, Venta, at
vykusiųjų giminės, 
listai.

Šiandien taipgi lėktuvu 
atskrido dar viena 
kos lietuvių turistų grupė, 
joje 26 žmonės. Iš Argenti
nos pas mus vieši Jono 
Gasiūno sesuo Marija Ga- 
siūnaitė de Pabonis.

Vaivutskas

zu r n a-

Ameri-

Lietuvių tautos menines 
dovanos vokiečių tautai

“Trijų milijo-

Dariaus ir Girėno 
žuvimo vietoje

Lietuvių Visuome nines 
kultūros draugijos Vrocla
vo ratelio pirmininkas V. 
Markevičius ir sekretorius 
A. Žukauskas redakcijai ra
šo, kad š. m. liepos 17 die
ną Lenkijos Liaudies Res
publikoj, Ščečino vaivadi
joj, Mvslibnže rajonas, ne
toli Pščeiniko, prie lietuvių 
lakūnų — Atlanto nugalė
tojų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno paminklo ati
dengta memorialing lenta. 
Lentą paruošė LVKD Vra- 
clavo ratelio nariai.

Pranašauja Š. Vietnamo 
greitą pasidavimą

Washingtonas. — Ameri
kos oro jėgų generolas J. 
H. Moore yra tikras, kad 
Šiaurės Vietnamo valdžia 
ir žmonės pradeda pavargti 
ir greitoje ateityje pradės 
pasiduoti. Jis 
tie kasdieniniai 
vimai pradeda 
atsiliepti į visą 
mo gyvenimą.

Vilnius.
nų širdžių siuntiniu” pava
dino Lietuvos Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos pirmi
ninkas L. Kapočius keturias 
dideles dėžes, kurios iš Vil
niaus traukiniu buvo išsiųs
tos į Berlyną. Jose yra mū
sų respublikos darbo žmo
nių dovanos Vokietijos De
mokratinei Respublikai.

Kruopščiai ruošė m. ū s ų 
respublikos liaudies meno 
meistrai savo dovanas — 
medžio raižinius, tautiniais 
raštais išsiuvinėtas linines 
staltieses bei rankšluosčius, 
gintaro dirbinius ir kitus 
suvenyrus.

Siuntinyje — keli šimtai 
plokštelių, kuriose įrašytos 
liaudies dainos, Liet u v o s 
muzikos klasiku bei šiuolai
kinių kompozitorių kūri
niai, atliekami geri ausiu 
chorų bei instrumentinių

kolektyvų ir solistų.
Kaip Lietuvoje klesti 

cialistinė kultūra, Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos darbo žmonės sužinos, 
pažiūrėję spalvotą plačiaek- 
raninį filmą “Jai — 25-eri.” 
Apie vaizduojamojo meno 
meistrų kūrybą, respubli
kos ekonomikos kilimą 
draug a m s Vokietijoje pa
pasakos gausios tapytojų, 
grafikų, skulptorių kūrinių 
reprodukcijos, knygos ir 
albumai.

—Mes norime, — pasakė 
L. Kapočius,—kad vokiečių 
tauta, gavusi tą kuklia do
vaną, pajustų lietuvių drau
gyste pirmosios vokiečių 
darbininku ir vai s t i e č i ų 
valstybės žmonėms. Tesim- 
bolizuoja siuntinys lietuvių 
tautos siekimą kovoti už 
tvirtą taiką prie Baltijos 
jūros, jungi a n č i o s mūsų 
tautas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

so-

Suteiks P. Vietnamui 
daug naują lėktuvų 
Washingtonas. — Ame

rikos vyriausybė paskelbė, 
kad ji esanti pasiryžusi pa
dovanoti Pietų Vietnamo 
valdžiai nuo 50 iki šimto vė
liausios mados sprūsminių 
(džetinių) lėktuvų. Toks 
pareikalavimas yra gautas 
nuo Pietų Vietnamo dikta
toriaus gen. Ky. Vienas 
toks lėktuvas su pilnu bom
bardavimui įrengimu kaš
tuoja apie $750,000!

Metai kalėjimo už 
dalinimą lapelių

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia nubaudė vie- 
nerių metų kalėjimu du 
studentus, kurie praėjusį 
lapkričio mėnesį, kai sena
torius Kennedy lankėsi, mi
nioje dalijo komunistinius 
lapelius. Tas parodo, ko
kių priemonių valdžia ima
si prieš komunistinę propa
gandą.

Madridas.—čia skelbia- 
kad neseniai Kubojema, 

lankėsi Ispanijos valdžios 
aukštas pareigūnas ir tarė
si su premjeru Castro ir 
kitais kubiečiais.

Havana. — Kubos valdžia 
ikūrė Civilinio Apsigynimo 
Tarybą. Jos uždavinys bus 
vadovauti visoms civilinio 
apsigynimo jėgoms karo at
veju. Matyt, Kuba tikisi 
naujo užpuolimo ant jos.

sako, kad 
bombarda- 
skaudžiai

Š. Vietna-

Chicago, Ill.—Keturi tūks-Chicago, Ill—Policija su 
laike Richard F. Speck, tančiai valstijos milicijantų 
Kaltina nužudymu astuonių 
slaugių. Prieš suėmimą jis buvo atsiųsti numalšinti 
bandęs nusižudyti.

ištraukti iš Chicagos. Jie

Maskva. — Liepos 8 d. 
čionai atidaryta Anglijos 
pramonės paroda. Ji vyks
ta Sokolnikų kul t ū r o s ir 
poilsio parko srityje.

Labai dideli karščiai 
kenkia mūšy sveikatai

New Yorkas.—Šioje\apy- 
linkėje ir mieste pereitą 
savaitę siautėjo didėli akrš- 
čiai. Žmones, nepratusius 
prie tokių karščių, labai su-, 
vargino. Mieste mirimai 
nadidėjo 40 procentų, lygi
nant su tomis pačiomis die
nomis pereitais metais.

Bet nežiūrint didelių 
karščiu. New Yorko van
dens ištekliai laikosi gerai.

Washingtonas. — Liepos 
13 dieną Vietname' žuvo 9 
amerikiečiai.

Varo laukan iš Amer. 
du diplomatus

• Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžia apakl- 
tino du Čechoslo v a k i j o s 
diplomatus šnipinėjime ir 
pareikalavo, kad jie išsineš
dintų. Pareikalauta; kad 
atašė Mr. Iri Opartny ap
leistų Ameriką j tris die
nas, o Zdanek Pisk, kurie 
vra Jungtinėse Tautose tar
nautojas, turės išvažiuoti 
vėliau.

Jiems primetamas bandy
mas išgauti “sekretus” iš 
Valstybės Departa m e n t o 
veikėjšų.

United Nations. — Jung
tinių Tautų sekretorius U 
Thant ragina š. Vietnamo 
valdžią nelaikyti amerikie
čių lakūnų “karo krimina
listais” ir neteisti jų kaip 
tokiu. Sako, toks žygis tik 
naaštrintų padėtį ir prail
gintų karą.

“riaušes” negrais apgyven
toje miesto dalyje. Padė
tis gerokai aprimusi, miesto 
policija mano be milicijos 
pagalbos palaikyti “tvar
ką.”

Chicagoje du negrai 
užmuušti

Washingtonas. — Aštuo
niolika senatorių persergsti 
š. Vietnamą, kad iis neteis
tų amerikiečiu lakūnų kaip 
“karo kriminalistu.” Girdi, 
tas iššauktų Amerikoje, rei
kalavimą atkeršyti ir karas 
būtų dar daugiau praplės
tas.

Hanoi. — šiaurės Viet
namo valdžia paskelbė dali
ną šalies mobilizaciją. Ruo
šiasi sunkiam Ir ilgam ka
rui.

Chicago, III. — Devyni 
šimtai policistų patruliuoja 
Chicagos vakarinėje daly
je negrais apgyventas gat
ves. Du negrai buvo praė
jusį ketvirtadienį užmušti 
ir vienas pavojingai pašau
tas. Iš užmuštųjų viena 
yra 14 metų mergaitė. 
Miesto majoras Daley pa
reikalavo, kad į C h i c a g ą 
būtų prisiųsta trys tūks
tančiai gerai ginkluotų 
valstijos milicijantų.

Washingtonas. — Penkių 
didžiųjų lėktuvų linijų dar
bininkai tebestreikuoja.

Kosyginas pasmerkė 
JAV karą ir politiką

Maskva. — Liepos 14 d. j Vietnamo žmonių pasiprie
šinimą. Ir vardan to nepa
siekiamo tikslo jos pasi- 
mojusios imtis bet kokių 
kraštutinybių. Bet tas tik 
Jungtines Valstijas tarp
tautiniai izoliuoja.”

Kosyginas sakė, kad pre
zidentas Johnsonas Jungti
nes Valstijas subloškė “į 
pažeminimo ir besąžinišku- 
mo bedugnę.” Jis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad jos 
pradėjo pulti taipgi Laosą 
ir Kambodžą.

Ir pridūrė:
“Nepaisant, kaip agreso

riai raivysis, kokias krimi- 
nalystes jie papildys, jie 
niekados nenugalės šalies, 
kurios milijonai sūnų ir 
dukrų drąsiai gina savo 
laisvę ir nepriklausomybę.”

Taip pat šioje kalboje 
premjeras Kosyginas dar 
kartą pakartojo, kad socia
listiniai kraštai padidins sa
vo pagalbą vietnamiečiams 
ir pasiųs jiems padėti sa
vanorius, jei to pageidaus 
Šiaurės Vietnamas.

Kremliuje įvyko pobūvis 
pagerbimui ir pavaišinimui 
Indijos premjerės Indira 
Gandhi. Buvo sukviesta 
daugiau kaip 2,000 svečių. 
Tai daugiausia žmonės iš 
įvairių ambasadų.

Na, ir čia Tarybų Sąjun
gos premjeras Kosyginas 
kalbėjo. Tai buvo viena iš 
aštriausių jo kalbų, iki šiol 
pasakytų 
politiką ir 
Vietname, 
pareiškė:

“Jungtinės Valstijos no
ri pasiekti tąi, kas negali
ma. Jos nori sutriuškinti

apie Amerikos

Tarp kitko, jis

Chuliganai sumušė, o 
teismas nubaudė!

Brooklyn, N. Y. — Praė
jusį kovo mėnesį chuliga
nai buvo užpuolę pažangią 
jaunimo organiza c i j ą Du 
Bois klubą. Užpultieji gy
nėsi. Klubiečių vadą Eric 
Eiisepbergą policistai suė
mė, laikė, o chuliganai mu- 
jė. Paskui jį dar suareštavo, 
o dabar teismas nubaudė 
užsimokėti $100. Ot kokia 
teisybė...

North Carolina. — Į kon
gresą demokratų tikietu 
laimėjo nominacijas darbo 
unijų remiamas Niek Gali- 
fianakis prieš reakcininkų 
kandidatą Smith Bagley.

Oxford, Anglija. — Prieš
karinėje konferencijoje pa
siūlyta apdovanoti garbės 
medaliu tuos jaunuolius, 
kurie atsisako eiti į karą.

Sekretorius Ruskas 
persergsti Hanojų

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dean Rusk 
persergėjo Šiaurės Vietna
mo valdžią, kad ji nesiruoš- 
tų Amerikos lakūnus teisti 
kaip 
Toks 
girdi 
labai 
čiau nesakė, ką tokiame at
sitikime Amerika darytų.

“karo kriminalistus.” 
iš jos pusės žygist 
būtų laikomas “labai 
pavojingu žygiu.” Ta-
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Tai jau ir po “kongreso”!
TARIAMASIS “JAUNIMO KONGRESAS” Čikago- 

je baigėsi, nieko tikslaus nenutaręs, nieko ženklyvesnio 
neatlikęs. Mes kadaise rašėme, kad šis “kongresas” bu
vo sumanytas ir bus vadovaujamas klerikalų ir tokių 
“jaunuolių,” kurie ne juokais rengiasi neužilgo šerme- 
ninėsna atsidurti.

“Kongreso” dalyvius laimino Kajeckai, Sidzikaus
kai. Norėjo žodžiu “palaiminti” ir socialdemokratų “šu
lai,” bet niekas jų ten neprileido. Žinoma, nei Kajeckai, 
nei Sidzikauskai su Lietuva nieko bendro neturi, bet jie 
kalbėjo jos vardu! Žulikystė, ar ne?!,..

Pasakysime: “vaduotojai,” mulkindami jaunus žmo
nes, taip juos melais pritrenkia, kad, pastarieji, atsi
peikėję, niekad jiems nedovanos.

Atsimenate, andai tūla mergšė Australijoje suktais 
būdais išgavo iš Justo Paleckio autografą. Kunigų, fa
šistų ir socialdemokratų spauda pradėjo ją už tai gar
binti, tiesiog dievinti. Minėjome, kad liettuviškieji kle
rikalai turbūt bandys tą mergšę šventa padaryti: tai 
ne juokas, kokį sttebuklą ji atliko!..

Ir štai minėtame “kongrese” J. Rajeckas viešai 
primena, kad toji mergšė yra “nusipelniusi veikėja”! Ir 
jis sveikino ją; gretino su M. Krupavičium (Mykolu 
Juoduoju)!

Kiek mažai pas juos reikia atlikti, kad būtų “nu
sipelnęs.” Apgavai ką nors, apmelavai ką nors, apžu- 
likavai koki žmogų, na, ir tu jau nusipelnęs, jau ir į 
šventuosius taikomas!..

Ar reikia tuo stebėtis?
Jeigu kruviniausieji žmonių žudytojai-budeliai impu- 

levičiai, paškevičiai, jankai, klimaičiai yra jiems did
vyriai, tai didvyriu tampa ir kiekvienas sukčius.

MELAS YRA JŲ SPAUDOS įrankis žmonėms mul
kinti. Štai, liepos 8 dieną Niujorke “vaduotojai” suruo
šia “demonstraciją” ties Jungtinėmis Tautomis ir pa
skelbia, būk demonstraciją sudarą jaunimas ir demonst
racijoje dalyvaują 300 jaunimo.

Bet ir melagiams ne visuomet pavyksta. “Naujie
nos” (liepos 11 d. laidoje) paskelbia, kad “demonstra
cijoje” dalyvavo daugiau “vyresnio amžiaus žmonių”; 
“žmonių demonstracijoje buvo nedaug,” tik apie du 
šimtus. Na, o mūsų žiniomis, ten buvo tik apie vieną 
šimtą ir, aišku, daugiausia senelių.

Matote, kaip “vaduotojai,” daugiausia klerikalai, 
melais maitina savo skaitytojus. Ir kai jie šitaip nuolat 
daro, tai kas gali jais kada nors tikėti, kai pavyksta 
jiems kai kada parašyti ir teisybę?

DAR VIENAS SMŪGIS “demonstrantams.” Jie ti- 
tikėjosi atkreipti niujorkiškės komercinės spaudos dė- 
msį į savo “veiklą”—neatkreipė.

Pagaliau jie nusitarė p aprašyti audiencijos pas 
Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Thantą. Bet ten 
jiems buvo pasakyta,—gal ne tais žodžiais, bet ta dvasia:

—Jungtinių Tautų generalinis sekretorius su mela
giais nieko bendro neturi ir neturės!..

Ir apie tai, kad U Thantas “vaduotojų” nepriėmė, 
nenorėjo į juos nei pažvelgti, klerikalų spauda nieko 
neparašė—čia ir vėl prigaudinėjimas savo skaitytojų!..

PADORIAM LIETUVIŲ kilmės jaunimui mes sa
kome: “vaduotojai” labai apgavo tuos, kurie, dalyvau
dami “kongrese,” tikėjosi ko nors teigiamo. Tau, pa
dorusis lietuvių kilmės jaunime, mes siūlome ne san- 
darbininkavimą su klerikališkais “vaduotojais,” o rūpi
nimąsi, kaip sumegzti artimesnius ryšius su Tarybų Lie
tuvos jaunimu!

“Laisves” redaktoriai labai 
gailisi komunistų šnipų, ku
rių nevieną JAV teismas yra 
nuteisęs kalėti ar net ir mir
timi. “Laisvės” redaktoriam 
jie visi yra nekaltai nuteisti, 
todėl kankiniai.

Negali “Laisvė” nurimti ir 
dėl pagarsėjusių šnipų Rosen- 
bergų, kuriuos teismas nutei
sė mirtimi ir prieš trylika me
tų birželio 19 d. teismo spren
dimas buvo įvykdytas.

“Laisvei” tas JAV teismo 
sprendimas yra “baisi dėmė”, 
ypač to meto pirmininkui Vin- 
sonui, “kuris skubėjo Ethelę 
ir Julių pasodinti į elektros 
kėdę.”

Lieja ašaras “Laisvės” re
daktoriai ir dėl šnipo Sobelio 
nuteisimo 30 metų kalėti.

Net ir būdamas socialde
mokratu, jei asmuo nebus 
visiškai sugedęs, supras, 
kad tai, ką mes pacitavo
me, yra neteisybė, kad “Ke
leivio” redaktorius Jackus 
Sonda-Sondeckis pats neži
no, ką plepa.

“Laisvė” niekad neapgai
lestavo jokių šnipų. Bet 
mes žinome, kad JAV buvo 
nuteista mirti visa eilė dar
bininkų klasės veikėjų ne
kaltai. Visa tai paaiškėjo 
tik vėliau, praėjus kuriam 
laikui po nuteisimo.

Prieš 50 metų Utah vals
tijoj buvo nekaltai nuteis
tas mirti ir nužudytas Joe 
Hill IWW unijos organi
zatorius, muzikas, daininin
kas. Vėliau buvo nuteistas 
mirti taip pat nekaltai Tom 
Mooney, dar vėliau Sacco ir 
Vanzetti, o makartizmo 
laikotarpiu — Julius ir Et- 
thele Rosenbergai.

Jackus Sonda—aklas, ne
žino Amerikos istorijos, to
dėl plepa niekus. Vinsonas 
buvo Aukščiausiojo teismo 
teisėjas ir ryžosi juo grei
čiau “Rosenbergų bylą” 
baigti, kad ji jam galvos 
nekvaršytų. Kitaip į tai 
žiūrėjo to paties teismo tei
sėjai Black ir Douglas.

Jie stojo užtai, kad aukš
čiausias teismas pernagri- 
nėtų visą J. ir E. Rosen
bergų nuteisimo procesą, 
kad susipažintų su juo. Bet 
Vinsonas atsisakė tai dary
ti! Vadinasi, šalies aukš
čiausias teismas atmetė 
Rosenbergų prašymą, kad 
peržiūrėtų jų bylą, visiškai 
tos bylos neskaitęs, su ja 
nesusipažinęs. Ar tai žmo
giška? Ar taip galima!..

Tiesa, Jackus atsakys, ga
lima. Jam viskas galima. 
Jam galima lankstytis prieš 
juodžiausius lietuvių tautos 
priešus, jiems pataikau
jant. p** ■

Šiandien kiekvienas pa
doresnis žmogus labai abe- 

Vilniaus kalneliuose

Įjoja, ar Rosenbergai ir 
Sobelis buvo teisingai nu
teisti ! Kapitalistų klasė 
bijosi suteikti Sobeliui nau
ją teismą dėl to, jaučia, kad 
jis būtų ten išteisintas. O 
su juo būtų išteisinti ir Ju
lius su Ethele Rosenbergai!

Va, kaip dalykai stovi!

TAŠKENTO VAIKAI 
VILNIUJE

Tarybų Uzbekijos sosti
nė, Taškentas, labai nuken
tėjo nuo žemės drebėjimo. 
Apie 300,000 gyventojų li
kosi be pastogės. Daugelis 
tarybinių respublikų sutei
kė tiems gyventojams lai
kinas pastoges pas save. Į 
Vilnių taip pat buvo pri
imtas būrys taškentiečių, 
tarp kurių buvo ir vaikų. 
“Vakarinėse Naujienose“ 
skaitome:

... Skardus trimitas nutrau
kė rytmečio tylą Valakam
piuose. “žiburėlio” pionierių 
stovykloje pagyvėjimas: nak
tį čia atvyko trisdešimt pio
nierių iš Taškento. Tad šio 
ryto rikiuotėje vienoje greto
je stovėjo lietuvių ir uzbekų 
vaikai.

Panašų vaizdą šiandien ry
tą galima buvo matyti dar 
dviejose Vilniaus zonos pio
nierių stovyklose: Nemenči
nėje ir Gulbinuose. Šių sto
vyklų jaunieji šeimininkai 
taip pat susilaukė svečių iš 
saulėtosios Uzbekijos.

Iš viso tą dieną vėlai vaka
re į Vilnių atvyko šimtas Taš
kento pionierių. Geležinkelio 
stotyje jaunuosius taškentie- 
čius pasitiko LLKJS Centro ko
miteto, švietimo, kultūros, že
mės ūkio darbuotojų prof, są
jungų atstovai. Mažieji uzbe
kai pirmą kartą atvyko į Lie
tuvą. Jų pažintis su respubli
ka, jos sostine ir kitais mies
tais truks ištisą vasarą, kurią 
taškentiečiai praleis Lietuvo
je.

MIRĖ DR. K. VEZELIS
Spauda praneša, kad Či

kagoje mirė dantų gydyto
jas, d-ras Kazys Vezelis ir 
buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse. Velio
nis buvo pirmosios kartos 
lietuvis, atvykęs į Ameriką 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Čia jis išėjo mokslus. 
Jis galėjo būti apie 80 me
tų amžiaus.

APIE TRAŠKANČIĄSIAS 
DUONELES

Tarybinėje spaudoje skai
tome tokį profesoriaus V. 
Sokolovskio pasakojimą a- 
pie rugines “traškančiąsias 
duoneles’':

Traškančios duonelės — tai 
džiūvėsiai, ypatingu būdu pa
gaminti iš ruginių miltų, į ku
riuos dedama daug kepimo 
mielių, tačiau labai mažai 
druskos. Jose taip pat ne
daug vandens — vos 6—8 
procentai. Būdamos labai 
akytos, duonelės greit suge
ria seiles, o, patekusios į 
skrandį, greit suvilgomos 
skrandžio sultimis ir suvirški
namos.

Dėl mažo drėgmės . kiekio 
duonelės lengvos ir kompak
tiškos. Jos ilgai išsilaiko, ne- 
prarasdamos savo savybių, 
labai patogios kelionėje. Ta
čiau pagrindinė traškančių 
duonelių savybė — jų mais
tingumas. Traškančios duo
nelės pralenkia ruginę duoną, 
ryžius ir grikius baltymų, rie
balų bei angliavandenių kie
kiu šimtui gramų produkto.

Traškančioše duonelėse 
daug vitaminų, o didelis sėle
nų kiekis praturtina jas ka
lio, kalcio, magnio, fosforo ir 
geležies druskomis. Be to, sė
lenos aktyvina žarnyno dar
bą, jo perestaltiką.

Kokia traškančių duonelių 
reikšmė gydomojoje mitybo
je? Gydytojai rekomenduoja 
jas, sergant ateroskleroze ir 
hipertonija, širdies ydomis ir 
inkstais, chronišku vidurių už

Keletas
Vieną sykį į “Saulės” sa- Į 

vaitraštį buvo įdėtas toks 
paveikslas: Girtas žmogus 
guli purvyne ir šuo laižo jo 
veidą. O jis miega ir sap
nuoja, būk jis miega labai 
minkštoje gražioje lovoje, o 
jauna graži merga jį apsi
kabinusi saldžiai bučiuoja.

Kuomet 1966 m. Lietuvos 
prezidentas Justas Paleckis 
buvo nuvažiavęs į Austra
liją, į tarptautinį parlamen
tarų suvažiavimą, tai vie
na jauna “gera katalikė” 
lietuvaitė Jūratė Reizgytė 
suktu būdu gavo jo auto
grafą.

Tai dabar Amerikoje gy
venantys visokie tautos 
“vaduotojai” džiaugiasi ta 
“laime,” lyg tas girtas žmo
gus, gulėdamas purvyne su 
tuo savo saldžiu sapnu.

O ta katalikė mergužėlė 
peržengė septintąjį “dievo 
prisakymą “nevok” ir tuo 
papildė smertelną grieką. 
Tai ir viskas!

Amerikos valdžia pripa
žįsta teisę, kad bile žmogus, 
dar gyvas būdamas, gali pa
daryti tam tikrą testamen
tą, kad kai jis numirs, kam 
jo paliktas turtas turi būti 
atiduotas.: broliui, sesutei, 
arba kam nors kitam, ne
žiūrint, kur jis gyvena — 
Tarybų Lietuvoje ar kurio
je nors kitoje valstybėje.

“Naujienų” num. 118 (š. 
m. gegužės 19 d.) buvo ra
šyta, kad Chicagos mieste 
mirė Juozas Keršulis. Dar 
gyvas būdamas jis padarė 
testamentą, kad kai jis nu
mirs, tai visas jo paliktas 
turtas, sumoje $24,123, turi 
būti atiduotus jo sesutei 
Barborai Pakarkįienei, gy
venančiai Tarybų Lietuvo
je. Rodos, viskas geroje 
tvarkoje.

Bet Chicagoje gyvenantys 
visokie “vaduotojai,” su
lindę į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, su teismo pagalba 
daro visokias kliūtis, kad 
ta moteris savo brolio pa
likimo negalėtų paimti nes, 
ji gyvena Tarybų Lietuvo
je.

Kas davė tokią teisę tai 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
kišti savo purvinas rankas 
prie svetimo žmogaus tur
to, prie to, kuris tiems “va
duotojams nepriklauso?..

Jonas Vilkaitis keletą sy
kių “Naujienose” rašė, kad 
dabartinė Tarybų valdžia 
atima nuo tėvų mokyklinio 
amžiaus vaikus, uždaro 
į bendrabutį ir ten juos mo
kina rusiškos rašybos ir 
visokius darbus atlikti. Tai, 
girdi, negirdėta mažų vai
kų baudžiava, ir taip to
liau.

Bet tas buvęs Lietuvoje 
“didelis profesorius” visai 
nutyli, kad toje jo taip 
mylimoje Lietuvoje kadaise 
biedni tėvai visus savo mo
kyklinio amžiaus vaikus 
parandavodavo bagoti e m s 
gaspadoriams į metinę ver
giją, kurioje tie mokyklinio 
amžiaus beteisiai vaikai 
tikrą baudžiavos naštą neš
davo, o apie tų vaikų bent 
kokį mokslą niekas nė sap-

kietėjimu, hemarojumi, nega
lavimais, susijusiais su B gru
pės vitaminų stoka, nutuki
mu/ Sergantiems nutukimu 
reikia prisiminti, kad nors 
traškančios duonelės lengvos, 
tačiau labai maistingos, todėl 
rekomenduojama naudoti jų 
ne daugiau kaip 60 procentų 
gydytojo leidžiamos duonos 
normos. 1

Pastabų
nuoti nesapnavo. Tai tam 
“mažų vaikų užtarytojui” 
viskas būdavo gerai ir gra
žu. Mes labai gerai žino
me, ir kunigai sakydavo: 
Jeigu visi bus mokyti, tai 
kas gi mūsų kiaules ganys? 
O kokiai k v a r a b a i tas 
mokslas yra reikalingas 
mergoms? Kai jos ištekės, 
tai ir be to mokslo patai
kys su vyru lovoje gulėti. 
Tai tada viskas buvo ge
rai !

Tie bagoti gaspadoriai ir 
kunigai labai gerai žinojo, 
kad jeigu visi biedni Lie
tuvos žmonės bus mokyti, 
tai jie gali pasakyti: Jūs 
turite kiaules, tai patys jas 
ir ganykite.

•

Prie pat Lukšių bažnyt
kaimio gyveno bagotas gas- 
padorius Antanas Stanaitis, 
turėjo 150 margų geros, 
derlingos žemės. Pas tą 
gasp a d o r i ų mano sesers 
duktė 11 metų amžiaus ga
nė kiaules ir kitus gyvulius.

Tuo tarpu 1936 m. bir
želio 15 d. tame Lukšių 
bažnytkaimyje mirė jos dė
dė Mbtiejus Bačėnas, ir jis 
ten pat tame Lukšių baž
nytkaimyje buvo 3 dienas 
pašarvotas, o tas bestija 
“dievobaimingasis” gaspa- 
dorius tos mergaitės nelei
do nė vieną sykį nueiti pa
žiūrėti to mirusio dėdės, ir 
kai jį lydėjo į Lukšių ka
pines, tai ta biedna mergai
tė piemenaitė stovėjo šalia 
kelio ir žiūrėdama verkė, 
kad savo mylimo dėdės 
daugiau nematys.

Tuo tarpu dvi karvės įė
jo į dobilų pievą ir padarė 
šiek tiek nuostolių, tai tas 
beširdis gaspa d o r i u s tą 
mergaitę taip sumušė, kad 
ji per pusantro mėnesio ne
galėjo aukštielninka atsi
gulti.

Tai tada tokiems ponams 
buvo geras gyvenimas Lie
tuvoje, kad biedna pieme
naitę galėjo mušti už visai 
mažą prasikaltimą.

Kuomet “kilo audra ma
žame šaukšte vandens” dėl 
tos vysk. V. Brizgio Šilu
vos koplyčios ir dėl tos Vil
niaus Aušros Vartų Mari
jos šalininkų, tai aš ėmiau 
ir parašiau laišką Vilniaus 
mieste gyvenančiai vienai 
lietuvaitei su klausimu apie 
tos Aušros Vartų panelės 
švenčiausios” likimą ir jos 
įtekmę tarp žmonių, na, ir 
gavau sekantį atsakymą 
1966 m. birželio 2 d.

“Tarybų Lietuvoje niekas 
nedraudžia tikinti e s i e m s 
lankyti bažnyčias ar kitas 
jiems brangias vietas. Auš- 
tos Aušros Vartų “panelės 
j e iki šiol tebekabo jūsų 
minimos Šv. Marijos pa
veikslas, durys visada at
daros. Bet gyvenimas eina 
savo vaga ir, žinoma, ti
kinčiųjų eilės retėja. To
dėl ir klūp a n č i ų j ų prie 
Aušros Vartų žmonių vis 
rečiau bematysi. Taigi, be
sidomintiems Lietuvos reli
giniu žmonių gyvenimu 
tautiečiams taip galite ir 
pasakyti: Tikėti Lietuvoje 
vietos tikintiesiems pakan
ka. Bet vis mažiau jas lan
kyti norinčių belieka, nes 
žmonės vis labiau nusigręž
ta nuo bažnyčios.

Tai tiek apie tuos Aušros 
Vartus man pasakė.

Tai bus viskas! •
Antanas Bačėnas

Bexley, Ohio

Kyla Kubos kultūra
Kapitalizmas paliko Ku- *. 

bos ręvoliucijai sunkų pali- 
kimą. 30 procentų valstiečių 
nemok ėjo pasirašyti, 99 
valstiečių neturėjo suprati- y I 
mo apie savo tėvynės istori- J 1 
ją. Kad 1959 m. sausio 1 d. 
nugalėjusi revoliucija gale- ' ■< 
tų žengti pirmyn, reikėjo į 
dar vienos revoliucijos — j 
kultūrinės, ir ji buvo įvyk- , h 
dyta. f

1961 m. sausio mėn. pra
sidėjo “Švietimo metai Ku- f* , 
boję”. Nežiūrint did e 1 i ų f 
sunkumų, revoliucijos už
duotis buvo įvykdyta. 1961
m. gruodžio 22 d. buvo pa
skelbta, kad Kubos teritori
joje likviduotas neraštingu
mas. Gyventojų tarpe liko 
tik 3.9 procento neraštingų, 
daugia u s i a pagyvenusių 
žmonių.

1961-aisiais metais Ku
bos Revoliucinė vyriausybė 
priėmė įstatymą dėl priva- 
lomojo šešerių metų (pradi
nio) mokymo ir dėl nemo
kamo mokymo aukšto- 
siose ir vidurinėse mokyk
lose. Daugiau kaip 100,000 
tūkst. jaunuolių m o kosi 
valstybiniuo s e internatuo- * 
se ir yra valstybės pilnai iš
laikomi. Buvo panaikintos 
privatinės bei bažnytinės 
mokyklos ir įvesta vieninga 
mokymo sistema. Be to, 
šimtai tūkstančiu dirban
čiųjų mokosi darbininkų ir “ 
valstiečių raštingumo kėli- 
mo kursuose. Kuba tapo v 
milžiniška mokykla. ’Sį

1962 metais buvo priim- 
tas įstatymas dėl universi
tetų reformos, atsižvelgiant 
į realius šalies poreikius 
specialistams. Dabar ypa
tingas dėmesys skiriamas 
technikos ir žemės ūkio spe- 
cialiistų ruošimui. Reforma 
taip pat atvėrė duris į aukš- j 
tąjį mokslą liaudies masių | 
atstovams.

Liaudies sveikatos apsau
gos vystymas — svarbi kul- 1 
tūrinės revoliucijos Kuboje 
dalis. Angsčiau šalies kai- ♦ 
mo vietovėse iš viso nebuvo 
ligoninių. Dabar Kubo j e y |! 
yra 46 kaimo ligoninės; 1 
be to, kaimo gyventojus ap- 
tarnauja daugiau kaip 100 
dispanserių. 19 6 5 metais 
valstybės išlaidos sveikatos 
apsaugai, skaičiuojant vie
nam gyventojui, sudarė 19.1 
dol. (JAV-ose šiems reika
lams išleidžiama 12.5 dol., 
Argentinoje — apie 5 dol., ’ 
Kolumbijoje — apie 1.5).

žymiai padidėjo medici
nos kadrų ruošimas. Da
bar šalyje vienam gydyto
jui tenka vidutiniškai 1063 
gyventojai (Haiti valstybė- , 
je vienam gydytojui tenka * 
29 tūkst. gyventojų, Hon- 
durase — 12 tūkst.). Numa- 
tomą pasiekti, kad ateityje 
vienam gydytojui Kuboje 
teks 500 gyventojų.

Kova už kultūrą Laisvės 
saloje nuolat plečiasi.

Ir vėl įkurtuvės A
Ir vėl zuja mašinos su 

baldais ir kitais namų apy
vokos daiktais Vilniaus 
naujųjų statymų kvartale 
D-18. Šimtas šeimų keliasi 
į naują gyvenamąjį namą, 
kurį pastatė sostinės namų 
statybos kombinatas.

Neilgai “liūdės” šie nau
jakuriai be kaimynų: kelių s 
dienų bėgyje įkurtuves at-*| 
švęs dar du šimtai šeimų, | 
kurios įsikels į naujus gy- V 
venamuosius n a m u s, t. y. į 
korpusus No. 39 ir 41.

Su įkurtuvėmis, draugai 
vilniečiai! “V. N.”



* 4

Antrad., liepos (July) 19, 1966

A. B. Salietis

Kelios pastabos iš Amerikos 
Kom. partijos suvažiavimo

LAISVĖ 3 pusi

Worcester, Mass.ji gyvuoja, kad ji gali kal
bėti apie, didingą ateitį.

žvilgsnis į ateitį
Iš kitos pusės, mes nega

lime pasitenkinti tik tokiais 
laimėjimais. Turime eiti 
pirmyn. Gus Hiall neslėpė 
nuo .suvažiavimo Partijos 
silpnųjų pusių. Ji per ma
ža nariais. Verbavimas i 
ją naujų narių nėra pakan
kamas.

“Klaidinga būtų mums 
daryti išvadą, — sakė Hali, 
—kad mes nebeturime prob
lemų. Mūsų Partija “nu
teista” pagal Mikarano ak
tą. Teisingumo departa
mentas viešai. skelbia, kad 
jis ieškos nauju ikaltinimų 
prieš Partiją. Mes neturi
me iliuzijų anie naujų ata
kų pavojų. Bet mes taipgi 
pasitikime, kad, gindamos 
visų amerikiečių demokra- 

I tines teises, masės reika
laus užtikrinimo mūsų Par
tijai vietos idėjų prekyvie
tėje.”

Vadinasi, Komunistų 
Partija į ateiti žiūri su pa
sitikėjimu ir viltimi laimė
ti teise pilnutinai legališ- 
kai, viešai gyvuoti ir veik
ti. Ir, galima pridurti, tai 
pergalei nersnektyvos yra 
puikios. Bet, žinoma, daug 
kas priklausvs nuo to, kaip 
dabartinis žiaurusis karas 
Vietname vystysis, kur link 
jo eiga kryps ateinančio
mis savaitėmis bei dieno
mis. Reikia žinoti, kad 
liaudies priešai irgi nesnau
džia ...

Apie šio 18-ojo Komunis
tų Partijos suvaž i a v i m o 
charakterį daug pasako ir 
jo priimtos rezoliu c i j o s . 
Rezoliucijoje profesinių są
jungų judėjimo reik a 1 a i s 
pabrėžiama:

1 “Mes pakartojame: Neat
sižvelgiant į ideolo g i n i u s 
bei tak t i n i u s skirtumus, 
mes, k o m u n i s t ai, esame 
tvirtai pasižadėję profesi
nių sąjungų judėjimą palai
kyti. Mes tą judėjimą lai
kome būtinai reikalingu vi
sos tautos darbo žmonių 
gerovei. Mes raginame vi
sus komunistus darbininkų 
judėjime nepasigailėti nei 
laiko, nei energijos profesi
niu sąjungų judėjimui... 
Tikimasi, kad kiekvienas 
komunistas visomis jėgomis 
stiprins profesinių sąjungų 
judėjimą ir parems visokią 
jų ekonominę ir politinę 
veiklą.”

Suvažiavimo priimtoje, re
zoliucijoje negrų klausimu 
griežtai atmetama ir pa
smerkiama visokia rasinė 
diskriminacija. Nurodoma, = 
kad savo jau gana ilgoje 
kovoje Komunistų Partija 
nesigailėjo nei pastangų, 
nei jėgų tai piktybei paša
linti iš mūsų amerikinio gy
venimo. Tuo savo rekor
du komuunistai labai di
džiuojasi ir pasižada atei
tyje dar energingiau ta 
linkme darbuotis.

Labai svargi politinės 
veiklos rezoliucija. Joje 
apžvelgiama K o m u n i s tų 
Partijos taktika ir linija 
1964 metų prezidentiniuose 
rinkimuose. Griežtai atme
tamas sunratimas tu. kurie 
sako, kad buvo klaida na- 
laikvti Džionsoną prieš 
Goldwaterj. Štai ir dabar, 
beveik vieningai visa Res
publikonų Partija, tai yra 
i oš vad ovvbė, nuo Goldwa- 
terio iki Niksono ir Eisen- 
howerio, ne tik šimtu pro
centų remia Vietnamo karą, 
kurį Džionsonas veda, bet 
dar prisimygdamos reika
lauja, kad jis būtų plečia
mas ir plečiamas* Kai ku

“LAISVES” REIKALAISrie respublikonai net kelia 
šūkį, kad jau jeigu prisieitų 
pralaimėti, tai daug geriau 
būtų pralaimėti didžiulės 
Kinijos rankose negu mažo 
Vietnamo. Taipgi nėra pri
puolamas dalykas, nuro
do rezoliucija, kad “vi
sas sukilimas prieš karą 
Vietname sukasi vyriausiai 
apie Demokratų Partiją. 
Tai juk apie šią (demokra
tų) partiją buvo susim obili- 
zavusi plati antigoldvoteri- 
nė koalicija. Tai juk kaip 
tik ta koalicija dabar pa
ragavo jos vėliavnešio išda
vystės kartumėlio.”

Rezoliucijoje nurodoma, 
kad jau dabar tenka ruoštis 
1968 metų prezidentiniams 
rinkimams. Bet pirmiausia 
reikia išnaudoti ateinančius 
kongresinius rink i m u s šį 
rudenį kovai prieš prezi
dento Džionsono naminę ir 
užsieninę politika. Komu
nistai rems kandidatus, ku
rie kovoja prieš Vietnamo 
karą, kurie kovoja už taiką. 
Kai kur komunistai steng
sis iškelti savo kandidatus. 
Štai Bruklyne viename dist- 
rikte iškelta žymaus mark
sisto ir komunisto dr. Her
berto Apthekerio kandida
tūra į šalies kongresą. Bet 
tokių vietų, aišku, bus ne
daug.

Taipgi priimtos rezoliuci
jos moterų ir jaunimo klau
simais.

Prieš suvažiavimą buvo 
plačiai kalbėta apie naujos 
programos priėmimą, bet 
plačiai tą klausimą išdis- 
kusavus. suvažiavimas pali
ko specialiam suvažiavimui, 
kuri Centro Komitetas tu
rės sušaukti vienerių metų 
bėgvie.

Užbaigiant: Jungi i n i ų 
Amerikos Valstiiu Komu
nistu Partijos suvažiavimas 
praėjo didelio ontimizmo ir 
pasikėjimo ženkle.

.

Vyksiąs i Kambodžą 
paieškoti tiesos

New Yorkas. — Rasinės 
Lygybės Kongreso direkto
rius Floyd B. McK i s s i c k 
skrisiąs i Kambodžą. Jis 
ten pažiūrėsiąs, ar tiesa, 
kaip kalbama, kad Kambo
dža esanti ta šalis, kurioje 
pasislepia Pietų Vietnamo 
partizanai, kai jie nebegali 
prieš amerikiečius atsilai
kyti.

Tik neaišku, kodėl tas 
klausimaas turėtų būti taip 
svarbus šios kovingos Ame
rikos civilinių teisių judėji
mo organizacijos direkto-

Apie viską
Laikas bėga, gyvenime 

palikdamas liūdną prisimi
nimą. štai neseniai buvo 
supilti kapai mūsų pažan
giečiams S. Penkauskui ir 
Juozui Blažoniui. Laiku 
nežinojom apie jų mirtį ir 
todėl neteko palydėti juos į 
amžiną poilsio viettą.

Birželio 26 dieną staiga 
mirė daktaras Jonas Rep
šys, gyvenęs Dorche s t e r, 
Mass. “Laisvę” radome iš 
darbo parėję vakare, birže
lio 29 d. Joje ir radome tą 
liūdną žinią, ir tą pačią die
ną jis jau buvo palaidotas. 
Labai susijaudinom šia ži
nia, labai gaila, kad nega
lėjom jo palydėti į amžiną 
poilsio vietą.

Daktaras Jonas Repšys 
daug pagelbėjo plačios mū
sų apylinkės liet u v i a m s 
kai)) gydytojas. O pažan
giųjų parengimuose, kur tik 
jie įvyko, visada jis dalyva
vo, visada jį sutikdavome.

Daktaras Jonas Repšys 
buvo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo daktaru-kvo
tėju per daugelį metų, jis 
buvo širdingas pažangiosios 
mūsų išeivijoje veiklos ir 
pažangiosios spaudos bend
radarbis ir uolus rėmėjas. 
Gaila, netekus bra n g a u s 
daktaro — brangaus mūsų 
visų draugo. Tegul būna 
jam lengva žemelė. O jo 
gyvenimo draugei Elzbie
tai ir dukrai Edithei—šir
dinga užuojauta.

Liepos 31 d. įvyks bend
ras metinis Lietuvių Meno 
Sąjungos Pirmosios Ap
skrities ir Massachusetts 
Moterų Sąryšio piknikas.

Olympia Parkas šiemet 
labai gražiai žaliuoja, ir čia 
suvažiuos visos meno spė
kos. kur bus proga visiems 
pasiklausyti gražių dainų. 
N. Yorko Aido dainininkai, 
vadovybėje Mildred Stens- 
ler, Hartfordo Laisvės Cho
ras, vadovybėje Wilma Hol
lis, Brocktono Vyrų Choras, 
vad o v y b ė j e Al. Potsaus, 
Worcesterio Aido Choras, 
vad. J. Dirvelio. Kaip mato
te, čia įvyks viena gražiau
sių dainų švenčiu. Taipgi 
bus gražių istorinių kūrinių 
paroda iš Lietuvos.

O valgių ir gėrimų už
teks visiems. Laukiame

Liepos 3 dieną Rojus Mizara buvo nuvykęs į didįjį 
Massachusetts valstijos pikniką Brocktone, kuriame jis 
sakė prakalbą. Piknike jis gavo aukų nuo laikraščio 
“Laisvės” rėmėjų sekamai:(Pabaiga)

Beje, negalima sakyti, 
kad ir šis Komunistų suva
žiavimas jau buvo pilnai 
viešas, atdaras. Ne, tokiu 
jis dar nebuvo, dar, matyt, 
negalėjo būti. Delegatų var- 
dai nebuvo viešai skelbia
mi. Neskelbiamas nei nau
jai išrinkto Centro Komite
to narių sąstatas. (Romu
te tas susideda iš 80 narių). 
Oficialiai skelbiami tiktai 
du naujai išrinkti partijos 
viršininkai — partijos pir
mininkas Henry Winston ir 
generalinis sekretorius Gus 
Hali. Kaip ten bebūtų, su
važiavimą reikia laikyti di
deliu žingsniu pirmyn į pil- _ • *_____  : _ I

000 duokles mokančių na
rių. Bet tegu ji turėtų ir 
dveja tiek, treja tiek na
rių, tai juk vis tiek, atsi
žvelgus į gyventojų skai
čių ir reikalą, nariu skai- v v 7 c-
čiumi partija negalėtų di
džiuotis.

Bet su dideliu pasididžia
vimu, ir labai teisingai, Gus 
Hali galėjo raportuoti su
važiavimui, kad Komunistų 
Partija nugalėjo visą eilę 
didelių sunkumų, didelę vi
dinę ir išlaukinę krize ir vėl 
pradėjo žygiuoti pirmyn, 
augti nariais, stiprėti.

“Penkiolikos metų kova 
už mūsų teise veikti kaip 
politinei partijai, — pasakė 

ną viešumą, į pilną “įsipilie- Hali, — pati savaime yra 
tinimą”. Kaip dar ilgai ims labai reikšmingas apibūdi- 
tą tikslą pasiekti? Sunku nimas mūsų partijos koky- 
pasakyti.

Klausimų apimtis
Tiek apie tai. Dabar žo

dis kitas anie nati suvažia
vimo “turini.” Per ketu
rias dienas ėjo pranešimai, 
diskusijos, svarstymai. Pra
sidėjo, kaip sakyta, su Gus 
Hali pateiktu Centro Ko
miteto pranešimu. Šio 
straipsnio pradžioje jau 

/ buvo šis tas iš to praneši
mo paduota. Pranešimo ap- 

’ imti galima spręsti kad ir 
tik iš sužvmėjimo praneši
mo padalijimų. Štai lie: 
“Pasaulinės jėgos.” “Užsie
ninė politika krizėje,” “Mū
sų darbininkų klasė/’ “Civi
linės teisės,” “Kova už tai
ką,” “Politinė veikla/’ “Pro
greso jėgos” (čia įeina 
“Kairiųjų jėgų vienybė” ir 
“Antimonopolistinė koalici-

. ja”), “Ideo loginė krizė,” 
“Pasaulinis marksizmas” ir 
“Partija.”

Šiuose suglaustuose įspū
džiuose iš suvažiavimo ne- 

r galima nė pradėti kiek gi
liau pažvelgti į šiame Halio 
pranešime iškeltus klausi
mus ir nužymėtas Komu
nistų partijai gaires. Be 
to, buvo dar keli kiti papil
domieji pranešimai, — il
gas, išsamus ir gilus jauni
mo reikalais 
pavadintas “Už 
su intelektualais 
literatūrą, apie 
su intelektualais

Padėtis partijoje
Bet gal būtinai reikia vie

ną kitą žvilgsnį užmesti ant 
pranešimo sky r i a u s apie 
partiją. Juk visi gražūs 
pranešimai, visos priimtos 
puikios rezoliucijos pasiliks 
ant popieriaus, jeigu nebus 
tvirtos, diciplinuotos mark
sistinės revoliucinės parti
jos galingiausioje imperia
listinėje kapitalistinėje ša
lyje pasaulyje. Tvirta, ko
vinga partija, plus teisin
gas socialinių jėgų santy
kių supratimas, teisinga li
nija, mokėjimas marksiz
mo-leninizmo mokslu vado
vautis visuose kovų “vin
giuose,” — štai kur tėra 
pasisekimo ir pergalės ga
rantija.

Taigi, apie partiją. Su
važiavime niekas nė ne
bandė perdėti, išpūstai kal
bėti apie partijos nūdienę 

r padėtį. Nebuvo slepiamas 
faktas, kad šiandien Ameri
kos Komunistų Partija yra 
neskaitlinga nariais. Žino
ma, ji turi gerokai daugiau 
narių, negu jai priskaito 
komercinė spauda, jos prie
šai, teduodami jai tik 10,-

pranešimas, 
gyvenimą 
ir tt.
santykius 
ir t.t.

bes ir parodymas akivaiz
džiausių skirtumų tarp šū- 
kaloiimo anie J u n g t i nių 
Valstijų kapitalistine de- 
mokratiia ir jos nasirodv- 
mo praktikoje... Iš tikrųjų, 
mes turime rinkimine siste
ma, kurioje teises turi tik 
dvi kapitalistinės partijos. 
Dvieju partijų sistema yra 
klasinė sistema. Tikrenybė
je tai vienos klasės demo
kratija.

Valdančiosios klasės at
stovai norėtų pamiršti Moo
ney ir Billingsą, Sacco ir 
Vanzetį, Angelo Herndoną 
ir Scottsboro, Joe Hillį ir 
John B r o w n ą , Ludlovo 
skerdynę, Mažojo p 1 
skerdynes—visus tuos liau
dies pasiaukojimo kovoje 
už demokratines teises sim
bolius. ..

Šie penkiolika kovos me
tų davė mūsų partijai daug 
svarbių pamokų. Mes išmo
kome, kaip, kada reikia 
pasitraukti atgal, ir, gal 
dar svarbiau, kada nereikia 
trauktis... Tuoj po 17-ojo 
suvažiavimo Aukščiausiasis 
teismas palaikė Subversy- 
vių veiksmų kontrolės tary
bos pasimojimą panaudoti 
baudžiamąsias priem ones 
prieš Partiją, prieš jos va
dus ir narius. Tai buvo par
tijai kritiškas momentas. 
Partija turėjo padaryti la
bai svarbų tarimą. Iš dau
gelio pusių prasidėjo spau
dimas pasirinkti lengviau
sio pasipriešinimo kelią. 
Maža grupelė, kuri savo 
pėdas visados uždengia 
“kairiomis” frazėmis, rei
kalavo partiją paleisti 
(likviduoti)...

Bet Partija atmetė visus 
likvidavimo arba paleidimo 
pasiūlymus, išmetė iš savo 
gretų saujelę ardytojų ir 
drąsiai priėmė jai reakcijos 
mestą kovos pirštinę. Mes 
atsikreipėme į mases su 
gynimu Partijos teisės le- 
gališkai gyvuoti. Mūsų ko
va už teisę žmonėms išgirs
ti komunistų nuomonę iš 
pačių komunistų lūpų tapo 
svarbia masinio sąjūdžio 
dalimi. Amžinoji šlovė mū
sų jaunajai kartai, nes tai 
ii sugriovė tylėjimo sieną. 
J demokratijos konceepcija 
ji įleido naujos gyvybės. Ji 
pareiškė, kad makartizmas 
yra miręs... ”

Kaip tik ši kova už Par
tijos išlaikyma. už Partijos 
gyvybę, kaip tik šis atsisar 
kymas trauktis prieš reakci
jos smūgius padarė ši su- ( 
važiavimą galimu. Nors, 
tiesa, kova toli gražu dar , 
nebaigta, bet svarbu, kad 
Partija tapo išgelbėta, kad j

Jones Nuiro, Wakefield, Mass...................... $32.00
A. Skirmontas, Brockton ..............   20.00
Massachusettts Lietuvių Moterų Sąryšys

per N. Grybienę ........................................ 15.00
Ona Gricienė ir vaikai, Cambridge ............... 15.00
R. Zaluba, Midway ........................................ 11.00
Jonas ir Veronika Stočkai, Brockton ........... 10.00
K. Kajutis, Lowell............................................. 10.00
V. Žilaitis, Norwood ........................................ 10.00
P. ir T. Niukai, North Andover ...................... 10.00
P. Aleksander, Sudbury .................................... 6.00
Petras ir Ona Chestnut, Brockton ................ 5.00
Karolis Valant, Stoughton ............................... 5.00
S. Penkauskienė, Lawrence ............................. 5.00
Mary Kazlauskienė, Haverhill ....................... 5.00
Rožė Čiuladienė, Methuen ............................... 3.00
J. Šleivienė, Methuen ............................   3.00
C. Kaloscz, Halifax ............................................ 3.00
Marijona Stašienė, Cambridge .......................  3.00
A. Večkys, Lawrence........................................... 2.00
Agnes Kibirkštis, Stoughton ......................... 2.00
J. Milvidas, Lawrence ................    2.00
Baltrus Chulada, Lawrence ............................. 2.00
J. Kodienė (liko $1 nuo autobuso), Lawrence 2.00 
M. Albert Lowell ............................................. 2.00
Po $1: Helen Janulis, Worcester; L. Fremont, So

merville; E. Belekevičienė, Brighton; S. Šukienė, South 
Boston; J. Sutkus, Stoughton.

Nuo kitų rėmėjų gauta sekamai:
Ks. B. Karosienė, San Leandro, Calif..............$60.00
Velionio Charles Degučio palikimas, Hialeah,

Fla. (per broldukrą Anne A. West)......... 25.00
J. Kaulinis, Huntington, N. Y......................... 20.00
Joe Boubonis, Kenosha, Wis. ........................ 11.00
Izabelė Jackim, Shelter Island, N. Y.............. 10.00
Anna Zalner, Philadelphia, Pa. .. .................. 10.00
B. Gelgotas, Chicago, III................... . ............. 6.00
John Yasulis, Kenosha, Wis.................................  6.00
L. Kasper, Brockton, Mass.................................  5.00
A. ir D. Veličkai, Albertson, N. Y....................... 5.00
P. Janiūnienė, Matawan, N. J.......................   5.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H.................................. 5.00
Onutė Walinciene, Anna M'aria, Fla........ ........... 5.00
Donatas Mažilis, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
J. K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y.......... 5.00
K. Karlonienė, Jensen Beach, Fla.................... 5.00
Anthony Wollow, Danielson, Conn...................... 4.00
Anna Krajewski, Peabody, Mass...........................3.00
Mrs. U. Doveika, Montreal, Canada ................  3.00
Andrew Stenes, Bronx, N. Y............................. 3.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.............3.00
S. Alukonis, Paterson, N. J............................. 2.00
Po $1: Walter P. Kelley, St. Petersburg, Fla.; V. 

Fergis, Collingwood, Pa.; D. M. Šolomskas, Floral Park, 
N. Y.; A. Utka, Hamtramck, Mich.; Frances Norbut, 
Chicago, Ill.; Frank Zavis, Bethlehem, Pa.; C. Skar- 
balienė, Paterson, N. J.; M'. Ulazas, Waterbury, Conn.; 
Frank Naunčik, Cleveland, Ohio; J. Pikcilingis, Auburn, 
Ill.; J. Kaulinis, Huntington, N. Y.; M. Aimontienė, 
Hollywood, Fla.; Jonas Grušelionis, Pittston, Pa.; Al
bina Volungevičienė, B’klyn, N. Y.

Nuoširdus ačiū visiems viršminėtiems už jų gausias 
dovanas. ■

“Laisvės” Administracija

Jaunoji poetė Violeta Palčinskaitė Respublikinėje bibliotekoje

daug svečių.

Taipgi čia pat prašau vi
sus rezervuotis rugsėjo 21 
dieną, kad galėtumėt atva
žiuoti į Olympia Parką. Tai 
bus rudeninis “Laisvės”
piknikas. Ir tai bus pasku
tinis šių metų suvažiavi
mas. Meno programą taip
gi turėsime, bet apie tai dar 
bus parašyta. Tik būkite 
visi sveiki.

J. M. L.

Pakistaniečiai ruošiasi 
pagelbėti liaudiečiams
Karači. — Pakistano Is

lamu Lyga paskelbė, kad ji 
mobilizuos savan orius ir 
siųs į Vietnamą padėti liau
diečiams kariauti. Savano
riai būsią siunčiami grupė
mis po 25 žmones. Jie būsią 
siunčiami per Kiniją.

Nagpur, Indija.—Nuo epi
demijos mirė 203 žmonės.

Berlynas. — Čia lėktuvu 
atskrido prezidento John- 
sono duktė Lynda Bird 
Johnson,. Iš čia pavažinėti 
po Vakarų Europą.
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Lietuvos ministrai atsako į 
klausimus apie Penkmetį

Šie interviu padaryti tomis 
dienomis, kai prie radijo 
imtuvų ir laikraščių kios
kų galėjai pamatyti dau
giau negu įprasta žmonių. 
Tomis dienomis, kai iš 
Maskvos, Kremliaus Suva
žiavimo rūmų nematomo
mis bangomis atplaukdavo 
į mūsų namus, klases, au
ditorijas giedra nuotaika: 
mūsų šalies reikalai klosto
si gerai. Mūsų darbo pla
nai penkmečiui — didingi, 
savo tempais bet kurią ka
pitalistinę šalį pralenkian
tys, ir kartu tai labai re
alūs planai.
...Per penkmetį paruošti 

7 milijonus specialistų, bai
gusių aukštąjį ir vidurinį 
specialųjį mokslą.

...1.4 karto padidinti 
moksleivių skaičių darbinin
kų ir kaimo jaunimo mo
kyklose.

.. .šiame penkmetyje pra
dėti vykdyti visuotinį vidu
rinį mokymą.

Visuotinis vidurinis moks
las.

O jeigu aš ketinu būti 
darbininku? Eiliniu darbi
ninku prie staklių?

Argi neužtenka žmogui 
aštuonmečio išsilavin i m o ? 
Argi būtina mokytis vie
nuolika metų, kad paskui 
dirbtum tą patį darbą, kaip 
tavo tėvas, neturintis bran
dos atestato ?

J šį klausimą mes papra
šėme atsakyti LTSR švieti
mo ministrą M. GEDVILĄ ir 
respublikos Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo ministrą H. ZABULĮ.

M. GEDVILAS :-Tur būt, 
mūsų jaunuomenei nereikia 
aiškinti, kam žmogui rei
kalingas mokslas. Mes tu
rime žinoti, iš kur atėjome i 
ir kur eisime, kitaip ta-1 
riant, žinoti žmonijos vys
tymosi kelią. Bet yra kitaI 
bėda: į mokslą mes kai ka- į 
da įpratę žiūrėti kaip var-1 
totojai, už įgytąjį diplomą' 
laukdami materialinio atly
ginimo. Rinkdamiesi speci
alybę, mes nesusimąstome, 
ar ji traukia mus, ar bus 
mums įdomi, o galvojame 
apie vietą, kurią užsimsi- 
me. Tai pažiūra, paveldė
ta iš mūsų tėvų, kurie gy
veno sunkiais darbo žmo
gui laikais, kai mokslas bu
vo labai brangus dalykas, ir 
dažnai jo buvo siekiama, 
norint turėti “šiltą*' vietą. 
Socializmo žmogaus porei
kis mokslui visai kitoks: ne 
vieta, kurią užims ateity, o 
žinių troškimas skatina mo
kytis.

Žinių apie pasaulį ir jo 
vystymąsi vis daugėja. Ei
liniam, kaip jūs sakote, 
žmogui jau nebeužtenka 
atuonerių metų, kad jas įsi
savintum. Taigi, nuo pri
valomojo aštuonmečio moks
lo, kuris mūsų šalyje baig
tas įgyvendinti, šiame penk
metyje pereisime prie vidu
rinio mokslo.
H. ZABULIS:—Gyvenimas 

taip smarkiai pažengė į 
priekį, kad, neturėdamas 
pačių bendriausių žinių, 
žmogus, man rodos, negali 
jaukiai jaustis net ir savo 
įprastinėje aplinkoje. Na
muose, gamykloj, kolūky, 
gatvėj — visur mus supa 
technika, kurios nepažinda
mas atrodai juokingu; Li
teratūra tapo ne siauro ra
to nuosavybė; šiandien jos 
nežinoti — vadinasi, likti 
kažkuo nuskriaustu. Pana
šiai galima kalbėti apie 

daugumą mokykloj dėsto
mų dalyku.

Klausiate, ar verta mo- 
mokytis vienuolika metų, 
kad taptum tik darbinin
ku? Manau, kad čia netin
ka žodis “verta.” Baigti vi
durinę būtina, jei nori tapti 
kvalifikuotu darb i n i u k u. 
Gyvenimas, žmogaus kūry
binė ir visuomeninė veikla 
—tai namas, kurio statybo
je kiekvienas žmogus turi 
susirasti savo vietą — tapti 
būtina sudėtine šio namo 
dalimi. Tur būt, supranta
te, kad nevykus sudėtinė 
dalis ardys visą pastatą, ir, 
atvirkščiai, gerai laikanti 
sija nulems namo tvirtumą. 
Esu įsitikinęs, kad geriau 
būti geru, aukštos kvalifi
kacijos darbininku, negu 
“paskutiniu” — be pašauki
mo, iš prievartos — inžinie
riumi.

—Aukšta darbininko kva
lifikacija, apie kurią kalba
te, tai, tur būt,—techniku
mas, arba profesine techni
kos mokykla?

H. ZABULIS. Taip. Juk 
visuotinis vidurinis moks
las — tai nebūtinai bendro
jo lavinimo vidurinė mo
kykla. Jei žmogus dar iki 
aštuntos klasės atranda sa
vy konstruktorių ar išradė
ją — jis neabejodamas turi 
pasirinkti technikumą. Mū
sų technikumai turi puikias 
labo ra t o r i j a s, ten dėsto 
kvalifikuoti dėstytojai-spe
cialistai. Respublikos tech
nikumuose yra 120 specia
lybių, pradedant metalo, 
medžio apdirbimu, baigiant 
sud ė t i n g ą j a elektronika. 
Šiame penkmetyje respubli
kos technikumuose atidaro
ma nemaža naujų specialy
bių. Į Vilniaus elektrome- 
chaninį technikumą galės 
ateiti tie, kurie norės tapti 
skaičiavimo ir skaičiavimo 
analitinių mašinų remon- 
tuotojais. Vilniaus techno
loginiame technikume pra
dėsime ruošti organinių 
dažų ir tarpinių produktų 
technologus. Respubli k o j e 
taip išaugo statybos, kad 
statybininkai nespėja. 
Jiems į talką — ypač pra
moninėje statyboje — turė
tų ateiti naujos Lietuvoje 
specialybės žmonės — me
talinių ir gelžbetoninių ko- 
strukcijų montuotojai, ku
riuos ruoš Vilniaus Staty
bos technikumas. Jei tiekė
jais iki šiol dirbdavo atsi
tiktiniai žmonės, tai nuo 
šiol Vilniaus prekybos tech
nikume pradedami ruošti 
kvalifikuoti material i n i o - 
techninio tiekimo ir realiza
vimo speciaistai.

Taigi, yra iš ko ir pasi
rinkti. Kasmet į respubli
kos technikumų pirmuosius 
kursus priimame apie 20 
tūkstančių jaunuolių.

— O tie, kurie vis dėlto 
nuspręs baigti vidurinę mo
kyklą ?* Jau sekančiais me
tais jięms teks išvažiuoti 
toliau nuo namų; juk kai
mo vietovėse jiems dar ne
pakaks esamų vidurinių 
mokyklų. Kokios sąlygos 
jiems bus sudarytos?

M. GEDVILAS, šiame 
penkmetyje respu b 1 i k o j e 
bus pastatyta daugiau kaip 
50 naujų mokyklų. Beveik 
prie kiekvienos kaimo mo
kyklos numatomi ■ priesta
tai. Bet! tai bus už metų 
kitų. O jau 1966-67 metais 
respublikoje 25 procentais 
padaugės mokinių devinto
se klasėse. Todėl išplėšime 

bendrabučių tinklą, ir dau
giau aštuonmečių mokyklų 
taps vidurinėmis. O kai ku
riuose rajonų centruose 
manoma atidaryti naujo ti
po trijų klasių (IX-XI) mo
kyklos.

—Kartais mokiniai skun
džiasi vadovėliais: kai ku
rie jų būna nuobodūs, “sau
sai” parašyti. Ką galėtų pa
žadėti gerb. ministras šiuo 
klausimu?

M. GEDVILAS. Ką gi, 
vadovėlis — ne romanas. Ir 
įdomiausiai sudarytas al
gebros uždavinys vargu ar 
prilygs Žiulio Verno kny
goms. Bet reikia pasakyti, 
kad kai kuriais atvejais su 
moksleiviais negalima ne
sutikti. Tenka pažadėti: 
vadovėliai bus įdomesni. 
Autoriai, rašantieji vado- 
3—Ministrai atsako 
vėlius, jau dirba prie nau
jų, pataisytų leidimų. Ta
čiau šia proga noriu pri
minti: vadovėlis .— ne vis
kas. Ateis į literatūrą nau
ji rašytojai, bus paleisti 
nauji Žemės, Mėnulio, kitų 
planetų palydovai — apie 
tai nebus vadovėlyje. Todėl 
noriu pakviesti jaunuosius 
draugus būti savarankiš- 
kesniais, daugiau skaityti, 
mąstyti apie pasaulį ir save, 
jau dabar ruoštis profesi
jai, kurią pasirinksite.

Profesija ateina per aukš
tąją mokyklą. Gal Aukšto
jo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras galėtų pa
sidalinti mintimis apie ke
lius, kurie laukia baigusių 
vidurinę?

H. ZABULIS. Ne visada 
jaunimas ateina į aukštąją 
mokyklą tiksliai žinodamas, 
ko iš jos nori. Daugelis — 
vien todėl, kad stuijuotų. 
Bet ką. O paskui nusivilia. 
Tai rodo, kad labai didelė 
mokinių dalis vidų r i n ė j e 
mokykloje visai negalvoja 
apie busimąją profesiją. Be 
to, šiandieniniame gyveni
me gamybos lygis yra toks, 
kad žmogus, turėdamas la
bai bendrą paruošimą — vi
durinį mokslą — dar negali 
pakankamai kūrybiškai da
lyvauti gamybinėje veiklo
je. Todėl reikia, kad žy
miai anksčiau negu iki’šiol 
moksleiviai pradėtų domė
tis konkrečiomis profesijo
mis, sektų literatūrą.

Kartais jauni žmonės 
keistai supranta specialybę. 
Sako: būsiu inžinieriumi. 
Bet štai vien Kauno Poli

Smagi vaikystė. (A. Sutkaus uuotr.) Skulptorius J. Mikėnas

technikos institute ruošiami 
60 specialybių inžinieriai! 
Iš jų, žinoma, populiariau
sia—elektronika. Į ją visi 
veržiasi. O štai į santech
nikus — retas. Keista psi
chologija, paremta labai 
paviršutinišku specialybės 
supratimu. Santechnika — 
mūsų statybos industrijos 
širdis. Tai ne tik vanden
tiekio įrengimai; tai, jeigu 
norite, visas namas. Sienas 
su šių laikų technikos pa
galba visai lengva pastaty
ti. O štai suprojektuoti na
mą taip, kad darniai—eiš- 
eikvojant mažiau energijos 
funkcionuotų šiluma, gry
nas oras, — tai jau didelio 
kūrybinio talento dalykas.

Kodėl jaunimas neakty
viai renkasi pedagogo spe
cialybę? Man atrodo, ir čia 
vyrauja neteisingas požiū
ris. Viską, kas žmoguje yra 
gero, pirmiausia atranda 
mokytojas. Be mokytojo 
nebūtų tarpplanetinių rake
tų konstruktorių, inžinie
rių, kosmonautų. Pagalvo
kite apie tai, paklauskite 
savo mylimų mokytojų—jie 
pasakys, ar yra geresnė 
profesija už pedagogo.

O žemės ūkio specialy
bės? Gal todėl, kad anks
čiau žemės ūkis buvo gero
kai atsilikęs, pasitaikydavo 
jame nemaža sunkumų, 
jaunimas priprato veržtis į 
miestiškąsias prof e s i j a s. 
Bet žemės ūkis — didelio 
mokslinio įžvalgumo reika
laujanti specialybė. Dabar, 
kai Tarybų Lietuvos žemės 
ūkis tapo vienu iš pirmau
jančių šalyje, mūsų jauni-: 
mui dirbti šioje srityje tu
rėtų būti pasididžiavimas. 
Tuo labiau, kad didžiulės 
mūsų daugumos tėvai ir tė
vų tėvai — buvo žemės dar
bininkai. Argi negarbinga 
eiti jų keliu?

Vos įpusęję vidurinę mo
kyklą, domėki m ė s šiais 
klausimais. Iš vienos 
pusės svarbu ieškoti savy
je ir pasirinkti, iš kitos — 
kuo plačiau domėtis vi
sais dalykais. Naujasis 
mokslas gali vystytis tik 
ten, kur persipina kelios 
mokslo sritys. Biologas ne
gali dirbti be chemijos ir 
fizikos, o technikai vysty
tis svarbi pasidarė biologi
ja. Net ir tokie tolimi da
lykai, kaip kalba ir mate
matika, pasirodo, turi daug 
bendro.

Tai — mokslo srityje. O 
gamyboje, kultūrinio gyve
nimo veikloje — irgi pana
šūs pakitimai bei bendru
mai.

(Iš “Moksleivio”)

Orkestras vyks į 
užsienį

DRUSKININKAI. — Jau 
kurį laiką čia gyvena gru
pė vilniečių, kurių nepava
dinsi poilsiautojais. Atva
žiavę į šį puikų kurortą, jie 
įtemptai dirba. Tai — Lie
tuvos TSR Valstybinės fil
harmonijos kamerinis or
kestras, vadovaujaamas nu
sipelniusio artisto S. Son
deckio.

Kada bepraeitum pro 
muzikos mokyklą, kurioje 
įsikūrė muzikantai, iš t e n 
nuolat skamba orkestro 
garsai—Bachas ir Vivaldis, 
Moca rtas ir Mjanfredinis, 
Šostakovičius ir Riatsas... 
Šio kolektyvo nariams da
bar tikrai nėra kada ilsė
tis — jų laukia atsakinga 
gastrolinė kelionė po Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos miestus. Išvykę pa
čioje liepos mėnesio pra
džioje, vilniečiai koncer
tuos Drezdene ir Erfurte, 
įrašys dalį savo repertuaro 
Berlyno radijo komitete. 
Toliau jų laukia Rytų Vo
kietijos Baltijos pajūris, 
kur liepos 10-17 dienomis 
vyks tradicinė taikos sa
vaitė. Tuo laikotarpiu Ros- 
toke ir aplink jį esančiuose 
miestuose — Graifsva 1 d e , 
H e r i ngsdorfe, Štralzunde 
ir Vismare — įvyks penki 
Vilniaus kamerinio orkest
ro koncertai, kuriuose solis
te dalyvaus žinoma Mask
vos smuikininkė Roza Fain. 
Pasibaigus Rostoko savai
tei, , J is koncertuos Potsda
me. ’ 'P

Orkestras, intensyviai re
petuodamas savo progra
mą, kartu rengia ir kon
certus. Jis koncertavo 
“Saulutės,b “Dain avos,” 
“Draugystės” ir “Dzūkijos” 
sanator i j ų poilsiautojams, 
atviroje estradoje. Orkest
ras taip pat dalyvavo dvie
jose Klaipėdoje įvykusio 
berniukų chorų sąskrydžio 
koncertuose, surengė kame
rinį koncertą Palangoje.

Dabar iš Drus k i n i n k ų 
muzikos mokyklos vėl kas
dien skamba muzika — ko
lektyvas įtemptai dirba. Už 
kelių dienų jo dar laukia 
viešas pasirodymas Kaune. 
Koncertas įvyks Skulptū
ros ir vitražo parodoje.

Washingtonas. — Moksli
ninkų patarimas tiems, ku
rie turi netvirtas širdis ir 
sveria perdaug: valgykite 
mažiau ir venkite riebaus 
maisto.

CHICAGO, ILL.
Iš LDS 17-ojo Seimo

Liepos 8 dienos ryte Mil
dos svetainės kor i d o r i a i 
pradėjo prisipildyti svečiais 
ir delegatais iš artimųjų 
apylinkių ir iš tolimų vie
tų.

Malonūs sus įtikimai, 
karšti pasisveikinimai, ap- 
simanymai draugiškais po
kalbiais sudarė šiltą, jaukią 
atmosferą. Dauguma suva
žiavusių jau ne pirmą kar
tą pasimatė. Bet nemažai 
įsigyta ir naujų pažinčių, 
ypatingai tarp senosios ir 
jaunosios kartos delegatų.

Jaunoji karta šiame seime 
sudarė apie vieną trečdalį 
visų delegatų. Didžiuma 
jaunesnių delegjatų atvažia
vo iš Massachusetts ir New 
Yorko valstijų, čikagiečių 
daugiau pasirodys rytdie
nos sesijoje (šiandien darbo 
diena).

Didelėje, vėsioje Mildos 
teatro svetainėje prieš 
minkštose kėdėse sėdinčius 
delegatus prie mikrofono 
atsistojo Seimo komisijos 
narė Minnie Yuden. Papra
šiusi delegatus atydžios ir 
rimties, tariusi kelis žo
džius komiteto vardu, ati
darė LDS XVII-ąjį Seimą 
ir paprašė Susivien i j i m o 
prezidentą J. Gasiūną pra
dėti pirmosios Seimo sesi
jos darbą.

Mandatų komisijon iš
rinkti Valentina Nevins, 
Alfonsas Rye ir Mary Gre
gai*. Komisijai betvarkant 
mandatus, prezidentas Ga
šlūnas iškvietė pakalbėti A. 
Tarašką, J. J. Daujotą, 
Amelią Yuscovich ir bū
siantį LDS prezidentą jau
ną ir energingą Richardą 
Janulį.

Mandatų komisija prane
šė, kad pribuvo 76 delegatai 
ir 6 Centro Valdybos na
riai. Delegatai atsiųsti nuo 
30 kuopų.

Seimo pirmininke išrinkta 
advokatė Stefanija Musytė, 
pagalbininku—J. Kunca.

Pirmininkė paprašė dele
gatus atsistojimu pagerbti 
tik ką mirusįjį, d-rą Joną 
Repšį ir kitus neseniai mi
rusius narius.

Centro Valdybos raportai 
buvo trumpi, aiškiai pa
ruošti.

Susivienijimo kuopose ir 
apskrityse ats i r a n d a vis 
daugiau jaunų narių, sto
jančių į veiklą. Per jaunuo
sius narius vis plačiau susi
siekiama su pašaliniu jau
nimu.

Finansiškai Susi vieniji
mas stiprėja. Jame galima 
apsidrausti iki $19,000 pa
vieniam nariui. Nariams 
dividendais išmokėta $38,- 
000. Nuo Susivienijimo su
sikūrimo jau du milijonai 
išmokėta pašalpomis ir po
mirtinėmis. Dabar Susivie
nijimas turi pusantro mili
jono dolerių turto. Narių 
turi 4,238.

Praėjusis vajus naujiems 
nariams gauti buvo pasek- 
mingesnis už pirm e s n į j į 
ir kai kuriuos kitus pirmes- 
niuosius.

Pirmoje vajaus vietoje 
atsistojo jau anksčiau 
pasižymėjęs v a j i n i n k a s 
Julius Neumannas; ant
roje vietoje atsistojo pra-j 
ėjusiojo vajaus čem p i o nė 
Elizabeth Galore; trečioje 
vietoje — ilgametis va j įnin
kąs J. J. Mockaitis. Po jais 
seka visa eilė atsidėjusių 
vajininkų ir nuoširdžių Su
sivienijimo darbuotojų, en
tuziastų, gavusių mažesnius

skaičius narių. Viso praė
jusiajame vajuje įrašyta 
180 naujų narių.

Centro Valdyba praneši
me paaiškino, kad valdiš- ' 
kas Apdraud. Departamen- I 
tas dažnai padaro perinai- V 
nas, kurios liečia ir visas 
kitas apdraudos kompanijas 
ir fraternaalines organiza
cijas. Tokios perm a i n o s 
reikalauja greitų pakeitimų A 
ir mūsų Susivienijimo kons
titucijoje, kad galėtume 
pilnai veikti. Susivienijimo ' 
Centro Valdybai pasiteisi
nus, kad mūsų Susivieniji
me permainas konstitucijo
je gali daryti tik seimai, 
kurie įvyksta kas dveji 
metai, Apdraudos Departa
mentas patarė Centro Val- 
bai, kad šiame seime mū
sų konstitucija būtų pa
taisyta taip, kad Centro 
Valdyba turėtų galią pada
ryti laikinas permainas, pri
taikančias naujiems valstijų 
departamentų įstatymams, 
bet tokios permainos bus 
pilnoje galioje tik tada, jei 
sekančiame Susivieni j i m o 
seime delegatai jas užgirs.

Šiuo klausimu kilo ilgokos 
diskusijos. Dalis delegatų 
pasirodė atsargiais, kad ne
padarytume klaidos — kad 
nepažeistume puikiai, tei- r
singai tvarkomo ir vedamo *
mūsų Susivienijimo pama- * 
tų. Po balsavimo paskelb
ta, kad 44 delegatai prieš A 
22 įteikė tokią galią Centro 
Valdybai. >

Nauja sekančiam termi
nui Susivienijimo Centro 
Valdyba yra:

Richard Janulis — pre
zidentas

J. J. Mfockaitis — pirma
sis .viceprezidentas

Ėlizabeth Galore — ant
roji viceprezidentė 4

John Siurba — sekreto
rius

Joseph Weiss — iždinin- f 
kas

D r. P. Gustaitis—dakta- * 
ras kvotėjas

Iždo globėjai: John Gry- ** 
bas, Valys Bunkus ir Ame- p 
lia Yuscovich. ♦'

A. Taraška

Brockton, Mass.
Čia spausdinami vardai 

draugių, kurios dovanojo 
valgius virtuvei “Laisvės” 
pikniko, įvykusio Ramova 
parke, Montello, Mass., lie
pos 3-4 dienomis.

Kugelius dovanojo: K. 
Čereškienė, P. Sinkevičienė, 
L. Smith, Elz. Stepanaus- » 
kienė.

Pyragus dovanojo: K. 
Kalvelienė 3, B. Lapinskie
nė 2; po vieną -— An Vai- 
tekūnienė, B. Navickienė, 
A. Latukienė.

A. Chestnut dovanojo du 
tuzinus margučių, N. Gri
galiūnienė — frankfurtes 
ir buns, Mike Uždavinis— 
2 sv. cukraus ir 1 sv. ka- *
VOS. I

G. U. Kovei iš Lawrence
— pinigais $4.

M. Kazlauskienė ir B. 
Čiuberkienė pasidarbavo iš
leisti bonką “karštos” ir 
sūrį.

Ag. Radzevičienė ir K. 
Barčienė taipgi leido bonką 
“karštos”.

Jeigu kurios vardo nepa
minėjau, malonėkite man 
pranešti, bus pataisyta.

Vardan rengėjų ačiū vi
soms, kurios aukojo.

K. čereškienė
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Philadelphia, Pa.
Kas veikiama

Liepos 9 d. įvyko susirin
kimas LLD 10 kuopos. Na
rių dalyvavo nemažas bū
rys. Po perskaitymo pro
tokolo, parengimų komisi
jos narė H. Tureikienė pa
teikė pranešimą iš sėkmin
gos išvykos autobusu j bal- 
timoriečių suruoštą pikni
ką. Apmokėjus visas są- 

ę skaitąs, kuopai dar liko po
ra desėtkų dolerių pajamų.

Pranešimas priimtas su 
padėka ir pagyrimu, nes 

. Tureikienė daug pasidarba
vo šiai išvykai, kuomet ki
tai komisijos narei O. Zal
ner, jos vyro Kazimiero 
mirtis pertraukė jos veiklą.

Antrą pranešimą pateikė 
R. Merkis, iš Ramanauskų 
suruoštos gegu ž i n ė s Sel
lersville, Pa. Šiam paren
gimui LLD pagelbėjo dar
bininkais, o kitką tvarkė 
patys rengėjai. Pažangiai 
spaudai padalino gegužinės 
uždarbį pagal savo nuožiū
rą.

Šis Ramanauskų paren
gimas puikiai pavyko. Ne
paisant didelio karščio, sve
čių prigužėjo daug iš lie
tuviškų kolonijų. Niujor
kiečiai skaitlingai pasiro
dė, apie 5 automašinos. B. 
Banis iš Merchantville, N. 
J., linksmino svečius pui- 

• kia lietuviška plok š t e 1 i ų 
muzika. Keliolika turistų, 
vos tik sugrįžusių iš Tary
bų Lietuvos, papa šakojo 
apie T. Lietuvos liaudies 
gyvenimą. Smulkmenų ne
minėsiu, nes kiti korespon-

dentai anksčiau žadėjo pa
rašyti.

Nutarta pasiųsti paguo
dos kortą draugams Matu
liams į Levittown, Pa., ir 
paskirti $10 iš kuopos iž
do, nes drg. Matulis nusi
skundė, kad ligoninė ir gy
dytojai jau baigia iščiulpti 
jo ilgų metų santaupas.

Plačiai buvo diskusuota 
apie organizavimą buso iš
vykai į Ratinių ruošiamą 
pobūvį Eastone. Didžiuma 
balsų nutarta busu išvykos 
neorganizuoti. Jeigu Rati
nių pobūvis įvyks, tai te
galės vykti tik automobi
liais ar kitais...

Bendrai imant, 10 kuopos 
veikėjai dar ruošiasi šią va
sarą didesniems darbams.

Svečias

Philadelphia, Pa.
_ > širdinga padėka

Mirus mano vyrui Char
les Zalner (Zalneraičiui) 
netekau to, kuris mano gy
venime brangiausias.

Vyrui ilgą laiką sergant, 
gulint ligoninėse, draugai 
asmeniškai lankė ir atsiun
tė jam atviručių. Tas pa
gelbėjo jam pergyventi 
įkyrias skausmų dienas.

Jam mirus, man, to skau
daus smūgio ištiktai, į pa
galbą atėjo gerieji drau
gai: jie gėlėmis puošė jo 
karstą; jie skaitlingai pa
lydėjo į kapines; jie siuntė 
man užuojautos atvirukus.

Priimkite visi šią mano 
padėką. Gi “Laisvei” už su
teiktą vietą aukoju dešim
tinę.
Anna Zalner-Zalneraitienė

Frackville, Pa.
Prisimenant Ambroziejų 

Zelenką
Sirgo ilgokai ir, pagaliau, 

nelemta mirtis išėmė Am
broziejų iš mūsų tarpo. Pa
laidotas birželio 18 d. Vy
tauto kapinėse. Kadangi 
gyvas būdamas netikėjo 
jokiais burtais, tad laisvai 
ir palaidotas.

Nuo kapinių visi buvo 
pakviesti į Banketų svetai
nę ir skaniai pavaišinti.

Ambroziejus buvo ramaus 
būdo žmogus, turėjo daug 
draugų ir bičiulių, su vi
sais gražiai sugyveno. Į 
laidotuves susirinko ne tik 
vietiniai, bet daug ir iš 
apylinkių.

Velionis priklausė LLD 
17 kuopai, Shenandoah, ir 
per daugelį metų skaitė 
“Laisvę.”

Nuliūdime paliko žmoną, 
1 sūnų, dukterį ir kitas gimi
nes.

Paėjo iš Gražiškių kaimo, 
Vaitkabalio valsčiaus, Vil
kaviškio apskrities. K. M.

St. Petersburg, Fla.
Liepos 23 d. yra rengiami 

pietūs. Tai bus šeštadienį. 
Pietūs atsibus, kaip ir vi
suomet, 12 vai. dieną. Vie
ta: 15th Ave. So., St. Pe
tersburg, Fla. Prašome vie
tinius ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti kartu su mumis.

Onutė Walinciene

Mirus

DR. JONUI REPŠIUI
(Dorchester, Mass.)

Mes, Elzbietos Repšienės giminės liūdime ne
tekę brangaus daktaro ir draugo, reiškiame- 
Elzbietai liūdnoje valandoje širdingiausią užuo
jautą. Taipgi reiškiame gilią užuojautą dakta
ro dukrai Edith, anūkui Joneliui ir kitiems jo 
giminėms. Visiems linkime ištvermės pergy
venti skaudžias valandas ir dienas, o tau, bran
gus daktare, lai būna lengva ilsėtis šios šalies 
žemėje.

Jonas ir Afemija Kodis, 
Lawrence, Mass.

Alfredas ir Ivy Kodis, 
Reading, Mass.

Edward ir Janet Hume, 
Atherton, Calif.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

minalistais? Juk jie tik pil
do iš viršaus duotus įsaky
mus ?

šiame atsitikime, šiame ka
re jie visi tik pildo mūsų pre
zidento Johnsono įsakymus. 
Jis yra ne tik valdžios galva, 
bet ir visų ginkluotų jėgų vy
riausias vadas. Tik jo ir tik 
jo įsakymu gali būti ir yra 
siunčiamos armijos ir ginklai 
į Vietnamą. Tik jo ir jo įsa
kymu bombarduojamas Šiau
rės Vietnamas. Vadinasi, tik 
jį vieną galima būtų skaityti 
“karo kriminalistu“.

Bet gi Vokietija turėjo Hit
lerį, kuris taip pat tik vienas 
galėjo duoti ir davė visus įsa
kymus. Tačiau po karo buvo 
pripažinta, kad ne jis vienas 
buvo karo kriminalistas. Su
rasta jų dar daugiau.

Kas nors kada nors turės į 
šį klausimą aiškiai atsakyti.

Stoughton, Mass.
John Nevirauskas, gyve

nęs 27 Belmont Ave., lie
pos 3-čios vakarą ėjo į 
krautuvę. Einant skersai 
Spark ir Broadway gatvę 
automobilis jį suvažinėjo, 
buvo nuvežtas į Goddard li
goninę. Mirė liepos 5-os 
vakarą.

V. Yakavonis prižiūrėjo 
laidotuvių reikalus. Šerme
ninėje, 289 N. Main Street, 
Brockton, Mass., buvo daug 
gėlių ir lankytojų. ' Apie 
penkiomis dešimtimis auto
mobilių žmonės jį palydėjo 
į Melrose kapines, ten, kur 
jau nuo seniai ilsisi jo pir
mutinė žmona Agota (Sa- 
bukė) ir du sūneliai.

Palydovai buvo paprašyti 
sugrįžti į Yakayonio namo 
kambarius, ir buvo pavai
šinti.

Velionis paėjo iš Jotiškių 
kaimo Gelgaudiškio para
pijos. Prieš pirmąjį pasau
linį karą gyvendamas 
Stoughtone padėjo suorga
nizuoti soči a 1 i s t ų kuopą, 
skaitė “Kovą,” padėjo suor
ganizuoti ir įsteigti Lie
tuvių Tautišką Namą. Gy
vendamas Montelloje pri
klausė Liet. Teatrališkam 
rateliui, dalyvavo vaidybo
je pono ar tėvo rolėse. 
Skaitė “Laisvę” nuo i pat 
pradžios.

Liūdinčius paliko sūnų 
Edmond (Nevirauską), se
serį Marijoną Barkevičienę, 
jaunystės dienų draugą G. 
Shimaitį ir kitas gimines ir 
draugus.

George Shimaitis

Brockton, Mass.
“Laisvės” spaudos pikni

kas, atsibuvęs liepos 3 ir 4 
dienomis Ramova parke, 
Montelloje, pavyko. Mote
rų stalą tvarkė S. bostonie- 
tės, o virtuvę — montellie- 
tės. Barrūmį tvarkė mon- 
telliečiai, pag e 1 b ė j o dor- 
chesterietis. Išleisti daiktus, 
vartus prižiūrėjo ir progra
mos reikalais pagelbėjo 
worcesterieciai. Visur tvar
ka buvo gera.

Programą atliko Irena 
Janulis ir Helen Smith, pa
gelbėjo prie mikrofono R. 
Janulis. Viską aukojo, di
delis jiems ačiū.

Kalbėtojas “Laisvės”
daktorius R. Mizara pasakė 
trumpą gerą prakalbą. Ir 
svečias iš UN pagyrė mūsų 
gražią publiką. Gavome 
daug vertingų dovanu pik
nike išleisti, ir valgiais — 
pyragų, kugelių, hamių ir 
kitokių. Labai dėkingi 
esame aukojusiems ir do
vanų išleidime pasidarba-

Mirus

DR. JONUI REPŠIUI
Dorchester, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą daktaro žmonai 
• Elzbietai, dukrai Edith, anūkui Joneliui, gimi

nėms ir draugams. Jis buvo draugiškas su vi
sais.

L. Butkevičienė ir
J. ir Lucy žemaičiai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onutės Kvetkauskienes
Liepos 20 d., š. m., sueina šešeri metai kai 

mirė miela Onutė. Ji amžinai pasilieka mūsų 
mintyse. Liūdime jos.

FRANK ir MARY KVETKAS

So. Boston, Mass.

■1

O štai liepos 9 dienos Vil
niaus “Tiesoje“ skaitau žiup
snelį sekamų gražių žinučių:
“Iš viešnagės Rumunijoje grį

žo Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos prezidentas J. Matu
lis.

Iš Šveicarijos grįžo Gamtos 
apsaugos komiteto pirminin
kas V. Bergas ir biologijos 
mokslų kandidatas V. Logmi- 
nas.

Anglijoje vykstančioje tarp- ---- ___________
tautinėje konferencijoje daly- vusioms draugėms, 
va uja fizikos-matematikos 
mokslų kandidatas B. Riauba.

Suomijoje vykstančioje pie- 
vininkystės klausimams skir
toje konferencijoje dalyvauja 
profesorius' K. Brundza.

Kelionei į JAV ruošiasi aka
demikas A. Žukauskas.

Iš kelionės po Angliją ir 
Škotiją grįžo respublikos Dai
lininkų sąjungos valdybos se
kretorius P. Gudynas, iš Aus
trijos—dailininkė M. Švažie
nė.

Karlovy Varuose — kino re
žisierius V. žalakevičius.

Vokietijos Demokratinėj e- 
Respublikoje — S. Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis or
kestras.

TSRS liaudies dailininkas J. 
Kuzminskis vyks į Suomiją, 
Dailės Instituto docentas J. 
Balčikonis — į Japoniją. ..

Tarybų- Lietuvos mokslas, 
menas, kultūra plečia ryšius 
visame pasaulyje. Visa tam, 
kuo džiaugiamės ir didžiuo
jamės, plačiuosius vartus 
tarptautinėn erdvėn pirmoji 
atkėlė tarybinių tautų drau
gystė.”

re-

Diena buvo saulėta, karš
ta. Pikniko kolektyvas — 
darbininkai, kalbėtojai, me
no programos atlikėjai ir 
publika — nemažai prakai
to išliejo, bet už tai pa
sekmės buvo geros.
-Montellos Vyrų Dailės 

Grupė nusamdė busą va
žiuoti į Liet. Meno Sąjun
gos 2-osios apskrities pik
niką Worcesteryje liepos 31 
cl. Yra vietos pašaliniams. 
Matykite K. Ustupą ir G. 
Shimaitį.

Geo. Shimaitis'

■ J i

Miami. — Trys vaikučiai,' 
vyriausias tik 4 metų, ras
ti uždarytame automobily
je negyvi, užtroškę. Moti
na buvo nuėjus parduoti 
puskvortę kraujo už $10. 
Sugrįžusi rado vaikus nebe
gyvus.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Liepos 3 d. mirė ilgai sir
gusi Sophie Trečiokas. Liū
desyje liko vyras Jurgis, 
viena dukra, du anūkai, se
suo Stela Valace. Užuojau
ta likusiems.

Jonas Petkus pasidavė į 
veteranų ligoninę. Skundė
si, kad sveikata netarnauja. 
Sakė, gal truks porą savai
čių kol sutvirtės. Laimin
gai pasveikti!

Veterans Hospital yra W. 
Haven, Conn.

Atsiprašau visus drau
gus, kuriems žadėjau para
šyti po laišką sugrįžęs iš 
LDS seimo. Priež a s t i s : 
Glevelando busų stotyje 
mane apkraustė, nusinešė 
visus adresus ir keletą do
lerių.

J. Kunca

Yucaipa, Calif.
LLD kuopos vasarinis 

parengimas
Kuopa ruošia šaunų pa

rengimą su skaniais pietu
mis. Atsilankę iš arti ir to
li svečiai galės linksmai lai
ką praleisti. Už pietus tik 
$1.50 asmeniui.

Įvyks šeštadieni, liepos 
30 d., Community Club sa
lėje, 35319 Avė. H, kampas 
Bryant, Yucaipa. Pradžia 
nuo 12 valandos pietų me
tu.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus pažįstamus ir simpa- 
tikus Yucaipos organizaci
jai atvykti linksmai laiką 
praleisti.

Tikimės turėti ir iš Los 
Angeles svečių, kurie lan
kėsi Lietuvoje, jie pasakys 
savo įspūdžius, ką matė ir 
patyrė Tarybų Lietuvoje.

Rengėjai

Shenandoah, Pa.
Mainieriai rengia pikniką 

“Laisves” paramai
Piknikas įvyks rugpiūčio 

(August) 21 d. toj pačioj 
vietoj kaip ir pernai. Vie
ta visiems žinoma: Marti- 
shin Grove, tarp M'ahapoj 
City ir Lakewood parko.

Šiuo yra prašomos kitos 
kolonijos nieko nerengti 
rugpiūčio 21 d., visi esate 
prašomi tą dieną dalyvauti 
su mainieriais.

Daugiau bus pranešta vė
liau. K. M.

Lėktuvą darbininką 
streikas tebeina

New Yorkas. — Jau ke
linta diena streikuoja pen
kių didžiųjų lėktuvų lini
jų darbininkai. Jie reika
lauja algų pakėlimo ir dar
bo sąlygų pagerinimo.

Darbininkams vadovauja 
International Association 
of Machinists unija. Strei
kuoja 35,000 darbininkų. 
Federalinė valdžia nori 
darbininkus ir kompanijas 
sutaikinti, bet nesiseka.

Reikia žinoti, kad strei
kas nepaliečia lėktuvų, ku
rie vartojami karo reika
lams.

New Delhi. — Į Indiją at
vyko de Gaullio ambasado
rius Jean Sainteny. Misi
jos tikslas' neskelb iamą,s. 
Sūintley pirmiau lankėsi Š. 
Vietname ir Rinijoje.

Washingtonas. — Prane
šama, kad “Surveyor 1” ne- 
besiuntinėja nuotraukų 
nuo Mėnulio.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Female Help Wanted Male

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand, use elec, typewriter 
& IBM transcriber. Knowledge ge
neral office routine. N. E. plant loc., 
CROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

COOK for North Phila Catholic 
Rectory. Expd. and references. Live 
in or day by day service.

Call: DA 9-8164. (52-58)

WANTED. 6 front makers. 4 skirt 
makers, 2 closers, 2 zipper setters 
to work in modern air-conditioned 
factory. LEE RICHARDS INC., 
1208 Race St., 4th fl., Att.: Mr. 
Brodsky. (55-61)

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)

HOUSEKEEPER. Lt. housekeep
ing. Reliable mature woman to per
form light household duties. Room 
and board, plus salary. For details 
call Mr. Davies, EV 6-2333. Mon- 
thru’ Fri. 9 AM to 5 PM.

(52-58)

BILLING—Clerk Typist. Expd. 
in billing. Must operate electric 
typewriter. Aptitude for figures.

E. Plant.
CROWN PDODUCTS 

2121 Wheatsheaf La., Phila 
4-4452. (52-58)

N.

PI

MALE & FEMALE

WANTED Chef and Open Hearth 
BUNGALOW INN,

Broiler man. Waitresses.
Norristown, Pa. 215-275-4557

(52-55)

Oru susisiekimas tarp 
Kanados ir T. Sąjungos

Ottawa. — Čionai tapo 
pasirašyta sutartis tarp 
Kanados ir Tarybų Sąjun
gos, pagal kurią bus atida
rytas tiesioginis lėktuvais 
susisiekimas tarp Maskvos 
ir Montrealo. Kanada už
bėgo Jungtinėms Valsti
joms už akių. Taip sako 
kitų šalių diplomatai. Nors 
jau seniai kalbama apie tie
sioginį oru susisiekimą tarp 
Maskvos ir New Yorko, bet 
prie sutarties neprieinaa- 
ma.

N. Y. miesto majoras 
prieš karo plėtimą
New Yorkas. — Šiomis 

dienomis miesto majoras J. 
Lindsay pakartojo savo nu
sistatymą, kad jis priešin
gas Vietnamo karo plėti
mui, kad jis priešingas Š. 
Vietnamo bombardavimui. 
Jis sako, kad tos milžiniš
kos pinigų sumos, kurias 
valdžia išleidžia karui, tu
rėtų būti panaudojamos ka
rui prieš skurdą. Lindsay 
jaučia Niujorko žmonių 
prieškarinį sentimentą.

Paroda Spalio revoliuc. 
50-mečiui atžymėti
Lietuvos TSR liaudies 

ūkio ir kultūros pasiekimų 
paroda, skirta Didžiosios 
Spalio socialisttinė revoliu
cijos 50-mečiui, įvyks 1967 
metų spalio niėnesį Vilniu
je.

Parodos ekspoziciją nu
matoma išdėstyti Muziejaus 
gatvėje statomo Lietuvos 
TSR Dailės fondo parodų 
paviljono patalpose ir prie 
jo eseančiose aikštelėse.

Chicago, Ill. — Liepos 13 
d. 150 Near West Sidėje 
1,000 negrų. Buvo susikir
timų. Policija skundžiasi, 
kad ji buvusi užpulta.

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

ELECTRONIC Technicians. Field 
service on 2 way FM radio, for 
large fleet and municipal accounts. 
Co. car, insurance, paid holidays and 
vacation. Opportunities for rapid 
advancement. RADIATION SER
VICE CO. TR 8-0311. (55-57)

WANTED. Offset Stripper, pro
cess color and black and white. 
Exp. Part time. Air-conditioned 

Liberal benefits. PRESSER.
SH 8-6700. (52-58)

Plant.

TRACTOR TRAILER DRIVERS 
(40). For Bulk hauling. Require- 
rements: 3 years experience. Good 
Safety Record. MYERS TRUCK 
LEASING, Route 329, Northhamp
ton, Pa. Phone 262-6704.

(52-58)

AIR-CONDITIONING INSTAL
LATION. West Phila., & Delaware 
Co. area. Permanent position for 
right man.

GR 4-1350 (52-55)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance.
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARNAL ST.,
Chester, Pa. (52-54)

DRIVER. Straight truck and trac
tor trailer. Must be fully qualified 
and experienced. Apply:

TOSE, INC.
Norristown Terminal 

Ridge Pike & School Lane
Ask for Bob Savage. An equal 

.opportunity employer.
(52-56)

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)

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.

(51-57)

MAINTENANCE FOREMAN. Abi
lity & exp. with production line me
chanical problems. Textile machi
nery exp. helpful but not necessary. 
Able to supervise machine shop per
sonnel & direct machine fabrication 
& erection with some knowledge of 
control. N.E. Plant, CROWN PRO
DUCTS, 2121 Wheatsheaf Lane, 
Phila. PI 4-4458. (52-58)

MECHANICS. Exp. Wheel align
ment and brakeman. Absolutely top 
wages. Good working conditions. 
Call for interview. PI 4-1550.

(52-57)

COOK. 1st. Institutional back
ground, 5 days, good conditions, be
nefits year round. Available Aug. 
Send resume including ref. Box No. 
N-7. All replies confidential. 1015
Chestnut St., Phila., Pa. (52-57)

DRYWAL TAPING MEN 
Experienced.

Splendid Opportunity
412-462-9011, Homestead, Pa.

(54-58)

ELECTRICIAN MECHANIC.
Knowledge of circuits necessary. 
Able to work shift work. N. E. 
plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(54-60)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARN ALL ST..

(54-56)

Valstybės sek-Tokio.
retorius Rusk sako Japoni
jos vadams, kad bombarda
vimas Š. Vietnamo nereiš; 
kia karo plėtimą.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors statnteiKt auka paremk
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Trylika maloniausių dienų 
Tarybų Lietuvoje
IT

Skaitydamas lietuviškus 
laikraščius pastebėjau, kad 
Lietuvoje arkliai eina prie 
išnykimo, nes sunkvežimiai 
ir traktoriai užima jų vie
tas.

Nuvykus į Lietuvą, kada 
tik kur nors buvo reikalas 
išvažiuoti iš Vilniaus ir pa
važinėti po Lietuvos laukus, 
visada dairiausi, ar pama
tysiu nors vieną arklį. Ne
reikėjo man ilgai dairytis, 
nes kur tik traktoriui ar 
sunkvežimiui yra per daug 
keblu privažiuoti, tai ten 
yra vartojami arkliai, o to
kių vietų dar randasi daug. 
Mačiau jauną kumeliuką 
sekiojant veikiausiai paskui 
savo mamytę, ir atsisukęs į 
savo bendrakeleivius pra
šiau žiūrėti, kaip jis iš pat 
jaunystės mokinasi dirbti. 
Nors dienos buvo šiltos, bet 
pravažiuojant pro arklius, 
traukiančius įvairių rūšių 
vežimukus, nemačiau nei 
vieno prakaituojančio arba 
būnančio mušamu botagu 
arba bizūnu, kaip kad bū
davo daroma prieš 60 metų.

Mūsų gidai, autobusų 
vairuotojai ir šoferiai visa
da buvo labąi mandagūs ir 
visada pasirengę atsakyti į 
bile jiems paduotą klausi
mą. Tai aš ir naudojausi ta 
proga. Užklausus, kodėl 
darbininkai, su arkliais dir- 
bantvs. nesinešioja botagų, 
paaiškino, kad Lietuvoje 
gyvuli mušti yra skaitoma 
prasižengimu prieš įstaty
mus. n

Nuvažiavus į pionierių 
stovyklą, kai tik autobusas 
sustojo ir mes iš jo išlipo
me, tuojau 298 berniukai, 
tarp 7 ir 14 metų, apsupo 
mus ratu ir dainuodami ly
dėjo iki vartų, kur mūsų 
laukė draugas Karvelis ir 
kiti stovyklos darbuotojai. 
“Olimpietis” pionierių sto
vykloje būna iš viso 300 
berniukų, bet kadangi 2 iš 
jų buvo tą diena šiek tiek 
sunegalavę, tai jie negalėjo 
dalyvauti mūsų priėmimo 
ceremonijose. Visi berniu
kai. kaip vienas, apsirengę 
juodais bateliais, baltomis 
koiinėlėmis, trumpomis kel
naitėmis, baltais marškinė
liais. ir kai kurie turėjo 
raudonos spalvos skepetai
tes ant kaklų apsirišę, bet 
ne visi.

Vienas berniukas dau
giausia mane stebino ne tik 
savo gabumais, bet ir iš
vaizda, nes jis nebuvo pa
našus i lietuviuką, nors jo 
pavardė ir buvo Mačiulis. 
Vėliau sužinojau, kad jo te-

[ Aš buvau pipiras, 
O dabar jau vyras, 
Lovoj ankšta. Kai guliu, 
Išsitiesti negaliu.

Aš buvau pipiras,
O dabar jau vyras, 
Tėtės batais apsiaunu, 
Per ankšti. Nepaeinu.

Aš buvau pipiras, 
O dabar jau vyras, 
Pats duris atsidarau, 
Ką tik noriu, tą darau...
Meninei programai pasi

baigus, prie manęs prisiar
tina vienas berniukas ir 
segdami mažą ženklelį 
ant mano krūtinės, prisista
tė, kad jis Aristidas Nasai- 
tis, paeinantis iš graikų 
tautybės, bet jis yra tikras 
lietuvis. Nors jo pirmas 
vardas ir yra graikiškas, 
bet, žiūrint į jo šviesiai mė
lynas akis, geltonai baltus 
kaip šilkas plaukus ir rau
donus skruostus, taipgi 
iš jo lūpų girdint tyrus lie
tuviškus žodžius, pradedi 
jausti ką nors tokio bend
ro. Jis prašė mane, kad kai 
sugrįšiu į Ameriką, kad 
bandyčiau surasti jo tetą, 
apie kurią jo mamytė visa
da sielojasi, nes nieko nuo 
jos negirdi. Kai prižadė
jau, kad pasistengsiu suras
ti ją ir paprašiau jos adre
so ir kuriame mieste ji gy
vena, tai jis atsakė, kad tik
rai nežinąs, ar ji gyvena 
Niujorke ar Čikagoje. Pra
šė perduoti Amerikos lie
tuviams geriausius linkėji
mus nuo Olvmpietis pionie
rių stovyklos.

Grįžus iš pionierių sto
vyklos, vakare teko susi
tikti su berniuku, kuris dar 
tik pirmą sykį rengiasi va
žiuoti i pionierių stovyklą. Į 
Man paklausus, kaip jo var
das. jis linksmai šypsoda
masis atsakė: Pečeliūnas, 
Nenorėdamas kalbos nu
traukti, berniuką klausinė
jau toliau: kiek jis turi me
tų ir ar nebijos vienas be 
mamytės ir tėtės iš namu 
išvažiuoti? “Kitą mėnesį 
aš jau būsiu 7 metu, aš bū
siu pionierius, tai ko gi aš 
turiu bijoti?” jis atsakė.

Neturėdamas iko daugiau 
klausinėti, snaudžiau j a m 
i rankutę J. F. Kenedžio 
pusdoleri. Pažvelgė į mone
ta ir linksmai šypsodama
si kalbėjo: “Mes apie jį ži
nome. ..”

J. R. Niaura

3,000,000 keleivių
Kaunas.—Kauniečiai jau 

spėjo pamėgti naują miesto

velis yra lietuvis, o mamy- Į žė beveik 3 milijonus ke
te — kmietė. leiviu. Šiomis dienomis

Meninei programai pra
sidėjus, šis berniukas buvo 
iškviestas padainuoti vieną 
dainelę. Spėju, kad tai bu
vo jo tėvelis Mačiulis, ku
ris Huberto akordionu 

. akompanavo jam. Jis dai
navo:

Mano įspūdžiai iš LDS Seimo
Man ne tiek norisi ra

šyti apie tarimus, padary
tus LDS Seime; apie tai 
jau buvo parašyta ir galė
sime matyti iš protokolo, 
bus išspausdintas “Tieso
je.”

Aš noriu pasidalinti su 
skaitytojais savo jausmais, 
įgytais Seime. Man labai 
patiko, kad tiek daug Ame
rikoje gimusiųjų žmonių 
dalyvavo — užėmė svarbias 
vietas, apsiėmė komitetuo
se, ėmė balsą diskusijose. 
Jau nepasitenkinome, kad 
Amerikoje gimusiems rei
kia tik pažadėti žaislus, o 
ateiviai atliks darbus. Pra
dedant su Seimo pirminin
ke, advokate Stefanija Mu
syte, ir einant per visus ko
mitetus ir komisijas, matė
me Amerikoje gimusius na
rius.

Daug dirbo Seimui su
rengti kom i s i j o j e jauna 
energinga moteris, Minnie 
Yuden (Judzentavičie nė). 
Ji gražiai paruošė atidary
mo proga kalbą ir skaitė ją 
lietuviškai. Beje, Minnie 
Yuden ir jos vyras, Vytau
tas, per visas dienas be jo
kio atolaidžio dirbo — ir 
Seimo eigoje, ir angliškai 
kalbančiųjų sesijos priruo- 
šime, ir bankete, ir koncer
te, ir visur.

rybų su visomis šalimis dė
lei įvykinimo pašau linės 
taikos.

Buvo girdėti nepasiten
kinimo tarp delegatų, kad 
prezidentas nominavo visą 
prezidiumą ir pastovias ko
misijas. Manau, kad tie 
patys žmonės būtų buvę 
išrinkti ir vartojant demo
kratiškesnę būdą, tai yra 

į leidžiant delegatams nomi
nuoti asmenis. Beje, reikia 
pasakyti, kad advokatė 
Stefanija Masytė Seime ve
dė tvarką labai gerai — ne
žinau, ar kas būtų galėjęs 
geriau atlikti. Ačiū jai už 
tai—tas padarė Seimą gy
vą ir nenuobodu.

Ačiū draugams čikagie- 
čiams už tokį puikų delega
tų priėmimą. Lauksime su
sitikimo 18-ajame Seime už 
dviejų metų Worcesteryj— 
mūsų dabartinio prezidento 
Ričardo Janulio sostinėje.

Ieva Mjzarienė

lie-

Greatneckiečių 
surengti pietūs

Kaip jau buvo rašyta,
pos 17 d. Greatnecko žmo
nės, kuriems pataikavo kai 
kurie brooklyniečiai, suruo
šė puikius pietus-išvažiavi- 
mą. Tai įvyko žavingajame 
Kings Point parke.

Diena buvo graži, saulė, 
karšta, bet čia suvykusieji 
galėjo praleisti laiką po di
džiuliais medžiais, pavėsyje. 
Pietūs buvo ištaigingi. Va
karienė taip pat. Žmonių 
buvo nemaža.

Spėju, kad rengėjai patys 
parašys apie šį išvažiavimą, 
pa žymėdami vardus tų 
žmonių, kurie daug dirbo, 
aptarnaudami svečius. O 
iie ir jos dirbo labai pui
kiai! Ns.

Dar vienos ir šiemet jau 
paskutinės išleistuvės
Kaip žinia, trečioji turis

tų grupe išvyks į Lietuvą 
rugpjūčio 2 d. Tuo būdu 
yra ruošiamos ir jai, kaip 
ir pirmosioms dviems, iš
leistuvės. Tai bus šauni va
karienė. Įvyks liepos 30 
d., 6 vai. vakare. Skaniai 
pasivalgysime, ir smagiai 
laiką praleisime. Išvykstan
tiems palinkėsime laimin
gos keliones.

Išleistuves ruošia L L D 
185 kuopa. Visus kviečia
me šioje gražioje iškilmėje 
dalyvauti.

Kuopa

Trys kareiviai atsisakė 
vykti į Vietnamą

Fort Dix, N. J. — Trys 
Amerikos kareiviai griežtai 
atsisakė vykti į Vietnamą, 
ir tuoj tapo suareštuoti. 
Jais yra: James Johnson, 
20 metų, Dennis Mora, 25 
metų, ir David Samas, 20 
metų. Kas su jais bus da
roma, nežinia.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai paleido į erd
vę 124-tą satelitą.

Belgradas. — Į Jugosla
viją atvyko Indijos premje
rė Indira Gandhi. Tarsis su 
prezidentu Tito.

Reikia pagirti ir čikagie- 
tes gaspadines. Jos penk
tadienį davė del e g a t a m s 
nietus, šeštadienį suruošė 
banketą, kuriame galėjo 
būti gerai virš dviejų šim
tu dalvviu. Ogi dienos bu
vo karštos! Na. ir dar veik 
tos načios moterys ruošė ir 
valgius piknikui sekmadie
nį.

Penktadienio vakare se
sijoje suėjo didelis ,b ū r v s 
angliškai kalbančių LDS 
narių — sesija buvo p'era. 
Po to prie skaniu užkan
džiu labai gražiai pasikalbė
jome, pašokome.

Na, o šeštadienio koncer
tas buvo toks, kad negreit 
pamiršime. Man pirmą sykį 
teko išgirsti Gintaro Bal
sų ansamblį. Sakiau čika- 
giečiams ir noriu pakarto
ti čia, kad ansamblis yra 
tikrai profesional iškas ir 
turėtų pasirodyti ir kitose, 
mūsų kolonijose. Jis susi
deda iš apie 20 žmonių, bet 
kiekvienas puikus daininin
kas. Mokytojai Onai Pet
rulienei tikrai priklauso 
didelis ačiū už tokį sumo- 
kvmą ir repertuaro parin
kimą.

transporto rūšį. Nuo metų Į Ar negalėtų Gintaro Bal- 
pradžios troleibusai perve-

troleibusų parkas pasipildė 
naujomis mašinomis, kurios 
atkeliavo iš Čekoslovakijos.

Washingtonas. — Kalba
ma, kad Amerikos vyriau
sybė žada palengvinti pre
kybinius ryšius su Kinija.

BROOKLYN, N.

Mirus Onai Rugienienei
Nuoširdi užuojauta jos dukrelei Emilijai 

Rugienaitei nuo LDS 46-tos kuopos narių.

Kuopos Komitetas

sų ansamblis pav a ž i u o t i 
kur nors su gastrolėmis? 
Aš manau, kad “Laisvės” 
koncerte jis galėtų atvykti
ir atlikti visą programą. Ką Į 
sakote?

Apart gintariečių, kon
certe gražiai pasirodė Ire
ną Janulienė, Helen Smith 
(Janulytė), Amelia Young, 
Povilas Dauderis ir Julius 
Krasnickas. Ginta r i e č i ų 
ansamblyje solo dainavo 
Martynas Widra, Estelle 
Bbgden ir Valerija Urbi- 
kas. Vienu žodžiu, koncer
tas neilgas, bet labai ge
ras.

Kas dėl paties seimo, ma
nau jis vyko labai gerai. 
Puiku, kad delegatai vien
balsiai sutiko pasiųsti te
legramą Prezidentui John- 
sonui reikale karo paliau
bų Vietname ir vedimo de-1

Tai 
jos

air- 
lai-

Tarp lietuvių
Antradienį, liepos 12 d. 

į New Yorką buvo atvykę 
Kazys ir Ona Senkai iš Mi
nersville, Pa. Jiedu palydė
jo iki Kennedy Airport tu
ristes iš Frackville miesto 
vykstančias į Lietuvą. 
Marytę Miliuvienę ir 
draugę.

Sugrįžę iš Kennedy 
port, Senkai trumpam
kui buvo sustoję pas savo 
senus draugus J. ir K. Ru- 
šinskus, brooklyniečius. 
Kazys Senkus, niekad ne
pamiršta ir laikraščio “Lai
svės” reikalus. Šį sykį jis 
įteikė $10 dovaną.

Gaila, kad negalėjo il
giau pasisvėčiuoti. Abu 
Senkai yra labai malonūs 
draugiški žmonės. OnaSen- 
kienė 1965 metais lankėsi 
Lietuvoje, o Kazys prieš 
tai buvo nuvykęs. Abiems 
labai patiko < viešnagė Lie
tuvoje.

Ačiuojame už dovaną 
laikraščiui.

Mrs. Fred G. Schultz, iš 
Chelsea, Michigan, prane
ša, kad jos mamytės Mrs. 
Anthony B u d r e s gyven. 
Grand Rapids, Mich., gim
tadienis šį mėnesį, tad ta 
proga ji atnaujina mamytei 
“Laisvės” prenumerata. Sa
ko, tai mūsų gimtadienio 
dovana jai.

Tai labai graži ir naudin
ga dovana gimtadienio pro
ga.

Ilgiausių metų mūsų 
skaitytojai Mrs. Budres!

Dar iš Moterą klubo 
parengimo

Dėkojame “Laisvės” ko
respondentui už žinią iš 
mūsų išleistuvių suruošimo 
pobūvio sekmadienį, liepos 
10 d.

Per klaidą buvo praleis
tos prie stalų patarnauto
jos, padavėjos — Nelė Ven- 
tienė ir Nastė Buknienė. 
Dėkojame joms taip pat, 
kaip ir visiems kitiems, 
kurie dirbo parengime.

Aldona Aleknienė, atsi
lankiusi į parengimą, užsi
mokėjo duokles į Klubą ir 
dar paaukojo $1. Ačiū jai!

Ačiū visiems už atsilan
kymą tokią karštą dieną.

Ieva Mizarienū 
Pirmininkė

Ona Duobinienė 
ligoninėje

Praėjusį sekmadienį great
neckiečių parengime širdies 
priepuoliu susirgo Ona 
Duobinienė, ir tuojau ji 
buvo nuvežta į ligoninę.

Dabar mums praneša, 
kad jai teks ligoninėje iš
būti apie keturias dienas.

Linkime draugei Duobi- 
niehei pilnai pasveikti!

Ligoninė vadinama North 
Shore Hospital; Manhasset,

V. Tysliavienė išvyko 
į Lietuvą

Liepos 14 d. Air France 
linijos lėktuvu iš Kenedžio 
aerodromo išskrido į Lie
tuvą savaitraščio “Vieny
bės” leidėja Valerija Tys
liavienė. Ji žadėjo ten pa
būti daugiau kaip pusę mė
nesio.

Bet jis už mane, 
gerokai vyresnis.

Mielas Drauge Rojau!
Ačiū Jums už taip vaiz

dingą aprašymą mano kai
myno, Jono Repšio. Bet jei 
jau taip priimta, kad to
kiuose aprašymuose datuo
jama gimimo metai ir gy
venimo vietovė, tai šiuo at- 
v e j ų padaryta biskis 
netikslumo. Pasakyta, kad 
Jonas Repšys gimė 1889 m. 
O aš esu gimęs 1890 me
tais. Tai jis būtų vyres
nis už mane tik vieneriais 
metais, 
rodosi,
Jei jis atvyko į JAV 1906 
m., tai buvo 17 metų ber
niukas. Čia netikslumas.

Pasakyta: “Rimiškių kai
me, Utenos valsčiuje.” Ri- 
miškiai, trijų kiemų kaime
lis, priklausė Užpalių vals
čiui ir parapijai. Utena 
nuo Rimiškių bus apie 20 
senųjų verstų (nežinau kiek 
kilometrų). Jo gimtinė va
dinosi Voverinė. Tai vien
kiemis (viensėdis) gale Ri- 
miškiu ir Martinčiūnų lau
kų. Bet jis sakvdavo, kad 
priklausė Rimiškiams. Jo 
tėvukas turėjo valaką (20 
desintinų) žemės, puiki vie
telė tarp kaimiškų beržynų. 
Jų šeima buvo skaitlinga ir 
be samdinių apsieidavo.

Jonas Repšys, rodosi, bai
gė pradinę mokyklą Užpa
liuose, kurie nuo jų randa
si bent už 8 verstų.

Tai tiek dėl Jūs, drauge, 
informacijų apie taip ener
gingą mūsų Joną Repšį.

Viso gero Jums ir žmo
nai.

R. Merkis 
Philadelphia, Pa.

(Dėkoju draugui Merkiui 
už pastabas. Rašant apie 
velionį d-rą J. Repšį, dėl jo 
gimimo vietos ir gimimo 
datos teko naudotis jo pa
ties paliktais rašytais duo
menimis.—R. M.)

Hanojus. — šiaurės Viet
namo vyriausybė kaltina 
Ameriką, kad jinai planuo
janti Vietnamą užblokaduo-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tarybą Sąjunga laimėjo

Glen Coce, L. L—Čionai 
Tarybų Sąjunga turi įtai
siusi buveinę savo delegaci
jai Jungtinėse Tautose. 
Nuosavybė apima 36 akrų 
plotą ir visą eilę pastatų. 
Miestelio valdžia kasmet 
reikalaudavo už tą nuosa
vybę mokėti taksus, bet 
tarybinė vyriausybė tvirti
no, kad, pagal sutartį su 
Jungtinėmis Valstij o m i s , 
jokių taksų jai nereikia 
mokėti.

Pagaliau įsimaišė Ameri
kos Jungtinėse Tautose de
legacijos galva Arthuras 
Goldbergas ir senat oriai 
Javitz ir Kennedy. Jie pri
pažino, kad Tarybų Sąjun
gai nereikia mokėti mieste
liui taksų už jos nuosavybę.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militarinė valdžia gi
riasi, kad ji suimanti daug 
liaudiečių, nes jie savano
riškai pasiduodą. Jiems da- 
sėdęs šis karas. Jie, girdi, 
nebenori kariauti!

Kiek tuose pasigyrimuose 
tiesos, o kiek melo, niekas 
nežino.

New Yorkas.—šalia Penn
sylvania stoties pakils 52 
aukštų dangoraižis, kurio 
pastatymas ir įrengimas at
sieis apie $200,000,000!

New Yorkas. — Gydytoju 
ligoninė sutiko sumokėti 
Mirs, ir Mr. Deutsch $100,- 
000. Jie sako, kad dėl ligo
ninės neatsargumo jų sūnus 
gimė prieš 8 mettus nesvei
kas.

Istanbulas.—Turkijos se
nate iškeltas kalt i n i m a s 
nrieš Jungtiniu Amerikos 
Vaistini ambasados darbuo
toją Edw. Martiną. Dar ne
žinia, ar bus reikalaujama, 
kad jis apleistų Turkiją.

Apie dovanas Tarybų 
Sąjungos žmonėms
Mus prašo paskelbti 

sekamą:
Mr. Maurice Rifkin, Pres

ident of Podarogifts, Inc., 
has just returned from' a 
trip to Moscow where he 
spent two weeks.

The purpose of his visit 
was to make new arrange
ments with Vneshposyltorg 
in connection with the pur
chase of gifts by residents, 
of the United States.

The arrangements were 
successfully concluded with 
the following favorable re
sults :

A much larger selection 
of merchandise, is now 
available for senders of 
gits to Soviet citizens in 
the huge stores and ware
houses of Vneshposyltorg 
in Moscow and a number 
of other cities.

These items include, in 
addition to automobiles, 
motorcycles, tele vision 
sets, radios, rugs and 
other items previously 
available, such new items 
as articles of clothing, 
textiles, shoes, furnitures 
and even apartments.
Mr. Rifkin personally in

spected these warehouses 
and found the items avail
able to be of the finest 
quality and at competitive 
prices. In other words, it 
is to the advantage of both 
the purchaser and the re
cipient of the gift to ob
tain them through Vnesh
posyltorg rather than to 
have them shipped in a par
cel from the United States. 
Aside from the fact that in 
purchasing a gift for a 
relative through Vneshpo- 
svltorg the purchaser saves 
time in shopping and the 
cost of packing, shipping 
and duties.

Some of the above men
tioned items can be seen at 
the beautiful showroom of 
Podarogifts, Inc., which is 
the sole agent for Vneshpo
syltorg for the purchase of 
such gifts and a showroom 
which is located 220 Park 
Avenue South, New York 
Citv. Orders for these 
gifts are accepted bv mail 
or the purchaser may come 
in person to Podaroo-ifts, 
Inc. Sk.

PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
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