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KRISLAI
Šviesus pavyzdys
O kas jiems neleidžia? 
Sliekas ant kabliuko 
Ir tuo nesidžiaugia 
Pikta apgavystė

Nori pabėgti?
Proga pasirodyj-r

. A. Bimba

Vienas geras draugas pri
siuntė “Laisvei” gražios para
mos ir sako: “Susitvarkiau sa- 

alus taip, kad galėčiau 
paremti savo spaudą kol (lai 
gyvas esu. Kai žmogus nu
miršta, visaip atsitinka su jo 
palikimu, daugiausia pasinau 
doja advokatai. Geriau žino
ti, kad tavo viso gyvenime' 
triūsas neatiteks veltėdžiams 
arba idėjiniams priešams”.

Tai šviesus, sektinas pavyz
dys.

Vienas klerikalų laikraštis 
labai skundžiasi, kad federa
linė valdžia nešelpia parapiji
nių mokyklų. Sako: “Gaunas 
supratimas, kad katalikai yra 
paliekami už įstatymo ribų, 
jų mokyklos negauna jokių 
pašalpų”. Ir priduria: “Dau
geliui keista, kad tokiame lai
svės krašte, kaip Amerikoje, 
vyksta tokia diskriminacija”. 

k Betgi ir kitos religinės pri- 
v’Ziškos mokyklos pašalpų iš 
valdžios negauna.

Apgulos stovis 
Argentinoje1

u

Buenos Aires. — Argen
tinos militarinė valdžia gub. 
Ruckefellerio apsaugai pa
skelbė visoje šalyje apgu
los stovį, Sumobilizavo po
liciją ir miliciją. Rockefel- 
leris buvo iš visų pusių mi- 
Htarinėmis jėgomis apsiaus
tas.

Generalinis darb i n i n k ų 
streikas daugiausia palietė 
pramonines vietoves. Ap
skaičiuojama, kad daugiau 
kaip 60 procentų darbinin

kų streikavo. Areštuotų 
skaičius siekia šimtus strei- 
kierių, tarp kurių yra ir 
Liaudies Radikaliuos parti
jos vadovas R. Caranza. 
Areštuota daugiau kaip 50 
unijų vadų.

Metalo darbininkų unijos 
vadovą Augusto T i m o t e o 
Vandorą nušovė jo paties 
raštinėje nežinomi užpuoli
kai. Vandor buvo linkęs 
pataikauti militarinei val
džiai.

Skurdžių demonstracijos 
prieš pašalpos mažinimą

Washingtonas.— Nixono 
administracijos paskelbtas 
skurdžiams šalpos (relief) 
mažinimas išjudino veiklon 
šalpos gavėjus. Birželio 30 
d. skurdžių demonstracijos 
įvyko 30-tyje valstijų.

Demonstrantai reikalavo 
šalpą ne mažinti, bet didin
ti. Jie taipgi reikalavo 
Nixono administracijos 
garantijos kiekvienai šei

mai mažiausia $5,500 meti
nių pajamų, neskaitant me
dicininio patarnavimo. Tu
ri būt kiekvienam garan
tuotos pakankamos paja
mos.

Bonna. — Kadangi Pie
tų Jemenas pripažino Rytų 
Vokietiją, tai Vakarų Vo
kietija nutraukė ryšius su 
Pietų Jemenu.

Viešosios mokyklos yra di-
<ie* istorinis Amerikos. iiau- Naujas Vak« Vokiel. prezidentas
dies laimėjimas. Uz jas buvo J J
ilgai >r sunkiai kovota Ypač pasisakė už taikos išlaikyma
uz jas ilgai ir sunkiai kovojo JT J c
organizuoti darbininkai.

Kas draudžia katalikams 
tėvams savo vaikus leisti į tas 
mokyklas? Niekas nedrau
džia. Tai kur ta diskriminaci
ja?

Amerikos karinių jėgų va
dai Vietname sako, kad Ben- 
het bazė buvo tiksliai leista 
apsupti, kad veiktų kaip slie
kas ant kabliuko. Tegu prie
šas ją puola, o mes juos sker- 
sime!

Tai bent sliekas: 14 jaunų 
an^rikiečių paklota, o dau- 

, gi;VW kaip 40 sužeista. O nė 
nesakoma, kiek toje bazėje 
žuvo Pietų Vietnamo karių— 
kelis kartus daugiau.

Šitaip militarist^ lošiama 
su žmonių gyvybėmis.

Pagaliau Lietuva turi savo 
prekybos laivyną. Koks pui
kus dalykas!
<Bet reakcininkai ir tuo ne

sidžiaugia. Dar burnoja. Gir
di, kas iš to, kad per ji eis 
ir tokios prekės, kurios “Lie- 
tuvai nebūdingos”.

Tai rprotas. Raskite visame 
pasaulyje nors vieną tokį pre
kybos laivyną, kuris verstųsi 
tik tai šaliai “būdingomis pre
kėmis”. Nerasite.

Vadinasi, tiems reakcinin
kams net ir geriausias daly
kas negeras tiktai todėl, kad 
jis Lietuvos, kad jis lįetuviš- 

. kas! '

Smetonininkų “Dirva”’ (bir
želio 20 d.) vedamajame “Ką 

\ šelpia Bąlfas” sako: “Virš 
80% Balfo šalpos išteklių yra 
skiriama Lietuvai”.

Kiek mums žinoma, Balfas 
neturi jokios sutarties su Lie- 

į tt&t, Lietuva jokios iš jo pa
šalpos neprašo, ir jis nieko 

* LMfkivoje nešelpia.
y (Tąsa 5-tame pusi.)

I Bonna. — Vokiečių Fe-( 
deralinės Respublikos (Va
karų Vokietijos) trečiasis 
prezidentas dr. Gustav Hei
nemann buvo prisaikdintas.

Naujasis prezidentas yra 
Socialdemokratų partijos 
vadas. Savo kalboje jis pa
sakė, kad jis nori palaiky
ti taiką Europoje, kad ka
ras yra visiems pražūtin
gas. Be taikos nėra gyve
nimo.

Jis taipgi priminė, kad 
nenorėtų vien tik preziden
to titulą nešioti. Pasisakė 
už aktyvų dalyvavimą ri
šant valstybinius ir tarp
tautinius klausimus.

Čilė nacionalizavo 
JAV kompanijos firmą

Santiago. — Čilės valdžia 
nacionalizavo JAV vario 
kompanijos nuosavybę, su
tikdama kompanijai sumo
kėti $197,000,000.

Už nacionalizavimą pa
sisakė kairiosios ir progre- 
syvės partijos, Krikščionių 
demokratų partijos kairysis 
sparnas, studentai, darbo 
unijos. •> •

Moro nori kairesnės 
vadovybės Italijoje
Roma. — Buvęs Italijos 

premjeras Aldo Moro pa
reiškė, kad Krikščionių De
mokratų partija turėtų su
daryti kairesnę vadovybę.

Savo pareiškime jis nu
rodo, kad Italijai reikia kai
rios koalicinės valdžios, ku
rion galėtų įeiti ir komunis
tai.

Atlantic City, N. J.—10,- 
000 autobusais keliautojų 
turėjo pasirinkti kitokią 
transportaciją, kai sustrei
kavo autobusų darbininkai.

Antikarinis judėjimas 
auga Australijoje

Canberra. — Australijoje 
smarkiai auga antikarinis 
judėjimas, kuris reikalau
ja baigti karą Vietname, 
taipgi panaikinti verstiną 
armijon rekrutavimą.

Sydney universiteto pro
fesorius Birch pareiškė, kad 
daugiau kaip 500 Australi
jos mokslininkų remia jau
nuoliu kovą prieš karą, 
taipgi ir tuos, kurie atsisa
ko eiti akriauti iVetnaman.

Kunigas graso teismu 
trims kunigams

Greenwich, Conn. — Ka
talikų kunigas Burkley pa
reiškė, kad jis trauks teis
man tris kunigus, kurie 
draudžia jam bažnyčioje 
sakyti, jog šis karas yra 
“nelegalus ir nemoralus.”

Tie trys kunigai bando 
kunigą Burkley sudiscipli- 
nuoti, kad jis daugiau prieš 
Vietnamo karą nekalbėtų, 
bet jis nepasiduoda jų dis
ciplinai.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų respublikos prezidentas 
Nasseris lankysis rugpjūčio 
mėn. Tarybų Sąjungoje ir 
kitose socialistinėse respub
likose.

Šiaulių rajono “Raudonosios vėliavos” kolūkyje pa
statyti modernūs kultūros rūmai. Juose yra 400 vietų 
žiūrovų salė, repeticijų kambariai. Čia repetuoja pu
čiamųjų orkestras, kaimo kapela, vyrų ir moterų an
sambliai.

Pagyvenusių žmonių tautinių šokių ratelis šoka 
“Suktinį.” (A. Dilio nuotrauka).

Keturi Didieji pavedė JAV 
ir TSRS susitarti

Ke-®Jungtinės Tautos, 
tūrių Didžiųjų valstybių 
delegatai suteikė galią 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Tarybų Sąjungai tartis Iz
raelio ir arabų valstybių 
taikos klausimu.',; . - ••

Tai padaryta bendrame 
pasitarime tarp Jungtinių 
Valstijų, Tarybų Sąjun
gos, Anglijos ir Prancūzi
jos įgaliotinių Vidurio Ry
tų taikos reikalu. Apie tai 
informuota Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba.

JAV
notomis tuo klausimu.

Vilnius. — Lietuvoje lan
kėsi Vokietijos Demokrati
nės Respublikos (Rytų Vo
kietijos) kultūros minist
ras Klausas Gizis, ministro 
patarėjas ,H.. Sauer is, mi
nistro biuro viršininkas H. 
Verneris ir viršininkė Emi 
Volf.

Nori išgelbėti
Sirhano gyvastį

ir TSRS pasikeitė
Pa-

sirodo, kad tarp abiejų ša
lių yra nemažo skirtumo. 
Klausimas, ar pavyks susi
tarti.

Kanadoje susitikimas
su vietnamietėmis

New Yorkas. — Women 
Strike for Peace organiza
cija paskelbė, kad ji pasiun
tė delegaciją į Kanadą, kur 
atvyko moterys kovotojos 
iš Pietų ir Šiaurės Vietna
mo.

Bendras susitikimas su 
kanadietėmis ir vietnamie
tėmis prasidėjo liepos 2 d. 
ir tęsis iki liepos 15 d. Ta
riasi, kaip sėkmingiau ko
voti prieš karą.

New Yorkas. — Buvęs
Aukščiausiojo teismo narys
ir Jungtinių Valstijų am
basadorius Jungtinėse Tau
tose Arthur J. Goldberg 
ragina Kalifornijos guber
natorių Reaganą pakeisti
Sirhanui 
bausmę.

paskirtą mirties

Goldberg nurodo, kad 
mirties bausmė yra “žiau
ri ir nepaprasta bausmė,” 
kokios nenorėtų jo užmušė
jui Robertas Kennedy.

Vatikano Miestas.—Dau
giau kaip 7,000 kunigų per 
pastaruosius penketą metų 
prašė Vatikano leisti jiems 
apsivesti. Prašymų skaičius 
nuolat didėja. Tūkstančiai 
kunigų, visai neprašę leidi
mo, meta kunigystę ir ap- 
siveda.

VELJ/ll/SIOS ž/ivro.s
Cleveland. — Liepos 4 d. 

smarki audra siautė Erie 
ežere. Daug žuvininkų ir 
kitokių laivelių sudaužė. 
Apie 50 žmonių žuvo, bet 
dar nesuranda 100 žmonių.

Maskva. — Atvyko Siri
jos valdžios delegacija pa
sitarti ir pakeliauti po Ta
rybų Sąjungą.

Saigonas. — Vietkongo 
partizanai dabar šaudo 
naujomis raketomis, kokių 
pirmiau nenaudodavo.

Chicago. — Trijų švenčių 
metu automobilių nelaimėse 
žuvo 585 žmonės.

Kerimas t į įnešė 
Rockefelleris

Washingtonas. — Guber- sinimas Lotynų Amerikos 
natorius Rockefelleris jau 
baigė savo misiją Lotynų 
Amerikoje. Bet jo kelionė 
nieko gero nedavė nei Lo
tynų Amerikos žmonėms, 
nei Jungtinėms Valstijoms. 
Misija įnešė tik daugiau ne
rimasties.

Senatinio užsienio santy
kių subkomiteto pirminin
kas sen. Frank Church pa
sakė, kad gubernatoriaus 
kelionė buvo tiktai pasigar-

žmonių neapykantos prieš 
Jungtines Valstijas.,

Nixono administracija 
bandė su Rockefelleriu už
glostyti santykių blogėji
mą, bet tai visai nepavyko.

Seoul, Pietų Korėja.—10,- 
000 studentų išstojo į pro
testo demonstracijas prieš 
valdžios siūlymą, kad pre
zidentas Park pasiliktų tre
čiam terminui. >

TSRS galinti vienu smūgiu 
sunaikinti JAV raketas

Washingtonas. — JAV 
mokslininkai J. B. Wiesner, 
G. W. Rathjens ir S. Wein
berg pridavė sen. Kenne- 
džiui savo pareiškimą, ku
riame jie nurodo, kad Ta
rybų Sąjunga gali vienu 
smūgiu sunaikinti Jungti
nių Valstijų antibalistinės 
sistemos įrengimus, z

Jie sako, kad gynybos 
sekretorius Laird nedaver-

tina TSRS raketų jėgos, o 
pervertina Jungtinių Vals
tijų apsigynimo priemones, 
kurios gali būt sunaikintos 
pirmu smūgiu.

Tie mokslininkai ir sen. 
Ed. Kennedy pasisako už 
būtiną reikalą Jungt. Vals
tijoms tartis su TSRS ato
minių ginklų n a u d o i j m o 
klausimu.

Izraelio policijos centras jau 
bus arabiškoje Jeruzalėje

Jeruzale. — Iš Tel Avivo®
perkeltas Izraelio nacionali
nės policijos centras į rytinę
Jeruzalės dalį, kun pries 
karą buvo Jordano pusėje.

Izraelio pareigūnai pri
pažįsta, kad tai daroma pa
stoviam prijungimui ryti
nio miesto prie Izraelio Je
ruzalės.

Jordanas prieš tokį Iz
raelio žygį užprotestavo 
Jitngt. Tautų Saugumo Ta-

Nixonas pataikauja 
pietinėms valstijoms
Washingtonas. — Prez. 

Nixonas turi palinkimo pa
taikauti pietinėms valsti
joms, iš kurių jis nemažai 
balsų gavo rinkimuose.

Liberaliniai senatoriai ir 
kongresmanai susi rūpinę 
Nixono nusistatymu švel
ninti mokyklų desegregaci- 
ją, taipgi negrams balsavi
mo teisę. Pasigirdo Kon
grese ir lauko pusėje nema
žai prieš Nixoną tuo klausi
mu kritikos.

Shannon, Airija.—Kana
dos džetiniš lėktuvas su 260 
keleivių, motorui užside
gus, laimingai į aerodromą 
nusileido. >

Seoul, Pietų Korėja. — 
Apie 100 kairiųjų studentų, 
areštuotų demonstracijoje, 
paskelbė bado streiką.

' Tokijas. — Tvanas apsė
mė daugiau kaip 20,000 na
mų. • Žuvo apie 100 žmonių.

Teisina budelius
Berlynas^ (TASS-ELTA). 

Kaip praneša agentūra, Va
karų Vokietijos teismas 
Dartmunde išteisino dar 
vieną nacionalistinį nusi
kaltėlį.

Tai—buvęs SS kariuome
nės oberšturmf iureris Giun
teris Tabertas. 1941-1942 
m. Tabertas buvo Hitlerio 
saugumo policijos darbuo
tojas Diunsburge ir pasira
šė įsakymus, pagal kuriuos 
buvo sušaudyta 3,500 žydų.

New Delhi, Indija.—Spor
tininkas S. Sadanand pasa
kė, kad morkų sunkos stik
las į dieną pašalina dakta
ro patarnavimą.

Protiškai silpniems 
vaikams mažai globos

San Francisco. — Nation
al Committee Against Men
tal Illness direktorius Mike 
Gorman pareiškė, kad ma
žai kas rūpinasi keturiais 
milijonais silpnapročių vai
kų; vienas milijonas rimtai 
protiniai sergančių visai 
negauna pagalbos.

Gorman nurodo, kad dau
gelis silpnapročių vaikų, 
vietoje gydytis, patenka į 
kalėjimus arba pataisos na
mus.

Prisipažino padegusi 
savo tėvų namus

Parkersburg, W. Va.—15 
metų Susie Bailey prisipa
žino, kad ji papylė gąsdi
no į kiekvieną kambarį, kai 
jos tėvai, broliai ir seserys 
nakties laiku miegojo. 13 
metų brolis Rodger jai pa
dėjo. Gaisre žuvo abu tė- 
vaiž, taipgi 10 brolių ir se
serų.

Susie paaiškino,^kad ji tai 
padarė kuomet tėvas už
draudė jai matytis su 18 
metų vaikinu J. Bumgarne- 
riu.

Roma. — Mažytė Italijos 
fašistų partija išsirinko Al- 
mirantę generaliniu sekre
torium.
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Apgavyste su įkaičiais
KASDIEN ir beveik kas valandą per radiją ir te

leviziją malama ir malama, kad Vietname tiek ir tiek 
“priešų” paklota. Šimtai jų, tūkstančiai jų.

Pirmiau tik mūsų kariai ten sėkmingai tūkstan
čiais “klojo” liaudiečius, bet dabar pradėjo dar garsiau 
girtis ir Pietų Vietnamo militarinė valdžia ir jos armi
jos vadovybė.

Kai kam, matyt, tas gyrimasis jau atsibodo. Ir 
štai birželio 24 dieną per radiją prabilo vienas reporte
ris. Jis sakė patikrinęs vieną tokį pasigyrimą. Girdi, 
Pietų Vietnamo armija pasigyrė, kad tokiame ir tokiame 
mūšyje ji atmušė liaudiečių puolimą ir nudėjo jų 105. 
Bet mūšio lauke rasta tiktai trys šautuvai. Nejaugi 102 
užmuštieji neturėjo šautuvų? Kaip galėjo atsitikti, kad 
nė vieno lavono nerasta?

Reporteris sako, kad čia jau aiškus pasigyrimas. 
Tai aiški apgavystė.

--------------------------- 1----------------------------

Geras, remtinas bilius Kongrese
Korėjos karo metu buvo išleistas įstatymas “Emer

gency Detention Act,” kuris autorizavo valdžią įsteigti 
koncentracijos stovyklas karąJgriešams. Dabar paaiški, 
kad tikrai buvo įsteigtos net šešios tokios stovyklos. 
Tiesa, karo isterija greitai praėjo ir tos stovyklos pasi
liko tuščios, bet keturios iš jų tebėra pilnai paruoštos.

~~ Dabar Kongrese rimtai susirūpinta tuo nelemtu 
įstatymu. Visa eilė kongresmanųįjr senatorių yra pa
siūlę abiejuose Kongreso butuose bilius tą įstatymą at
šaukti. Visų gerų žmonių apreiga tą sumanymą paremti. 
Tegu tie kongresmanai ir senatoriai žino, kad jų pasi
nio j imą remia plačiausios liaudies masės!

Ypač karštai už bilių • kalba kongresmanas Spark 
Matsunaga iš Hawaii. Jis nurodo, kad reakcijai laimė
jus, pažangiems amerikiečiams būtų pavojus į tas sto
vyklas atsidurti. Jis primena atsitikimą su japonų kil
mės amerikiečiais per II pasaulinį karą. Be niekur nie
ko, karui prasidėjus, vieną dieną valdžia suėmė 110,000 
tų amerikiečių Kalifornijoje ir kitose valstijose ir su
kimšo į “sulaikymo stovyklas.” Nereikėjo jokio nusi
kaltimo arba prasižengimo, užteko, kad tavo tėvai arba 
tėvų tėvai buvo kilę iš Japonijos, suėmė ir įkalino. Ir 
taip per visą karą tie žmonės buvo laikomi už spygliuo
tų tvorgų.

Jis sako, kad ir vėl gali panašiai atsitikti. Tada bu
vo medžiojami tik japonų kilmės žmonės, bet dabar ga
lėtų į panašią padėtį atsidurti milijonai žmonių, ku
riems nepatinka valdžios politika. Todėl tas įstatymas 
turi eiti laukan.

KAIP ŽIŪRĖTI Į 
LITUANISTINES 
MOKYKLĖLES?

“Vilnies” kolumnistas V. 
S. rašo:

Kalbant apie lituanistines 
mokyklėlės, reikia pasakyti, 
kad jos atlieka nemažą dar
bą lietuvybės reikalui čia emi
gracijoje. Kokios jos bebūtų, 
savo auklėtinius supažindina 
su lietuvybe, kai kuriems įs
kiepija meilę jai ir įtikina, 
jog jie yra lietuvių vaikai.

Nežiūrint, kad nacionalistų 
antitarybinė propaganda, nu
kreipta prieš Tarybų Lietuvą, 
daug tų auklėtinių atšaldo 
nuo lietuvybės, bet vistiek 
dauguma jų ateityje bus No
reikų koncertų bei tarybinių 
lietuvių dailininkų parodų 
lankytojai.

O kad tokių koncertų ir pa
rodų ateityje bus — nėra abe
jonės.

linį jaunimą. Ir jau turi 
“matomų rezultatų”.

“Kiekvienas turime įnešti 
savo dalį,” šaukia marijonų 
organas, “kad jaunimas iš
liktų patriotiškas ir religiš
kas ir kad nebūtų apgau
tas, suviliotas, pavogtas 
raudonųjų agentų...”

Betgi, kiek mums žinoma, 
tėvai marijonai nevedę, ne
turi nei pačių, nei vaikų, tai 
ko taip baisiai bijoti, kad 
“raudonieji” ims ir kitų 
vaikus pavogs?

NE TUO KELIU Į 
GERESNĮ GYVENIMĄ

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” savo v e d a m a j ame 
“Bombos gyvenimo nepage
rins” sako:

Montreale ir kituose Kvebe
ko provincijos miestuose jau 
kuris laikas sprogdinamos

bombos, Spėjama, kad tai se
paratistų darbas. Aną dieną 
buvo išsprogdinta bomba Sher- 
brooko mieste švento Jono 
Krikštytojo organizacijos bu
veinėj. Manoma, kad tai bu
vo įspėjimas draugijai, kam ji 
užkvietė premjerą. Matyti bijo
dama teroristų, draugija visai 
atšaukė apvaikščiojimą. Uni
versitetas taipgi atsakė salę.

Premjeras Trudeau griežtai 
pasmerkė tokius metodus.

Aplamai, bombos francūzų 
gyvenimo Kvebeko provinci
joj nepagerins. Nepagerintų, 
jei jis ir atsiskirtų. Gal dar 
pablogintų. Iš dangaus turtai 
niekur nekrito ir nekris.

Kvebeko francūzų, kaip ir 
visų kanadiečių, gyvenimo pa
gerėjimas priklauso nuo visų 
bendrų 'pastangų. Teroras tik
tai skirsto žmones, kelia nea
pykantą vieni kitiems. Kas 
svarbiausia, griauna demokra
tiją, laisvą apsisprendimą.

V. BOVINAS

Kultūros darbuotojui 
suvažiavimas Vilniuje

Didelis kultūros ir meno suklestėjimas

Protestai paveikė "
Vakarų Vokietijos parlamentasjBudestag) gera bal- 

sų dauguma nutarė nacių kriminalistų medžiojimui laiką 
pratęsti dar dešimčia metų. Tik po 1979 metų galės be 
baimės gyventi net ir patys žiauriausi naciški žmogžu
džiai. Žinoma, laikas turėtų būti neribotas, bet vis tiek 
gerai, kad nors desėtku metų prailgintas. O1 tai pada
ryta, aišku, ne iš paties Bundestago susipratimo, bet po
veikyje milžiniškų protestų iš visų pasaulio kampų. Va
karų Vokietijos vyriausybė turėjo nusilenkti ir paklusti.

Įdomi žinia ir iš Vakarinio Berlyno. To miesto ma
joras Klaus Schutz, socialdemokratas, viešai pataria Va
karų Vokietijos vyriausybei pripažinti ir gerbti visus da
bartinius valstybių rubežius Europoje. O tai reiškia 
pripažinimą ir Vokietijos-Leiiki  jos Oder-Neisse sienos. 
Krikšičonys demokratai jau garsiai smerkia Schutz, bet 
socialdemokratų vadovybė tyli.

Reikia atsiminti, kad dabar Vakarų Vokietiją val
do koalicinė krikščionių demokratų ir socialdemokratų 
valdžia. Nesinori tikėti, kad Schutz būtų tą pasiūlymą 
padaręs be pasitarimo su nacionaliniais socialdemokratų 
vadais, su Brandt ir kitais. Galimas daiktas, kad social
demokratai keičia savo gaires.

MIRUSIEMS IR 
GYVIESIEMS

Lietuvos “Valstiečių Lai
kraštyje” L. Grudzinskas 
rašo apie didelį sumanymą 
fašizmo aukoms pagerbti:

Devintasis fortas. . . Mirties 
fortas... Jo teritorijoje nu
kankinta ir nužudyta daugiau 
kaip 30 tūkstančių žmonių — 
vaikų, senelių, moterų, vyrų. 
Čia, krauju persunktoje žemė
je, visada skamba šventi mū
sų priesaikos žodžiai: “žmo
nės, būkite budrūs! Tai neturi 
pasikartoti!”

Tarybų Lietuvos žmonės, pa
gerbdami šviesų savo tėvų ir 
brolių, visų žuvusiųjų atmini
mą, nutarė visiems laikams į- 
amžinti fašizmo aukų atmi
nimą. Visa respublika aukojo 
pinigus IX forto sutvarkymui. 
Masinių žudynių vietoje iškils 
įspūdingas paminklų ansamb
lis.

Devintas fortas mena ir bur
žuaziniais laikais kalėjusius 
komunistus, pogrindininkus, 
liepsningus revoliucionierius, 
išliko kameros, kur bebaimiai 
komunistai leisdavo kovingus 
laikraščius, studijavo Komu
nistų partijos istoriją. Sienose 
paliko belgų, prancūzų, vokie
čių, lenkų, olandų patriotų ir 
antifašistų priešmirtiniai už
rašai, įbrėžti 1944 metų gegu
žės rytą. O sau pavyzdžio ne
turintis šaltkalvio P. Kraki- 
novskio, jo draugų A. Feitel- 
sono, T. Pilovniko, I. Vesel- 
nickio žygdaris! Tą žiemos 
naktį į laisvę išsiveržė dau
giau kaip šešios dešimtys vy
rų. Daugelis jų krito, kiti pa
siekė partizanų būrius.

Šie nemirtingi ir dramatiški 
istorijos puslapiai naujai nu
švis net šešiose relikvijų eks- 
pozicijosx salėse. Įdomus mu
ziejus bus įrengtas virš simbo
linio požeminio kelio...

Sunku papasakoti apie visus 
parodos projektus. Jie pateik
ti plačiam visuomenės svars
tymui ir įvertinimui. IX forto 
ansamblis — monumentas ne 
tik mirusiems, bet ir gyvie
siems.

IŠ LAIŠKŲ
Mūsų brangiesiems lais- 

viečiams širdingiausius lin
kėjimus siunčia Jūsų skaity
toja ir gerbėja L. Diržins- 
kaitė. Jūsų pastangomis lei
džiamas laikraštis, lyg ta 
sala didžiuliame vandeny
ne, kur prieglobstį susiran
da kiekvienas, kas vyksta 
vandravoti po šalis plačiau
sias.

Dėkui jums visų vandra- 
vojusiu vardu.

Leokadija Diržinskaitė

Sveikinu Jus “Laisvės” 
veikėjus ir visą “Laisvės” 
kolektyvą su šiltosios vasa
rėlės gražumėliu, su skais
čiosios saulutės šiltaisiais 
spiduliais ir su paukštelių 
gražiais čiulbesio balseliais, 
su nuoširdžiausiais linkėji
mais — laimės, džiaugsmo, 
sveikatos, pasisekimo kultū
ros ir progreso darbuose ir 
gyvenime, taipgi ilgiausių 
metų, kad taika, ramybė ir 
draugiškumas būtų visų 
tautų!

Su didele, gilia pagarba. 
Draugiškai,

J. Smalenskas

Gerbiami laisviečiai:
Birželio 13-tą tilpo Jono 

Čerbos pasakojimas apie 
Kybartų kolūkį. Jis pasa
koja apie tas vietas, kurios 
mano vaikystėj ir jaunystėj 
tiek daug išvaikščiotos, kad 
aš niekaip negaliu sau iš 
galvos išblaškyti. Nusita
riau kaip nors su tuo drau
gu susirašinėti. Gal galė
tumėt man nurodyti kaip.

Draugiškai,
Jeronimas šukaitis

Tikslaus adreso neturime, 
bet galima rašyti taip:

Jonas Čerba 
Kybartų kolūkis 
Lithuania, USSR

Militarist^ įtakos pavojus
SPAUDOJE pasirodė pranešimas iš Washingtono, 

kuriuo turėtų susidomėti kiekivenas kraštui gero veli
jantis amerikietis. Jame kalbama apie smarkiai augančią 
ginkluotų pajėgų vadovybės įtaką. Penki generolai ir 
admirolai sudaro ginkluotų jėgų štabą. Generolas West
moreland atstovauja armijai, gen. McConnell — oro jė
goms, admirolas Moorer—laivynui, gen. Chapman—ma
rinams. Štabo pirmininku yra generolas Wheeler.

Pranešime nurodoma, kad kai McNamara buvo gy
nybos sekretoriumi, buvo plaikoma šiokia tokia civi
linė kontrolė ant ginkluotų jėgų vadovybės, bet dabar
tinis gynybos sekretorius Laird tokią kontrolę beveik 
panaikino. Vadinasi, generalinis štabas pasidaro savo 
rūšies militarinė valdžia civilinėje valdžioje. O kur 
užtikrinimas, kad vieną grasią dieną šitie generolai ir

MIRTINAI IŠSIGANDĘ
Reikia pripažinti, kad 

Chicagos tėvai marijonai 
yra didelio pasigailėjimo 
verti žmonės. Jie yra mirti
nai išsigandę žmonės. Juos 
išgąsdino “raudonieji”.

Jų “Draugas” (birželio 27 
d.) šaukia, kad tie “baisie-
ji raudonieji” pasimojo už
kariauti visą mūsų mokyk-

Gerbiamas Redaktoriau!
Anądien gavau “Laisvės” 

34 numerį, kuriame radau 
išspausdintą mano straips
nį “Ar krikščionybė ir baž
nyčia t a s p a t ? ” Už iš
spausdinimą reiškiu nuo
širdžią padėką. Korektūros 
klaidų radau labai mažai, 
bet vis dėlto vieną kitą ra
dau, ir jas prašau pataisy
ti: antrame stulpelyje, 29-je 
eilutėje iš viršaus išspaus

dinta “... kurio kupina be
galinė visada, ir kuri reiš
kiasi žmoguje išmintimi ir 
meile/’ o turi būti “...ku
rio kupina begalinė' visata, 
ir kuris reiškiasi žmoguje 
išmintimi ir meile.” Trečia
me stulpelyje, 45-oje eilu
tėje iš apačios išspausdin
ta “... tiek yra absurdiški 
ir nedorovingi ir tiek prie
taringi sveikam žmogaus 
protui.. •,” turi būti “...tiek 
yra absurdiški ir nedorovin
gi ir tiek prieštaringi svei
kam žmogaus protui...” 
Tame pačiame stulpelyje, 
11-oje eilutėje iš apačios 
išspausdinta “Užtat ne be 
reikalo pravoslavų dvasį- 
ninkijos sinodas 1907 me
tais viešai paskelbė visose 
cerkvėse, kad Levas Tolsto
jus atskiriamas nuo cerk
vės.” Turi būti taip: “...pra
voslavų dvasininkijos sino
das 1901 metais viešai pa
skelbė visose cerkvėse...” 
Ketvirtojo stulpelio pabai
goje išspausdinta: “Bažny
čia yra Jėzaus Kristaus že
mėje įsteigta draugija, su
vienyta dievišku mokslu ir 
sakramentais į vieną visa
tą...,” o turi būti “./.su
vienyta vienu dievišku 
mokslu ir sakramentais į 
vieną visatą...”

Su geriausiais 
linkėjimais

Ed. Levinskas
\-----------------
\ ‘ 1969 m. VI-21

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija^

įjabai prašyčiau surasti 
savo, laikrašty kampelį įdė
jimui šių kelių eilučių.

Petrui Repečkai, Ingle
wood, Calif., šešerių metų 
skaudžiai sukakčiai — jo 
mirčiai — prisiminti.

Gyvieji Tavo artimieji ne
šioja mihtyse ir jaučia šir
dyje Tavo, Petrai, buvimą 
mūsų tarpe, mena Tavo žo
džius, siekius... kovą dėl 
taikos Pasaulyj ir darbo 
žmogaus buities pagerini
mo. 1964 m. liepos 14 die
ną Tu, Petrai, iškeliavai f 
nesugrįžtamybės šalį... bet 
vaiski atmintis apie Tave, 
gyvenusį su mumis, pasilie
ka mumyse iki mūsų pasku
tinio atodūsio.

Pusbrolis Povilas 
Lietuva, Žagarė

Pradžioje šių metų birže
lio mėnesio įvykęs ^ pirmas 
Tarybų Lietuvos kultūros 
darbuotojų suvažiavimas 
atskleidė didelius tarybinės 
kultūros laimėjimas ir nu
tiesė gaires tolesniam jos 
vystymuisi. Tie didingi kul
tūriniai pasiekimai džiugi
na ne tik mūs brolius ir se
sutes Lietuvoje, bet, gal dar 
labiau, ir mus, kurie esame 
toli už gimtinės sienų.

Suvažiavimo apimtis dide
lė ir plati delegatais ir dar
bais. * Skaityti ir diskusuoti 
pranešimai literatūros, po
ezijos, m u z i k o s, teatro, 
dailės, grafikos ir kritikos 
klausimai. Didelis dėmesis 
kreipta, ypač literatūros, 
poezijos, muzikos ne tik kie
kybei, bet ir kokybei. Kul
tūra auklėja žmogaus, ypač 
jaunimo moralę, ideologinę 
nuotaiką. Kultūros minis
tras L. Šepetys, A. Sniečkus 
savo pranešimuose išdėstė, 
kas jau pasiekta ir kas dar 
ne. Didelio dėmesio kreip
ta kultūros ideologijai, nu
rodyta neigiamos kryptys 
literatūroje, poezijoje, ir 
kiti nedatekliai.

A. Sniečkus pabrėžė, kad 
“Literatūros ir meno kūri
nys gali visai atlikti savo 
vaidmenį tik tada, kai jo tu
rinys ir forma aiškūs, su
prantami visiems gyventojų 
sluoksniams. Šito niekada 
negalima užmiršti.” Visa- 
pusišaki ideologinius pa
grindus nušvietė L. šepe- 
tyš^ savo pranešime suva
žiavimui. Jis sakė:

“Kalbėdami apie socialis
tinės lietuvių kultūros spar
taus formavimosi priežas
tis, privalome pažymėti ir 
palankias šiam procesui 
ekonomines sąlygas. Mūsų 
kultūrinė koncepcija taip 
pat nesiderina su ide
alistiniais išvedž iojimais 
apie dvasinės kulturosXa- 
riamą nepriklausomybę nuo 
politikos, nuo ideologijos. 
Buržuazinių ideologų šian
dien uoliai skelbiamus kul
tūros, meno ir literatūros 
depolitizavimo lozungus pa
grįstai laikome ideologine 
diversija.”
Apie knygas ir spektaklius

“Džiaugdamiesi lietuvių 
nacionalinės kultūros su
klestėjimu, privalome žino
ti, kaip mūsų knygos ir pa
veikslai, dramos spektakliai 
ir kino filmai, dailės ir mu
zikos kūriniai radija ir te
levizija padeda statyti di
dingąjį ateities rūmą. Ar 
jie neblaško mūsų liaudies 
dėmesio ir energijos, ar 
nesmukdo jos idėjinio polė
kio? Šis klausimas, tarsi

admirolai nepasakys prezidentui N i x o n u i ar kuriam 
kitam prezidentui: Jūs eikite velniop, mes esame šalies 
viešpačiai! Juk taip yra atsitikę ne vienoje kapitalisti
nėje šalyje, .>

Generalinio štabo įtakos kilimas yra pavojingas 
Amerikos demokratijai.

Didžiai gerbiamas
Antanai!

Tėviškes vėjas vėl glosto 
mane, vėl aš žingsniuoju 
senojo Vilniaus gatvėmis,

skubu su visa minia žmo
nių prie darbo, nes darbo 
yra daug, ypač mūsų sun
kioje specialybėje. Bet kar
tu negaliu pamiršti ir Jū
sų šeimos bei Jūsų bendra
minčių, kurie Jungtinėse 
Amerikos Valstijose taip 
šiltai mane sutiko pirmo
mis atvykimo dienomis, rū
pinosi • visos mano kelionės 
metu, skelbė spaudoje ir su
ruošė nuoširdžias išleistu
ves “pikniką.” Nuoširdžiai 
dėkoju Jūsų žmonai už iš
lydėjimą ir savo darbo at
minimo dovanėles.

Visiems didelis ačiū!
Tikiuosi susitikti Jus Lie

tuvoje!
Su nuoširdžia pagarba

A. Telyčėnas

aštrus arklas, dalija kūry
binę dirvą į dvi dalis: į der
lingąją, auginančią komu
nistinės visuomenės daigus, 
ir dykvietę, kurioje ge
riausiu atveju niekas neau
ga, o kartais kalasi sveti
mos pasaulėžiūros piktžo
lės. Tai klausimai, reikalin
gi labai aštraus atsakymo.”

Pranešėjas paliečia jau
nuosius poetus, kurie ban
do sekti modernistines 
“naujoves,” rašo, kaip au
torius pastebi, “nepoetiš
ką poeziją.” Kultūros mi
nistras pastebi: “Tenkaap
gailestauti, kad temos su
smulkėjimu, perdėm pesi
mistišku ir miglotu gyveni
mo traktavimu nesveikuo
ju kai kurie mūsų jaunųjų 
poetų eilėraščiai, dalis 
fikos, dramaturgijos dar
bų.”

Autorius kreipia dėme
sio, kad Lietuvoje “išaugo 
galinga darbininkų klasė. 
Tad literatūra ir menas 
“privalo atspindėti jų pa
grindinius siekius — kasdie
niško darbo, kovos už nau
jo gyvenimo patosą ir pras
mę.” Kritikos gauna ir 
dailės kūriniai, ragina kū
rėjus “kritiškai pažvegti į 
save, tai dabartinis formos 
skolinių antpuolis įsakmiai 
verčia mus nedelsiant gero
kai susimąstyti. Ar, besi
vaikydami madingumo, ab
straktaus novatoriš kūmo, 
neprarasime tikrojo savitu
mo, o tuo pačiu ir platesnio 
kitų dėmesio, kaip tai iš Pi
lies atsitiko su mūsų kera
mika.”

Kultūros ministras L. Še
petys kreipiasi: “MūsųNu
važiavimas kviečia visus li
teratūros ir meno kūrėjus 
negailestingai atmesti vis
ką, kas svetima socialisti
nio realizmo menui.’’

Žinoma, ši kritika liečia 
tik mažą dalelę kūrėjų ir 
kūrinių. Pats kritikas įvar
dino visą eilę nusipelniusių 
autorių visose meno srity
se, kurie iškėlė Tarybų Lie
tuvos kultūrą į aukštą pa
kopą.

Kritikos uždaviniai
Kultūros darbuotojų su

važiavime L. Šepetys teigia, 
kad “Per pastaruosius kele
rius metus kritika, ypačjhi- 
teratūrinė, žengė didelį 
žingsnį į priekį, išaugo kie
kybiškai, subrendo profesi
niu požiūriu. Kritikai žy
miai geriau apvaldo litera
tūrinės analizės būdus bei 
metodus.” Bet kritikui toli 
gražu nepakanka apvaldyti 
literatūrinės str u k t ū r o s. 
metodus, jos profesiją. Kri
tikas privalo apvaldyti so
ciologiją, ideologiją, taip 
pat ir politiką.

Labai vietoje L. Šepetys 
pabrėžia: “Bene rimčiau
siu šiuolaikės lietuvių kri
tikos trūkumu tenka laiky
ti vis labiau ryškėjančią 
kai kurių kritikų darbuose 
tendencija vienašališkai 
nukrypti į formalią li
teratūros ir meno ana
lizę, skeptiškai, su nuo
boduliu ar net panieka žiū
rint į sociologinį kūrinio 
nagrinėjimą.” (Citatos šia
me rašinyje iš “Komjauni
mo tiesos,” 1969 m. birže
lio 4 d.)

Kultros darbuotojų su
važiavimas buvo labai jji- 
kalingas. Jis atsakė dauge
lį klausimų, kurių ir įneš

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Lenininiai principai T. Sąjungos 
Nacionalinėje politikoje

JUSTAS PALECKIS
Dar seniai prieš 1917 me

tus nacionalinis klausimas 
buvo viena iš pagrindinių 
problemų bręstant Rusijoje 
socialistinei revol i u c i j a i. 
Dar 1903 m. antrajame par
tijos suvažiavime Leninas 
paskelbė šio klausimo iš
sprendimo programa būsi
moje socialistinėje visuo
menėje.

Už visų tautų lygybę
Nacionalinės mažumos tu

rėjo pilną pagrindą vadinti 
caristinę imperiją “Tautų 
kalėjimu.” Jeigu Rusijos 
proletariatas kentėjo nuo 
klasinės priespaudos iš au
tokratijos, dvarininkų ir 
kapitalistų pusės, tai mažų
jų tautų darbo žmonės ne
šė dvigubą jungą, nes jų 
^teeju prie klasinės prie- 
sjraudos prisidėjo dar naci
onalinė priespauda. Todėl 
buvo visiškai natūralu, kad 
tikroji demokratinė, revo
liucinė liaudies partija, Le
ninui vadovaujant, reikala
vo visiškos visų tautų lygy
bės.

Leninas ir bolševikai bu
vo prieš tai, kad kuri nors 
tautybė būtų privilegijuoto
je padėtyje prieš kitas, kad 
būtų pažeidžiamos mažumų 
teisės. Jie norėjo, kad visi 
žmonės ir visos tautos būtų 
lygios. Be šitos teisės, sakė 
Leninas, tautų lygybės pa
skelbimas būtų vien fikcija. 
Kiekviena tauta turi pati 
kurti savo likimą.

Apsisprendimo teisė
V Šis principas buvo labai 
svarbus. XX amžiaus pra
džioje įvairių kraštų impe
rialistai, siekdami išplėsti 
savo teritorijas, stengėsi 
politiškai ir ekonomiškai 
pajungti silpnesnes tautas. 
Iš čia ir kilo reikalavimas 
tautų apsisprendimo teisės. 
Čia reikia pabrėžti, kad ap
sisprendimo teisė nebūtinai 
suponuoja atsiskyrimą nuo 
Sąjungos. Pripaž i n d a m a 
tautoms teisę atsiskirti nuo 
Sąjungos, partija ir Leni
nas niekad neskaitė, kad 
separacija visais atvejais 
yra reikalinga. “Mes visiš
kai neraginame atsiskirti, 
bendrai, mes esame prieš 
atsiskyrimą,” rašė Leni
nas, “bet mes esame už 
t|bisę atsiskirti.”

Leninas skaitė, kad klau
simas, ar nacija turi ar ne
turi atsiskirti, turi būti 
sprendžiamas kiekvienu at
veju individualiai, atsižvel
giant j tautos socialinį pro
gresą ir į klasių kovos inte
resus, kuria jos proletaria
tas veda už socializmo pa
statymą.

Broliškų santykių era
Spalio Revoliucijos perga

lė atidarė Rusijos tautybių 
broliškų santykių erą. Ant- 

• rasis Tarybų suvažiavimas 
savo istoriniame atsišauki
me į darbininkus, kareivius 
ir valstiečius” — paskelbė, 
“kad tarybų valdžia garan
tuoja visoms tautoms lais
vo apsisprendimo teisę.” 
Rusijos tautybių teisių de
klaracija iškilmingai pa
skelbė Tarybų nacionalinės 
politikos principus. Rusijos 
tautų lygybę ir suverenu
mą, jo laisvo apsisprendimo 
teisę, įskaitant teisę atsi
skirti ir atsteigti savo at
siras nepriklausomas vals
tybes, panaikinimą visų na- 
cįpnalinių ir religinių privi
legijų ir suvaržymų, laisvą 
vystymąsi visų nacionalinių

mažumų ir etninių grupių, 
gyvenančių Rusijoje.

Daugiau negu pusės šimt
mečio laiktotarpis patvirti
no istorinę reikšmę šios 
deklaracijos, kuri ant caro 
imperijos griuvėsių padėjo 
pagrindus daugianaciona
linei socialistinei valstybei 
ir paskelbė politiką, pagrįs
tą tautų visišku tarpusavio 
pasitikėjimu.

Tik tokio pasitikėjimo pa
grindu galėjo būti įgyven
dinta Rusijos tautų sąjun
ga, tik per tokią sąjungą 
darbininkai ir valstiečiai 
galėjo sukurti vieningą re
voliucinę jėgą, kuri sugebė
jo atremti kiekvieną impe
rialistinės buržuazijos už
puolį.
Laimėjimas vienybės jėgoje

Kapitalistinis pasaulis 
mobilizavo visas savo jėgas 
prieš Tarybų S:jungą, no
rėdamas pasmaugti darbi
ninkų ir valstiečių valdžią, 
ir kovai prieš kontrrevoliu- 
ciją reikėjo glausti eiles ir1 
centralizuoti vadovybę.

1919 m. birželio 1 d. vi
sos Rusijos Centralinis Vyk
domasis Komitetas išleido 
dekretą, sujungiantį Rus
ijos, Ukrainos, Lietuvos, 
Latvijos ir Baltarusijos ta
rybines respublikas kovai 
prieš pasaulinį imperializ
mą. Ši karinė-politinė są
junga buvo pirmas socialis
tinių respublikų atsakymas 
į jų bendro priešo pradėtą 
ofensyvą.

Prieš tai, 1919 m. gegu
žės 10 d., atsižvelgiant j Ta
rybų Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos pasiūlymus, vi
sos Rusijos Centralinis 
Vykdomasis Komitetas pri
pažino būtinumą sujungti 
respublikų karines organi
zacijas bei nacionalines 
ekonomines tarybas ir dar
bo komisariatus.

Nors Rusijos, Ukrainos, 
Lietuvos, Latvijos ir Balta
rusijos tarybinių socialisti
nių respublikų susijungimo 
dekretas buvo pasirašytas 
1919 metais, Pabaltijo res
publikos tiktai 1940 metais 
išsilaisvino iš despotiškos 
buržuazijos valdžios ir grį
žo prie Tarybų Sąjungos.

Tarybų Sąjungos 
įsikūrimas

Tarybų Sąjungos įkūri
mas buvo logiškas penkių 
tarybų valdžios metų rezul
tatas. Kaip žinome, klau
simas dėl nepriklausomų 
tarybinių respublikų susi
jungimo, kaip praktiškas 
pasiūlymas, buvo iškeltas 
1922 m. vasarą. Centralinio 
Komiteto nutarimo projek
tas buvo pasirašytas J. V. 
Stalino.

Leninas laikė Staliną au
toritetu nacio n a 1 i n i u o s e 
klausimuose. Ypač aukštai 
jis vertino Stalino darbą 
“Marksizmas ir nacionalinis 
klausimas.” Po Spalio re
voliucijos Stalinas buvo pa
skirtas Liaudies Komisaria
to nacionaliniams reikalams 
pirmininku ir suvaidino di
delę rolę, vykdant Lenininę 
nacionalinę . politiką. Ta
čiau Stalinas laikėsi netei
singos pažiūros, kas liečia 
daugianacionalinės valsty
bės kūrimą. Jis siūlė, kad 
nepriklau somos nacionali
nės respublikos būtų inkor
poruotos į Rusijos Federa
ciją kaip autonominės res
publikos. Leninas gi nuro
dė kitą kelią sujungti tary

bų respublikas — sukuriant 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą kaip fede
raciją lygių ir nepriklauso
mų tarybinių respublikų.

Tai buvo naujas tipas 
proletarinių valstybių fede
racijos — suvienyta daugia
nacionalinė socialistinė vals
tybė, sudaryta pagal sava
norišką sąjungą proletariš- 
ko internacionalizmo pa
grindais.

Ukrainos, Baltarus i j o s, 
Transkaukazijos ir Rusijos 
Federacijos komunistai ir 
darbo masės savo respubli
kiniuose suvažiavimuose pa
laikė Lenino idėją, ir pir
mas visasąjunginis tarybų 
suvažiavimas 1922 m. gruo
džio 30 d. vienbalsiai nuta
rė įsteigti TSRS.

Pabaltijo valstybių < 
kitas kelias

Pabaltijo valstybių—Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, 
kurios atsiskyrė nuo Tary
bų Sąjungos, likimas nukry
po kitais keliais. Atskirtps 
nuo Tarybų Sąjungos, jos 
pateko į buržuazijos val
džią ir tuoj pat susidūrė su 
ekonominiais sunkumais. 
Pramonė pradėjo smukti, 
Rygoje, Taline, Liepojujeir 
Šiauliuose užsidarė fabri
kai. Imperialistai atskyrė 
jų teritorijų dalis, pav., nuo 
Lietuvos buvo atplėšta jos 
sostinė Vilnius ir vėliau 
Klaipėdos uostas. Pasiliku
sios be Tarybų Sąjungos 
paramos, Pabaltijo valsty
bės tapo pusiau-koloni jo
mis, Laisvės, lygybės ir 
brolybės pažadai buržuazi
jos nebuvo įvykdyti. Val
džią netrukus užgrobė fa
šistai ir atėmė iš liaudies 
jos elementarines demokra
tines teises.

Man teko būti liudinin
ku ir dalyviu tarybų val
džios atkūrimo Pabaltijo 
valstybėse 1940 m. Grįžę 
į tarybinių valstybių šeimą, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonės pergyveno nau
ją atgimimą. Per trumpą 
laiką įvyko pagrindiniai so
cialiniai ir kultūriniai pa
sikeitimai.

Kova už progresą
Nacionalinio klausimo iš

sprendimas Tarybų Sąjun
goje negalėjo apsiriboti vien 
priespaudos panaikinimu ir 
politiniu bei teisiniu tautų 
sulyginimu. Visų pirma, 
reikėjo nugalėti paveldėtą 
iš caristinės Rusijos ekono
minį ir kultūrinį atsilikimą. 
Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė nuo pat 
pradžios susirūpino nacio
nalinių respublikų socialis
tiniu industrializavimu. Ru
sų liaudis, atsidavusi inter
nacionalizmo idėjai, suteikė 
pagalbą kitoms tautoms. 
Rusijos pramoniniai rajo
nai tapo nerusiškų respub
likų industrializavimo ba
zėmis. Ištisos įmonės buvo 
perkeliamos iš Rusijos Fe
deracijos į Gruziją, Azer
baidžaną, Uzbekistaną, Ka
zachstaną ir kitas respubli
kas. Darbininkai iš Lenin
grado, Maskvos ir kitų Ru
sijos pramoninių centrų ak
tyviai dalyvavo, apmoky
dami nerusiškų respublikų 
darbininkus, o taip pat su
kuriant socialistinį žemės 
ūkį. Įvairiausių sričių spe
cialistai — pramonės, eko
nomijos, medicinos, kultū
ros, mokslo ir meno darbuo- 
jai—buvo siuhčiami į naci
onalines respublikas padėti 
apmokyti vietinius žmones. 
Tuo pačiu metu jaunuoliai 
iš respublikų važiavo į 
Maskvos, Leningrado ir ki
tų Rusijos miestų aukštą
sias mokyklas mokytis.

(Bus daugiau)

Pasaulinio kom u u i si u pasitarimo pareiškimas ir kreipimasis

2. Ginti socializmą--visų 
komunistų pareiga

Pasaulinė socializmo sistema yra lemiamoji antiim- 
perialistinės kovos jėga. Ji ir visų pirma Tarybų Są
junga remia bet kokią išsivadavimo kovą, ir šios paramos 
niekuo negalima pakeisti.

Didžioji Spalio socialistinė revoliucija, socializmo 
pastatymas Tarybų Sąjungoje, vokiškojo fašizmo ir ja
poniškojo militarizmo sutriuškinimas antrajame pasau
liniame kare, revoliucijų pergalė Kinijoje ir eilėje kitų 
Europos ir Azijos šalių, pirmosios socialistinės valsty
bės Amerikoje — Kubos Respublikos — susidarymas, 14 
valstybių apimančios pasaulinės socialistinės sistemos at
siradimas ir vystymasis įkvepiantis socializmo poveikis 
visam pasauliui sudarė sąlygas, kad paspartėtų istorinė 
pažanga, atvėrė naujas perspektyvas socializmo žengi
mui pirmyn ir jo pergalei visame pasaulyje.

Socializmas parodė žmonijai išsigelbėjimo iš impe
rializmo perspektyvas. Naujoji socialinė santvarka, pa
grįsta gamybos priemonių visuomenine nuosavybe ir 
darbo žmonių valdžia sugeba užtikrinti planingą ekono
mikos vystymą be krizių, kaip reikalauja liaudies inte
resai, garantuoti socialines ir politines darbo žmonių tei
ses, sudaryti sąlygas tikrai demokratijai realiam plačių
jų liaudies masių dalyvavimui, valdant visuomenę, visa
pusiškam asmenybės vystymuisi, nacijų lygiateisiškumui 
ir jų draugystei. Praktiškai įrodyta, kad tik socializmas 
sugeba spręsti žmonijai iškilusias esmines problemas.

Ginti socializmą — internacionalinė komunistų 
pareiga.

Kiekvienos atskiros socialistinės šalies vystymasis 
ir stiprėjimas yra svarbi visos pasaulinės socializmo sis
temos žengimo pirmyn sąlyga. Sėkmingas liaudies ūkio 
vystymas ir visuomeninių santykių tobulinimas, visapu
siška kiekvienos socialistinės šalies pažanga atitinka tiek 
liaudies interesus, tiek ir bendrus socializmo interesus.

Vienas iš svarbiausių socializmo šalių komunistų ir 
darbininkų partijų uždavinių — vystyti visapusišką šių 
šalių bendradarbiavimą ir užtikrinti naujus laimėjimus 
lemiamomis dviejų sistemų ekonominio lenktyniavimo 
kryptimis, užtikrinant mokslo ir technikos pažangą.

Kapitalizmo citadelėse darbininkų klasė, kaip tai 
vėl patvirtino pastarojo meto įvykiai, yra pagrindinė re
voliucinės kovos, viso demokratinio, antiimperialistinio 
judėjimo varomoji ir mobolizuojanti jėga.

Susidarius naujai situacijai, pasidarė dar aiškiau, 
kokia būtina darbininkų klasės vienybė. Faktai, darbi
ninkų judėjimo patyrimas, kurį jis sukaupė kovoje, 
griežta oportunizmo kritika, kuri tebėra nuolatinis ko
munistų ir darbininkų partijų uždavinys, stiprina refor- 
mistinių koncepcijų krizę. Socialdemokratijos eilėse vyks
ta dįferencijavimasis, kuris atsispindi ir vadovybėje. 
Kai kurie jos lyderiai ėmė ginti monopolistinį kapitalą, 
imperializmą. Tuo tarpu kiti yra linkę atsižvelgti į darbo 
žmonių masių reikalavimus ekonomikos ir socialinių rei
kalų srityje, kovos už taiką ir pažangą klausimais.

Komunistai, teikdami lemiamos reikšmės darbininkų 
klasės vienybei, stoja už bendradarbiavimą su socialis
tais ir socialdemokratais, kad būtų įkurta pažangi de
mokratinė visuomenė ateityje...

Profsąjungos — masiškiausia darbo žmonių organi
zacija — vaidina svarbų vaidmenį kovoje prieš monopo
lijas. Jų vaidmuo galėtų būti dar didesnis, jeigu kapi
talistiniame pasaulyje profsąjungų judėjimas nebūtų su
skaldytas. Nors kai kurie lyderiai daro dirbtines kliūtis 
kelyje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, tokios vienybės 
siekimas profsąjungų judėjime pastaraisiais metais stip
rėja. Komunistai nuosekliai remia profsąjungų vienybę 
tiek kiekvienoje šalyje, tiek tarptautinėje arenoje.

Komunistų linija siekti visų darbininkų klasės par
tijų ir profsąjunginių organizacijų veiksmų vienybės vis 
labiau remiama.

Valstietijos, vidutiniųjų miesto sluoksnių ir inteli
gentijos interesų suartėjimas su darbininkų klasės in
teresais, vis platesnis jų bendradarbiavimas siaurina so
cialinę monopolijų valdžios bazę, didina jos vidinius 
prieštaravimus ir padeda mobilizuoti plačiąsias mases 
kovai prieš monopolijas, imperializmą.

Svarbiu visuomenės gyvenimo veiksniu Vakarų Eu
ropoje, Amerikoje, Japonijoje, Turkijoje ir kitose šalyse 
tapo didėjantis jaunimo skaičius ir stiprėjantis jo poli
tinis aktyvumas.

Jaunimo veiksmai atspindi gilią dabartinės buržu
azinės visuomenės krizę. Darbo žmonės, pirmiausia dir
bantysis jaunimas, kuris yra pernelyg išnaudojamas ir 
nemato sau perspektyvų kapitalizmo sąlygomis, vis ak
tyviau įsijungia į klasinę kovą, stoja į profsąjungas, į 
komunistines ir kitas demokratines organizacijas. Pla
čiosios studentijos masės fetoja ne tik prieš atsilikusios 
mokymo sistemos trūkumus, ne tik už teisę turėti savo 
organizacijas ir efektyviai dalyvauti vadovavime moky
mo centrams, bet ir prieš viešpataujančiųjų klasių poli
tiką. Vis daugiau jaunuolių, kuriuos įkvepia Vietnamo 
liaudies kova ir kiti didvyriškos kovos prieš imperializmą 
pavyzdžiai, dalyvauja stambiose liaudies akcijose prieš 
imperializmą, už demokratiją, taiką ir socializmą.

Komunistai didžiai vertina jaunimo sąjūdžio paki
limą ir aktyviai jame dalyvauja. Jo gretose jie skleidžia 
mokslinio socializmo idėjas, aiškina, kokį pavojų kelia 
įvairios pseudorevoliucinės idėjos, kurios gali paveikti 
jaunimą, siekia padėti jam rasti teisingą kelią kovoje 
prieš imperializmą, už savo interesus. Tik glaudus ry
šys su darbininkų judėjimu ir jo komunistiniu avangar
du gali atverti jaunimui tikrai revoliucinę perspektyvą.

Svarbus mūsų” epochos bruožas yra masinis moterų 
dalyvavimas klasių kovoje, antiimperialistiniame judė
jime, ypač kovoje už taiką. Ryškiausiai tai pasireiškia 
masiniais veiksmais prieš Amerikos agresiją Vietname. 
Vis daugiau moterų dalyvauja gamyboje ir kitose veik
los Aferose, didėja jų politinis sąmoningumas, stiprėja jų 
kova už ekonomines ir socialines teises. Dirbančiosios 
moterys reikalauja panaikinti bet kokį diskriminavimą, 
apmokant joms už darbą, reikalauja visiškai lygių pilie
tinių teisių, priemonių motinystei ginti ir t. t. Jos vis 
aktyviau dalyvauja darbininkų ir demokratinių jėgų mū
šiuose, vis daugiau jų stoja į profsąjungas. Komunistų 
partijos, kurių veikloje vienodomis teisėmis dalyvauja 
moterys, x ryžtingai remia jų reikalavimus ir moterų 
emancipacijos reikalą laiko svarbiu bendro demokratinio 
judėjimo Mementu. Socialistinių šalių, kur moterims 
garantuotas visiškas lygiateisiškumas, pavyzdys turi di
delę patraukiamąją jėgą moterų kovai kapitalistiniame 
pasaulyje.

Dideles revoliucines galimybes turi darbo valstietija. 
Ji aktyviai dalyvauja kovoje prieš imperializmą, už tau
tų nacionalinį išsivadavimą, už jaunų valstybių nepri
klausomybės stiprinimą. Komunistai stiprina savo veik
lą valstiečių masėse, skleidžia jose proletarinę ideologiją.

Komunistai gina savo paritų laisvę, nacionalinę ne
priklausomybę ir socialistinę hteitį, jie skleidžia moksli
nio socializmo idėjas, yra nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimo priešakiniai kovotojai. Šio judėjimo interesai, 
neseniai išsivadavusių šalių tautų socialinės pažangos in
teresai reikalauja glaudaus bendradarbiavimo tarp ko
munistų partijų ir kitų patriotinių bei pažangiųjų jėgų. 
Priešiškumas komunizmui, komunistų persekiojimai daro 
žalą kovai už nacionalinį ir socialinį tautų išsivadavimą.

Sąjungoje su proletariatu reiškiasi plačios liaudies 
masės, studentai, pažangioji inteligentija, gausūs viduti- 
nieji miesto gyventojų sluoksniai. Įgauna vis daugiau

Klaipėdos respublikinės ligoninės vyr. chirurgas 
Stasys Šumskas apgynė disertaciją medicinos mokslų 
daktaro laipsniui gauti. Anksčiau kaulų pūlinio gydy
mui reikėjo keletos operacijų. Pagal S. Šumsko metodą 
pakanka vienos• operacijos, o pats gydymo procesas 
žymiai lengvesnis ir mažiau skausmingas.

jėgos bendri veiksmai ir antiimperialistinė vienybė prieš 
reakcinius režimus. Kylant kovai prieš išnaudojimą ir 
plačiųjų masių skurdą, prieš imperialistinę priespaudą, 
į pažangius lūkesčius atsiliepia ir priešakinė religinių 
sluoksnių dalis. Kai kurių šalių ginkluotosiose pajėgose 
vystosi patriotinės ir demokratinės^ tendencijos.

Antiimperialistinės kovos perspektyvoms pirmaeilę 
reikšmę turi sąjungos stiprinimas tarp socialistinės siste
mos, darbininkų ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo.

LIETUVOS NARSUOLIAMS

Lietus kaip ašaros stambios vis krito
Ir krito iš aukšto dangaus.
Nei saulės šviesos nuo ankstyvojo ryto,
Nei čiulbesio paukščių smagaus.

Vien liūdesys-skausmas suspaudė krūtinę, 
Ir ašarų srautas platus ir sraunus 
Riedėjo per skruostus ir žemę drėkino, 
Aplaistytą krauju Lietuvos sūnaus.

Maži kauburėliai — tai žuvę narsuoliai
Kovoje su priešu nuožmiu
Už laisvę žmonijos, už josios gerovę,
Jie ilsisi žemėj savoj.

Ilsitės, broliai, savoje tėvynėj;
Jus priglaudė bočių žemelė lengva. 
Kapus jūsų puošia sesutės-mergelės 
Ir daina Tėvynės liūdna.

' K. žakavičienė
Kaunas, 1969-VI-1G z
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Kultūros darbuotojų 
suvažiavimas

(Tęsinys iš 2-ro psl.) 
išeivijoje laukėme. Juk Ta
rybų Lietuvos išaugusi li
teratūra, poezija ir menas 
pasiekia lietuvius ^visuose 
pasaulio kraštuose. Žurna
lai “Pergalė,” “Kultūros 
barai,” “Švyturys? ir kiti 
leidiniai praturtina mūsų 
žinojimą apie kultūrinį su
klestėjimą Lietuvoje.

Žurnalų puslapiuose ten
ka skaityti ir silpnuosius 
eilėraščius, kurie buvo kri
tikuojami. Tokiuose eilė
raščiuose, žinoma, skamba 
išbarstyti žodžiai ir lekia į 
visus pasaulio kraštus, neiš 
reikšdami jokios prasmin
gos minties ar idėjos. Pa
našiai yra ir su deformuo
tais dailės piešiniais. ^Per
galėje” ar “Kultūros ba
ruose” randi spalvomis ar 
juodu dažu išmargintų pus
lapių. Na, ir gali aišldn- 
ti žiūrovui, kad tai tokia 
mada, “modernizmas.” Pa
sižiūrėję į tokius piešinius, 
seni ir jauni žiūrovai, su 
sarkazmu atsako, kad “čia 
ne menas, bet tik išmargin
tas blynas.” Pavartykite 
tik 1968 “Pergalės’’ nume
rius (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 
11) — juose rasite, tįkių 
“šedevru.”

Žinome, kad dailininkai, 
kurie kuria tokias abstrak
cijas—turi savotišką tikslą 
ir gali išaiškinti jų reikš
mę. Bet kaip su žiūrovu ? 
Jis jų nesupranta, meninio 
grožio juose neranda. Prie 
tokiu kūriniu dailininkas 
turėtų stovėti ir aiškinti jų 
reikšmę. Tik tiek gerai, 
kad tos abstrakcijos sudaro 
tik mažą nuošimtį gražaus 
ir vertingo tarybinio meno.

Kritika ir kritikams
Šiuo metu visas socialisti

nis pasaulis jau ruošiasi se
kančiais metais minėti V. Le
nino šimtametį gimtadie
nį. Lenino teorija ir pra- 
tika jau pasiekė milžiniš
kus laimėjimus./ Jeigu Ta
rybų Lietuvoje pasiekta di
deli ekonominiai ir kultūri
niai laimėjiami — tai dėkui 
socialistinei santvarkai, Le
nino teorijai. Jei tarybinė
je šalyje yra trūkumų kas
dieniam ar kultūriniam gy
venime, tai tik parodo, kad 
dar nepakankamai išaugo 
socialistinė praktika. Tad 
su Lenino minėjimu vyksta 
ir tarybinio žmogaus auklė
jimas. Tačiau kapitalistinis 
pasaulis veržiasi su sava 
ideologija į tarybines vals
tybes.

Buržuazinė teorija “me
nas menui” veikia vieną ki
tą kritiką. Ypač poeziją jie 
bando atsieti nuo gyvenimo 
tikrovės, nuvesti į kokias 
“senovines šventoves.” To
kias teorijas jie skolina iš 
Vakarų buržuazinės kultū
ros filosofų. “Pergalėje” 
vidinio monologo diskusijo
se ar poezijos leidinių re
cenzijose, jie nesivadovau
ja marksistinės ideologijos 
principais, bet ieško atra
mos Folknerių, Prustų, 
Froidų, Eimsų ir kitų tokių 
darbuose.

Ir reikia stebėtis, kaip 
toks kritikas traktuoja ta
rybinę poeziją. Ant jo, 
“Klasių kova užgožia atski
ros asmenybės teises, troš
kimus ir balsą. Poezijoje 
beveik nelieka vidinio žmo
gaus gyvenimo problemos, 
kuri sudaro šio žanro pa
grindą.” Tenka pastebėti, 
kad klasių kova ne “užgo
žia’’ žmogaus “troškimus ir 

balsą,” bet juos akstiną. 
Kritikui poeziją “užgožia” 
ir “margas buities pasako
jimas” arba “daiktškumo 
įsikerosimas — viena iš 
skaudžiausių mūsų poetinio 
žodžio silpnybių.”

O sekamas “perlas” dar 
aiškesnis: “Poezija tapo 
ideologinėm tezėm, poeto 
emocinė pasaulėjauta din
go.’’ Kitu atveju kritikas 
guodžiasi kitais kritikais, 
kad “jie meninius argumen
tus pakeičia ideologiniais.” 
Išeina, kad -menas neturi 
jokios ideologijos, o visgi 
reikia pasakyti, kad ir čia 
paneigdamas vieną ideolo- 
kiją — kritikas perša jau 
kitos ideologijos tezes.

Apie poezijos žanrą, jos 
emocines pašau 1 ė j a u tas, 
žmogaus sielvartus ir pieti
nius sąjūdžius, vidines prob
lemas — daug būtų galima 
prirašyti. Bet čia jau ne 
mūsų reikalas. Reikia ti- C-
kėtis, kad menui svetimas 
tendencijas kultūros dar
buotojų suvažiavimas Ta
rybų Lietuvoje iškritikavo 
ir atmetė.

Providence, R. I.
Pirmutinis sezono pikni

kas įvyko birželio 22 dieną 
“Klaipėdos” parke. Rodos, 
nebūtų nieko tokio naujo. 
Piknikus rengia draugijos, 
klubai ir šiaip grupes. Čia 
skirtumas tik tas, kad du 
klubai susijungė į vieną. 
Tvirčiausias Lietuvių Ame
rikos Piliečių Pašalpos Klu
bas priėmė į savo globą 
Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Klubą, arba ki
taip vadinamą Žemės Klu
bą.

Žemės Klubas turi didelį 
plotą žemės, kur per dau
gelį metų rengdavo pikni
kus, bet vėlesniais metais 
jam pradėjo nesisekti. Se
nieji nariai apseno, čia gi
męs jaunimas nepaiso, o 
dipukai prie tokio darbo 
nesiskubina. Būnant tokio
je padėtyje, Žemės Klubas 
sumažėjo nariais ir finan
siškai. Kreipėsi į LAPP 
Klubą, kad priimtų.

Po ilgų diskusijų ir vals
tijos įstatymams leidus, abu 
Klubai tapo sujungti į vie
ną didelį klubą po vardu— 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubas, 475 Smith 
St., Providence, R. I. Visi 
Žemės Klubo nariai įgyja 
pilnas viršminėto Klubo tei
ses.

Diena buvo graži, saulė
ta. Piknikas nusisekė visais 
atžvilgiais.

Bronius S.

Philadelphia, Pa.
LLD 10-osos kuopos su

sirinkimas įvyks 12 d. lie 
po-July, 2 vai. po pietų, sa
lėje 1154 N. 4th St. Tadgi 
jau bus po Ramanauskų di
džiojo banketo. O mes pa
sitarsime apie savo kuopos 
vasarinę veiklą. Pakalbin- 
kit savo pažįstamus įsira
šyti į mūsų 10-ąją kuopą ir 
atsiveskite į šį susirinkimą.

Valdyba

Charleston, S. C.—Ligoni
nės patarnautojai, išstrei- 
kavę daugiau kaip 100 die
nų, laimėjo kovą. Jų atly
ginimas padidintas 30 c. į 
valandą, darbo sąlygos pa
gerintos ir ligoninės direk
toriai sutiko skaitytis su 
unija*

Gražūs darbai ir talentas
Mums yra didelė garbė’ 

turėti lietuvių tarpe tokią 
brangią ir malonią asmeny
bę Ksaverą Karosienę. Ji 
atlieka visuomeninius dar
bus dėl viso pasaulio gero
vės, rūpinasi taika visame 
pasaulyje. Ji nebijo nuovar
gio ir vaižuoja tūkstančius 
mylių ne dėl savo asmeni
nės naudos, bet dėl pasaulio 
taikos ir ramybės. Ji iš pat 
jaunystės pasiaukojus vi
suomenės reikalams.

Reikia keletą žodžių pa
sakyti apie Antano Bimbos 
malonią žmoną Illsę Bim- 
bięnę. Ji yra talentinga 
prof esi jonalė dailininkė ir 
pilna ta žodžio prasme vi
suomenininke. Kokia ji ap
dairi. Kaip gražiai ir sklan
džiai ji parašo “Laisvėj” ir 
“Tiesoje” anie įvairius' da
lykus, apie įžymius-Lietuvos 
dailininkus, aktorius, pla
čiai žiūri į politinę pasauli
nę padėtį.

Detroit, Mich., yra lai
mingi pažangiečiai turėda- 
dami advokatę Stefaniją 
Masytę. Tai žymi asmeny
bė, kuri palaiko lietuvių 
organizacijas ir remia pa
žangiąją šaudą. Ji palaiko 
ryšius su jaunesne karta. 
Masytė taipgi apdairi poli
tiniai ir visame kame, kas 
tik naudinga dėl visuome
nės veiklos. Ji kaip profe
sionalė sugabi ir eina par
eigas lietuvių organizacijo
se ir abelnai neatsilieka nuo 
kultūrinės ir meno veiklos.

Long Beach, Calif.
Mirė Frank Stasiulis bir

želio 14 d. Long Beach, Ca
lif. Palaidotas Memorial 
Park, Long Beach, Calif.

Jis gimė 1891 m. gegužės 
3 d. Valakų kaime, Raudė
nų apylinkėje, Šiaulių ap
skrityje. Atvyko į Ameri
ką 1907 Išgyveno Rum
ford, Me., 47 metus. Buvo 
savininkas ir operavo Food 
Market per 30 metų.

Priklausė Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui nuo 
1935 metų, buvo čarteruotas 
Piliečių Klubo narys, taip
gi buvo Lietuvių Literatū
ros Draugijos narys ir per 
daugelį metų buvo kuopos 
finansų sekretorius. Visa
da rėmė progresyvį veiki
mą. Buvo visų mylimas.

Pasirinko savo gyvenimo 
drauge Annie Waishvill. 
Susilaukė ir išaugino gra
žią šeimą. Sūnus Frank yra 
savininkas modernaus vieš
bučio Harris Hotel, Rum- 
fod, Me. Sūnus Vaclovas 
prarado sveikatą kare su 
japonais, būdamas laivo 
kapitonu per keturis metus, 
neapleido laivo ir nepasi
traukė iš kovos lauko nei 
vienos dienos. Sugrįžęs na
mo neužilgo mirė.

Sūnaus mirtis pakirto 
sveikatą tėvo ir motinos. 
Valgių marke tą paliko sū
nui ir išvažiavo pas dukte
rį į Long Beach, Calif. Duk
tė Margareta yra slaugė 
County Hospital, Long 
Beach, Calif.

Mirdamas paliko didelia
me liūdesyje mylimą žmo
ną, dukterį Margaretą Hick
man, sūnų Frank, tris anū
kus ir vieną proanūkį, se
seris Zofiją Yvanavičienę 
ir Mortą Gružinskienę, taip
gi brolį Antaną Stasiulį.

Ilsėkis, mylimas broleli, 
Kalifornijos, žemelėje. O 
mes jūsų niekad neužmir
šime.

Sesuo
Morta G ružinskienė

Minėtos draugės turi di
delių gabumų ir jas gamta 
apdovanojo gražiu talentu.

Mūsų pažangi visuomenė 
turi labai daug talentingų 
draugių ir draugų. Vieni 
jų literatai, kiti meninin
kai, visuomenininkai. Vi
sus išvardinti būtų sunku.

Dr. A. Petrikos aprašy
mus skaitai ir rodos, kad 
matai tą viską. A. Gilma- 
nas labai sklandžiai aprašo, 
ir malonu skaityti.

Mes Miamyje turime Vin
cą Stankų, kuris taipgi ne- 
atsilileka. Jie neapsileidžia 
visuomeniniame darbe ir 
meno srityje.

Visiems draugams linkiu 
geros sveikatos ir energijos 
dirbti naudingą darbą, taip
gi ilgiausių metų!

E. K. Sliekiene

Bridgeport, Conn.
r Viešnagei!

pas waterburiecius
LLD 28-oji kuopa reigia 

pikniką spaudos naudai lie
pos 27 d. po atviru dan
gum ir prašo visų aplinki
nių miestų tą dieną nieko 
nerengti, o dalyvauti jų pa
rengime. Vieta — 25 Roo
sevelt Dr., Waterbury.

Gerai, draugai, mes iš 
Bridgeporto rengiamės da
lyvauti. Hartfordas irgi ne
pasiliks. O Stamfordas vi
sada ir visur, kur tik pa
rengimas, ten ir Stamfordo 
draugai randasi. - Draugai 
torringtoniečiai ir thomas- 
toniečiai visada lankydavo 
Waterburio parengimus, 
taigi ir šitame parengime 
tą padarys.

O apie pabaigą rugsėjo 
bridgeportiečiai žada pada
ryti parengimą.

Iki pasimatymo.
J. Strižauskas

Miami, F la.
LLD 75 kuopos pietūs 

ir susirinkimas
Birželio 25 d. mūsų geros 

gaspadinės Kancerienė ir 
Jurevičienė davė nariams 
gerus pietus, nors narių da
lyvavo nedaug. Pietūs da
vė kuopai kelis dolerius 
pelno.

Po pietų kuopos Organiza
torius V. Bovinas atidarė 
ppsėdį. Pirmininku išrink
tas A. Valilionis. Posėdį 
vedė gana pavyzdingai.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad kuopa pinigų 
turi virš poros šimtų dol. 
Nutarta paaukoti $25 ko
vai prieš fašizmą. Nutarta 
surengti koncertą ar pietus 
spaudai paremti — “Lais
vei,” “Vilniai” ir Liaudies 
Balsui.” Pakviesime prisi
dėti Aido Chorą ir Lietu
vių Socialinį Klubą — bend
rai dirbti spaudos labui.

Lapkričio 20 d. bus ba- 
zaras, kaip ir praeityje.

Miamės piliečiai J, Zut- 
ra su žmonele jau išvažia
vo atostogoms į Indianos 
valstiją. Liepos mėnesį ren
giasi važiuoti Chicagon ir 
Kanadon J. Ir Olga šimkai. 
Jaunavedžiai F. ir H. Man- 
kauskai lankysis New Jer
sey ir Pennsylvanijoj.

Laimingos jiems kelio
nės ir sveikiems sugrįžti.

Ex Lowdlietis

Smerkia žydų ekstremistus
Z. Abot Rosen, žydų or

ganizacijos veiklai prieš dis
kriminacijas Anti-Defama
tion League, direktorius 
pasmerkė Niujorko žydų 
grupės laikraščiuose skel
bimą, kuriame demonstruo
ja fizinę jėgą, muštynes.

Rosen sako, ta grupė sa
ve užsidėjus žydų gynėja, 
neturi kitų pritarimo.

Rasinės grumtynės 
Kennedy mokykloje

Astuoni jauni negrai areš
tuoti po apie 200 mokinių 
baltųjų ir negrų grumtynių 
prie Kennedy vidurinės mo
kyklos.

Rasinės grumtynės įvyko 
ir Lindblum Technikinė j 
vidurinėj mokykloj.

South Shore vidurinė mo
kykla padegta. Bet gaisras 
greit užgesintas. Rasiniai 
susikirtimai nemažėja.

(“Vilnis”)

Tel Avivas. — Izraelio 
komandos buvo įsibrovusios 
į 137 mylių Egypto žemės 
plotą. Padarė daug nuo
stolių*

Praga, Čekoslovakija. — 
Šiame mieste dabar gyvena 
1,103,185 žnlpnės. 1968 m. 
gyventojų skaičius paaugo 
1,051 J ’

Medicinos mokslų kandidatas Kazys AmbraškaJ^jį | 
matote šioje nuotraukoje) pradėjo bandymus, siekda
mas išaiškinti Druskininkų mineralinių šaltinių vancį^jis . 
poveikį eksperimentinio kepenų uždegimo metu.

Chicago, Ill.
Kazio Sabučio staigi mirtis

Birželio 28 d. mirė Ka
zys Sabutis, ilgą laiką dir
bęs “Vilnies” namo prižiū
rėtoju ir dalyvavęs pažan
gioje veikloje.

Sabutis jau anksčiau bu
vo smogtas paralyžiaus, bet 
pasveiko. Tik jau nebuvo 
taip stiprus, kaip anksčiau.

Birželio 26 d. jis gavo 
naują smūgį. Arterijai trū
kus kraujas pasileido jam 
j smegenis. Skubiai nuga
bentas ligoninėn jis gavo 
dar vieną smūgį ir mirė.

Jis gyveno “Vilnies” na
me. Kai jis liko suparaly
žiuotas, J. Andrulienė pa
šaukė ambulansą ir nuga
beno į ligoninę. Atvyko jį 
gelbėti ir dr. Antanas J. 
Bertašius, bet jau buvo ne
galima pagelbėti.

Sabutis buvo narys LLD 
19 kuopos, LKM Choro, Dai
lės ir Dramos Klubo, rodos, 
ir Lietuvių Demokratų So
cialinio Klubo ir vienos ar 
dviejų organizacijų Con
necticut valstijoj, kur jis il
gai gyveno.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Della Reuther, Sabučio bro
lienė. Dellos vyras Sabučio 
brolis mirė jau keliolika 
metų anksčiau.

Sabutis turėjo daug drau
gų. Jis buvo ramaus būdo, 
lėtas, su visais gražiai su
gyveno.

“Vilnis” neteko gero dar
bininko.

Vilnietis

Keturios moterys 
areštuotos

Šalpų teikimo ofise, 1567 
Milwaukee Ave., keturios 
moterys mušė ofise dirban
čią už atsisakymą duoti 
joms pinigų.

Dirbančioms raštinėje ne
nusako kam duoti, kam ne
duoti šalpų.

Pranešimas
Rochester, N. Y.

Liepos 13 d. Liet. Moterų 
Klubas rengia pikniką Be- 
kešių sodelyje, 185 Klein 
Street. Visi esate maloniai 
kviečiami atsilankyti. Pie
tūs bus 1-ą valandą. Pel
nas svarbiems reikalams. 
Lauksime. Rengėjos

APIE MŪSŲ PANEVĖŽĮ

Pastoliai, pastoliai
Iš kurios pusės beatva- 

žiuotum į Panevėžį —iš 
Kauno ar IŠiaulių, Kupiškio 
ar Pasvalio, — visur pasi
tinka naujų statybų pasto
liai. Nesvarbu, ar tai kyla 
būsimos įmonės, ar gyvena
mieji namai. Džiugu tai — 
pastoliai, pastoliai. •. O ant 
Miestų statybos projektavi
mo instituto Panevėžio sky
riaus projektuotojų stalų 
gimsta naujas Žemaičių 
kvartalas, kuris numatomas 
statyti tarp Velžio kelio, 
Žemaičių, Staniūnų ir Ber
žų gatvių. Apie naujojo 
kvartalo projektavimo dar
bus korespondentas papra
šė papasakoti skyriaus vir
šininką Albiną Tebeliškį.

— Projektuotojai anks
čiau nustatyto laiko atida
vė statybininkams pirmos 
eilės statybos darbo brėži
nius. Ir tuojau pat, birže
lį, bus pradėti statybos dar
bai.

— Kokie pastatai pir
miausia iškils?

—Pradės statyti penkis 
gyvenamuosius namus po 
50-80 butų. ’ Viename jų bus

Plungėje nauja ligoninė
Atokiau nuo' miesto triuk

šmo pietrytinėje dalyje įsi
kūrus naujoji Plungės ligo
ninė. Kol Maišioje vietoje 
dar tik statybą, pradžia. 
Tačiau po metųJdtų čia 
šeimininkaus gydyto j ą i, 
sveiks ligoniai. •

Užbėkime laikui už akių 
ir pažvelkime į naująją 
Plungės ligoninę. Miestų 
statybos projektavimo in-' 
stituto architektė, minėto 
komplekso autorė Liuda 
Mažeikienė ir konstrukto
rius Eugenijus Andriuške
vičius pasakojo:

—Iki šiol stambiausios ra
joninės ligoninės būdavo 
100 - 200 lovų. O • Plungėje 
jų bus — 250. Tokiam skai
čiui per pamainą numatyta 
ir poliklinika. Atskirai nuo 
šių pastatų išaugs infekci
nis korpusas ir ūkio pasta
tas. Pagrindinis korpusas— 
architektūrinis ansamblis, 
sudarytas iš dviejų dalių: 
penkių aukštų ir dviejų 
aukštų. Aukštesnės dalies 
pirmame aukšte numatytas 
erdvus vestibiulis. Iš čia li
goniai pateks į laboratoriją, 
fizioterapihį, rentgeno ir 
kitus kabinetus. Šiame 
aukšte. išdėstytas ir virtu
vės blokas. Be to, numa
tyta pieno virtuvė, kuri ga
mins maistą mažyliams.

kas 
sta-

sta-
i

įrengta gastronomas, gar* 
lanterijos parduotuvė, ry
šių skyrius.

— Sakykite, prašau, 
būdingiausia bus šiai 
tybai?

—Žemaičių kvartalo
tybą numatoma pradėti nuo 
inžinierinių tinklų, t. y. pir
miausia pravesti šiluminę 
trasą, kanalizaciją, vanden
tiekį, kelius ir tik po to sta
tyti gyvenamuosius namus.

— Norėtume sužinoti, kas 
bus pastatyta?

— Šiuo metu planuojami 
32 gyvenamieji namai, ta
me skaičiuje trys “dango
raižiai” — dvylikaaukščiai, 
prekybinis - visuomeninis 
centras, du vaikų lopše- 
liai-darželiai po 280 vietų, 
didžiausia mieste vidurinė 
mokyykla — 1,732 vietų ir 
kiti gyvenamieji narnai.^ ,

— Ar ilgai truks statyba?
—- Trejus - ketverius me

tus. Mes, projektuotojai, 
visus pirmos eilės statybos 
darbo brėžinius atiduosime 
iki rugsėjo pirmos dienos.

Aukščiau įsikurs vaikų 
skyrius. Trečiame aukšte— 
chirurginis, o ketvirtame — 
vidaus ligų skyriąL-

Dviaukšte Malis skirta 
akušeriniams - ginekologi
niam gydymui.

Oras bus kondicionuoja
mas visose patalpose, bus 
centralizuotas deguonies /f 
azoto davimas, vakuur^- 
nės patalpos. Erdviuose 
balkonuose ir viršuje, ant 
stogo, aikštelėse, ligoniškas 
bus malonu pasivaikščioti, 
mankštintis.

Netoli nuo ligoninės bus 
poliklinika. Tai triaukštis 
pastatas su koridorine sis
tema išdėstytais kabinetais. 
Čia galės per pamainą apsi
lankyti 250 ligonių. Prie šio 
korpuso blokuosis greito
sios pagalbos stotis.

Infekciniame korpuse — 
25 vietos. Tai vienaaukštis 
statinys. Jame patalpos iš
dėstytos su atskirais įėji
mais.

Santa Fe, N. M. — Kata
likų prelatas J. P. Shanwn 
dėl nesutikimo su popie
žiaus enciklika gimdymo 
kontrolės klausimu buvo 
pasitraukęs iš kunigystės, 
dabar paskirtas St. James 
College prezidentu.
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Vietnamo karas ir su jo vedimu 
* iki šiol padarytos išlaidos

T “Paterson Morning News” 
už birželio 23 dieną paduo
da skaitlines, kiek Jungti
nėms Valstijoms iki šiolei 
lėšavo Vietname vedamas 
karas. Oficialiai skelbiama, 
kad per pastaruosius penke
rius metus Jungt. Valstijos 
išleido 81 bilijoną dolerių 
‘vien tik Pietinės Azijos mi
litaristiniams reikalams.” 
Abelnai kiekvieną dieną 
taksų mokėtojams išeina po 
$44,300,000.

Ir štai kaip atrodo tas 
išlaidas padalijus lygiai vi
siems 203 milijonams J. V. 
gyventojams. Kiekvi e n a s 
gautų po $399.01 O tuos 81 
bilijoną išdalijus 26 milijo
nams šeimynų, kurios yra 
valdžios pripažintos skur
džiai gyvenančiomis, kiek
viena šeima gautų po $12,-

leistų Vietnamo karui, gali
ma palyginti sekamai: Jei
gu juos išklosi tiesia linija 
vienas paskui kitą, tai li
nijos ilgis bus 7,700,000 my
lių, arba 15 kartų kelionė 
tarp Žemės ir Mėnulio!

Ir šie faktai nėra kieno 
nors iš piršto išlaužti, bet 
pačios valdžios pripažinti.

O kas apskaičiuos ir nu
statys vertę 40,000 ameri
kiečių ir dar daugiau viet
namiečių gyvybės?

Žiūrint iš žmogiškojo taš- 
karegio, kiek gyvybių pra
rasta ir turto sunaikinta, 
negalima nepasipiktinti 
protybe vesti šį niekam 
reikalingą karą.

Kiekvieno žmogiškai
sąžiniškai protaujančio 
žmogaus yra būtina parei
ga reikalauti, kad šis nie
kuo nepateisinamas karas 
tuoj būtų nutrauktas ir su
laikytas žmonių žudymas, 
ir kad visi kariai būtų su
grąžinti namo pas savuo
sius.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Pranešama, kad preziden
tas Nixonas už kokio menesio 
vyks į Aziją ir ta pačia pro
ga užsuks į Rumuniją. Kai 
kurie stebėtojai sako, kad ši 
greitai sugalvota kelionė yra 
proga prezidentui pabėgti 
nuo naminių problemų. Nepa
jėgdamas su jomis susidoroti, 
nuo jų bėga.

Nesinori tikėti. Šia savo ke
lione prez. Nixonas, mums at
rodo, sieks dviejų tikslų: su
telkti daugiau jėgų Vietnamo 
karo išplėtimui ir įvaryti kylį 
į socialistinį pasaulį.

Kaip ir kiek tas pavyks, pa
matysime vėliau.

mėnesį iš Lietuvos atvyko 
viešnagėn Pranės Lapienės 
brolis, agronomas, kuris 
apima šešis tūksetančius 
hektarų žemės. Ten dirba 
apie vienas tūkstantis dar
bininkų. Apart vaisme
džių, ūkis verčiasi ir kito
kiais produktais, kaip tai 
pienininkyste, paukščių au
ginimu ir kitais. Ateityje, 
kaip agronomas aiškino, di
dieji ūkiai specializuosis 
tiktai vienoje šakoje.

Miškinis pasitenkinęs 
viešnage Amerikoje. Grįžo 
atgal į Lietuvą liepos 1 d.

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

be- 
ne-

ir

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

part time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

CLEANING. Prefer married cou
ple, to maintain leading eastside res
taurant. 6 nights. $2.50 per hr. or 
higher to start, depending on abili
ty. Meals, vacation, health and wel
fare available. Must have own trans
portation. Please call Mr. Gerhart. 
216-831-5211. (49-51)

FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 
good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

(48-57)

HOUSEKEEPER
Woman, interested in good home, 

sleep in. Own room and 
family. Other help kept, 
sportation. Good salary.

ME 5-4655

bath. Adult 
close tran- 
References.

(49-52)

MECHANICS
Heavy duty truck gasoline and 

diesel experience. Choice of shifts’, 
normal Co. benefits and overtime 
available. Call Tom Berger. 494- 
7110. Chester, Pa.

DRAFTSMAN—DESIGNER 
CONNECTORS

(47-49)

^Pirmiau Jungtinėms Vals
tijoms karų reikalams iš
leisti 81 bil. dolerių ėmė 136 
metus (1789-1925). Čia įei
na ir Civilinis Karas, ir 
Anrasis Pasaulinis Karas.

Tą 81 bilijoną dolerių, iš- J. Bimba

Maloni viešnia iš T. Lietuvos
Buvome girdėję, kad Jung

tinėse Valstijose lankosi 
įžymiojo Tarybų Lietuvos 
kompozitoriaus Vytauto 
Klovos žmona Jūratė, bet 
ar bus proga su ja susitik
ti, tai nežinojome. Mat, ji 
atvyko pas savo brolį Al
girdą Patt į Clevelandą, o gi 
Clevelandas nuo mūsų New 
Yorko labai toli.

A Todėl labai nusidžiaugė
me, kai pirmadienį, birželio 
30 dieną, ji, lydima Jono 
Valaičio, pasirodė “Lais- 
vfe” įstaigoje. Tik vis bė- 
aa su tuo laiku, nes mūsų 
laikraštis tą dieną spausdi
namas ir visi esame labai 
užsiėmę, tai nebuvo galima 
su viešnia ilgesnį laiką pra
leisti ir plačiau apie viską 
pasišnekėti. Prašome ją 
mums už tai atleisti. f

Dabar mums daug aiš
kiau, kodėl kompozitorius 
Vytautas Klova galėjo dar 
palyginti jaunas būdamas 
taip garsiai pasireikšti mu
zikoje. Nė kiek neabejoja
me, kad tai taip pat nema
žas nuopelnas ir jo žmonos. 
Tik iš kelių minučių pasi
kalbėjimo su ja, mes pama
tine joje jos gilų pasidi
džiavimą savo gyvenimo 
draugo kūryba ir atsieki- 
mais. Ji supranta jo atsi
davimą muzikai. Tas jau 
vienas faktas yra didžiau
sias kompozitoriui padrąsi
nimas.

; Nusistebėjome, kai vieš
nia pasisakė, kad ji jau mo
tina dviejų nemažų dukre
lių. Vyresnioji. Vaiva, jau 
dvylikos metų. “Kodėl Vai
va”? jos klausiu. Istorija 

'įdomi. Girdi: “Kai Vytau
tas baigė operą ‘Vaivą/ gi
mė mums dukrelė. Kaip ją 
vadinsime. Nugi, Vaiva. 
Taip ir padarėme. Jaunoji 
dukrytė jau irgi 9 metų. Ji 

. J> motinos vardu—Jūratė. Bet
> ■ nesakytum, kad ir pati mo- 
$ tina nėra ‘ ‘ Š e š i o 1 i k inė.” 

r Gražuolė tikra to žodžio
prasme.

Kaip žinia, “Vaiva” bu
vo antroji kompozitoriaus 
Klovos opera. O vėliausia 
jo opera “Amerikoniškoji 
tragedija,” kuri su dideliu 
pasisekimu premjeravo Ry- 

| flįje. Opera sukurta pagal 
amerikiečio įžymaus rašy-

1 #jo Theodore Dreicerio 
knygą “American Trage-

dy,” kurią esame ne vienas 
skaitę. Neabejojame, kad 
opera bus su didžiuliu pa
sisekimu pastatyta ir Lietu
voje. O kaip būtų puiku ir 
įdomu, jeigu mes čia Ameri
koje ją galėtumėme pama
tyt scenoje! Niekas ne
draudžia mums apie tai sal
džiai pasapnuoti...

Viešnia labai gražiai kal
ba apie tuos lietuvius išei
vijoje, kurie remia visokį 
bendradarbiavimą su gim
tuoju kraštu. Ji, kai ir dau
gelis kitų Lietuvos veikėjų, 
labai norėtų, kad kuo dau
giausia Amerikoje gimusių 
ir augusių lietuvių aplanky
tų Tarybų Lietuvą. Ji ne
abejoja, kad jie iš jos parsi
vežtų gražių, šiltų įspūdžių, 
ir tas, aišku, prisidėtų prie 
lietuvybės puoselėjimo 
Amerikoje. Mes, žinoma, iš 
savo pusės prašėme ją pa
raginti, kad taip pat kuo 
daugiausia iš Lietuvos 
žmonių atsilankytų pas 
mus Amerikoje ir geriau 
susipažintų su mūsų šalies 
žmonėmis ir jų gyvenimu. 
Ji tai žadėjo padaryti. O 
mes ja pasitikime.

Beje, Jūratė Klovienė pa
ti yra medicinos darbuotoja.

Kaip ilgai dar ji čia bus? 
Tikrai pasakyti negalinti, 
bet veikiausia dar užtruk
sianti iki rugpiūčio mėne
sio pradžios. Dabar tuoj 
grįžtanti pas brolį į Cleve- 
landą, dar norėtų daugiau 
Amerikos pamatyti, o jau 
paskui žiūrės, kada grįš.

Apie įspūdžius Ameriko
je? Jų labai daug ir įvairių. 
Bet juos apibendrinti dar 
esą per anksti. Dar reikią 
į juos pasigilinti ir t. t. Tas 
tik parodo, kad viešnia nė
ra viena iš tų, kurie į da
lykus žiūri labai paviršuti
niai. Ir tai labai gerai.

Ačiū viešniai už nepasi- 
didžiavimą mūsų įstaigų ap
lankyti.

Vakarų Vokietija turi nau
ją prezidentą. Pirmą kartą 
juo yra socialdemokratas. Dr. 
Heinemann, užimdamas tą 
aukštą postą, pažadėjo kovo
ti už taiką. Pamatysime.

Daug ko laukti neapsimoka. 
Antai Anglijos premjeru yra 
socialistas Wilsonas. O Angli
joje socializmo ir su žiburiu 
ieškodamas niekur nesurasi. 
Wilsonas tik tiek tesiskiria 
nuo savo pirmtakūno konser-t 
vatoriaus Sir Dauglas-Home, 
kad moka gražiai socialistiš- 
kai karalienei Elzbietai ranką 
pabučiuoti, arba socialistiškai 
pašokti klumpakojį pagal mu
ziką iš Washingtono.

Lordas Wilsonas ne tik An
glijos premjeras, bet ir iždi
ninkas. Ištikimai kasmet jis 
išmoka monarchiškiems para
zitams tokias algas:

Karalienei Elzbietai —$1,498,000 
Jos vyrui Phillip — $112,000 
Jos motinai $196,000 
Gloucesterio diūkui — $98,000 
Prince Charles — $84,000 
Princes Margaret — $42,000

Tuo tarpu milijonai papras
tų anglų gyvena pusbadžiai. 
Jais socialistas iždininkas ne
sirūpina.

Lietuvos architektūros 
paroda Rygoje

Ryga. — Birželio 20 d. 
Latvijos TSR liaudies ūkio 
pasiekimų parodos teritori
joje prasidėjo Lietuvos ar
chitektūros paroda.

Joje pateikti eksponatai, 
pasakojantys apie broliškos 
respublikos urba n i s t i k o s 
laimėjimus. Latvijos archi
tektus ypač sudomino nau
jų Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos gyvenamųjų masyvų 
architekt ū r i n i a i sprendi
mai.

Lietuvos archite k t ū r o s 
paroda Latvijoje užtruks 
mėnesį.

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

Min. 5 yrs. exp. in the design of lat
est interconnecting devices. Must 
function as laison between custom
ers, engineering and manufacturing.

DRAFTSMAN—DESIGNER 
SWITCHES •<

CLERICAL

Interested in lots of figure work. 
This position requires good clerical 
skills.

Call Mr. Malosky 
201-662-5300 for appointment.

Pcnsauken, N. J.

Attention!
CHAUFFEUR —

HOUSEMAN
Experienced man needed to live 

in 3 nights a week to handle both 
chauffeur and houseman duties. 
Must have knowledge of Phila. area. 
Mid January to mid-March will be 
spent in Palm Beach, Fla. Private 
room and bath. Apply in person, 
write or call: Mr. Lodge. TR 8-2200.

RAYMOND ROSEN & CO.
51st & Parkside Ave., Phila., Pa.
An Equal Opportunity Employer

(47-49)

Requires 10 yrs. exp. in the design 
snap-over switches, limit switches, 
micro-miniature for P. C. boards 
and dry circuits. Electrical engineer
ing degrees preferred but not essen
tial. Excel, starting salaries.

MILROSS CONTROLS CO.
Southampton, Pa. Call Mrs. Ascher 

355-0200 for appointment
(48 50)

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

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

Reporteris

Astronomai mano, kad vi
satoje yra apie 100 nulijo* 
nų galaktikų, o jose apie 
10 trilijonų planetų, kurio* 
se klimatas ir gamtinės są
lygos panašios į Žemės..

Superior, Wis.— Eksplo- 
davus automobiliui trys 
žmonės užmušti, i

CHAMBER MAID & WAITERS
Full time,for Gladwyn Residence, 

2 in family, other help kept.
Sleep in. Call PE 5-7400.

< (49-55)

AUTO PARTS Helper for large 
VW dealer, Pa. license required. 
Permanent position for right person. 
Good pay and all benefits 
vancerpent to parts plant. 
Little at GL 5-3700.

with ad- 
Call Mr.

All Athletic facilities 
Music lessons 

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

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

real Estate (47-52)

Nelaimė Želvos ežere
* ' fc.p4 f

Skaudi nelaimė ištiko Mo
lėtų rajono Suginčių mo
kyklos moksleivius ir mo
kytojus, rajono visuomenę.

Birželio 13-ąją,,< b.a i g u s i 
egzaminus, grupė šios mo
kyklos aštuntokų nuvyko 
prie Želvos ežero. Radę be 
priežiūros paliktą valtį, nu
tarė pasiirstyti. Sėdo į ją 
net 14 jaunuolių. Nelaimė 
juos ištiko jau tolokai nuo 
kranto — perkrauta valtis 
apsivertė. Joje buvę moks* 
leivįai Janina Azaravičiūtė, 
Genė Baltaduonytė, Laima 
Repečkaitė, Vita Šakalytė, 
Angelė Leišytė, broliai Jo
nas ir Petras Baltaduoniai 
nuskendo. Dalis jaunuolių 
išplaukė, kitus išgelbėjo ne
laimę pastebėję vietos gy
ventojai.

Skaudaus atsitikimo prie
žastis tiria prokuratūra.

ELTA

vic. Cust-brick, 
bs; Liv-r, Din-r. 
fence ,yrd. 116

CINNA-Palmyra
3 br. Rancher; 116 
Mod-kit. Laund-r, 
garage. Full basement. Extras.

Owner. 9-10:30 AM or 8:30 PM. 
1-609-829-2099. (47-49)

AUTO MECHANIC. Due to in
crease in business we need one ex
perienced auto mechanic in our ser
vice dept. All benefits and a 5 day 
wk. Contact A. Campbell, 302-762- 
9000. Courtesy Ford, 300 E. Lea Rd., 
Wilmington, Del. (47-50)

FOREMAN. Phila. Mfr has opening 
for die sinking foreman to su
pervise die shop, sinking dies for 
drop hammers and upsetters. Well 
equipped shop has E. T). M., line- 
a-mill, contour master, etc. Good 
pay and fringe benefits. Call Mr. 
Weiland. JE 5-6233. (42-50)

Stony Brook, L. 1.
Birželio 29 d. Pranė La

pienė ir jos vyras Andrius, 
į jų puošnią rezidenciją 
Stony Brook, sukvietė aps
tų būrį jų artimų biičulių ir 
draugų. Oras pasitaikė va
sariškas. Atvkusieji svečiai 
per ištisą dieną ąžuolų pa- 
ūksmy švelnioje pievutėje 
tarp gėlių maloniai šneku
čiavosi. Kiek toliau, visų 
akį traukė L. I. įlankos pla
tus vandenynas, į kurį su
siburia šimtai laivų-laive- 
lių: vieni išplaukia žvejoti, 
kiti pasportauti, dar kiti 
poilsiauti. Įlankos pakraš- 
čiai-pĮazai suburia mėgėjus 
pasimaudytk-bei saulute pa- 
sikaityti. Vanduo daugely
je vietų švarus.

Malonūs šeimininkai sve
čius vaišino net su kaupu. 
Nedaug kas pajėgia dėl to
kio didelio skaičiaus svečių 
paruošti tokias vaišes.

Svečių buvo atvykę gan 
iš toli ir artimesnių apie- 
linkių, įvairių politinių bei 
asmeninių įsitikinimų, visi 
laiką praleido jaukioje nuo
taikoje. Net trys fotogra
fai nuolat darbavosi'su sa
vo aparatais.

Vakarui artėjant, “Vieny
bės” redaktorius Jonas Va
laitis -paprašė svečių ati
džios. Trumpai apibūdinęs 
pobūvio tikslą, perstatė še
šių metukų amžiaus EgluT; 
tę Ju|kytę iš Washington, 
D. C„ pasakyti eiles. Pade
klamavo-“Grybai.’’ Gausiai 
gamtogPapdovanota mėlyn- 
akė-glet-b n plaukė Eglutė 
savo asemnybe ir deklama* 
vimu sužavėjo klausovus. 
Padeklamavo dar vieną, 
paskųu atsiprašė, kad dau* 
giau nemoką.

Tikslas pobūvio: Prieš Sąjungos konkurenciją.

Nauja pedagogy laida
Vilnius (ELTA). — Vais- 

tybiniame pedagogi n i a m e 
institute įvyko iškilmingas 
vakaras, kuriame buvo 
įteikti šios aukštosios mo
kyklos baigimo diplomai 381 
jaunajam pedagogui. Ke
lialapius į gyvenimą įteikė 
instituto rektorius V. Uo-. 
gintas. .7

Jaunuosius švietimo dar
buotojus pasveikino, palin
kėjo jiems-sėkmės atsakin
game darbe, auklėjant jau
nąją kartą, Lietuvos LKJS 
Centro Komiteto, partijos 
Vilniaus miesto komiteto at
sakingi darbuotojai. Aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerijos, Švieti
mo ministerijos bei kitų or
ganizacijų atstovai.

Tai 24-oji pedagogų lai
da. Institutas, švenčiąs šie
met savo 25 metų jubiliejų, 
išleidžia į gyvenimą dau
giau kaip 10 tūkstančių 
švietimo darbuotojų.

Susipažino su patirtimi
Vilnius (ELTA).— Pasi- 

baigė šešias dienas trukęs 
visasąjunginis žemės ūkio 
mokymo metodinių kabine
tų darbuotojų pasitarimas- 
seminaras.

Jo dalyviai, atvykę į Lie
tuvą iš įvairių Tarybų Są
jungos žemės ūkio mokymo 
centrų, važinėjo po respub
likos žemės ūkio techniku
mus, studijavo jų sukaup
tą patirtį.

Šveicąrijos laikrodžių fab- 
rikai “Zenitas,” “Cyma,” 
ir penkios kitos firmos su
sijungė, kad atlaikytų ame
rikiečių, japonų ir Tarybų

METAL
& WELDERS
class men.

SHEET
MECHANICS

1st & 2nd
THEO. WILHELM & SONS

2nd & York Sts.,
Phila., Pa. (47-50)

MECHANICS & 
MAINTENANCE MAN

For 2nd shift. 3:30 PM to 12
midnight.

Must have experience in heavy 
electrical background.

1-609-662-0996
(43-49)

AUTO MECHANICS

Chrysler Experience.
Top preference, 

will consider others. 50/50 flat

Jauniausias rajonas
Nova Hutą — pirmas 

miestas, pastatytas Lenki
joje liaudies valdžios me
tais, šiemet pažymi savo 20- 
ąsias metines. Šis miesto 
kompleksas užima 1.5 tūks
tančio hektarų. Jame gyve
na apie 150 tūkstančių, už
imančių 94 tūkstančius 
kambarių. Mieste įkurtas 
plataus buitinio aptarnavi
mo kombinatų ir komunali
nių objektų tinklas. «» ♦
".Nova,. Hutą — tai vienas 
Krokuvos, seniausio šalies 
miesto, turinčio turtingą is
toriją ir daugybę nacionali
nės kultūros paminklų, ra
jonų. Senasis miestas ir jo 
jauniausias rajonah puikiai 
papildo vienas kitą, nūdiena 
čia susipina su istorija. 
Krokuvos kultūros tradici
jos turi palankios įtakos 
jaunystės miestui, kuriame 
veikia vienas įdomiausių 
šalies teatrų.

Pavydas
Prancūzo veterinoriaus 

suskamba telefonas:
— Ar daktaras galėtų 

tučtuojau ateiti pas<,mane? 
Mano, šuo sūsirgo, \

— O kas prašo? — klau
sia veterinoriaus žmona.

— Bridžita Bųrdo.
Žmona, kiek patylėjusi, 

sausai atsako:
— Labai gaila, bet mano 

vyras gydo tik kates.

But 
rate. Paid uniforms, vacation, holi
days, insurance plan and other 
nefits. Year round work. Apply 
call:

BILL ASIMOS, Pi; 4-5008.
NORTHEAST DODGE, 6101, Frank

ford Ave.(47-52)

MECHANICS

be- 
or

Heavy duty .truck gasoline and 
diesel experience. Choice of shifts, 
normal company benefits and over
time available. Call TOM BERGER 
494-7110. Chester, Pa. (47-50)

BANK

GUARD

Approximate hours 8 AM—5 PM 
Monday thru’ Friday 

Mature, healthy, driver’s license req. 
Call for appointment 

1-609-365-7300 
Personnel Department

WANTED experienced only —
POWER PRESS SET-UP MAN.

LEAD MAN, PRESS DIE 
MACHINERY

METAL FABRICATION
Good working conditions, steady 

’ work, Company benefits.
Call Mr. Klein.

201-772-7700.
(49-55)

MACHINISTS. All around job shop, 
experience. Top wages, benefits, 

overtime, excellent working condi
tions. BEACON TOOL CO., 

Hway 34, Matawan, N. J. 
201-566-^840. 

7? 
• i".

(49-51)

DENTAL TECHNICIANS

Crown &) Bridge men. Top salary, 
fringe benefits. Shore area. 
Experienced only. Texbdent.

' ' 201-341-3880: -
. - į (49r54)

FORGER, expd. Drop-hammer, 
small forgings. Day work, overtime. 
Located off Rte. 95. Call NE 7-3220. 
Ask for Bob, for particulars.

(43-50)-

TEXTILE Operators—Experienced. 
Wool spinning frame. Full and part 
time 2nd or 3rd shift. Trainees on 
3rd shift only. SYKES BROS., INC., 
Huntingdon & Hancock Sts.,- nr. 2nd 
& Lehigh. Call RE 9-1221. (45-52)

—

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Guaranteed wages? plus incentive. 
Paid hospitalization, uniforms, holi
days, profit sharing plan. Contact 
Jim Manos.

McKEAN CADILLAC
373-1811 (47-50)

MEN. Steady light manual factory 
work. No experience necessary. Must 
have good eyesight and steady 
hands. Liberal benefits and over
time. Day work. Call RE 9-8210.

(45-54)

AUTOMOTIVE RENTALS, INC., 
“A Rice & Holman Enterprise” 

STENOGRAPHERS 
interested in working close to 

home? In pleasant surroundings? 
And prospects for expanding your 
typing and short-hand skills. We 
need stenographers with at least 
one year’s experience to expand 
with our growing organization. Ex
cellent opportunity to train for a 
secretarial position.- An Equal Op
portunity Employer. Contact Mr. 
Malosky, 662-5300 for an interview.

(47-52)

FITTERS & WELDERS. Openings 
in 70 yr. old company manufactur
ing process equip. Recently relocat
ed in modern bldg, for men expd. in 
ASME code fitting and welding 
tanks, heat exchangers, etc. Highest 
wages, day work, fringe benefits 
incl. pension plan. BAEUERLE & 
MORRIS, INC., 282 S. Gulph R(J., 
King of Prussia, Pa. Day phone 
265-7180 to John Huneke, evenings 
1 to 8. 272-3121. ' (47-52)
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Sugrįžo turistes iš Tar. Lietuvos 
kultūriškai auklėjami, kaip 
socialistinėje.

K. Karosienė kaip Tarp
tautinės Moterų Lygos už 
Taiką delegatė vyko į Pa
saulinį Mot erti Kongresą, 
;vvkusi Helsinkyje, Suomi
joje. Kongrese, sakė Ka- 
rosienė, dalvvavo 1.000 de- 
]egačių iš 27 šalių tarntau- 
Hnių organizacijų — Tary
binių, Socialistinių. Afri
kos, Azijos ir kitų šalių.

Iš Helsinkio dele g a c i j a 
*wko į Berlyną. Berlyno 
Taikom Asamblėjoje dalv
vavo 1,011 delegatu nuo 130 
Šalin. Už Amerikos dele
gacija kalbėio Komunistu 
Partijos; narė1 Charlene 
Mitchell. Taipgi 
pietu Vietnamo 
nės vyriausvbės 
••oikalu ministrė 
Rink.

Suvažiavimas
oriėmė keletą rezoliuciiu — 
orieš Amnrikos imperializ
mą. ‘prjpš Tzrpebo agresiją, 
nri^š kolomalistus.

Buvo daug stpbėtoiu iš 
Afrikos šalių. Visi vienin- 
o-pj šaukė prieš 
^aika.

Sužinota, kad 
Klubo protokolu 
R. Keršub’one ir

Mieste pasidairius
Birželio 28, šeštadienį, 

vėlai vakare, Air France li
nijos lėktuvu sugrįžo ketu
rios kalifornietės: Ks. Ka- 
rosienė, V. Sutkienė, T. 
King, A. Russ ir ni6džerzie- 
tis Juozas Stanelis; o prieš 
porą dienų sugrįžo trys 
niujorkiečiai Ona Jakštie
nė, Amelija Juškevičienė ir 

>David Matusevičius.
Niujorkiečiai Eur opoje 

viešėjo šešias savaites, lan
kėsi Lietuvoje ir kitose ša
lyse.

Birželio 29-os popiete New 
Yorko Lietuvių Moterų 
Klubas suruošė turistams 
sutiktuves. Nepaisant karš
to vasaros oro, pažangie
čiai pripildė “Laisvės” salę.

Pirmininkaujanti A. Rai
nienė padėkojo publikai už 
skaitlingą . atsilankymą ir 
prade io programą. Pakvie
tė kalifornietes papasakoti 
įspūdžius, įgytus Lietuvoje.

Antonetė Russ sakė: Lie
tuva aplankiau ipfmą kar

 

ta. Lietuva grMi šalis. Esu 
labai pate Inta viešnage. 

 

Lietuvos žmonės labai drau
giški. Visur buvome mielai 
priimti ir pavaišinti. Ap
lankėme žymias vietas ir 
savo gimines. Ši maloni 
viešnagė ilgai pasiliks mano 
atmintyje.

Tarė keletą žodžių Valė 
Sutkienė. Pimiausia padė
kojo Moterų Klubui už 
įteikta joms dovaną, vyks
tant Lietuvon, ir už nuo
širdų priėmimą sugrįžus. 
Valė sakė: Lietuva aplan
kiau antrą kartą. Pastebė
jau daug naujo. Lietuva 
progresuoja visose gyveni
mo srityse. Esu labai dė
kinga Lietuvos žmonėms už 
šiltą mūsų priėmimą ir vai
šingumą. Aplankėme žy
mias Lietuvos vietas ir sa
vo gimines. Visur buvome 
mielai sutikti.

Telda King sakė: Prieš 
daugeli metų palikau Lie
tuva. Kaip viskas pasikei
tė, kokia dabar graži Lietu
va! Visi mano giminės 
gvvena gražiai; visi paten
kinti nauja, socialistine 
santvarka. Patariu visiems, 
kas gali, aplankyti Lietuvą.

Niūdžerzietis Juozas Sta
nelis sakė: Man buvo ma
lonu aplankyti Lietuvą ant
rą kartą. Daug kas pasi-

Miesto valdžia džiaugiasi, 
kad V aisti j os Sveikatos Pla
navimo Komisija nutarė 
duoti beveik du milijonus 
dolerių įsteigimui Miesto 
Sveikatos Planavimo Komi
sijos. Tai padėsią geriau., 
sutvarkyti visokias agentū
ras, kurios dabar paskirai 
rūpinasi gyventojų sveika
tos poreikiais.

Bet kai kas abejoja, ar 
tik šitie du milijonai nebus 
biurokratų sunaudoti savo 
kišenių reikalams.

giausia, net 32. Japonų yra 
27 ir kubiečių 26, Indija ir 
Puerto Rico turi po 12.

kalbėio 
revoliuci- 

užsienio
Nguyen

vieningai

Brooklyn© rajone Bed- 
ford-Stuyvesant esą suras
ta duomenų, kad ten pra
džioje 19-oio šimtmečio gy
veno nemaža negrų koloni- 
ia. Ji susidėjo iš laisvų ne
gini, pabėgusiu iš vergijos.

Manoma, kad tolesni kasi
nėjimai toje apylinkėje ati
dengs daugiau įdomių duo
menų apie tos kolonijos ne
grų gyvenimą ir veiklą.

Grupė labai protingų 
niuj o r k'i e č i u turi sudarę 
Educational Committee to 
Halt Atomic Weapons 
Spread. Jie pasiuntė pre
zidentui Nixonui reikalavi- 
ma, kad jis tuojau įsakytų 
mūsų delegacijai Ženevoje 
pasiūlyti tartis dėl uždrau
dimo atominiu ginklų ban
dymo ir po žeme. Dabar 
toks uždraudimas veikia 
tik dėl bandymo ore. Va
dais grunės. matyt, yra Dr. 
Larson ir Mrs. Jo Pome- 
rance.

Tro’i keista: Mergaičių 
mokvkla Snence School pa
skyrė vyriškį savo vedėju. 
•Tuo vra Dr. Heuston, dar 
tik 27 metu amžiaus. Mo
kvkla jau -77 amžiaus ir 
pirmą kartą savo istorijoje 
savo vadu turės vyrą.

Moterų 
sekretorė 
jos vyras 

Walfpris Keršu Ii s lienor
wpnesi išvvksta aplankyti 
Lietuva. Palinkėta jiems 
laimingos kelionės.

Šio po rengimo suruošime 
dirbo šios klubietės: Hele
na Siaurinė sunirk© ir pa
rnase užkandžius; jai na- 
o-nlbpio N. Ventienė. Prie 
o-ėrimu — P. Venta nrie 
izamroc: bilietu — N. Buk- 
nie^o. Taingi N. Buknienė

H. Feiferi'enė nadirbėio 
i "leisdamos Valės Sutkienės 
klubui padovanotos skar
dinėm euroniškos arbatos.

Pyragus dovanojo E. 
Kasmočipne. H. Siaurienė. 
AT. Jokšienė. A. Petraitie- 
nė: J. Lazauskienė — pv- 
rao-a ir puokštę gėlių; A. 
CibnEkv — $3.

Širdingas ačiū visoms.
V. Bunkienė

Buvo kalbama, kad New 
Yorko mieste daugiausia 
apgaudinėjimų krautuvėse 
i vyksta getuose. Bet pasi
rodo, kad tokios apgavystės 
klesti visuose miesto, rajo
nuose.

Taip vadinama Consumer 
Affairs Commission paleido 
no miestą “armija” inspek
torių eiti pagal krautuves 
ir tikrinti, kaip jos elgiasi 
su pirkėjais. Visur surasta 
pikčiausiu suktybių. Daž
niausia, tai perkant mėsą 
arba daržoves neduodamas 
nilnas svoris.

Kongresmanas Carey ža
dėjo kandidatuoti į miesto 
majorus kaip nepriklauso
mas. Bet nežinia, ką dabar 
darys po tos baisios nelai
mės, kurioje žuvo jo du sū
nūs — Peter 18 ir Hugh 17 
metu. c

Dailės mylėtojams
Birželio 24 d. New Yorke 

atsidarė 8-oii Tarptautinė 
Dailės Paroda. Ji vyksta

Jau turime duomenis apie 
kriminalystes mūsų mieste 
nėr gegužės mėnesi. Jos 
oaaugo net pusdešimto pro
cento (9.5%). palyginus su 
o’eg. mėn. 1968 m. Tai la
bai didelis paaugimas.

žmogžudysčių skaičius 
nakilo nuo 72 iki 77, api
plėšimai nuo 4,560 iki 4.940. 
užpuolimai nuo 2,616 iki 
2,949.

Tik nusikaltimai prieš 
nuosavybe sumažėjo. Per
nai per geg. mėn. buvo 33,- 
418, o šiemet tiktai 32,764.

Bronxo prezidentas Her
man Badillio, vienas iš pa
žangesnių politikierių, dar 
nesąs apsisprendęs, ką jis 
cbąrys: kandidatuos į ma
jorus, ar ne. Daugelis libe
rališko nusistatymo žmonių 
norėtų, kad jis kandida
tuotų.

Federalinė ištaiga Inter
nal Reveniu Service prane
ša’ kad bū s tyrinėjami 10.,- 
900 gydytojų Manoma, kad 
daugelis jų apgąvingai pa
naudojo Medicate padidini
mui savo pajamų.

Ar jau pasiruošę būti lai šviečiu 
pietuose-piknike?

Noks jau visi žinote, bet dar norime atkreipti visų 
dėmesį, kad liepos 20 dieną, sekmadienį, yra ruošiami 
dideli pietūs visiems puikiai žinomame Forest Parke. 
Rengėjai ir virėjos jau turi viską atsargiai suplanavę, 
kad visi svečiai būtų gerai priimti ir pavaišinti. Tikėki
te mums, šį kartą nieko netruks. O jei, žinoma, pasitai
kytų lietingas oras, tai pietūs ir visa popietė įvyktų 
“Laivės” salėje, Ozone Park, 102-02 Liberty Avė. Pie
tūs bus išduodami lygiai 1 vai. Todėl ruoškitės būti 
laiku.

Skaniai pasivalgyti puikiai pasivaišinti ir visą po
pietę praleisti tyrame ore gražiame miške tarp žalių me
džių yra didžiausias malonumas. Todėl tos progas ne-( 
praleiskite. Visi ir visos esate nuoširdžiai kviečiami.

Rengėjai

Parengimų Kalendorių
Liepos 20 d.

Laisviečių pietūs Forest^ 
Parke. Pradžia 1 vai. Jei
gu lytų tą dieną — tai per
einam į salę, po 102-02 Lib- 
ę£ty Avė., Ozone Parke.

t LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Puikiai pavykę 
piknikai

Žinau, kad iš tų vietų ko
respondentai parašys, bet 
man vis tiek labai norisi 
greitai pasidžiaugti. Spau
dos piknikai penktadienį 
pos ūkininkus Ramanaus
kus irWorcesterioOlympios 
parke, galima sakyti, pavy
ko visu šimtu procentų. Ir 
žmonių buvo apsčiai, ir jų 
nuotaika buvo “auksinė”. 
Visuose matėsi noras ir di
delis ryžtas nepasiduoti 
sunkumams mūsų spaudos 
išlaikyme.

Gražu buvo, kad abiejuo
se piknikuose skaitlinga 
niujorkiečių grupė dalyva
vo’. Į Worcesterio pikniką 
nuvykome apie 40 didžiuliu 
busu. Ir kelionė labai sekė
si, nes oras buvo kuopui- 
kiausias ir visi laimingai 
sugrįžome.

Abiejuose piknikuose kie
tai pasižadėjome vėl susi
tikti apie tą patį laiką ir 
kitais metais. ' ■ ' '

Jungtinėse Valstijose 
vieši St. Jurginienė

Nuo pirmosios birželio 
mėn. dienos, giminių pa
kviesta, Amerikoje lankosi 
prof, dr-o Juozo Jurginio 
žmona pedagogė Stasė Jur
ginienė. Ji mano mūsų 
krašte išbūti apie tris mė
nesius. Pirmiausia ji su
stojo Chicagoje, iš ten iš
vyko į Los Angeles, San 
Prancišką, Washingtoną ir 
kitus miestus. Apie rugpjū
čio mėnesio vidurį ji atvyks 
bent dešimčiai dienų į New 
Yorką.

Būtų gera brukliniečiams 
su malonia viešnia pasima
tyti.

LIEPOS 27 d. LLD 28 kp. 
ruošia pietūs pas J. Vaitonj, 
28 Roosevelt Dr., Waterbury, 
Conn. Prašome D r-j as mūsų 
apylinkėj nerengti nieko—da
lyvaukite pas mus.

keitė, daug naujo pastebė- Internationale Galeri joje, 
jau. Labai domėjaus ple-|1095 Madison Ave. (83rd 
čiama Lietuvos statyba. Pa
statai labai gražūs. Plačiai 
pasižvalgiau po Vilnių. 
Parduotuvės visko pilnos ir 
pirkėjų labai daug. Visi 
mano giminės gyvena gra
žiai. Ė-

Daug mums papasakojo 
Amel. Juškevičienė. Ji sakė: 
Lietuvos gyvenimas aukštai 
pakilęs visose srityse. Lie
tuvos jaunimas gražiai ir 
sveikai atrodo. Jie labai 
įdomauja Amerikos jauni
mo kova už taiką ir pro
gresą. Dalyvavome 25-ųjų 
Pirčiupio sudeginimo meti
niu minėjime ir padėjome 
gėlių prie žuvusiųjų pa
minklo. Taipgi aplankėme 
rašytojo Rojaus Mizaros 
kapą Savilionyse ir padėjo
me geliu. '

Paskiaustiab kalbėjo įžy
mioji kovotoja už taiką 
draugė Ksavera Karosienė. 
Ji sakė: 
sėjau tik penkias 
Turėjau progą dalyvauti 
mokyklinio amžiaus vaiku
čių dainų šventėje. Suva
žiavo iš visų rajonų 13,000 
vaikų. Buvo malonu klau
sytis, kaip gražiai jie dai
navo. Jokioje kitoje šaly
je vaikai nėra taip gražiai,

St.) ir tęsis per visą va
sarą.

Svarbu, kad tarp daugy
bės kitų kūriniu, mes pa
rodoje randame ižvmios lie
tuvės dailininkės Natalijos 
J.asiukvnaitės įstatyta du 
aliejinius paveikslus: “Kau
no Senasis Miestas Lietu
voje” ir “Central Park 
New Yorke/’

Galerija atdara nuo 11- 
tos ryto iki 5 vai.: vakaro 
antra dieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais.

Raginami New Yorko ir 
apylinkės 
mylėtojai nepraleisti šios 
progos.

Flushing viešoji mokv- 
la 20 bene bus farptautiš- 
kiansia visnin Amerikoje. 
Ja lanko labai daugelio 
Jungtiniu Tautu darbuoto
ju vaikai. Kai kurię ir ren
giasi tautiškai. Kolumbi
jos respublika turi jų dau-

Harlemo geto gyventojai 
negrai sukilo ir laimėjo. Jie 
griežtai pasipriešino valsti
jos valdžios pasimojimui 
pastatyti jų rajone 28 mili
jonų doleriu pastata. Jie 
sako, kad jiems reikia ne 
tokio valdiško kanceliari
joms pastato, bet gyve
nimui namu. Gub. Rocke
fellers nusileido ir planą 
atšaukė.

Vadinasi, per kovą žmo
nės gali laimėti.

Vladimirovai išvyko 
Lietuvon atostogų
Praėjusį ketvirtadienį ta

rybiniu lėktuvu iš Kennedy 
aerodromo į Tarybų Lietu
va išvyko Irena ir Levas 
Vladimirovai. Tai ju me
tikes atostogos. Bėda ; su 
tomis atostogomis tik tame, 
kad Lietuvoje Levui neduo
da ramybės visokios įstai
gos bei ‘organizacijos. Jos 
nori,. kad jis joms pakal
bėtų arba paskaitą paskai
tytų. O Irena sako, kad jis 
toks žmogus, jog kvietimo 
nepriimti negali. Taip ir 
negauna progos^ gerai pa
silsėti.

Kaip ilgai jiedu viešės sa
vo Tėvynėje? Tikrai pasa- 

nrašomi. Pribūkite iš pat kyti negali, gal apie mėnesį 
ar kiek daugiau.

Reporteris

Rep.
- b % j ‘'

Turėsime talką
Praėjusiame susirinkime 

“Laisvės” direktoriai nuta
rė sudaryti grkžią talka iš- 
maliavoiimui ir išgražini- 
mui Administracijos ir Re
dakcijos kambarių, taip pat 
langu ir durų iš lauko. Yra 
dar ir kitokiu darbelių. Tai 
bus ateinantį šeštadieni, lie
pos 12 diena. Kurie norėtu
mėte ir galėtumėte prisidė
ti prie talkos, esate labai

ryto. Didelis ačiū iš anksto.

lietuviai dailės

Rep.

Lietuvoje aš vie- 
nenkias dienas.

DĖKUI DRG. LIEPIENEI
Praėjusia savaitę wood- 

havenietis M. Liepa pridavė 
maiša savo žmonos švariai 
išskalbtų suvilkėtų baltinių 
“Laisvės” spaustuvės maši
noms valyti. Ir tai jau ne 
pirmas maišas.

Dėkui draugei Liepienei 
už rūpestį! • V

Amatininkai, pajieikodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Džiaudami įdomia 
kelione

I ,DS organ o “Tiesos” 
angliškojo skyriaus redak
torė ir Centro darbuotoja 
Ona Jakštienė atrodo labai 
<wai nusiteikusi ir paten
kinta savo keliu savaičių 
kelione Euronoje. Daug 
matė, daua* vietų aplankė. 
Buvo užsukus, kaip žinia, 
ir i Tarvbu lietu va. Tuo 
didžiuojasi ii ir kiti drau
gai. Ona labai entuziastiš
kai kalba apie priėmimą 
Lietuvoje, kurio susilaukė* 
ii. Amelia Juškevičienė ir 
David Mathis.

Ona čia gimus ir augus. 
Pirma karta apsilankę ios 
tėveliu žemė.ie. Labai džiu
gu, kad ji taip šiltai kalba 
apie Lietuvą ir jos žmones.

Neabejoju, kad Ona savo 
įspūdžius iš šios nepapras
tos kelionės pasidalys su 
“Tiesos” skaitytojais jos 
gabiai redaguojamame sky
riuje. Lauksime!

Rep.

Lienos 2 d. karo priešai 
(daugiausia moterys) už
puolė armiion vyrų šauki
mo centra, jį apgriovė ir su
mankė dokumentus, liečian
čius armiion šaukimą. Tai 
ju konkretus protestas prieš 
Vietnamo karą.

Pereitą savaitę 
republikonai laikė 
kima išrinkiinui pavieto pir
mininko. Kilo riaušės tarp 
Lindsay pasekėjų ir jo prie
šų. Buvo jašaukta policija 
ir mitingas uždarytas be 
rezultatų.

Įžymus vokiečių kbmpozi- 
torius Ričardas Vagneris 
įkaičių 13 laikė laimingu, 
lai jo argumentai: vardas 
ir pavardė (Richard Wag
ner) — 13 raidžių; gimęs 
1813 metais (šios datos 
skaitmenų suma taip pat 
13); metė mokyklą būda
mas 13 metų; parašė 13 
/operų; mylėjo 13 moterų; 
jo titulas “Kapellmeister” 
taip pat buvo iš trylikos 
raidžių. Belieka pridurti, 
kad jis mirė vasario 13, 
1883 metais.

Bronxo 
susirin-

Gitara
Dabar gitara bene popu- 

iariausias muzikinis instru
mentas pasaulyje. Galėtu
me dar pasakyti; kad tai 
vienas seniausiųjų instru
mentu. Senovės egiptiečiai 
turėin muzikini instrumen
tą nabla, labai nanašia i gi
tara. leroglifai pasakoja, 
kad nabla senovės Egipte 
buvo gėrio simbolis. Tačiau 
labiausiai gitara išpopulia
rėjo XVII a. Visa to meto 
grožinė literatūra mini is- 
nanų hibalgus, \dainuojan- 
čius serenadas po savo my
limųjų langais.

Žv m i a u s i šiuolaikiniai 
klasikinės muzikos atlikėjai 
gitara — tai ispanas Andre 
Segonija. jugoslavas Joviči- 
čius,Marija Luiza Anido iš 
Argentinos, anglas Viljam
sas, Sandrejus Karperis iš 
Vengrijos.,

Washingtonas. — Astro
nautas Borman su savo šei
ma išvyko į Tarybų Sąjun
gų devynioms dienoms.

New Yorke per porą sa
vaičių nuo birželio 15 d. 
mirė nuo narkotikų 65 žmo
nės.

Tarp lietuvių
Praėjusią savaitę “Lais

vės” įstaigoje buvo keletas 
svečių užėję, kaip tai:

Iš Lexington, Kentucky,,^ 
atvyko pas savo seserį Wr* , 
švogerį Jonas Kazlauskas 
(mirusio Vinco Kazlausko 
brolis). Jis čia bus pas juos 
(Mr. ir Mrs. Vaičiulius, gy
venančius Cambria Heights 
N. Y.) tūlą laiką, o paskui 
vyks pas savo draugą W. 
Kūliką, Ulster Park, N. Y. 
Linkime jam gražiai pra
leisti laiką.

Brooklynietis Napoleonas 
Kisielius, ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
užėjęs į raštinę, pridavė 
naują prenumeratą į Lietu
vą. Jis sako, kad jo brol- 
duktė labai nori skaityti 
“Laisvę”.

E1 e a o n ra Sungailienė, 
brooklynietė. užėjo su reig, 
kalais į “Laisvę”. Ji daba^ 
vasaros metu, vasaroja La- 
Grangeville, N. Y. Jai labai 
ten patinka.

Viršminėti vyrai svečiai, 
Kazlauskas ir Kisielius, pui
kiai išrodo, nepaisant to, 
kad abu gerokai virš aštuo
niasdešimt. metelių. Svečiai 
atsisveikindami paliko do
vanų:

Jonas Kazlauskas $20.
Eleanora Sungailienė, $5. 
Napoleonas Kisielius, $3. 
Ačiū jiems, ir lai jie il

gai, ilgai gyvuoja!

Pasidavė operacijai “Lai
svės” darbininkas Bill Ma
lin. Jis turi bėdos su nosi
mi. Bet operacija nėra pa
vojinga.

Bill randasi Polly Clinic 
Hospital, ,W. 50th St.,Man-

From Estonia
There is a group of Af

rican women staying at 
the same hotel where we 
are. They were at the peace |ia^an> Lankym(> valandos 
conference in Helsinki and >ęasciieri nuo 2 iki 8 popiet 
name to see the Festival in Mes visas «Laisv5s„ ■ ko. 
Estonia. We have about 8 lektyvas linkime mūsų Bin 
or 9 different national les|aĮmįnffai pergyventi šią. 
in our hotel. One of the ir „re;fai D;inal’ ’
women from Africa was ve- 
ry attractive in her cost 
tume and high hairdo I IŠNUOMOJAME 
talked to her She speaks KAMBARIUS 
perfect English. ~, •

Išnuomojame kambarius
There &reverymanyFin- ^ra^i0j privatiškoj apylin- 

nish people visiting Esto- , prje pieg0 Norin-
nia. In fact they like Esto- praieįstį atostogas, ra- 
i iS0^t^UCh thįt .^e gynite arfoa telefonu skam- 

1S4.i?e1?^ ^U11 binkite po penktos vai. va
in Tallinn by the Finns, kare WALTER BRA- 
costing about 3 million dol- zAUSKAS> 6 Dock Rd>,

I have seen some Japan- Te] 442.464! (49-52)
ese people on the streets 
and others from different------- ---  -------
narts of the world. Ir really PARDAVIMAI 
is an international city — 
our capital Tallinn. Parduodu elektrine mašiną išvaly-

H , mui kanalizacijų už prieinamą kainą -
Weather is just wonder- ~I3O.

rill nnw and thp entire TaWi parduodu drabužiams s<- tul now ana ine ennred5ti spintą, su stalčiais, irgi užpW 
group of US are well and einamą kainą $25. Kai pirkau šiuos 
happy. '

Taipgi parduodu drabužiams 
dėti spinta, su stalčiais, irgi užpff

dalykus, tai brangiai mokėjau. Vis
kas labai gerame stovyje. Prašdjfc 
skambinti: CL 8-6340. (47-50)

.i*.,.




