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KRISLAI
Prisiminė savuosius 
Rūpinkimės LLD reikalais 
Dailininkas N. Petrulis 
A. ir M. Valilioniai 
Ne visiems rūpesčiai

— Ieva Mizarienė —

.šiomis dienomis iš Pitts
burgh o gavome Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centre laiš
ką nuo J. K. Mažuknos, 87 

sekretoriaus. Jis rašo: 
“Petronėlė Paulauskienė, 

anksčiau šiais metais mokė
dama duokles j LLD, pridėjo 
$10 auką Centrui. Štai da
bar rasite $20 ir vėl nuo P. 
Paulauskienės, kuri įduodama 
šiuos pinigus pasakė: ‘Au
koju LLD Centrui prisimini
mui mano mylimųjų — bran
gios dukrelės Onutės, mylimo 
brolio Juozo Miliausko ir jo 
žmonos Skolastikos. Jau pra
bėgo ne vieneri metai kai jie 
ilsisi Lietuviu Tautiškose ka
pinėse. bet aš jų neužmirštu, 
visada prisiminsiu, kol būsiu 
gyva’.”

Dėkoju draugei P. Paulaus
kienei. Koks tai gražus pri
siminimas savo artimųjų, ku- 
rm taip brangino mūsų Drau
giją. '
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Nepasiseke priešams
Čekoslo vaki j o j e

Praga. — Visame kapita- suruošti piketai, bet jie bu- 
listiniame pasaulyje, o prie 
to prisidėjo ir vidiniai prie
šai Čekoslovakijoje, buvo 
dėta didžiausios pastangos 
sukelti Čekoslovakijos liaudį 
prieš savo socialistinę val
džių ir prieš Tarybų Sąjun
ga. Diena pasirinkta rug
pjūčio 21 d.

Pragoję ir kai kur kitur 
kontrevoliucionieriai išė j o 
į gatves ir sukėlė riaušias, 
kurios, žinoma, buvo val
džios sėkmingai numalšin- 
tos. Skelbiama, kad tose 
riaušėse žuvo penki žmonės.

Valdžia iš anksto žinojo 
apie kontr - revoliucionierių 
kėslus ir buvo gerai pasi
ruošusi juos atmušti.

Ryšium su tuo. kapitalis
tinėse šalyse, tarp jų ir 
Jungtinėse Valstijose, prie 
Čekoslovakijos įstaigų buvo

Nepavyko pavogti

vo labai nesėkmingi. Juos 
suruošė įvairių tautų pabė-

Šis kontr-revoliucionierių 
jėgų įstojimas gali būti jų 
paskut i n i s “atsidusimas”. 
Jis parodė, kad priešsocia- 
listinės jėgos Čekoslovakijo
je neturi liaudies pritarimo. 
Jis parodė, kad plačiosios 
liaudies masės eina su savo 
vyriausybe ir partija.

Houston, Texas. — Po 14 
dienų neveikimo per šaltų 
Mėnulio nakties 1 ai- 
kotarpį, seismometras, ku
ris buvo paliktas ant Mėnu
lio Apollo 11 astronautų, 
pradėjo veikti. Šis instru
mentas matuoja žemės ju
desius, tokius kaip žemės 
drebėjimus.

Cambridge, Mass. — Rug- 
piūččio 20 d., 1 vai. ryto, 
Harvard universiteto bibli
otekos saugotojas Widener 
užgirdo dejavimų kieme. Iš
ėjęs rado Vido K. Arų (gal 
lietuvis?) gulintį be sųmo- 
nės, o prie jo gulėjo du to
mai biblijos irlrankiai, ku
riais galima įsilaužti į na
mus bei į dėžės.

Atrodo, kad Aras buvo i z v-
maišų įsidėjęs biblijas. Abu 
tomai sveria po apie 15 sva
rų. Vagis bandė virve nu
sileisti į kiemų, bet nepavy
ko — nėišsilaikė ir krito į 
kiemų.

Sakoma, kad ši Gutenber-

go biblija — 624 lapų, dvie
juose tomuose — buvo at
spausdinta 1450 m. Mainze, 
Vokietijoje. Nežinoma, 
kiek biblijos egzempliorių 
buvo atspausdinta tuo lai
ku, bet manoma, jog buvo 
ne daugiau kaip 200. O da
bar, kiek žinoma, visame 
pasaulyje jų yra 46 kopijos, 
13 jų JAV. Harvardo uni
versitete užsilikusi viena iš 
penkių, kurios yra dar labai 
gerame stovyje, nė kiek ne
sužalotos.

Ši biblija skaitoma ne
įkainuojamu turtu, lygiai 
kaip ir koks brangakmenis.

Sveikiname Spartakiados 
Čempionus!

Lietuvos plaukikų pasiekimai Aukso medaliai 
boksininkams J. Juocevičiui ir V. Bingeliui

* Nugali “Žalgirio” aštuonviete

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................................... $10.00
Kitur užsienyje .................................... 12.00
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 58-ieji

JAV sumažins karines 
jėgas 100,000

Washington. — Gynybos 
sekretorius Melvin B. Laird 
pranešė, kad jis davęs įsa
kymų sumažinti karines jė
gas 100,000 vyrų ir suma
žinti Pentagono biudžetų 
$1,500,000,000 šiais metais.

Laird, kalbėdamas Gyny
bos departamento spaudos 
konferencijoje, pasakė, kad 
čia tik pirmi žingsniai^ o 
manoma sumažinti trimis 
milijonais dolerių šių metų 
budžetų iki birželio 30 d.

San Clemente, Calif. — 
Prez. Nixonas sudarė iš 20 
narių moterų reikalais ko
mitetų (Citizens Advisory 
Committee on the Status of 
Women). Daugiausia į šį 
komitetų įeina politikierės 
ir politinių grupių vadovės.

Raudonasis Kryžius ieško 
6 milijonų dolerių

Washington, D. C. — Rau
donasis Kryžius pranešė, 
kad skelbia nepaprastų va
jų surinkimui šešių milijo
nų dolerių nukentėjusiems 
nuo uragano “Camille’

North Hollywood, Calif. - 
Kad aktoriaus Bob Hope 
dukra ištekėjo, tai nieko 
nuostabaus. Nuostabu tas, 
kad, sakoma, vestuvių po
kylis buvo “mažas?’ tik 400. 
žmonių dalyvavo...

Svirplių antplūdis
Kingsport, Tenn.—-Kings- 

porte ir apylinkėse įsiveržė 
didžiausios armijos svirplių. 
Manoma, kad tai uragano 
“Camille” išdavas — vėjo 
atpūsti.

Smajru. kad mū«u vienmin
tis laikraštis “Vilnis” taip 
stropiai ragina LLD Centra ir 
vigus Draugijos narius kreipti 
d n u iriau dėmesio i Draugija/ 
Man vis atrodė, kad- VLais-* 
vės” redakcija daugiau rašy
davo U D reikalais nei “Vil
nis.” Tikiu, kad nuo dabar 
taip nebus, rašysime visi.

Vilnis” taip

Tr aš noriu 'nasveikinti skulp
torių dailininką Nanol eoną 
Petruli jo šešiasdešimtmečio 
i>ih»lioiau«! profra. Gražu, kad 
T. Lietuvoje neužmirštami to
ki žmones. T TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
anrlovanoio ji garbes raštu.

N. Petrulis nuniešė Romus 
portretą 1959 motais, o 1960 
motnic mano, ir abu šie port
retai randasi mano 
Jįs tainor* nnlindė 
bfftsta 1959 motais, 
tos buvo Dašvtoiu
rūmuose Vilniuje ir nor Ro- 
iaus laidotuves, puošė jo kars
ta.

Sveikinu iš <n1nmn« širdies 
miela drauda dailininką skulp
torių Napoleona Petrulį.

Nixonas priims Jolinsonus
San Clemente, 

Prezidentas Nixonas ruošia 
nepaprastų puotų buvusiam 
prezidentui Johnsonui jo 
gimtadienio .' proga, kuri 
įvyks rugpjūčio 27 d. • 

' Johnsonas su žmona at
vyks pas Nixonu pietum, o 
paskiau visi skris lėktuvu į 
Redwood Parką prie Eure
ka, Calif., kur bus atidary
mas Redw'ood National par
ke vietovės užvardytos La
dy Bird Johnson Grove, pa
garbai Johnsonienei.

Calif. — Neregys užmušė žmoną
Detroit. — John Boggan, 

69 metų, neregys per 15 me
tų, užgirdo triukšmą kori
doriuje. Pasįkęlė iš lovos 
du kartu šovė ir pataikė į 
žmoną.

namuose.'
— I
K O 1 A 11 S 
Tas bius- 
Saiun<*ns

RusrniūČio 11 d. ciiėio 50 
vedybinė sukaktis ilga

mečiams pažangaus iudėiimo 
dnivviams Al. ir Margaretai 
Vnlilinniams. kuri^ gvvena 
Fort T audordale. EI a. Pažįs
tu abu draugus VaUlionius 
nėr ilgus motus ir. nepaisant, 
kur iie gvveno nepaisant, ko
kiame darbe re duona sau 
nelnS. visuomet rado laiko 
judėjime dalyvauti. Marga
rita. kuri dar visai jaunutė 
būdama dalvvavo a k t v v ia i 
Prnoklvne kriaučių unijos ko
vose. dabartiniu laiku daug 
dirba “Laisvės” valuose.

Štai, kad ir dabar. Bera
šant šia žinia, atėio laiškas iš 
Valilioniu su dviem čekiais nn 
$80 — vienas čekis “Laisvei.” 
o kitas literatūros Draugijos 
knvoni fondui. Dėkojame, 
j^glausiu metu ir stiprins 
sveikatos jums abiem, mieli 
draugai.

Paskirti penki nauji 
ambasadoriai

San Clemente, Calif. — 
Prezidentas Nixonas pasky
rė į ambasadorių postus pen
kis diplomatus. Graham A. 
Martin vyks į Italiją, Doug
las MacArthur (generolo 
MacArthuro giminaitis) — 
į Iraną, Vincent' de Rolet — 
į Jamaicų, Robinson Mcll- 

pasauliniam jaunimo ir vaine — į Kenyų, (Rytų Af- 
studentų akcijos kampani-rikoje), John Patrick Walsh 
joj už laimėjimų vietnamie---- į Kuwait.

čiams jų kovoje už laisvę ir 
taikų.

Ryšium su šia kampanija 
įvyks pasaulinė jaunimo ir 
studentų konferencija Hel
sinkyje, Suomijoje, rugpjū
čio 23-27 dienomis.

Sakoma, kad dalyvaus 
daugiau kaip tuzinas orga
nizacijų iš, JAV.

Jaunimas už Vietnamą
Budapeštas. — Daugiau 

kaip 200 jaunimo ir studen
tų organizacijų dalyvauja

Berkeley, Cąlif.—Dr. Ot
to Stern, 81 metų, laimėjęs 
Nobelio dovanų už fizikų 
1943 metais, mirė rugpiū- 
čio 17 d. nuo širdies atakos.

Sakoma, kad dabartiniai lai

kai sunkūs — daug visokių 
tarptautinių ir tautinių įvykių. 
Kiekvienas žmogus, užimantis 
atsakingų visuomeninį postų, 
turi jausti .pulsų ne tik savo 
šalies, bet ir viso pasaulio. Nė
ra jau dabar laiko nuobo
džiauti.

Bet argi iš tikrųjų taip? 
štai skaitau žinių apie prezi
dentų Nixonu. Jis per ketu
rias dienas paeiliui “golfina,” 
o vėliau per radijų girdėjau, 
kad dar pridėjo dvi dienas 
prie tų keturiu. Kas tik kada 
nors “golfinęs”, žino, kad tai 
penkių-šešių valandų žaismas.

Gal ir gerai, kad preziden
tas suranda laiko ir pažaisti...

Lietuvos pasiuntiniai ša
lies profsųjungų IX sparta
kiadoje pasiekė dar keletu 
gražių pergalių. Pirmų kar
tų čempionės vardų Mask
voje plaukikų varžybose iš
kovojo kaunietę Lilija šei
ny te. .. Tai b en e < svariau- 
riausia šios septyniolikame-, 
tės moksleivės pergalė jos 
sportiniame kelyje. Antrų 
sidabro medalį iškovojo< V.. 
Tiknius. 200 metrų plauki
me nugara užėmęs antrųjų 
vietų, o bronzos medalį — 
vilnietė V. Burkauskai t ė, 
finišavusi 200 metrų plauki
me krūtine trečia.

Sveikiname ir aukso me> 
dalius iš Uljanovsko parsi- 
vežančius Tarybų Lietuvos 
odinės pirštinės meistrus — 
vilnietį Juozų Juocevičių bei 
kaunietį Vytautų Bingelį. 
Jie tapo profsųjungų, spar

takiados čempionais. Beje, 
V. Bingelis šį vardų iškovo
jo jau antrųjį kartų.

LTSR boksininkai varžy-

Nušauti trys Izraelio lėktuvai
•*r-------

Tel Aviv. — Izraelio ats
tovai pranešė, kad laike 20 
minučių mūšio

a----------------------------------
Washington. — Tanzani-

prieš egip- joje rasta kaukolė apie dvie- 
bose Uljanovske komandi- Suez
nėję įkaitoje užėmė tre
čiųjų vietų, atsilikdami tik 
nuo Ukrainos ir RTFSR 
rinktinių.

Velikaja upės vandens 
trasose Pskove spartakia
dos akademinio irklavimo 
varžybose nugalėjo “Žalgi
rio” aštuonvietės irkluoto
jai — TSRS nusipelniusio 
trenerio R. Vaitkevičiaus 
suburta įgula — yrihinkas 
Ž. Jukna, A. Bagdonavičius, 
V. Šterlikas, A. Chaminas, 
L. Subačius, V. Briedis, D. 
Vi j eikis. J. Jagelavičius ir 
vairininkas J. Lorensonas. 
Trijų kitų Lietuvos valčių 
įgulos tapo prizininkėmis.

(“Tiesa”)

Kanalo, egiptiečiai suėmė 
viena Izraelio lakūnų, kuris 
parašiutu nusileido.

Egiptas pranešė, kad nu
šovė tris Izraelio lėktuvus, 
tuo laiku. . <

Gulfport. Miss. — Uraga
no “Camille’’ nuostoliai vis

jų milijonų metų senumo. 
Bent taip nustatė moksli
ninkai.

Kiesingerio fašistinė 
praeitis

Bona, V. Vokietija.—Va
karų Vokietijos premjeras 
Kurt Georg Kiesinger tu-dar auga kaip gyvybių pra- . ^gpiūčio 27 d

radimu, taip ir nuosavybių „ac;oaVvH aniraavn nani5. 
nuostoliais. O pats uraga
nas, pavirtęs į audrų, dar 
daugiau pridarė nuostolių 
Tennessee, Kentucky, West; 
Virginia ir Virginia valsti
jose.

Prašo 35 milijonų daugiau 
pašalpos

Washington, D. C.— Penn
sylvania Central Railroad 
kompanija prašo leidimo iš 
Transport a c i j o s Departa
mento pakelti subsidijų nuo 
12.9 milijono iki 47.9 milijo
no dolerių eksperimentui 
greito traukinio tarp New 
Yorko ir Washington©. Šis 
eksperimentinis trauk i n y s 
numatomas leisti iki 120 
mylių į valandų, o tam rei
kia labai tiesių bėgių. Ki
taip, gali įvykti baisių ava
rijų.

Indija išrinko Giri 
prezidentu

New Delhi, Indija. — V. 
V. Giri išrinktas Indijos 
prezidentu. Jis 75 metų, bu
vęs unijistas ir darbo mi
nistras. Tai skaitoma di
džiausiu laimėjimu premje
rei Indirė Gandhi, o didžiau
sia gėda Kongreso Partijos 
senosios gvardijos pareigū
nais. Jie buvo išstatę sa
vo kandidatu buvusį parla
mento narį.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Aviacijos šventė

Vilnius. — Prieš praėju
sį sekmadienį tūkstančiai 
vilniečių susirinko į sklan
dymo aikštę, kur įvyko 
aviacijos šventė, skirta TS
RS oro laivyno dienai pa
minėti. Jų atidarė Lietuvos 
LDAALR komiteto pirmi
ninkas Generolas - Majoras 
Žiburkųs. Susirinkusius su 
šventę pasveikino Lietuvos 
civilinės aviacijos valdybos 
viršininkas Batalovas.

Su valstybinėmis vėliavo
mis praskrenda TSRS spor
to meistrai Antanas Arba- 
čiauskas, Zenonas Brazaus
kas, Jonas Sukackas. Vienas 
po kito aukštų meistrišku
mų demonstruoja parašiuti
ninkai. Jų tarpe savo asme
ninėje įskaitoje turintys 900 
ir daugiau šuolių TSRS 
sporto meistrai Algis Gruz
dys, Borisas Sesernikovas, 
Ona Gudelienė, Dana Šlai- 
taitė, kandidatai į sporto 
meistrus Magdalena Malys- 
ko, Gintas Gruzdys ir kiti.

Ypač sudėtingų sklandy
mo technikų žiūrovams de
monstravo sklandytojai vil-

niečiai TSRS sporto meis
trai Kazys Cicėnas, Algima 
Krizanauskaitė, Saulius 
Burneika,x Zigmas Polinaus- 
kas. Kauniečiai sporto mei
strai Jonas Kavaliauskas, 
Jonas Bagdonas, Pranas 
Vinickas.

------------— ir
Baigėsi Vengrijos Paroda

" Vilnius. — Uždaryta Ven
grijos Chemijos ir Labora
torijų įrengimų paroda, ku
ri 10 dienų veikė Vingio 
Parke.

Liaudies Meno švente
Kretinga. — Graži tradi

cija įsigalėjo pas Žemaičius. 
Jau kelinti metai iš eilės šio 
krašto Liaudies Menininkai 
susirenka kuriame nors Že
maitijos mieste, surengia 
bendrų parodų, pasidalija 
kūrybiniais planais.

Šį kartų tokia šventė sep
tintoji iš eilės. ?

Buvo rimtai susirgęs 
Antanas Juršėnas

Vienas argentiniečių rašo 
iš Buenos Aires miesto 
draugam Feiferiam Wood
haven, N. Y.:

šių metų liepos 24 d. Ta
rybų Sąjungos konsului Bu
enos Aires, Argent i n o j e, 
Antanui Juršėnui ištiko 
širdies smūgis. Jis buvo pa
guldytas į Homero sanato
riją, Buenos Aires.

Sulig paskutinių žinių, 
konsulas A. Juršėnas jau
čiasi geriau.

A. Juršėnas jau keletą 
metų eina konsulo pareigas 
Argentinoje ir yra labai po
puliarus pažangiųjų bei ki
tų lietuvių tarpe.

Linkime konsului Antanui 
Juršėnui greitai pasveikti ir 
vėl tęsti atsakomingą diplo
matinį bei visuomeninį dar
bą. ;

pasisakyti apie savo naciš
kų praeitį. O tai bus kaip 
tik viduryje Vakarų'Vokie- 

I rijos rinkimų kampanijos. 
Kiesingeris įstojo į Nacių 
partijų 1933 metais ir dir
bo pas Ribbentropų užsie
nio reikalų tarnyboje.

Liaudies Dailės Diena
Kretinga. — Čia suvažia

vo daugiau kaip 200 Liau
dies menininkų — medžio)

drožėjai, audėjos, mezgėjos, 
keramikai, gintaro, metalo 
meistrai, tapytojai. Drauge 
su kretingiškiais šventėje 
dalyvavo Telšių, Raseinių, 
Skuodo, Šillalės, Šilutės ra
jonų. Klaipėdos ir Palangos 
miestų menininkai.

Antanas Vaivutskas

“Vilnies” redaktoriaus 
viešnagė

Vilnius.—“Tiesos” redak
cijoje lankėsi brangus sve
čias iš Jungtinių Valstijų. 
T a i Chicagos “Vilnies” 
dienraščio vienas redakto
rių Stasys Jonas Jokubka, 
šiuo metu viešintis Lietuvo- 
je. . '

Svečias papasakojo, kad 
jau paviešėjo Druskinin
kuose, Trakuose ir kitur. 
Įdomiai pakeliavo po mūsų 
sostinę. Lydimas savo bičiu
lio dailininko B. Motuzos, 
aplankė Paveikslų*galerijų, 
Parodų rūmuose veikiančių 
estų taikomosios dailės pa
rodų, Ateizmo muziejų, Dai
lės muziejų ir kt. Mūsų sve
čiui didelį įspūdį padarė 
Vilniaus senamiestis, o taip 
pat ir naujieji Vilniaus gy
venamieji kvartalai, dideli 
statybos užmojai.

S. J. Jokubka labai išsa
miai ir įdomiai pasakojo 
apie JAV lietuvių 

pažangųjį
veni

nių, pažangųjį judėjimų. 
Pailiustruodamas gausiomis 
detalėmis, jis papasakojo, 
kaip dirba pažangioji lietu
vių spauda Chicagoje ir 
New Yorke.
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Ir jis pakeitė nusistatymą
MR. AVERELL HARRIMAN laikomas vienu seniau

sių ir įžymiausių Amerikos diplomatų. Dar taip neseniai, 
būdamas prezidento Johnsono specialiu ambasadoriumi 
ir pasiuntiniu pasiekti Vietname “garbingą taiką” per 
derybas Paryžiuje, jis sušilęs gynė ir palaikė adminis
tracijos politiką.

Bet dabar jis jau kalba už baigimą šios agresijos 
prieš Vietnamo liaudį. Jis jau sako, kad mūsų preziden
tas Nixonas tiktai kalba apie baigimą karo, bet faktinai 
nieko nedaro jam baigti. Antai, šiomis dienomis buvo 
šiek tiek “sušvelnėję” mūšiai Pietų Vietname, kas davė 
Amerikai gerą progą rimtai derėtis dėl konflikto likvi
davimo, bet mūsų vyriausybė nepasinaudoja ta proga. 
Todėl karas tebeeina visu įtūžimu, todėl Paryžiaus 
derybos nesijudina iš vietos.

Labai gerai, žinoma, kad Mr. Harrimanas pakeitė 
savo nusistatymą ir jau savo balsą prideda prie tų, ku
rie rimtai siekia šią skerdynę užbaigti. Jo kritiški pa
reiškimai apie mūsų vyriausybės politiką Pietų Vietna
me perteleviziją yra labai svarbūs ir reikšmingi. Reikia 
tikėtis, kad jis, pradėjęs reikalauti karą baigti, nesustos 
vidurkelėje, kad savo reikalavimą jis kels tose vietose, 
kurios kitiems šio karo priešams yra sunkiai pasiekia
mos. “Sunkiai” ta prasme, kad daugelis eilinių ameri
kiečių dar vis nepasiruošę priimti kad ir aukščiausią 
tiesą, skelbiamą “radikalų” ir “liberalų”. Mr. Harrima- 
nui gi niekas negali primesti nė palšiausio radikalizmo.

Vienuolika milijonų “mažiau!”
DAR nebuvome turėję tokio suraminimo ir padrą

sinimo, kokį susilaukėme iš mūsų sostinės. Jį mums iš
kepė Cenzo Biuras (įstaiga, kuri kartas nuo karto su
skaito šalies gyventojus). Jis ragina mus džiaugtis, kad 
šiandien mūsų šalyje mes jau turime čielais 11 milijonų 
mažiau skurdžių, negu turėjome prieš aštuonerius metus.

Biuras sako: Jeigu 1961 metais yisi 22 gyventojų pro
centai buvo laikomi skurdžiais, tai šiandien tokių yra 
belikę tiktai 13 procentų. Tai reiškia, girdi, kad šian
dien tokių skurdžių mes beturime dvidešimt penkis mi
lijonus ir keturis šimtus tūkstančių.

Šios stebuklingos išvados Biuras priėjęs bežiūrė
damas į mūsų pajamų pakilimą. Bėda tik tame, kad ši
tie iš Cenzo Biuro galvočiai ar, geriau, sukčiai pamiršo 
pažiūrėti į nesvietišką visko pabrangimą per tą patį lai
kotarpį. Doleris kitas daugiau kišenėje nieko nereiškia, 
jeigu nuėjus į krautuvę beveik dvigubai daugiau jų 
reikia palikti.

Ponai galvočiai galėjo savo apskaičiavimo veidmai- 
T nystę pamatyti nors tik viena akimi pasižiūrėję į padė

tį mūsų New Yorke. Jie būtų pamatę arba suradę, kad 
šiafne mieste mes jau turime visą milijoną žmonių, ku
rie badu numirtų, jeigu negautų iš valdžios pašalpos. 
Kas aštuntas ar septintas gyventojas jau gyvena iš pa
šalpos! Ir gyvena, žinoma, pusbadžiai. Per tuos pasku
tinius aštuonerius metus čia tų skurdžių armija ne tik 
nesumažėjo, bet dar keliais šimtais tūkstančių paaugo. 
O mūsų New Yorkas nėra jokia išimtis. Kai kuriuose 
kituose miestuose padėtis dar baisesnė, skurdžių pro
centas dar didesnis.

PRIEŠ TOKĮ ŽMONIŲ 
APIPLĖŠIMĄ

Pažangiečių la i k r a š t i s 
“Daily World” rugp. 19 d. 
davė vedamąjį “The Blue 
Cross Outrage” (Mėlynojo 
Kržiaus Smurtas).. J ame 
griežtai pasmerkiamas New 
York Valstijos Apdraudos 
Departamento leidimas Mė
lynajam Kryžiui pakelti ap
draudos kainą nuo 30 iki 65 
procentų. Laikraštis nuro
do, kad nuo 1964 metų ap
draudos kaina pakelta 90 
procentų.

“Tuo tarpu,” sako dien
raštis^ “milijonų žmonių 
padėtis darosi vis despera- 
tiškesnė, vis siaurinant me
dicininę pagalbą. Antai, New 
Yorke 200,000 vargšų iš
mesta iš Medicaid su liepos 
1 d., kai buvo nustatyta, 
kad šeima iš keturių na
rių, turinti $5000 į metus 
pajamų, ,negali gauti medi
cininės pagalbos nemoka
mai. Pirmiau negaudavo 
tik tos šeimos, kurios tu
rėdavo pajamų $5,300 per 
metus.”

“Daily World” pabrėžia, 
kad “būtinai ir skubiai rei
kalinga žmonių sveikatos 
apsaugai vienoda visos ša
lies mastu sveikatos ap- 
drauda.. Pereitą mėnesį Se
nate Special Committee on 
Aging pokomitetis išdirbo 
pasiūlymus, kurie verti rim
to darbininkų judėjimo dė
mesio. Darbininkų judėji
mas turėtų pateikti sveika
tos apsaugos programą, ku
ri pavaduotų dabartinę ne
pakankamą sistemą su jos 
plėšikiška kaina ir korup
cija.”’

Gaila, kad mūsų darbi
ninkų judėjimas tuo nepasi
rūpina. Tokią visos šalies 
mastu sveikatos apdraudos 
programą turėtų išdirbti ir 
paskelbti AFL-CIO vadovy
bė ir sutelkti plačiausias 
liaudies mases kovai už jos 
pravedimą.

atsišaukimas į bulvių au
gintojus, kad jie auginamų 
bulvių perteklių sunaikin
tų, skamba lyg koks para
doksas (nesąmonė).”

Ne tik skamba, bet ir yra 
paradoksas. Dar daugiau: 
tai beprotybė. Bet tai be
protybė visos šios kapita
listinės sistemos, už kurią 
to laikraščio redaktoriai 
guldo galvą. Jie plūsta tuos,, 
kurie norėtų tą beprotybę 
pašalinti, pakeisdami kapi
talizmą socializmu.

Žilos senovės tyrinėtojų 
darbai

orga-

Prasminga žemes reforma
ŠIUO tarpu mūsų komercinėje spaudoje mažai te

rašoma apie Lotynų Amerikos Peru Respubliką. O ten, 
pasirodo, vyksta kas nors naujo ir svarbaus. Iš vėliau
sia pasirodžiusios žinutės sužinome, kad naujoji Peru 
vyriausybė pradėjo vykdyti plačią ir prasmingą žemės 
reformą. Antai šiaurinėje šalies provincijoje valdžia 
paėmė iš privatiškų kapitalistinių kompanijų devyniaš 
milžiniškas plantacijas ir atidavė žemdirbių kooperaty
vams. Dvi plantacijos priklauso Jungtinių Valstijų ka
pitalistinėms firmoms. Tai nepatiks Amerikos kapita
lo interesams.

Tiesa, plantacijų savininkams žadama už jas užmo
kėti bėgyje 20 metų iš kooperatyvų pajamų. Bet labai 
abejojama, ar žemdirbiai tą pažadą ištesės. Pavargs 
mokėję ir nutrauks. +

PIKTAI PUOLA 
AMERIKOS 
STUDENTIJĄ

Chicagos marijonų
nas (rugp. 15 d.) pašventė 
visą vedamąjį išniekinimui 
Amerikos studentų organi
zacijos “Students for De- 
mokratic Society.” Pripasa
kojęs visokių nesąmonių, 
redaktorius šaukia:

“Lietuviškųjų šeimų tė
vai, mokytojai, jaunimo or
ganizacijų vadovai turi pla
čiau tais klausimais ap
šviesti mūsų jaunimą, kad 
jie būtų pasiruošę tokiems 
SDS ir panašiems atsikirs
ti prieš jų raudonai dažy
tas propgandines viliones 
ir atstumtų pastangas 
įtraukti juos į sūkurius tų, 
kurie skelbia demokratiją, 
b įsijungia tironiškos 
spaudos tarnybon.”

NE TIK SKAMBA 
BET IR YRA

prie

Visi “šnipai”, kurie prieš juos
Iš Saigono praneša, kad ten šiomis dienomis buvo 

pravestos plačios ablavos prieš militarinės klikos opo- 
' nentus valdžios aparate. Sulaikyta daugiau kaip 100 

žmonių. Kai kurie iš jų buvę gan aukštose vietose. Visi 
jie paskelbti Pietų Vietnamo Laikinosios Revoliucinės 
Valdžios (Liaudies Fronto) “šnipais”

Bet, žinoma, tai militaristų priemonė susidoroti su 
savo oponentais, kurie, matytu darbavosi karui baigti. 
“The N. Y. “
“Niekados pirmiau kare nebuvo tiek daug žmonių kai- 

- tinami šnipinėjimu”.

. Times” korespondentas B. D. Ayres sako:

O KĄ MANO MŪSŲ.........
“TĖVELIAI”?

Kunigas1 Juozas Prunskis 
“susižavėjo” šveicarų teolo
gu prof, kunigu Hans Ku- 
eng. Jis esąs ir modernus, 
ir pažangus, ir įžvalgus. Jis 
taip pat yra “gyvumu pul
suojančio stiliaus rašyto
jas,” kuris savo knygoje 
“Truthfulness: the Future 
of the Church” siūlo gilias 
reformas katalikų bažny
čios bizniui išgelbėti. Da
bartiniu keliu klumpoda- 
ma, katalikų bažnyčia su
byrės !

Pagal kun. Prunskį, kun. 
Kuengas skelbia:

Taigi, absoliutinė, autori- 
tatyvinė ir dažnai totalitari
nė sistema turi užleisti vietą 
tikrai tvarkai laisvėje, hier
archinė galybė—turi būti pa
keista nuoširdžiu tarnavimu 
bažnyčiai, klerikališkas des
potizmas turi būti (perkeistas 
į dvasinį vadovavimą, siauru
mas turi užleisti vietą atviru
mui visai realybei, nepasitikė
jimas turi užleisti vietą gar
bingam bendradarbiavimui ir 
brangi namam priklausomu
mui nuo krikščioniško subren
dimo.

Jis, girdi, taip pat reika
lauja, kad katalikų bažny
čia keistųsi ir keistųsi, nes 
“tik besikeisdama, ji išliks 
tuo, kuo ji yra” ir t. t.

Bet ką apie tokius šio 
“įžvalgaus” šveicaro moky
mus galvoja lietuviško jį 
dvasininkija? Ką galvoja 
pats J. Prunskis, arba pre
latas Jonas Balkūnas?

Kaip žinia, jie tebesilaiko 
senosios “vieros,” būtent, 
kad klebonas yra viskas, o 
parapijiečiai yra tik tam, 
kad jam tarnautų ir jį liaup
sintų. Lietuviškoji kunigija 
galvą tebeguldo už reakci
ją, atsilikimą. Ji priešinga 
net tokiai menkutei katali
kų bažnyčioje reformai, 
kaip leidimui kunigams 
tuoktis ir turėti šeimas.

Pagal kun. Kuengą, tokie 
kunigai, kurie kovoja prieš 
keitimąsi, yra katalikų baž
nyčios priešai, nes jie ne
nori, kad “bažnyčia gyven
tų.”

Chicagos menševikų dien
raštis (rugp. 18 d;) veda
majame kalba apie esantį 
mūsų Amerikoje bulvių per
teklių ir Nacionalinės far- 
merių organizacijos ragini
mų “maždaug apie keturis 
nuošimčius auginamų bul
vių užarti, atseit, sunaikin
ti.” Baigia taip:

“Kai tiek daug kalbama 
apie skurdų ir milijonų 
žmonių blogą mitybą, tai 
tas farmerių organizacijos

DRAUGŲ LIAUDIEČIŲ 
LINKĖJIMAS

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” sako:

Šią vasarą lankosi Lietuvo
je daug turistų iš viso Ameri
kos kontinento. Pažymėtina, 
kad daugiausia turistų suda
ro jau po antrojo kaito atvy
kusieji išeiviai. Kaip nesisten
gė -vlikininkai atgrąsyti juos 
nuo lankymosi Lietuvoje, bet 
nieko iš to neišėjo.

Tuom pat sykiu Kanadoje 
ir JAV lankosi nemažai Lie
tuvos turistų. Vieni atvyksta 
pas gimines, kiti šiaip pasi
dairyti. Gerai, kad jie pamato 
šias šalis. Ne tik arčiau su
sipažįsta su emigracijoj gyve
nančiais tautiečiais, . bet ir 
pamato daugiau pasaulio. Ga-

Pusantro tūkstančio eks
ponatų pernai papildė Ta
rybų Lietuvos Istorijos- Et
nografijos muziejaus fon
dus. Ypač pasisekė arche
ologams. Jie visą žiemą 
tvarkė ir tyrinėjo vasaros 
ekspedicijų metu surinktą 
medžiagą. Apie archeologų 
darbą korespondentas pa
prašė papasakoti muziejaus 
archeologijos skyriaus ve
dėję Bronę Tautavičienę.

Korespondentas: Kokie 
pernai į muziejų patekę ra
diniai seniausi?

B. Tautavičienė: Ir se
niausieji ir patys vertin- 
giausieji dabar yra 4-5 
tūkstančių metų. Tai Šven
tosios stovykloje rastos 
įvairios ornamentuotų puo
dų šukės, gintaro, kaulo, 
titnago ir medžio dirbiniai. 
Tai Baltijos pakrančių žve
jų naudoti buities rakandai 
ir įnagiai. Jie pasakoja apie 
čia gyvenusių žmonių bui
tį, jų užsiėmimą, prekybą 
ir palyginti aukštą kultūrą.

Korespondentas: Kuo įdo
mūs “jaunesni” radiniai?

B Tautavičienė: Pavyz
džiui, Akmenių ir Perkūniš- 
kių pilkapiuose (Kelmės ra
jonas) surasti mūsų eros 
pradžios geležiniai įrankiai,! 
žalvariniai papuošalai. Į ar
cheologų rankas pateko III 
amžiaus žalvarinis smeigtu
kas su grandinėlėmis. Jis 
surastas Ančiškio senkapy
je (Kėdainių rajonas). O 
Rūdiškių apylinkėse aptik
ta unikali žalvarinė ažūrinė 
saga, papuošta raudona 
emale. Rūdiškių senkapyje 
radome ir į V-VII amžių ge
ležinių kirvių, piautuvų, pei
lių, ietgalhjj; įvairių žalva
rinių papuošalų. Jie padėjo 
atkurti to meto gyventojų 
buitį ir papročius.

Daugiausia medžiagos su
sikaupė iš X - XIII amžių. 
Vertos dėmesio moteriškos 
kepuraitės, padengtos žal- 
vario grandinėlėmis, pa
puoštos klevo formos gran- 
delėlėmis. Tokias kepurai
tes X-XII amžiuje nešiojo 
žemaitės. Kasinėjant Joniš
kio apylinkėse, rasti penki 
kalti spiraliniai XI-XII am
žių sidabro lydiniai. Tai jau 
trečias toks lobis. Lankyto
jui jie įdomūs tuo, kad lei
džia spręsti, kokie buvo se
niausi “pinigai” mūsų kraš
te.

Koresp o n d e n t a s: Kas 
jums talkininkauja?

B. Tautavičienė: Mūsų 
geriausi padėjėjai—mokyk
lų kraštotyrininkai: moky
tojai ir moksleiviai. Štai ir 
pačius vertingiausius eks
ponatus padovanojo mums 
talkininkai: žalvarinį smeig
tuką — Ramygalos viduri- 
n ė s mokyk 1 o s mokytoj a 
pensininkė Malvina Kielai- 
tė, ažūrinę sagę — Rūdiš-

kių aštuonmetes mokyklos 
kraštotyrininkai. S p i ra 1 i- 
nius sidabro lydinius gavo
me iš Joniškio vidurines 
mokyklos. Už šiuos vertin
gus eksponatus mes jiems 
labai dėkingi. Šiais metais 
tyrinėsime K u p iš k i o ar 
Anykščių rajonuose esan
čius senkapius.

Italijoje dideli 
streikai

Roma. — 45,000 darbinih- 
kų iš 80 tekstilės fabrikų 
išėjo į streiką Milane ir 
apylinkėje, priversdami 
darbdavius pasirašyti su
tartį. pratęsiant darbinin- . 
kams įvairias teises ir su
teikiant moterims geresnes 
darbo sąlygas. Moterys su
daro šioje industrijoje dar
bininkų daugumą.

IŠ LAIŠKŲ
Montevideo, 1969 m. bal. 30 timą pažintį su tais garbin

gais ir tavo taip mylimais 
Druskininkais.Gerbiamieji draugai,

Labai nuoširdžiai 
Jums, kad rūpinatės 
per daugelį metų ir 
mus čion tolimąjam Urug
vajuje ir visuomet parėmėte 
ir remiate išleidimą mūsų 
kultu r i n i o, progresyvinės 
idėjos darbininkų laikraš
čio “Darbas”, kuris tarnau
ja ir Brazilijos lietuviams.

Mes stengiamės ir kol 
kas išleidžiame reguliariai, 
bet, matyt, paštuose kur 
nors dingsta — užtatai gau
nate nereguliariai, arba vi
siškai negaunate. Norime 
ir turime dar daug energi
jos ir toliau tęsti šį darbą, 
kad neužgestų ir nepranyk
tų lietuvybė svetimtaučių 
tarpe. Mums yra labai svar
bus ir didelis reikalas pa
laikyti lietuvišką dvasią 
mūsų jaunimo tarpe ir tar
pe jųjų skiepinti mūsų bo
čių meną, kultūrą ir litera
tūrą — juos, išmokslinti ir 
pratinti kalbėti ir galvoti 
tikrai lietuviškai.

Bet tas. viskas nepriklau
so vien ;tįk nuo‘triūsų pusės, 
bet ir nuo Jūsų, visų geros 
valios dorų lietuvių. Kaip 
jau girdite, kad mes čionai, 
šiais laikais, pergyvename 
didžiausią ekonominę krizę 
ir todėl jūsų parama mums 
labai reikalinga.

Nuo širdies dėkojame vi
siems geriems lietuviams 
Šiaurės Amerikiečiams už 
suteiktas paramas praeity
je, — tikimės ir laukiame 
taip pat ir ateityje, kad mū
sų nepamiršite.

Šiuomi ir baigsiu su ge
riausiais linkėjimais Jums 
visiems draugai rėmėjai, 
daug sėkmės darbuose už 
'taiką, Demokratiją ir už 
Žmonijos progresą. Visiems 
linkiu daug Jaimės, sveika- 
ir pasisekimų.

Daug labų dienų visiems! 
Draugiškai: S. Rasikas

PASTABA: Aukas reikia 
siųsti tiesiai šiuo adresu:
“Darbas”

Casilla De Correo 845
Montevideo, Uruguay 

“Foreign Money Order” rei
kia išpirkti vietiniame paš
te.

ačiū 
taip 
apie

Rugpiūčio 9 d., 12:30 vai. 
po pietų, mirė mano brolio 
Motiejaus Bačėno dukters 
(Antaninos Bačėnukės) 
vyras, o mano geras dr^ų^ 
gas, Steponas B. Laugeman, 
72 metų amžiaus.

Rugpiūčio 13 d., 10:30 vai. 
ryto buvo palaidotas St. Jo
seph Cemetary.

Liko žmona, du sūnūs, 
viena dukra, du dėdės ir 
daugiau giminių ir artimų
jų

Tai mūsų namuose buvo 
daug ašarų išlieta, daugiau 
negu jūsų Hudson upėje 
vandens yra...

Antanas Bačenas
Bexley, Ohio

'P. S. Prie pirmos progos 
parašysiu į “Laisvę” ne tik 
apie mano numylėtus Drus
kininkus, bet ir plačiau apie 
savo atostogas Lietuvoje.

—Ieva

li rasti šį tą gerą ir savo kraš
te įvesti.

Dažnesni susitikimai gal 
kiek sumažins nesuti kimus 
lietuvių tarpe.

Visi mes pažangiečiai to 
linkime ir trokštame. Deja, 
lietuviškieji reakcininkai šį 
lankymąsi vienų pas kitus 
siekia panaudoti, piudymui 
Amerikos lietuvių vienų 
prieš kitus ir jų kurstymui 
prieš Lietuvą. Tik džiugu, 
kad tos jų pastangos nekaip 
jiems sekasi. Jų eiliniai pa
sekėjai vis daugiau domisi 
Lieuvos gyvenimu ir muo- 
širdžiai sutinka čia atvyks
tančius žmones iš Lietuvos.

Gerbiama drauge Ieva Mi- 
zariene:

... Aš esu labai daug gir
dėjęs apie tuos garsiuosius 
Druskininkus, kur pati pra
leidai kiek laiko šią vasarą, 
bet nieko nežinau, kaip ta 
vieta ir visa apylinkė atro
do. Ar lygūs laukai, ar kal
nuoti laukai, ir iš kur tas 
Druskininkų stebukling a s 
vanduo ateina? Ar tai iš 
po kalno upelis, ar stačiai 
iš žemės traukiamas van
duo su vamzdžių pagalba?

Būk tokia gera parašyk 
per “Laisvę”. Lai visi “Lais
vės” skaitytojai sueina į ar- skaito.

Naujos knygos
A. Žukausko poezijos 

rinktinėje “SUNKUS 
DŽIAUGSMAS” spausdina
mi jo geriausieji eilėraščiai, 
parašyti įvairiais gyvenimo 
laikotarpiais. Dalis jų skel
biama pirmą kartą.

“ŽVELGIU Į TOLIUS”— 
tai revoliucionierės pogrin- 
dininkės M. Meškauskienės 
atsiminimų knyga, kurioje 
randame daug įdomios me
džiagos apie Lietuvos Ko
munistų partijos pogrindi
nę veiklą.

Mažos balkarų tautelės, 
gyvenančios Kaukazo kal
nyne, poetas K. Kulijevas 
savo lyrikos rinktinėje “SU
ŽEISTAS AKMUO” apdai
nuoja žmogaus taurumą, 
gamtos grožį, rūščias sun
kių išbandymų dienas.

Bulgarų rašytojas L. Dilo- 
vas romane “MENU TĄ 
PAVASARĮ”, vaizduoja da
bartinio jaunimo gyvenimą.

Šių dienų garsus meksi
kiečių rašytojas K. Fueg- 
teses romane “ARTEMITO 
KRUSO MIRTIS” rodo, 
kaip milijonierius, kopia į 
visuomenės viršūnes.

Knygoje “UŽSIENIO 
RAŠYTOJŲ APYSAKOS” 
rasime kelių literatūrų pa
vyzdžių: prancūzo P. Gania
vos “žudikui— Gonkurų 
premija,” vengro A. Kurčio 
“Nuostabusis Mukatorius” 
ir anglės A. Kristi “žriiog- 
žudystė Kale traukinyje.”

Mažąjį skaitytoją nudžiu
gins dailininkės B. Jočiū- 
naites iliustruota lietuvių 
liaudies pasaka “SPRIG
TAS” ir pakartotinai iš
leista dailininko V. Kosciuš
kos iliustruota knygelė “DU 
GAIDELIAI.” *5

Perskaitę “Laisvę” paduo* 
kite kitiems, kurie jos daj^he-
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M Tikrai nuostabi liaudies
dainų tyrėja

Ar rasime tokį žmogų, 
kuris nemėgtų savojo gim
tojo krašto liaudies dainų?! 
Kartais liaudies dainos bū
na linksmos ir žaismingos, 
dažniau liūdnos (juk mū
sų liaudies gyvenimas pra
eityje nebuvo kažin koks 
linksmas...), bet visuomet 
keri savo paprastumu ir 
nuoširdumu. Atrodo, seniai 
jau nugrimzdo į praeitį tas 
gyvenimas ir ta buitis, ku
rie jose atsispindi, bet vi
siems laikams jose gyva 
liaudies siela. Gal todėl 
žmonės ir šiandien kartais 
apsiašaroja, d a i n u o d ami 
apie mergelę ir jos rūtų 
darželį, apie šaunų bernu
žėlį, kuris pas ją bėru žir- 

>^?fiu atjojo...
Prieš daugelį dešimtme

čių lietuvių švietėjai jau 
ėmė rinkti ir užrašinėti 
liaudies dainas, tuo gelbė
dami nuo užmaršties be 
galo brangų liaudies kūry
bos palikimą. Iš jo sėmėsi 
ir semiasi, lyg iš tyro šalti
nio, poetai, rašytojai, dra
maturgai ir, žinoma kom-

Dešimtmečiais Tarybų 
Lietuvoje ir toli už jos ribų 
yra žinoma puiki muziko
logė ir folkloriste (tauto
sakos tyrinėja) Jadvyga 
Čiurlionytė. Būdama didžio
jo lietuvių kompozitoriaus 
ir dailininko M. K. Čiurlio
nio jauniausioji sesuo, ji, 

U kaip ir brolis, dar vaikystė
je karštai pamėgo liaudies 
dainą, o vėliau, baigusi mu- 
ifekos mokslus, visą savo gy
venimą paskyrė lietuvių 
liaudies muzikos rinkimui 
ir tyrimui.

Jeigu daugelis įžymių 
folkloristų iki tol išvarė 
plačią vagą, ringdami ver
tingus liaudies kūrybos pa
vyzdžius tai J. Čiurlionytė, 
iš esmės, bene pirmoji, ku
ri užsibrėžė sudėtingesnį 
ir sunkesnį uždavinį: išna
grinėti, susisteminti išrū
šiuoti surinktus liaudies 
dainų lobius, atskleisti bau
di e s muzikinės kūrybos 
vnatvbes, būdingiausius jos 

^ruožus, dėsnius, kuriais ji 
yiagrista. dermės, ritmikos 
ir melodikos princinus. t. y. 
tuos elementus, iš kuriu, 
tarsi pastatas iš atskirų 
nlvtu ir siiu. sudėtos liau
dies melodijos.

Spręskime patys, koks tai 
nelengvas ir kruopščiausio 

^nagrinėjimo reikalaująs dar
bas: kartais ta pati liaudies 
daina užrašoma įvairiau
siais variantais — vienur ji 
dainuojama vienaip, kitur 
—kitaip, pasitaiko teksto, 
melodijos, net turinio įvai
rovių ... Juk liaudies dai
nos iš amžių glūdumos at
kėliau i a iki mūsų daugelio 
kartu žmonių dainuojamos, 
beveik kiekvieno atlikėjo lū
pose jos bent trunuti nasi- 
k^ičia. Koks gi atsakingas 
nž.davinvs tenka mokslinin
kui. kuris analizuoja tuos 
kūrinius, atskiria vertin
giausia iu dali — hranduoli 
— mm antsluoksniu, ma- 
7mu hūdintru nriedeliu. II- 

laika čia daug kas nri- 
ir nūn to. kiek tiks

liai Ir obi^ktinziai bnvn nž- 
Wašnmns liaudies melodijos. 
Tik palyginti neseniai imta 

naudoti šiuolaikinės techni
kos priemones, garso įrašo 
aparatūrą.

Daugiau kaip du dešimt
mečius Vilniaus konserva
torijoje veikia J. Čiurliony
tės įsteigtas lietuvių muzi
kinio folkloro kabinetas, 
kuris dirba didelį tautosa
kos tyrimo darbą. Būrys 
buvusių J. Čiurlionytės stu
dentų dabar patys yra tau
tosakos tyrėjai, kurie tę
sia savo mokytojos pradė
tą darbą.

Kurioje Tarybų Sąjungos 
i’espublikoje besilankytum, 
liaudies muzikinės kūrybos 
tyrėjai visur kuo pagar
biausiai atsiliepia apie J. 
Čiurlionytę, nes jos teori
niai darbai, skirti lietuvių 
liaudies dainų nagrinėji
mui, reikšmingi ir kitų tau
tu folkloristikai. Su di
džiausiu dėmesiu išklauso
mi jos pranešimai tarpres
publikinėse folkloristų kon
ferencijose ir pasitarimuo
se.

Prieš šešerius metus J. 
Čiurlionytei buvo suteiktas 

Jadvyga Čiurlionytė

PHILADELPHIA, PA.
Kviečiame draugus ir 

prietelius
Vasara jau baigia nuslink

ti su didele gausa lietaus. 
Laukėme pakvietimo nuo 
draugų Ram a n a u s k ų at
vykti pas juos j rudeninį po
kylį. planuotą ant Darbo 
dienos (Labor Day). Bet jų 
sveikata kiek sušlubavo, tai 
daug svečių sutikti ir juos 
pavaišinti būtų sunku. To
dėl pas juos pokylis neįvyks.

Bet philadelphiečiai nepa
miršta spaudos piknikų. Tai 
ir dabar susirūpinome tu
rėti puikią sueigą rugsėjo 
21 dieną. Vieta nuo seniau 
žinoma: 6024 Wayne Ave.

Privažiavimas nevargin- 
gas. Kurie važiuos Broad 
St., nepamirš sustoti ant 
Broad ir Erie Ave. Ten per
sės į gatvekarį 53, kuris 
priveš iki Walnut La. Tai 
ir bus 6024 Wayne Ave.

Pietus turėsime 12:30 v.
Tikimės svečių iš Balti- 

morės, Readingo, lElastono,

meno mokslų kandidato 
laipsnis, dvejais metais vė
liau — respublikos nusipel
niusios meno veikėjos var
das, o prieš metus ji pir
moji Tarybų Lietuvoje ta
po meno mokslų daktare. 
Didelis pluoštas jos moks
linių darbų ir knyga “Lie
tuvių liaudies dainų melo
dikos bruožai”, už kurią jai 
šiemet paskirta LTSR Res
publikinė premija,—tai tik
ra lietuvių liaudies muziki
nės kūrybos enciklopedija.

Laureatei 70 metų, bet ji, 
kaip visuomet, žvali ir ener
ginga, paprasta ir nuoširdi, 
visad pasiruošusi padėti 
kiekvienam, kuris domisi 
lietuvių muzika, kupina kū
rybinių sumanymų — ji ke
tina nuodugniau apibend
rinti būdingiausius liaudies 
dainų bruožus, skirti dėmė
si atskirų Lietuvos dalių — 
Dzūkijos. Aukštaitijos bei 
kitu — muzikinei tautosa
kai. nagrinėti mūsų liaudies 
dainų santykius su kaimy
niniu tautu liaudies kūrvba. 
Nekantriai la u k i a Tarvbu 
rietuves skaRvtoiai moks
lininkės npvašvtns atsimini
mų apie M. K. Čiurlionį 
knygos.

K. Nainys

New Yorko ir plačios apy
linkės.

Tuo tarpu draugė Broniu- 
tė Ramanauskienė pasiža
dėjo: “Kad ir negaliu pas 
save svečių pasikviesti, bet 
aš juos vistiek gerai pavai1 
šinsiu...” Ačiū Broniutei.

Prašome, apie tai praneš
ti savo prieteliams, kad tą 
dieną nevyktų kitur.

R. Južintiškis

Chicago, Ill.
Operos solistė Ona Kubi

lienė dalyvaus Crown Ope
ra kompanijos pastatyme 
operos “Cavalleria Rustica- 
na”. Ji dalyvaus kaip vieš
nia solistė. Opera bus sta
toma italų kalba.

Tai įvyks per dvi dienas, 
rugsėjo 27 ir 28, Y.M.C.A. 
auditorijoje. 826 South Wa
bash Ave., Chicago, Ill., pra
džia 8:15 vai. vakare.

Patartina čikagieč i a m s 
pamatyti šį vaidinimą.

Rep.

GROTUOTAME VIEŠBUTYJE

Istorijos kūrėjai
Dažnai užsuku į Kaunojginis—gan subtilus jo raš

tų vertintojas. Tokį šio is
toriko dialektinį galvojimą 
atskleidžia ir jo laiškas šių 
eilučių autoriui: “Dėkoju 
už... straipsnių iškarpas. 
Aš visą su malonumu per
skaitau, perskaitau taip pat 
visą, ką spausdina “Lais
vė”. .. Mano, kaip pats pa
stebi, kitoks žanras: publi
cistika paremta vienokiais 
ar kitokiais iš kitur, ne iš 
savęs, paimtais duomenimis. 
Sveikas daugiausia remies 
savo paties pergyvenimu, 
jausmu. Emocionalūs prisi
minimai sveiko parašytų 
dalykų pagrindais”.

Jis gimęs Lietuvoje
Taip, Nemuno krašto skai

tytojai mėgsta istorinius ro
manus. Taip į jų širdį įėjo 
į lietuvių kalbą išverstas L. 
Rakovskio romanas “Suvo
rovas.” Kol su šiuo Nevos 
miesto rašytoju nebuvau su
sibičiuliavęs, nežinojau, kad 
L. Rakovskis gimė Lietuvo
je, kad jo protėviai lietu
viai, kad jo jaunystės die
nos pražydo belakstant po 
Vilniaus gatves.

Nemuno krašto rašytojų 
tarpe įsivyravusi labai gra
ži tradicija: ne tik spaudo
je, bet ir laiškais atsiliepti 
apie knygą. Tų knygų auto
riai tokius laiškus laiko di
deliu lobiu. Rašytojams pa
rašo ir literatai. Šių eilu
čių autorius dažnai susilau
kia iš L. Rakovskio litera
tūrinių komentarų. Liepos 
mėnesį jis į Kauną rašė: 
“Visų pirma dėl apybraižos, 
kuri pasirodė “Vakarinėse 
Naujienose.” (Pasakysiu, 
gerai kad dažnai spausdina- 
tės laikraščiuose.)

Apybraiža—kaip apybrai
ža. Pastabų dėl kalbos ir 
stiliaus neturiu. Iš jos aiš
kiai matau, kaip 144 kame
ra atžymėdavo lenininę die
ną. Gerai, kad apie tai pa
rašėte. Žinoma, šią sceną 
buvo galima išplėsti. Ta
čiau apybraižai pakanka ir 
tiek. O kaip Gražiškių drau
gai beveik parą išlaikė val
džią (atimtą iš fašistų 1935 
m. —. L.), tai labai įdomu. 
Apie tai skaitytojas su įdo
mumu perskaitytų ir ilgesnį 
dalyką. 1920-1930 m. Lenin
grade aš pažinojau Eidu-

Medicinos Institutą. Darže
lyje gėlės žydi. Studentai 
ir studentės šviesiai šypso
si. Po egzaminų. Nereikia 
klausti, kad jie jau gydyto
jai, kad jie mano gimtuose 
Zarasuose kiekvieno žmo
gaus ligai užbėgs už akių (o 
mano motina ir mirties aki
vaizdoje neturėjo progos 
gydytis), kad Kėdainių ra- , 
jono kolūkiečiams medicini
nė pagalba prailgins gyve- i 
nimą, kad... O ne vienas 
jų tėvas (kai jie buvo lop
šelyje), pačiame Kaune sto
vėjo bedarbių biržoje, ka
lėjo už grotų už išvarymą 
iš kaimo antstolio. Medikai, 
kol jie studijavo, ne kartą 
prašė šių eilučių autorių:

— Papasakokite, kaip var
guoliai grūmėsi su naktimi, 
kaip Kauno kalėjimo drau
gai skėlė laisvės kibirkštį.

Mano su jais pažintis
Grotuotame viešbutyje su

sipažinau su 450 tokių isto
rijos kūrėjų. Čia susipaži
nau ir su A. Guzevičium, su 
U. Lisiene, su studente Š. 
Klipaite. Tais pačiais laip
tais vaikščiojo ir K. Gied
rys, ir K. Petrikas. Va pa
sakoju, ką į atmintį įrašė 
grandinės, grotos. Jau no
riu išeiti iš audito rijos. 
Studentė gėlių puokšte atsi
moka tiems, kurie rašė isto
riją gatvėje — susidurdami 
su policija, rašė fabrike — 
skaitydami Iljičiaus knyge
les, rašė laukuos. — berda- 
mi į žemę fašistų uždraustą 
grūdą — dialektinės tiesos 
grūdą.

Masių vaidmenį istorijo
je atskleidžia savo knygose 
ir mokslininkai. Štai moks
lų daktaras J. Jurginis savo 
raštuose su meile pasakoja 
apie tuos, kurie praeityje 
kūrė medžiagines ir kultū
rines vertybes. Masės — tai 
sodo viešpačiai. Toks moks
linis praeities nagrinėjimas 
liaudžiai prie širdies. J Jur
ginis gan įdomiai parašo ir 
apie rašytojus.

Žydėjo 1965 m. vasara. A. 
Guzevičius gydėsi Kauno 
klinikinėje ligoninėje. Daž
nai jį aplankydavau. Kar
tą jis šių eilučių autorių 
paklausė:
Istoriko minties poveikis
Ar skaitei Jurginio pasi

sakymą apie mano “Są
mokslą”? Tą jo atsiliepimą 
laiko pasauliniu.

Tai Alekso užuomina apie 
jo tos epopėjos pirmąjį to
mą. Labai jaudinančiai J. 
Jurginis vėl apie jį prabilo. 
Deja, jau Aleksas negalė
jo perskaityti.

Kodėl istoriko mintis pa
veikė romanistą? J. Jurgi
nis teisingai suprato auto
riaus idėją. Autoriaus de
gimą, autoriaus prakaitą. 
Ne sykį Guzevičiui rašiau: 
“Sąmokslas” — tai kny- 
ga-kalnas. O supilti aukštą 
kalną iš istorinių faktų, tai 
pogrindininkų veiklos smil
telių, iš aukso kibirkščių — 
labai sunku. Jurginis tas 
menininko past angas gan 
subtiliai atjautė, pabrėžė.

O kaip romanistas tą sa
vo meno kalną pylė? Nere
tai gulėdamas ligoninėje. 
Tame pačiame inkste per- 
nešęs dvi operacijas. Matyt, 
antrą “Sąmokslo” tomą jau 
kūrė įsižiebus vėžio gaisrui.

Guzevičius labai drąsiai 
žiūrėjo į žmogų, į gyveni
mą, į istoriją. Tokio kūry
binio požiūrio jis reikalavo 
iš savo kritikų, O J. Jun

kurie, kasdami anglį, kaip 
iš pradžių J. Kaškaitis skal
dydami akmenis, savo auko
mis Amerikos.“Laisvės” lei
dykloje išleido Pakrovskio 
istoriją. Ją 1930 m. vasario 
mėnesį prisiuntė J. Kaškai
tis. Kol neperskaičiau šio 
veikalo, man istorija dūrė 
kaip erškėtis. Tas erškėtis— 
karaliai, carai, kunigaikš
čiai. O kur miškas—masės? 
Nuo manęs, Zarasų gimna
zisto, nuslėpė.

Pakrovskis mane privedė 
prie tankaus miško — ma
sių. Jos suka ir žemę, ir 
saulę, ir žvaigždes. Net pa
siryžau tai papasakoti vi-1 
siems skaitytojams. Bet tą 
žiburį užgesino fašistinis 
cenzorius. Dabar Vilniaus 
archyvas tą rankraštį atka
sė. Štai ką rašiau, kai ma
no ausies būgnelį it kūju 
daužė fašizmo grandinių 
bildesys: “Mirė marksistas 
Pakrovskis. Jis savo veikla 
buvo susijęs su proletaria
to klase... Socialistai ku
ria kitokį gyvenimą, negu 
jis amžiais buvo... Pa
krovskis Rusijos gyvenimą 
smulkiai išanalizavo... Su
prantama, kodėl jis* nagri
nėjo jos istoriją. Nes Rusi
ja sudarė lyg atskirą isto
rijos liniją. Tą liniją nu
brėžė jos (Spalio. A. L.) re
voliucija. Kodėl ji neįvyko 
kitur? Tai jau istorijos ap
linkybių rezultatas. Pa
krovskio vaidmuo — mark
sisto ir kovotojo vaidmuo”.

Taip rašiau 1931 m., kai, 
ruošdamas pamokas, pro 
savo kambarį mačiau kali
nes. Kodėl jos už grotų? 
Todėl, kad jos sakydavo 
liaudžiai: ir Lietuvos isto
riją kuria masės. Cenzo
rius neleido man viešai tų 
minčių paskelbti. Taškas? 
Ne. 1932 m. vasarą jau bu
vau pogrindyje;

Ir mano kalėina
Man gimnazijoje pagra

sino : “Ukmergės gimnazis
tus suėmė policininkai. Ir 
tau taip bus.” Tuomet ne
žinojau, kad tų suimtųjų 
tarpe buvo ir A. Guzevičius. 
Tada nenujaučiau, kad 1937 
m. kalėsiu forte ir čia susi
pažinsiu su J, Jurginio bro
liu Stasiu.

Štai su juo vaikštau po 
kamerą. Artėjo Gegužės 
Pirmosios aušra. Padarė 
kratą. Atėmė trims mėne- 

____________ siams knygas. Negalėjau 
ką'.'' Gal tai irbus'“P. Ei-1 motinai nė laiškelio parašy- 
dukevičius.” apie kurį Jūs 
rašėte ?

Jis skaitė, ką rašiau apie 
Suvalkijos artojėlį P. Eidu- 
kaitį. Jį 1935 m. dažnai ma
tydavau Kauno kalėjimo 
kieme. Jį laikė su vagimis. 
Taip fašistai manė senyvą 
žmogų paklupdyti. O arto
jėlis dar tvirčiau įsirėžė j 
kalėjimišką grindinį.

Tuomet su A. Guzevičiu- 
mi buvau kolektyvo komite
te. Laiškais guodėme ir P. 
Eidukaitį. Valstietis v i e- 
name laiške rašė gyvenęs 
JAV. Grįžęs Lietuvon su
kilo prieš naktį. Pažinojau 
ir jo sūnų, 20 m. jaunuolį 
Sergiejų. Beje, kai tik hitle
rininkai įsiveržė į Vilkaviš
kį — juos nužudė. Šiuos 
taurius žmones pagerbiau 
savo saulute — viešu žodžiu 
spaudoje. Ir malonu, kad 
tas žodis nutekėjo ligi rašy
tojo širdies. L. Rakovskis 
gi mini Eiduką — kitą as
menį— spaudos, darbuotoją.

Aš jiems dėkingas
Istorikų veikalai ir šių ei

lučių autorių jaudina, kaip 
Janonio, S. Nėries poezija. 
Gyvenu tokių knygų ( apsu
pime. Už tai dėkingas tiems,

ti.
Vaj būdavo, vaikštau su 

Stasiu Jurginių. Jis prisi
pažino — šoferavo. Ir klau- 
sydavaus jo pasakojimo it 
lyriško eilėraščio. O jis pa
sakojo, kaip reikia užvesti 
mašiną. Vis pilkas akmuo— 
diena lyg greičiau nusirita.

Už grotų ir su Guzevi
čium susipažinau. O vėliau 
atsitiko taip, kaip sakė filo
sofai, poetai, angliakasiai, 
gatvės grindikai: masės ne 
tik istoriją kuria. Masės su
gebės paimti ir istorijos vai
rą. Pasuks tą vairą į sau: 
lėtekį.

Tokį posūkį padarė ir Ne
muno krašto žmonės. Va. 
buvęs kalinys. A. Guzevi
čius tapo neišraunamu lie
tuviško romano ąžuolu. J. 
Jurginis, kuriam Šiaulių ir 
Panevėžio kalėjimo sargas 
bet kurią minutę turėjo tei
sę parašyti kelialapį... j 
karcerį, — jau garsus isto
rikas.

Kai 1931 m. vaikščiojau 
su Cvirka negrįsta Zarasų 
gatve, jis buvo dviejų kny
gų autorius. O dabar lietu
vių literatūros miške stam
biausi medžiai — tai jo pro
za.

1931 m. nupyniau gėlių 
puokštę Pakrovskiui—“Mi
rė kovos žmogus.” Cenzo
rius tą puokštę sumindžio
jo. O štai dabar ant ma
no stalo storas istorikų žur
nalas. Iš jo žėri saulutė— 
straipsnis: “Pakrovskis — 
įžymusis mokslinio tyrinėji
mo organizatorius.” Man 
ne gėda, kad 1931 m. ra
šiau taip, kaip nepatiko fa
šistui. O tokią ugnį įžiebti 
padėjo ir Volgos šalies isto
rikas.

Kodėl šis istorikas taip 
toli matė? Todėl, kad jis 
buvo užkopęs ant dialekti
kos švyturio. O šis švytu
rys ryškiai nušviečia praei
tį, dabartį ir ateitį.

A. Liepsnonis
1969.VIII,2, Kaunas

Šio autoriaus straipsnio 
“Mūza, gimusi audroje,” 
tūpusio pereitame “Lais
vės” numeryje (rugp. 22 
d.), pabaiga apleista. To
dėl ją čia atspausdiname. 
Ji yra tokia:

— Tai mano eilėraščiai. 
Paklausyk.

Klausausi. O, rodos, su 
poetu vaikštau iš vieno į 
kitą saulėtą namą. Tokią 
šviesą įžiebė teisinga kūri
nio mintis, ryškus vaiz
das — žodis — kulka, skro
džianti priešo pozicijas.

— Na, kaip?
— Poetiški. Spausdink!

Jo įkvėpimo šaltinis
Net nustebau, kad jam 

įdomi mano nuomonė. Juk 
lis jau buvo populiarus kri
tikas. Bet tas paprastu- 
mas — jo būdo savybė. Na 
tokie draugiški, broliški ir 
jo eilėraščiai, kuriuos jis 
gimdė audroje. Daugelis 
brikos kūriniu, dabar su
dėtų į klėtį — knygą “Pin
ti” — karo metais puošė 
“Laisvės” skiltis. Jie šildė 
pažangiečių širdis, skatino 
talkininkauti žmonėms, tau
toms, sukilusioms nrieš hit
lerinę naktį. Eilėraščiai, 
autoriaus parašyti pūgoje, • 
vėtroje, ir sudaro io poezi
jos sodą — “Piūtį.” Tame 
sode vra keletas medelių, 
išaugintų ir ramiu laiku. 
Bet jų nedaug. Audra—po
etui pagrindinis įkvėpimo 
šaltinis. Kūrinyje “Mūzai” 
ir pats autorius prisipažįs

ta: jis su lyra bičiuliaujasi, 
kai reikia eiti per barika
das, per kalėjimus, per ap
kasus, pro dūmus. Kodėl šie 
kūriniai praeitvie ir nūdien 
sukeldavo ir silkelio minčių 
bendravimą? Jūrą įsupa, 
šuoliais paleidžia aukštų 
bangu žirgus tik stipri vėt
ra, tik galingas vėjas.

Autoriaus tas galingas 
vėjas — tai io meninė vaiz
duotė, jo lakus piešinys, jo 
posmu darni it lakštingalos 
criesmė muzika. Taip, io ei
lėraščiu trobelė pastatyta 
saulėtai, sklandžiai, su di
deliais langais. Nes ją sta
tė talentingas dailvdė, meis
triškai valdas eilėdaros ob- ' 
lių...

Sundance, Wyoming. — 
B ebrai pagelbsti kovoti 
prieš užteršimą vandens. 
Netoli nuo Čia vienoje už
tvankoje laivas apsivertė ir 
išpyiė 5,000 galionų gazoli
no. Bebrai užtvenkė van
denį ir sulaikė gazoliną nuo 
įtekėjimo į Belle Fourche 
upe-



4 pusi L A I s V fe' J Antradienis, Rugpjūčio (August) 26, 1969

A. PETRIKĄ

Lietuvos kultūrininkų 
suvažiavimas

Lietuvos TSR Kultūros 
Ministerijos mėnesinis žur
nalas “Kultūros barai” šių 
metų Nr. 7 pagrindine tema 
duoda net penkis straips
nius bendru pavadinimu: 
“Kultūros forumo aidai”. 
Ten pasisako keli Pirmojo 
kultūrininkų suvažiav i m o 
dalyviai. “Kultūros barų” 
redakcija įvedamajame žo
dyje sako:

“Birželio pirmosiomis die
nomis įvykęs Pirmasis Res
publikos kultūros darbuoto
jų suvažiavimas buvo tik
rai reikšmingas įvykis mū
sų kultūros raidoje. Ir su
važiavimas, ir prieš tai įvy
kusios kultūros darbuotojų 
konferencijos mie s t u o s e, 
rajonuose ne tik susumavo 
atliktąjį darbą, apibendrino 
pasiekimus bei sukauptą pa
tirtį, bet ir iškėlė trūkumus, 
nužymėjo kelius dalykiš
kam aktualių problemų 
sprendimui, ateities darbų 
perspektyvas...

Pirmasis Respublikos kul
tūros darbuotojų suvažiavi
mas, palikęs gilų pėdsaką 
lietuvių nacionalinės kultū
ros dirvoje, netenka abejoti, 
turės ilgąlaikį poveikį to
lesnei mūsų* literatūros ir 
meno raidai, įvairiems kul
tūros - švietimo darbo ba
rams”.

Ypatingai syarbūs užda
viniai kultūrininkams kyla, 
artėjant V. Lenino 100-ųjų 
gimimo metinių sukaktu
vėms. Tai svarbus istorinis 
momentas, kurį reikės atžy
mėti.

Dailininko Bogdano 
pasisakymai

Pirmasis minėtojo žurna
lo simpoziume išstoja ame
rikiečiams gerai pažįstamas 
skulptorius, meno mokslų 
kandida tas, Konstantinas 
Bogdanas. Jis savo straips
nį, “Taurioji meno misija”, 
pradeda prieš suvirš 30 me
tų pasakytais poetės-laure- 
atės Salomėjos Nėries žo
džiais: “Menininkas neturi 
būti užsidaręs, jis turi eiti 
į visuomenę, bendrauti su 
žmonėmis, visapusiškai pa
žinti gyvenimą ir jo apraiš
kas”.

Tarsi praplėsdamas S. Nė
ries mintį, K. Bogdanas sa
ko:

“Visų didžiausias ir svar
biausias tarybinės kultūros, 
tame tarpe ir meno, laimė
jimas yra naujas žmogus su 
plačiais kultūriniais porei
kiais ir tauriomis moralinė
mis savybėmis. Tai žmogus, 
kurio šviesiausiems ir gra- = 
žiausiems etiniams ir este
tiniams asmens bruožams, 
moksliniai - materialist! n e i 
pasaulėžiūrai, giliems idėji
niams įsitikinimams for
muoti, ■— ir skiriamas visas 
kultūros darbas, daugiatūk
stantinės kultūros ir meno 
darbuotojų jėgos ir pastan
gos”.

Dėstydamas kultūrininkų 
suvažiavimo dalyvių nuo
taikas bei prografną, K. 
Bogdanas teigia:

“Daug suvažiavimo daly
vių su pagarba kalbėjo apie 
mūsų dailininkų, muzikų, 
liaudies meistrų kūrybą. 
Kartu buvo pagrįstai kriti
kuoti pernelyg įmantrūs 
kūriniai, sunkiai supranta
mi plačiajai visuomenei ir 
tuo pačiu žymia dalimi pra
randantys savo poveikį^ Pa
staruoju metu, kai pasigirs
ta pesimistiškų balsų dėl 
meno saviveiklos, reikšmių-)

gi buvo suvažiavimo daly
vių pasisakymai, raginan
tieji skatinti saviveiklinį 
meną, puoselėti visus jo 
žanrus, įtraukti į kolekty
vus daugiau jaunimo. Ypa
tingai dėmesys buvo atkreip
tas į saviveiklinius žemo ly
gio estradinius kolektyvus, 
kurie kartais daro blogą 
paslaugą tikrajam meno su
vokimui”.

Susumuodamas suvažia
vimo darbus bei siekimus, 
K. Bogdanas savo straipsnį 
baigia gražia viltimi ir tau
rių idealų siekimu:

“Meno ir visuomenės san
tykis tapo gyvų suvažiavi
mo diskusijų objektu. Ir tai, 
be abejo, padės dar plačiau 
sklisti menui mūsų respub
likoje, turtinti visą T. Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą, 
auklėti darbo žmones tau
rių idealų dvasia, puoselėti 
gėrį ir grožį”.

Daugiau įdomių balsų
Suvažiavimas daug dėme

sio kreipė į meninį jaunimo 
auklėjimą. T u o klausimu 
pasisako LLKJ CK Kultū
rinio - masinio sektoriaus 
vedėjas Ferdinandas Kau- 
zonas. Jis remiasi M. Gor- 
kiu, kuris pasakė, jog “gy
venimas be darbo — vagys
tė, gyvenimas be meno — 
barbarizmas”.

Savo straipsnyje “Jauni
mas ir kultūra” autorius 
apgailestauja, kad jauni
mas apskritai — “tik su gi
tara ir ilgais plaukais... 
Daug kam iš šiandieninio 
jaunimo muzikos suprati
mas taip ir liks gitara, es
tradinės muzikos lygio... 
Ne vienas su apgailestavi
mu suvažiavime kalbėjo 
apie tai. kad dabartinis jau
nimas neina į chorus, maža 
dalyvauja tautinių šokių 
rateliuose” ir pan.

Tačiau ne visur ir ne vi
suomet vien tik jaunimo 
kaltė. Tai matė ir suvažia
vimo dalyviai. Stoka lavinto 
jaunimui personalo, paruoš
tų, tinkamų kultūros namų 
bei įrengtų, apgalvotai pa
ruoštų programų ir kt. Čia 
tai “senimo” atsakomybė, 
jos darbas.
.Gvildendamas kultūros ir 

jaunimo santykių proble
mas straipsnio autorius by- 
loja:

“Suvažiavime buvo pa
reikšta daug pozityvių min
čių ir pasiūlymų, daug kas 
pergalvota. Svarbiausia čia 
rado bendrą kalbą įvairių

Pasvalio rajono Naradavos medelynas tuvi 120 hektarų sodą. Nemažą plotą 
užima serbentai bei agrastai. Raškyti uogas sodininkams padėjo Dagilienės aš
tuonmetės mokyklos moksleiviai. A. Dilio nuotr.

sričių specialistai. Reikia 
tikėtis, kad ateityje bus dar 
giliau ir visapusiškiau 
sprendžiamos mūsų jaunimo 
problemos, o drauge ir atei
ties. naujo gyvenimo staty-
bos klausimai”.

Apie knygos kultūrą ir 
jos santykį su visuomene, 
rašo Kauno Viešosios bibli
otekos direktoriaus pava
duotojas Jonas Baltušis. Sa
vo straipsnyje “Knygos ke
lias” gerb. autorius nagri
nėja knygos plitimą ir jos 
pamėgimą tarybiniais lai
kais. Jis džiaugiasi, kad 
knyga Lietuvoje tapo gar
bingas svečias bei draugas 
ne tik inteligento, bet ir 
valstiečio bei eilinio darbi
ninko kambaryje, kad kny
gos požiūriu kltūrininkų su
važiavimas pasižymėjo po
zityviais darbais:

“Apskritai, esu labai pa
tenkintas. suvažiavimu. Jei
gu anksčiau ir spaudoje, ir 
pasitarimuose gana dažnai 
kultūra būdavo suprantama 
tik kaip profesionalus me
nas ar saviveiklinis daina
vimas ar žaidimas, tai suva
žiavime buvo aiškiai pasa
kyta, kad kultūros pagrin
dą sudaro mokslo žinios, 
knygos, mokykla, bibliote
ka. O tai turi gilią prasmę 
ir didelę reikšmę.”

Del mūsų senovės 
paminklų

Apie kultūros paminklų 
saugojimą rašo Telšių Kraš
totyros muziejaus direkto
rius Vitas Valatka. Savo 
straipsnyje “Išsaugosim at
eities kartoms” jis nurodo 
dvi nuomones tarp archi
tektų ir kultūrininkų bei 
menininkų. Vieni stoja už 
senųjų paminklų konserva
vimą, jų palikimą tokiais, 
kokius radome, o kiti už jų 
restauravimą: paliekant se
nas architektūrines detales, 
nepažeidžiant jų senovinės 
vertės ir, kur galima, jų 
(ypatingai namų) pritaiky
mą turizmo poreikiams. Ga
lima juos panaudoti (tinka
mai paruošus) turistų ap
nakvinimui, įkurti restora
ną, suvenyrų kampelį, išvie
tes ir kt. Dabar dažnai 
turistai nuvykę autobusais 
pasidžiaugti senovės pa
likimu, reikalui esant, turi 
lįsti į krūmus. Čia tai jau 
perdaug senoviška...

Šiuos ir kitus su senienų 
apsauga susijusius klausi
mus svarstė kiek anksčiau 
architektų suvaži avimas, 
dabar mėgino juos rišti kul
tūrini ninku suvažiavimas, 
bet ginčų vistiek neišspren
dė; jie palikti tolesnių dis
kusijų raidai.

Savo straipsnio pabaigoje 
gerb. V. Valatka sako:

“Suvažiavimo metu iškel
tos kultūros paminklų ap
saugos problemos parodė, 
jog tai labai platus ir su
dėtingas kultūros darbo ba
ras, kuriam reikalingos nuo
latinės organizuotos prie
monės, sukeltas dėmesys ir 
plačiosios visuomenės rū
pestis. Tik bendromis jėgo
mis galėsime praeities kul
tūros palikimą visiškai įtei
sinti mūsų dienų kultūros 
vertybių tarpe ir išsaugoti 
jį ateities kartoms.”

Kelti bei vystyti kultūrą 
galima tiek, kiek leidžia 
valstybės tam skiriamos lė
šos, kokie yra tam darbui 
materialiniai resursai. Tuo 
reikalu rūpinosi ir praėju- 
sis kultūrininkų suvažiavi
mas. Apie tai raportuoja 
Vilniaus miesto kultūros 
skyriaus vedėjas Jonas Kil- 
šauskas. Jo straipsnyje “Lė
šos ir bazė” skaitome:

“Valstybė skiria milžiniš
kas lėšas kultūriniams dar
bo žmonių poreikiams ten
kinti ... Per 10 metų asig
navimas kultūrai Respubli
koje išaugo nuo 7 iki 13 mi
lijonų rublių, o kultūros ob
jektų statyba paą t a r u o j u 
metu padidėjo net pusantro 
karto...

Apie mūsų lygį kalba ir 
spaudos paplitimas. Dau
giau kaip 324 milijonų egz. 
tiražu Respublikoje išeina 
laikraščiai, daugiau kaip 28 
milijonų — žurnalai ir dau
giau kaip 15 milijonų egz.— 
knygos. Kino salėse pernai 
būta daugiau, kaip 45 mil. 
žiūrovų. Respublikoje turi
me 2,193 bibliotekas ir 1.- 
340 klubinių įstaigų (skai
tyklų).”

Taigi materialinė kultū
ros bazė gana stipri, bet vis 
dar nepakankama. Suva
žiavimas šį. klausimą rim
tai svarstė ir ieškojo būdų 
tam reikalui padėti. Savo 
pranešimą gerb. J. Kilšaus- 
kas baigia gana optimistiš
kai : *

“Apskritai, suvažiavime 
ir sekcijoje (‘Materialinės- 
ekonominės kultūros vysty
mo problemos’) buvo iškel
ta daug įdomių ir reikšmin
gų minčių bei pasiūlymų, 
kaip geriau stiprinti mate
rialinę - ekonominę kultūros 
vystymo bazę, šalinti esa
mas kliūtis ir trūkumus. 
Atitinkamos respublik i n ė s 
ir rajoninės įstaigos, išna- 
grinėjusios iškeltas proble- 
ams, reikia manyti, suras 
joms sprendimus, kurie įga
lins žengti į dar aukštesnę 
plačiųjų darbo žmonių kul
tūros pakopą.’’

Žurnalas “Kultūros barai,” 
pateikdamas savo skaityto
jams minėtuosius straips

nius apie kultūrininkų su
važiavimą, atliko nepapras
tai naudingą darbą. Bet čia 
tai tik dalis žurnale telpan
čios medžiagos. Ten yra ir 
daugiau labai rimtų raštų 
mokslo, meno, muzikos ir 
kitais įdomiais klausimais. 
“Kultūros barai” redaguo
jami Alekso Baltrūno, tai 
veidrodis, kuris atspindi 
kultūrinį T. Lietuvos gyve
nimą.

Jau prabėgo 63 meteliai, 
kaip apleidau tėvynę Lietu
vą. Dabar mes keliavom 
maža grupė, tik penki : 4 
moterys iš Kalifornijos (K. 
Karosienė, V. Sutkienė, T. 
King ir A. Russ) ir aš. Pa
čioje kelionės pradžioje tu
rėjome biskį nesmagumų. 
New Yorke turėjome išlėk
ti į Paryžių birželio 7 d., 7 
vai. vakare, bet negalėjome 
gauti lėktuvo: ir turėjome 
išskristi 9 valandą. Kada 
nuskridom į Paryžių dviem 
valandom pavėluotai, nega
lėjom lėktuvo gauti per tris 
valandas. Todėl Lenkijos 
lėktuvas nuvežė mus į ryti
nį Berlyną, iš ten į Varšu
vą, o iš Varšuvos nuvežė į 
Maskvą. Nors nuvargom 
kilnodamiesi iš lėktuvo į 
lėktuvą, bet daugiau matėm 
negu tikėjomės.

Maskvoj mus labai gra
žiai ir draugiškai pasitiko 
S. Jaruševičius. Jo bendra
darbiai parsivežė mus į sa
vo įstaigą, gerai viską pa
rodė, pavaišino labai gar
džiais saldainiais. Nusiste
bėjau paragavęs, nes nema
niau, kad Lietuva gali iš
dirbti tokius skanius sal
dainius. Paskui pašaukė 
taksį ir nuvežė mus į Mask
vos viešbutį. Ten gavome 
kambarius su privatinėmis 
maudynėmis. Pirmą naktį 
gerai pailsę jom. Ant ryto
jaus pradėjom su maskvie
čiais susipažintį,' Ėraugė 
Sutkienė turi g i m i n a i t ę 
Maskvoje, kuri gimusi Ame
rikoje,'New Jersey valstijo
je. Ji buvo mums labai gera 
ir reikalinga draugė, daug 
mums gelbėjo susipažinti su 
Maskva. Jinai rusų kalbą 
labai gerai vartoja, taipgi 
ir anglų kalbos dar nevi
siškai pamiršusi. Lietuviš
kai, žinoma, taip gerai kal
ba kaip rusiškai. Ji vedusi 
su rusu. Pas juos turėjome 
skanią vakarienę. O kaip 
jie puikiai įsikūrę! Turi 
naują apartmentą su nau
jais baldais.

Na, ir ką aš sutinku šitų 
draugų namuose? Na, va 
draugus Paleckius! Tiek 
daug esu spaudoje skaitęs 
apie draugą Paleckį, ir jo 
paties raštus ir eilėraščius, 
kurie dažnai dabina mūsų 
spaudos “Laisvės” ir “Vil
nies” lapus. O dabar spau
džiu juodviejų dešinę. Koks 
netikėtas ir malonus man 
buvo susitikimas!

Na, susodina mus prie 
stalo. O to įvairiausio mais
to stalas apkrautas, kad ne
žinai nė ką pirmiausia pra
dėt valgyt. Baigiant vaka
rienę, pradėjo ir dainų at- 
sirast. Draugas Paleckis ne 
tik rašo eiles, bet- taipgi yra 
dainų mylėtojas. Mes visi 
jam gelbėjome dainuoti ir 
sudarėm chorą ant vietos. 
Aš ir padainavau savo myli
mą liaudies dainelę: “Ar tu 
žinai, mano broli”. Draugui 
Paleckiui taip patiko mano 
dainelė, kad turėjau pakar
toti, o jisai išsirašė ją. Jis 
man sako: “Juozai, kai tu 
kitą kartą atvažiuosi į Lie- 
.tuvą, tai aš tau padainuo
siu tavo mylimą dainelę”. 
Būtų gerai, kad draugo Pa
leckio žodžiai išsipildytų.

Kitą dieną turėjom vaka
rienę labai gražiam restau- 
rane. Čia muihs jau nereikė
jo dainuoti, čia dainininkai- 
mums dainavo. Matėm tik
rą teatrą, dainų, šokių ir 
juokingų aktų netrūko prie 
gero orkestro muzikos.

Čia taipgi teko susitikti 
su draugais Paleckiais, ir

Worcester, Mass.
Worcesteris atbunda iš 

saldaus miego. Nuo perei
to “Laisvės” pikniko, įvyku
sio liepos 6 d., viskas buvo 
užsnūdę, j okių pramogų 
Olympia Parke nebuvo. Vi
si skundžiasi pavargę-pase- 
nę — nėra kam rūpintis pa
rengimais.

Parko gaspadorius S. Pet- 
kūnas ir J. Raulušaitis, bu
vęs per daugelį metų val
gyklos savininkas, pasitarė 
ir nusprendė išbandyti pri
kelti worcesteriecius iš 'sal
daus miego. Rugpiūčio 17 
d. buvo surengti pietūs. Oras 
pasitaikė gražus, tai svečių 
atsilankė skaitlingai, ir tas 
padarė rengėjams nesma
gumo, nes ne visiems užte
ko valgio. Pereitais metais 
parko šeimininkai buvo su
rengę 21 pietus ir visuomet 
valgių dar liko.

Rengėjai atsiprašo atsi
lankiusius į šiuos pietus, 
kad visi nepilnai gavote už 
savo pinigus.

Olympia Parko šeiminin
kai rengia kitus pietus'rug
pjūčio 31 d. ir taipgi Labor 
Day.1 Per abi dienas visi at
silankiusieji būsite pilnai 
patenkinti. Pietų pradžia 
12:30 vai. • • •

Pavasariniame LLD 7-o- 
sios apskrities suvažiavime 
buvo' apkalbėti vasariniai 
parengimai - piknikai, kurie 
įvyksta Worcesteryje. “Lais
vės” piknikas įvyko liepos 
6 d. Buvo pasekmingas mo
rališkai ir finansiškai. Da
bar dar liko rudeninį pik
niką įvykdyti. Per pereitus 
pietus teko susitikti su ko
lonijų veikėjais. Apdisku- 
savus, nutarta rudeninį 
spaudos pikniką surengti 
rugsėjo 14 d. Olympia Par
ke, su dainomis.

Aido Chord mokytojas J. 
Dirvelis prižadėjo parūpinti 
muzikalinę programą.

Tat renkitės visos kolo
nijos į šį linksmą pikniką, 
ir visi kartu dainuosime.

Jaskevičius
• • — *

Olympia Parko Bendro
vės Pietūs įvyks rugpiūčio 
31 d. Pradžia 12:30 valan
dą. Kviečiame visus apylin
kės lietuvius dalyvauti šia
me bankete ir linksmai lai
ką tyrame ore praleisti ir 
susitikti savo senus drau- 
gus-kaimynus — LABOR 
DAY — ir bus skanių spe- 
ciališkai priruoštų valgių. 
Su jūsų atsilankymu prisi
dėsite prie ant toliau par
ko palaikymo.

Iki pasimatymo!
Rengėjai.

Bagdadas. — Irako mili- 
tarinis teismas pasmerkė 
mirtimi 15 žmonių, kaip 
Amerikos ir Izraelio šnipų. 
Teismo nuosprendis įvykdy
tas.

Jakarta. — 15. narių TSRS 
ekonominė delegacija atvy<- 
ko Indonezijos sostinėn tar
tis dėl Indonezijos 7 milijo
nų skolos Tarybų Sąjungai 
ir kitais klausimaiso

J. STANELIS
— 'MAtsiminimai iš keliones į Lietuvą

pirmą kartą dešinę pa^ 
pausti draugui Sniečkui ir 
kitiems gerbiamiems Lietu- 
vos piliečiams ir idėjos 
draugams.

Po geros vakarienės mus 
parvežė atgal į viešbutį.

Na,tai su Maskva ir už- 
baigėm. Aplankėm Kremlių, 
matėm kur Leninas ilsisi. 
Ten Kremliaus sienoje įra
šyti vardai ir Amerikos 
didvyrių — Ruthenbergo, 
Reedo, Haywoodo ir kitų.

Ant rytojaus išvažiavom 
į Vilnių. Kada pribuvome į 
Vilnių, kaip tik spėjom iš
lipti iš lėktuvo, būrys mo
terų ir vyrų mus pasitiko, 
sveikino, bučiavo, rodos kad 
tu ten gyvenęs ir augęs 
drauge su jais. Trys sesu
tės Eidukaitytės, gal jos vi
sus svečius atvykusius iš 
Amerikos taip draugiijk^ 
susitinka kaip mus! O aš 
Vilniuje neturėjau pažįsta
mų išskyrus draugus Zen
kevičius. Po visų pasveikini
mų, mus nuvežė į Vilniaus 
viešbutį Lenino gatvėje, pa
skirstė į kambarius trečia
me aukšte — kambariai di
deli ir šviesūs.

Ot, ir prasideda mūsų 
viešnagė Vilniuje. Viskas 
eina labai geru- keliu. Kas 
rytas būna mums paruošta 
dienos programa matyt Vil
nių ir jo apylinkes. Bet aš 
vis laukiu, kada vyksiu pas 
mano nabašninko brolio 
vaikus. Mano brolį Petrą 
vokiečiai nukankino ir pus
gyvį be teismo sušaudė. Pa
liko jo žmona Petronėlė, sū
nus Karolius Jonas ir 
tė Albina Abraitienė. Ji gy
vena Bolsupų kolūkyje, o 
Karolius Jonas Geisteriš- 
kiuėše.' ' ' W -

Vieną gražią dienelę atei
na į mano kambarį draugas 
Vytautas Glovackas ir sa
ko: “Juozai, renkis, po pietų 
važiuojame pas tavo gimi
nes”.

Aš sakau: “Drauguti, aš 
dar nevalgęs, bus per vėlu, 
sunku bus surasti”. Jisai 
man atsakė: “Tai tas bus 
mano dalykas, jeigu šian
dien ne važiuosim, tai turėsi 
laukti 5 dienas pakol ateis 
tavo eilė”.

Ką padarysi, turiu reng
tis ir važiuoti.

Kelionė sekėsi gerai, ne
turėjom keblumų.

Na, čia jau ir K. J. Stane- 
lio ūkis, bet ne toks kokį 
palikau 1906 metais, trobų 
mažiau ir net skirtingoj vie
toj. Mano tėvo ūkis buvo su
degintas, sunaikintas per 
pirmąjį ir antrąjį pasaulinį 
karą. Dabar trobesių tiek 
nereikia, kiek pirmiau rei
kėdavo. K. J. Stanelis tufci 
pasistatęs naują butą, kluo
nas ir tvartas po vienu sto
gu. Kluonai dabar reikalin
gi tik pašarui pasidėt, klė
tys nereikalingos. Stanelio 
ūkyje randasi kolūkio cent
ras, didelis namas pastaty
tas grūdams supilti. Grūdų 
supila daugiau kaip 100,000 
tonų. Taipgi ir fabriką ten 
stato, kuriame mals žoles. 
Žolių miltais šeria gyvulius, 
tokiu būdu nr dideli kluonai 
nėra reikalingi, nes miltam 
mažiau reikia vietos, negu 
šienui ir dobilams.

(Tąsa 6-me puslapyje)

Bendras visų pasaulio vie
nos dienos laikraščių 
žas 1966 metais buvę 320 
milijonų egzempliorių. Dau- 
giaustia laikraščių išleidJRa- 
ma Tarybų Sąjungoje.
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DETROIT, MICH.

Širdinga padėka
Mes norime širdingai padėkoti visiems, kurie pri

siuntė atvirukų ir gėlių mūsų mamytei, Natalijai As
trauskienei, jai gulint ligoninėje. Taipgi dėkojame tiems, 
kurie ją lankė ligoninėje — o ypatingai Lilijai Gugienei, 
jos motinai A. Daukšienei, Jurgiui-Nausėdai ir jo žmonai, 
kurie nepraleido nei vienos dienos neaplankę mamytės.

Mūsų mamytė, po ilgų kančią, mirė liepos 15 d. ir 
buvo palaidota liepos 19 d. Woodmere kapinėse šalia savo 
mylimo vyro Sylvestro. kuris mirė 1948 m. gegužės 8 d.

Norime tarti ačiū visiems už prisiųstas laidojimo 
koplyčion gėles, karsto nešėjams, Rūtai Price už jaut
rias daineles, kurias ji sudainavo koplyčioje ir kapinėse. 
O ypatingą dėkui skiriame Stefanijai Masytei už jos 
gražią, jautrią kalbą, pasakytą prie karsto.

žodžiais negalima išreikšti mūsų liūdesio. Mes esa
me užtikrinti, kad jos pasigęs daugelis josios draugų 
ir draugių.

Čia įdedame $25 auką jos atminimui. Ji taip būtų 
norėjusi.

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

DRAFTSMAN
Established firm needs experienced man for steady in
teresting work in laying out progressive dies.
Liberal benefits; modern air conditioned plant in pleasant 
rural area; excellent opportunity.

Call 226-5600 
or apply:

ELTEE INC.
19 Fairfield Pl.

West Caldwell, N. J.
(63-66)

dukra

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

Rūta Gugas
Servit Gugas — žentas

Montello, Mass
r Sužinojau, kad turėsime 
du piknikus tose dienose, 
kuriose pripuola mūsų kuo
pų susirinkimai. Todėl—

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 6-ą. 3 vai. popiet.

O LDS 67-os kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 13-ą 3 v. 
popiet.

Vieta— Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St.

Nariai prašomi ateiti.
Dabar apie piknikus

Montellos Moterų Apšvie- 
tos Klubas rengia pikniką 
rugsėjo 7-ą K. Ustupų sode, 
pradžia 12 vai. Jei lytų, 
piknikas įvyktų Liet. Taut. 
Name.

A. Sikorskis, parvažiavęs 
iš Worcester! o Olympia 
Parko piknikų, man telefo- 
nat>o, kad worcesterieciai 
nutarė surengti dar vieną 
pikniką “Laisves’’ naudai 
rugsėjo 14 d. Olympia Par
ke. Mes, montelliečiai, ban
dysime suorganizuoti busą 
į šį pikniką.

Rugp. 14 d. netikėtai stai
giai mirė Peter Klimas, 83

metų, per 10 metų Valrico, 
Fla., gyventojas, senas 
“Laisvės” skaitytojas.

Liepos pradžioje jų duktė 
Bertha Copp nuvažiavo į 
Floridą ir savo tėvus iš ten 
parsivežė pas save į Stough
ton, Mass., pas ją praleisti 
atostogas. Pastangos jį su
sirgusį atgaivinti nepavyko.

Šermenys įvyko V. Yaka- 
vonis koplyčioje, gausiai pa- 
dabintoj gėlėmis, dalyvau- 
j a n t nemažai lankytojų. 
Laidotuvių direktorius V. 
Yakavonis pagirtinai pa
tarnavo. S. Rainard pasakė 
atsisveikinimo kalbą, apie 
velionio gyvenimą ir jo nu
veiktus darbus. Laidotuvių 
dalyviai atsisveikino jį pra^ 
eidami pro jo karstą. Pagal 
jo prašymą, jis, be lydėtojų, 
išvežtas į Forest Hill Ceme- 
tary krematoriją.

Laidotuvių dalyviai buvo 
paprašyti eiti į Yakavonio 
koplyčioje salę, pavaišinti 
tinkamais pietumis.

Velionis paėjo iš Kutūrių 
kaimo, Jurbarko rajono. Li
ko liūdesyje jo mylima žmo
na Anna (Mockapetris), du 
sūnūs—Joseph Klimas, Chi
cago, Ill., ir Edmond J. Kli-

MONTEL LO, MASS

Mire

Petras Klimas
Mes, draugės, reiškiame gilią užuojautą ve

lionio našlei Onai Klimienei, sūnams Joseph ir* 
Al, dukterim Birutai ir Virginia! ir jų šeimoms. 
Taipgi visiems giminėms.

Marijona Gutauskienė
Elsie Zaleckaitė

MONTELLO, MASS

Mire

Petras Klimas

NURSES, Registered, full time 
RN’S needed for additional staffing 
on 4-12 shift, in extended care fa
cility in Bryn Mawr. Pay above 
scale. Good fringe benefits, 
standing x working conditions.
Mrs. Cranston, LA 5-8300, IQ Am— 
3 PM. weekdays. (56-64)

ELECTRICIAN PORTER

out-
Call

COOK—HOUSEKEEPER
Live in or out 

Excellent working conditions.
Good salary

Vineland, N. J.
Call for appt. 609-691-0420

(60-66)

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt, call Harry 
Tube Co., Frazer,

NI 4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Eckman Bishop 
Pa. 19355, 

(62-68)

GENERAL
FACTORY HELP

Hours:

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

10:30—7. Call MO 7-5160 
for interview.

(58-64)

EXPERIENCED SPRAYERS for 
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)

MECHANIC. Cannery experience. 
Good salary and benefits with ex
panding food company. Call Pro
gress© Foods. 609-691-1565. Vine- 
land, N. J. (60-66)

mas, Halifax. Mass,; dvi 
dukterys — Mrs. Bertha 
Copp, Stoughton, Mass., ir 
Mrs. Virginia Perry, Nar- 
well, Mass.; kito tėvo bro
lis Joseph Pranaitis, Arizo
na valstijoje; dvi seserys — 
Mrs. Ella Habershon, Conn., 
ir Mrs. Lillian Laughlin, 
Calif.

MANAGER. Dry Cleaning. Year 
round position for working manager 
in dry cleaning plant. Combination 
of family and industrial dry clean
ing. Growing plant. Present mgr. 
leaving because of personal reasons. 
Starting salary $150 plus bonus. Ap
ply in person or call for an appoint
ment. Wildwood Linen Supply, 6112 
New Jersey Ave., Wildwood, N. J. 
609-522-1495. (60-66)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downingtown area. 269-8380.
(56-67)

Rates after 30 days ranging from 
$2.515 to $3.41 per hour. Compa
ny paid hospitalization for employees 
and families, life insurance, pension 
plan, plus shift differential. Apply 
to Personnel department.

NEW LONDON 
MILLS INC.

MECHANIC. Experienced mecha
nic wanted. Import or Domestic exp. 
Work in small congenial Shop, top 
pay plan for top man. All replies in 
strict confidence. Contact Pete 
Billey. 273-4800. CAHILL COFFEY 
INC., Summit, N. J. (58-64)

0 -

APPLIANCE TECHNICIAN Wash
ers, dryers & refrigerators. Paid 
hospitalization & vacations For 
appoint, contact Mr. Williams. R. 
C. A. Service Co., 375 Crescent 
Blvd., Gloucester, N. J. Phone 456- 
7600. We are an equal opportunity 
employer. (60-65)

KEYPUNCH
Skilled Alpha Numeric operators 

for 1st and 2nd shifts.] Full/part 
time. Attractive rates.
Join our pleasant prestige staff now.

Call Mrs. Seymour. KI 6-8181.
(60-66)

'enter City.

Morse St., Norwood, Mass. ‘ 
617-668-6000.

(61-67)

LEATHER WORKERS

HOUSEKEEPER ASSISTANT
For priests. No cooking or laundry.

Mon. thru’ Fri.
7:30 AM—12:30. GR 7-5892.

(61-63)

TECHNICAL
WRITER

Experienced or inexperienced. 
General all around work. 
Julius Brand Leather Co. 

609-964-3040.
(60-66)

Mes, draugai, reiškiame gilią užuojautą ve
lionio našlei Onai Klimienei, sūnams Joseph ir 
Al, dukterim Birutai ir Virginiai, anūkams ir 
visiems giminėms.

Al. Skirmontas
J. Skirmontienė
F. ir K. Čereškai
St. Rainard
B. Navickienė
P. Sinkevičienė
P. Chestnut -
An. Chestnut
M. Valant
R. Walant
K. Butkienė

J. Grigas
A. Kukaitienė
B. Kašėtaitė 
G. Shimaitis
K. Kalvelienė 
G. Davis
A. Biliūnas 
P. Orentienė 
Mrs. G. Davis 
Mrs. J. Davis

Steve Bagdonas mirė 
rugp. 15, ligoninėj. Buvo pa
šarvotas V. Yakavonis šer
meninėje. Palaidotas Kalv. 
kapinėse.

Seniau yra gyvenęs Mon- 
telloj, po to, No. Middlebo- 
ro, Mass. Ten liko liūdesyje 
jo žmona Eva (Geležinis) 
ir dvi dukterys.

Velionis daug metų yra 
dirbęs Brockton. Mass., če- 
verykų dirbtuvėse, bet dar
bininkų judėjime nedalyva
vo.

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Full time permanent position for 
individual expd. in various phases 
of industrial electricity. Salary com
mensurate with exp. plus paid va
cation, paid holidays & other fringe 
benefits. Plenty of scheduled over
time. Call or 
well Records 
609-561-5250.
Employer.

apply in person. Press- 
Mfg. Co. Ancora, N. J., 
An Equal Opportunity 

(62-64)

MULTILITH Operator, expd. Mod., 
air-cond.
& profit 
0500; if

George Shimaitis

shop, good fringe benefits* . :•> ;/Į 
sharing program. Call 687- 
no answer, MU 8-3992.

(62-68)

Saigone suimta 100
šnipą

Saigon. — Policija prane
šė, kad per vieną mėnesį 
suėmė 100 “šnipų”. Į šį 
skaičių, pagal policijos tei
gimą, įeina aukšti valdžios 
pareigūnai. Niekad pir- 
bmiau karo metu nebuvo 
tiek žmonių kaltinamų šni
pinėjime.

Visi suimtieji kaltinami 
turėjime “ryšių su priešu”, 
i..

JAV praleido progą 
taikos Vietname

Buvęs Paryžiuje JAV at
stovas taikos pasitarimuose, 
W. Averell Harriman pasa
kė, kad JAV praleido progą 
sumažinti karą Vietname 
per paskutinį laikiną mūšių 
sulėtėjimą.

Harrimanaspasakė: “Mes 
turėjome tuo laiku pasisa
kyti, kad mes irgi sulaiky
sime mūšius. Mes Paryžiu
je kalbėjome apie taiką, bet 
iš tikrųjų nedarėme jokio 
bandymo mūšiams sulaiky
ti”
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TRAILER DRIVERS
Highest pay. Steady position.

See Mr. Simpson
GARDEN STATE 

CONTAINER CORP.
Kennedy Blvd., Bayonne, N.

339-9100
J.

(60-66)

MEN —■ Part time and full time. 
Philadelphia and Bucks areas. Vaca
tions, work 2 
time pay as 
laxing work 
welcome.

to 5 days a week, over- 
a security

in security.
guard. Re-
Pensionbrs

639-9393.
(62-68)

WANT A MAN’S JOB? Interna
tional firm hiring girls over 18 for 
outside order department. Must be 
neat and able to converse intelli
gently. Starting salary $129/wk. For 
personal interview, call Mr. Howard, 
9:30 AM to 1:30 PM., Monday thru’ 
Friday. 609-662-3020.

(61-67)

NURSES, RN & PRACTICAL
Full or part time 

STETSON HOSPITAL
1745 N. 4th St. PO 9-1260 ’•

Mrs. Carelli
(60-66)

‘ ELECTRONICS
Experienced in the preparatioon of 
technical documents and manuals. 
Knowledge of solid state digital cir
cuitry essential for this outstanding 
opportunity.
QUINDAR is expanding and offers 
an excellent starting salary to a qua
lified Tech. Writer. We have a full 
benefit package including 
assistance.

Please send resume or ' 
Mr. Bob Matos to Arrange 
venient appt.; 379-7400.

QUINDAR
ELECTRONICS, INC.

Fadem Road, Springfield, N. J. 
Equal Opportunity Employer

(61-63)

TRUCK MECHANIC

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

(58-67)

60

tuition

Call
a con-

Experienced oil burner service , and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)

NURSE R. N. 11 to 7 Shift.

TRUCK Jockey, exp. pref., union 
scale, all union privileges incl. Blue 
Cross & Blue Shield. Apply in per
son, Frank’s Beverages, 624 Moore.

(62-64)

Men. Applications now 
taken for farm truck and 
equipment operators. Must 
valid N. J. driver’s license.

SEABROOK FARMS CO., INC.
455-1000

( 60-66)

being 
farm 
have

Apply Personnel office 
pital, Millville, N. J. 
extention 34.

Milville Hos-
609-825-3500,

HOUSEKEEPER

(62-68)

MAINTENANCE MECHANICS.
Experienced men needed. 
McGRAW—EDISON CO.

P. O. Box 55, Mt. Holly, N. J. 
609-267-7720.

(61-63)

AUTO Mechanics—We need two 
“above average” mechanics to make 
“above average” wages. Year ‘round 
work, no slack seasons, vacations, 
holidays, sick pay, hospitalization 
and other benefits. Albany Motor 
Mart. Call 609-641-3670.

(60-63)

$70 a week to start, permanent po
sition starting in September, live 
in. Complete charge of household. 

609-823-4546.
(62-64)

SMAMPOO GIRL

SEMI-TRAILER DRIVERS. Full & 
part time positions available with 
rapidly growing local chemical com
pany. Must have good references. 
Eastern Chemical, 609-697-1000.

(61-63)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 
days, group insurance 
major medical. Apply 
fice 10 AM - 3 PM.
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity Employer

(60-69)

10 paid holi- 
Plan includes 
Personnel of- 
Or call 245-

• MAINTENANCE MACH. Large 
factory desperately needs mainten
ance man, electrical bkgrd helpful. 
Apply 5200 Unruh St. DE 2-9400.

(60-66)

Part time. Excellent working 
conditions. 

Valley Forge Area. 
687-1792.

NURSES AIDES

(58-63)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union shop, over-the-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce.

(63-69)

MAINTENANCE ASST.
for general * maintenance, electrical, 
plumbing, etc. Will consider trainee 
with general knowledge & a desire 
to learn & advance. Simkar Light
ing fixture, D & Tioga. GA 5-7200.

(63-67)

Mature women to work with seve
rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation. 
Call 788-5215

(58-67)

TOOLMAKER
EXPERIENCED FIRST CLASS 

TOOL AND DIE MAKER FOR 
NORTH BERGEN PLANT.

Apply at 
7311 Cottage Ave.

North Bergen, N. J. 201-868-7300 
TUNGSTEN CONTACT MFG, 

(61-65) 10%

KEYPUNCH OPERATORS

Experienced. National company. 
Excellent benefits.
Call Mr. Stodart, 

609-989-8300
Equal Opportunity Employer

« (5-64)

MAINTENANCE MAN for small 
School general purpose work, Bldgs. 
& grounds year round employ.

Pleasant working conditions 
Write Mr. CINDRICH, P. O. Box 181

Norristown, Pa. 19404.
(61-65)

MACHINISTS
FIRST, SECOND & THIRD CLASS 

SECOND SHIFT
Excellent starting rate, wage in

crease in 8 weeks, then every 6 
months. 10% paid holidays,
night shift premium, 2 wks vacation 
after 1 year, profit sharing, life in
surance, hospitalization, and pension 
ir paid in full by the company. Ap
ply Personnel Office or call 848-3500.

TOWNSEND COMPANY

530
An

TRS Division
West Street, Braintree, Mass.
Eqaul Opportunity Employer

(62-64)
An TRUCK DRIVERS 

PROFESSIONAL

Jeruzalėj sudegė 
arabą mečetė

Jeruzalė. — Rugpiūčio 21 
d. kilo gaisras, nieks neži
no kaip, ir labai sužalojo 
mečetę Al Aksa, viena šven- 

I čiausių Islamo vietovių. Pa
sėka to, Arabų pasaulyje 
eina baisūs išmetinėjimai 
prieš Izraelio valdžią.

Jeruzalės Mozlėmų Tary
bos viršininkas, Halmi Mu- 
htasaab, sako, kad tai “pa- 

|degimas”o ’ .

MAN to work for East Norriton— 
Plymouth Joint Sewer Authority. 
Hospitalization, major medical, life 
ins. for employee and family paid 
by authority. Plus pension also paid 
by authority. Sick pay, raises. Per
manent job. Apply

200 Ross St., Norristown, Pa. 
or call 215-279-5759.

(62-64)

EXPERIENCED COOK, Apply 
Holiday Inn

Exit 4, Moorestown, N. J.
609-235-7416

’■ (61-63)

HOUSEKEEPER — PRACTICAL 
NŪRSE. Refine woman for elderly 
woman, 3—4 days, flexable — sleep 
in nice home. Call CH 7-5146.

(63-65)

1

BARMAIDS
Experience unnecessary.

. mi. from A. C. Race Track. 
Room & bd.

plus good tips and salary.
609-625- 5801. Mays Landing.

. (60-66)

Food Service Cafeteria managers, 
full time pos. as manager of school 
cafeteria. Individual should be a 
residence of Camden. Must assume 
responsibility for ordering and pre
paring meal for approximately 1500.

Call Miss Drailo, 609-964-6145/
Ext. 47 (60-64)

The fastest growng class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United States 
now has openings for experienced 
Tractor and trailer drivers to ope
rate from Lawnside, Vineland anęl 
Deepwater Nej^ Jersey Terminals. 
For details contact:

NATIONAL FREIGHT, INC.
57 W. ’Park Ave., Vineland, N. J. 
Ask for R. Chandler. From Penn
sylvania dial WA 5-3356. > From 
New Jersey dial 691-7000. An 
Equal Opportunity Employer.

- ‘ (60-66)

CREDIT DEPARTMENT. Wear© 
looking for a personable woman to 
fill important void in our credit de
partment, to check credit rating* of 
our customers. Must be familiar 
with D & B reports. National la
dies’ undergarment factory, Londen, 
N. J. Call Mr. Weintraub, 

201-925-9400. (58-64)

MACHINIST—ENGINEE RING 
PROTOTYPE work and production 
machining. Must have some sheet
metal experience in addition to 
standard machine shop experience. 
Good pay and benefits. Delaware 
County Company. 9 AM to 4 PM. 
MA 2-0880. (60-64)

BOOKKEEPER
Part time. Experienced. Payroll, 
taxes, full knowledge of bookkeep
ing. Apply Personnel,

C. A. ROWELL
Germantown & Chellen Ave.

(60-66)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM, 
either or both. Training program 
provided. Elxcellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SHOOL DISTRICT LO 6- 
;7072, betwecne 8 AM & 4 PM.-

- * (60-67)

MEN. Aluminum sash & door mfr. 
NE Phila. has immediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TO FRACTION. Ap
ply: STEPHEN LAURIE MGR. CO., 
920 E. Lycoming Ave.

(60-66)
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Atsiminimai iš Keliones į Lietuvę
(Tąsa iš 4-to pusi.)

Gyvenimo ir kiti trobesiai 
dabartiniu laiku statomi 
prie kelių, laukuose jiems 
vietos nėra, nes kada trak
toriai ir kitos mašinos išei
na savo darbą atlikti, tai 
niekas neturi kenkt -— lau
kai ir laukai be jokio trobe
sio, kiek tik akis gali užma-

Įsukome j Stanelio kiemą. 
Jo dar nebuvo namie, iš ; 
darbo dar nebuvo parėjęs. 
Tuojau ir jis pareina. Svei- ■ 
kinamės, bučiuojamės iki 
ašarų. Karolio žmonelė pa
taiso mums visiems vaka
rienę — pavalgom, pabalia- 
vojam ir padainuojam. Tuo
met ėjome pasilsėti

Ant rytojaus pusryčių 
pavalgius, V. Glovackas su 
Juozu (automobilio vairuo
toju) išvažiuoja į Vilnių. 
Draugas Glovackas sako: 
“Juozai, paliekam tave čia, 
mes už savaitės laiko sugrį
šim tave paimti.” “Na, tai 
gerai,” sakau, “aš jūsų 
lauksiu.”

Stanelis pakinko arklius, 
sumeta mano bagažą į veži
mą ir važiuojam pas jo se
sutę Abraitienę. Netoli už 
kelių minučių jau buvome 
ten Na, ir vėl prasideda 
sveikinimasis, ašarojimas ir 
džiaugsmas.

K. J. Stanelis ir Vincas 
Abraitis labai gražiai įsikū
rę. Pas 'juos visko pakan
kamai, turi pinigų susitau
pę dėl automobilio, bet tuo 
tarpu negali gauti — turi 
palaukti eilės.

Abraitis ir Stanelis yra 
buvę amerikonai. Abraitis 
kadaise gyveno Elizabeth, 
N. J. Stanelis gimęs Nęw- 
arke. K. Stanelis ir sesutė 
Rožytė dvynukai, jų tėveliai 
įsi vežė juos 1920 metais į 
Lietuvą, jiems tuomet buvo 
dar tik šeši mėnesiai am
žiaus. Rožytė mirė sulau
kusi 14 metų. Albina Abrai- 
tienė gimė Lietuvoje, Geis- 
teriškiuose.

Teko pasikalbėti su Geis- 
teriškių ir Balsupių kolūkių 
statybininkais. Jie man nu
siskundė, kad trūksta darbi
ninkų. Aš jiems paaiškinau, 
kad pas mus daug be
darbių. Jie sako: “Prisiųs- 
kite mums kelis tuzinus.”

Abelnai kolūkiečiai nusi
skundė, kad trūksta darbi
ninkų, negali tiek darbo at
likti, kiek jie nori.

Nuvažiavome į Vilkaviškį 
aplankyti mano brolio Pet
ro kapą. Ant kapo pastaty
tas didelis aukštas pamink
las. Ten ilsisi daugiau kaip 
7,000 hitlerininkų sušaudy
tų žmonių, daugiausia žydų 
tautybės. Apžiūrėjom ka
pines, nusitraukėm keletą 
nuotraukų ir grįžom namo?

Savaitės laikas prabėgo 
greičiau negu aš norėjau, ir 
ne viską aš mačiau, ką no
rėjau matyt, nes buvo daug 
lietaus.

Sugrįžus į Vilnių, radau 
programą paruoštą eiti pas 
draugus Zenkevičius vaka
rienės. Susipažinau su jau
na pora, labai draugiški ir 
gražūs draugai Algirdas 
Ferensas statybos inžinie
rius ir jo žmona. Abu la
bai myli dainuoti ir gražiai 
dainuoja. V. Zenkevičius 
mūsų dainas magnetofonu 
užrekordavo. Draugai Zen- 
kevičiai gražiai įsikūrę nau
jam apartamente su gra
žiais baldais. Užklausiau 
draugės Zenkevičienės kiek 
jie moka nuomos už tokį 
apar t a m e n t ą su dviem 
miegrūmiais. Gerai nepri-

menu, bet rodos, sakė kad 
tik 13 rublių į mėnesį. Nesi
nori net tikėti, nes juk pas 
mus Amerikoje reikėtų mo
kėti apie $200 į mėnesį.

Draugai Zenkevičiai labai 
malonūs ir draugiški žmo
nės. Aš jiems dėkoju ir bu
čiuoju abu už jų draugišku
mą.

Ant rytojaus susodino . 
mus į dvi mašinas ir išvežė 
parodyt Vilnių ir jo apylin
kes. Kur tik važiavom, vi
sur matėm didžiausią sta
tybą, didelius aukštus apar- 
tamentinius namus.

Aš paklausiau: “Iš kur 
jūs imate medį dėl šitos 
statybos?” Man atsakė, kad 
didžiumoje importuoja, nes 
Lietuvos girios daug nuken
tėjo per 2 paskutinius ka
rus. Tas man buvo nelabai 
malonu girdėt, nes tai ap
sunkina statybą.

Pranešė man, kad važiuo
sime pas draugą Sniečkų 
pietų valgyti. Svečių buvo 
daug, pietūs labai geri. 
Taipgi buvome pavaišinti 
vėl tais gardžiais lietuviš
kais saldainiais. Pavalgius 
svečiai buvo paprašyti tarti 
po keletą žodžių. Šalia mnęs 
sėdėjo L. Diržinskaitė ir pa
prašė manęs tarti žodį-kitą. 
Prastas iš manęs kalbėto
jas. bet turėjau kalbėti.

Taipgi mes buvome už
prašyti ant vakarienės pas 
drauges Eidukaitytes, ku
rios netik kad mus gerai pa
vaišino, bet dar mane ir ap
dovanojo. Reiškiu širdin
giausią padėką sesutėms 
Eidukaitytėms.

Baigėsi mūs dienos Vil
niuje, bet prieš išvažiavimą 
mudū su K. Karosiene bu
vome pakviesti ant vakarie
nės pas draugo V. Kapsu
ko sūnų. • Man buvo labai 
malonu su draugo Kapsuko 
sunum' susitikti, nes su jo 
tėveliu abu kartu gyvenom 
ir darbavomės tose pačiose 
organizacijose. Kaps ūkas 
tada redagavo “Kovą” Lie
tuvių Komunistų organą, 
Philadelphijoje, Pa., 1917 
m.

Bet negalima praleist nie
ko nepasakius apie pikniką, 
kurį mums suruošė draugai 
Tamošiūnai. Tai gal buvo 
vienas iš: įvairiausių. Išva
žiavom 2 mašinomis į girią, 
važiavom ir važiavom, net 
pasibaigė mūsų kelias, bet 
mūs mašinų vairuotojai va
žiavo kur tik galėjo pralįsti 
pro medžius. Na ir dava- 
žiavom lygią lanką. Ten ir 
šieno buvo pripjauta, kuris 
gerai išdžiūvęs, skaniai 
kvepėjo. Ten ir sraunus 
upelis tekėjo, buvo galima 
ir pasimaudyt. Pirmiausia 
buvo ugnis sukurta, vėliau 
draugai Tamošiūnai pradė
jo imti iš mašinos įvairiau
si maistą, mauti ant vir
balų ir kept ant ugnies. O 
tos mėselės skanumas! Drg. 
Tamošiūnas buvo lydeką 
pagavęs, tai ir žuvies buvo 
pakankamai. Prie skanaus 
maisto buvo ir šampano. 
Pabaliavojom, pasikalbėjom 
ant šieno sugulę pasilsėjom. 
Prieš 63 metus turėjau lie
tuviško šieno glėbį prie sa
vo krūtinės prispaudęs! 
Man ir kvėpuot lengviau 
pasidarė.

Labai gražiai dieną pra
leidom, sugrįžom į viešbu
tį laimingai, sveiki ir links
mi. , ’

Na, čia ir birželio 27 d. 
gkiriamės su brangia Lietu
vėle, su brangia savo tėvų 
žeme. Vykstame į Lenin
gradą, iš ten į Paryžių, o po 
6 dienų jau ir New Yorke.

Keršulis savo gimtadienį 
minėjo Vilniuje

Plačiai žinomi laisviečiai 
Bronia ir Valteris Keršuliai 
šiomis dienomis baigė savo 
viešnagę Lietuvoje. Pirm iš
vykstant atgal į JAV, rug
piūčio 15 dieną. Vilniuje, 
drg. Jono Jurgaičio erdvio
je ir puošnioje, rezidencijoje 
įvyko su jais atsisveikini
mas. Ta proga buvo atžymė
tas ir Valterio Keršulio 81- 
mas gimtadienis.

Į pažmonį svečiai buvo 
kviesti. Jų tarpe matėsi 
kiekvieno doro lietuvio my
limas Justas Paleckis, rašy
tojas J. Baltušis, artistė M. 
Mironaitė, kulto reikalams 
ministras J. Rugienis su 
žmona, L. Kapočius su žmo
na, V. Kazakevičius, artis
tas Kanopka, dailininkas B. 
Motuzas, niujorkiečiai S. 
Narkeliūnaitė, Gužas, Bro
nės Keršulienės jaunystės 
pažįstamas Klioris su žmo
na ir visa eilė kitų draugų 
ir pažįstamų, kuriuos Ker
šuliai įsigijo viešėdami Lie
tuvoje.

Prie" vaišėmis ir koniaku 
užsilaistyti apkrauto stalo 
ir pokššiant šampano bon- 
k o m s, šnekučiuojantis ir 
vaišinantis j u b ilianto

Valterio Keršulio adre
su buvo pasakyta ir nema
ža kalbų. Ypač šiltus žodžius 
tarė J. Paleckis, L. Kapo
čius ir daugelis kitų. Visi 
Valteriui linkėjo ilgiausių 
metų ir daug savo gimta
dienių švęsti Vilniuje.

Nuotaika buvo nepapras
tai pakili. Tostmasteris J. 
Baltušis neaplenkė nė vieno 
tarti žodį, ne vieną savo hu
moru juokdino iki ašarų. 
Tostai buvo keliami po tosto.

Vėlai vakare, baigiantis 
pažmoniui žodį tarti buvo 
pakviestas ir pats jubilian- 
tas. V. Keršulis džiaugėsi 
plačiai susipažinęs su Lietu
va. žmonių gyvenimu, Lie
tuvos liaudies visokeriopais 
laimėjimais. Storai savo žo
džius pabrėžė, kad Lietuvos 
liaudis pasirinko teisingą 
socialistinį kelią, vedantį 
dar į geresnį ir laimingesnį 
gyvenimą.

Gražią ir turiningą kalbą 
pasakė ir B. Keršulienė. Sa
vo kalbą ji baigė širdingu 
ačiū visiems už tokį bičiuliš
ką jų sutikimą ir priėmimą 
Lietuvoje.

S. J. Jokubka

MIESTE PASIDAIRIUS
Gaisragesiams vairuotės 

įstatymai
Vykstant į gaisro aliar

mą, gaisragesių mašinos tu
rės trumpai sustoti prie 
raudonos šviesos. Iki šiol 
taip nebuvo, ir dėlei to įvyk
davo daug avarijų.

Grįžtant iš gaisro, jie tu
rės laikytis visų taisyklių 
taip kaip ir paprastos ma
šinos.

jo, negerai pasukai aparatą.
Taip jau blogai, kad mie

sto komisionierė Bess My- 
erson Grant pataria žmo
nėms nemokėti telefono bi
lų. Telefono kompanija sa
ko, perviršis telefonų, o jie 
tam nebuvę pasiruošę.

Ačiū už paramą 
“Laisvei”

Gražesnės ir patogesnės 
vietos tokioms sueigoms, ko
kia sekmadienį įvyko pas 
mieląją Lillian Šerelienę 
Cranforde, aš negaliu įsi
vaizduoti. Gal prie to pri
sidėjo ir nepaprastai gražus 
oras, 
vienas

Bet. 
rašys 
dentas. 
mis padėkoti draugams, ku
rie parėmė “Laisvę” auko
mis. O taip padarė šįe:

Ona ir Pr. Bunkai $10.00
Juoz. Zajankauskas 
John Yorke ...........
Jonas Gradaitis ... 
Paulauskas ....... 
F. ir O. Muzikevičiai 
Kudirkienė ......... . .
K. Pačiūnas......... •.
Skairus ..................
Martynas Urba .. •. 
P. Vaičionis ...........
O dar iš vakaro mūsų va- 

jininkas V. Bunkus man sa
ko: Rytoj Cranfordo pik
nike negalėsime dalyvauti, 
tai va visa dešimtinė aukų 
“Laisvei.”

Širdingai ačiū visiems už 
aukas.

Todėl piknikas buvo 
iš puikiausių.
žinoma, apie tai pa- 
“Laisvės” korespon- 

Aš tik noriu skubo-

M1R E

Harleme šiukšles degina 
gatvėse

Supykę gyventojai East 
Harleme per dvi valandas 
mėtė šiukšles į gatves ir de
gino jas, protestui prieš 
prastą šiukšlių rinkimo 
sistemą.

Naujas būdas mokėjimo 
autobusuose

Nuo rugpiūčio 31 d. mies
to autobusai neišduos grą
žos už ferus. Įtaisyti nauji 
pinigų priėmimo būdai ir 
kiekvienas įėjęs turės įmes
ti reikalingą sumą.

Ši nauja sistema apsau
gos autobusų vairuotojus 
nuo užpuolikų, nes jie netu
rės pinigų pas save. Pinigai

Coney Islande elek. neveikė
Praėjusią savaitę Coney 

Islande 2,800 šeimų dide
liuose . apartmentuose išbu
vo be elektros virš valandos. 
Daug žmonių buvo sulaiky
ti keltuvuose.

Visa tai įvyko, kai užsi
degė transformers po žeme, 
kuris perduoda elektrą į na
mus.

Su elektra šią vasarą mū
sų mieste daug bėdos — tai 
šen tai ten įvyksta “black 
out”.

10.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00

Mūsų Lillian 
susižeidusi

Jau buvome pranešę, kad 
mūsų administratorė Lillian 
Kavaliauskaitė yra išėjus 2 
savaitėm atostogų. Deja, jai 
tos atostogos yra nelabai 
malonios. Jų išvakarėse mū
sų Lillian savo namuose par
krito ir smarkiai susižeidė 
nugarą. Pirmadienį kalbė
jausi su ja telefonu. Sakė, 
kad vis jaučiasi labai pras
tai. Tačiau galgi pirmadie 
nį jau galėsianti sugrįžti 
darbą. Labai lauksime.

Reporteris

i

Jau jaučiasi geriau
Mūsų draugas Juozas Dai

nius buvo smarkiai susir
gęs. Džiugu, kad pirmadie
nį jau atvyko į spaustuvę 
padirbėti. Nors jo sveika
ta dar toli nuo normališkos 
padėties, bet ji taisosi ir 
Juozas jau gerokai atsiga
vęs. .

Draugo Dainiaus parama 
mūsų spaustuvei labai labai 
svarbi ir reikalinga.

, Rep.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo (Sep.) 7 d.

Montellos Moterų ApšvidP 
tos- Klubo piknikas K. Us- 
tupų sode, o jei lytų—Liet 
Taut Name.

Rugsėjo (Sep.) 14 d.
Worcesterio Olympia Par

ke piknikas “Laisvės” nau
dai. Montelliečiai bando su
organizuoti busą.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi joje, daugeliui 
jau žinomoje vietoje — 6024 
Wayne Ave. Pietūs bus pa-' 
teikti pusė po 12-os vai.

Rugsėjo (Sep.) 28 d. —
Įvyks banketas “Laisves” 
salėje. Bus brooklynidBhjh 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Pirmadienio rytą Anna 
Peters telefonu pranešė, kad 
praėjusio šeštadienio naktį, 
25 min. iki 10-os valandos, 
mirė George Wolfe. Pašar
votas Šalinskienės šermeni
nėj, Jamaica Avenėj, prie 
Forest Parkway “L” stoties, 
Woodhavene. Laidotuvės 
trečiadienio ryto 10 vai. Šv. 
Jono kapinėse.

Demokratų partijos kan
didatas Procaccino labai 
džiaugiasi, kad jo kandida
tūrą užgyrė darbo unijų 
centrinė miesto taryba. Ta
ryba sakosi atstovaujanti 
milijonui organizuotų dar
bininkų.

LDS pirmos kuopos 
vakacijos užsibaigė
LDS 1-os kuopos ateinan

tis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo (Sep.) 2 d., 
7 vai. vakare, “Laisvės” na
me, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. \

Atvykite į susirinkimą tie 
nariai, kurių duoklės už
vilktos. Bet atvykite ir visi 
kiti nariaf. Turime rimtai 
pasirūpinti kuopos veikla 
orui atvėsus. .

Kuopos valdyba

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Prostitučių areštai didėja
New Yorke liepos mėnesį 

suimta 450 prostitučių. Per 
pirmus šių metų septynis 
mėnesius areštuota 4,626 
prostitutės.
1968 metais per tą patį lai
ką buvo areštuota 4,020.

Iš areštuotų liepos mėne-

Republikonų kandidatas 
John J. Marchi pradėjo va
jų už sukėlimą milijono do
lerių rinkimams. Manoma, 
kad stambioji buržuazija 
jam nepasigailės savo dole
rių.

Hiroshima, Japonija. — 
Policija išardė šešių mėne
sių studentų blokadą Hiro
shima universitete. 1,200 
policijos užpuolė adminis
tracijos namą, kurį studen
tai buvo užėmę. Įvyko 
smarkūs mūšiai, sužeista 14 
policistų ir 3 studentai.

Priminimas
Ozpne Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 3, Laisvės salėje. Pra
šome visų kuopos narių iša- 
me susirinkime dalyvauti. 
Praleidę porą mėnesių ato
stogų, dabar turime pasi
tarti dėl mūsų veiklos. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Valdyba

UĮ0)

Dr. J. Kaškiaučiaus Parašytos Knygos

bus dėžutėje, kuri prikalta sį, 347. arba 77 procentai,
prie autobuso ir sverianti 
virš 60 svarų.

Du vagišiai paspruko su 
$12,000 iš Rivoli Teatro 
Manhattane, kasos. Jie taip
gi paėmė iš manadžieriaus 
laikrodėlį ir jo piniginę su 
$380. '

Betvarke su telefonais
Mūsų mieste su telefonais 

labai prastai. Skambini 
kam, atsakymas, kad “bu
sy”, o žmogus visai nežino, 
kad jam skambini. Arba, 
kalbiesi su žmogum, o ope
ratoriai (dažniausia auto
matas) įsikiša ir sako tau, 
kad turi skambinti iš nau-

J. Grybas mus laukia su sa
vo gražiąja nauja mašinė
le ir parvežė mus pas drau
gus Keršulius. Pernakvo
jom ir ant rytojaus patrau
kėm į Laisvės salę. Ten 
mums buvo surengtas pasi
tikimo balius.

buvo suimtos pirmiau už tą 
patį prasižengimą.

Taipgi, per liepos mėnesį, 
buvo areštuoti 11 vyrų už 
globojimą prostitučių.

Con Ed. kompanija reika
lauja leidimo pakelti elek
tros kainą $117,500,000. 
Pakėlimas paliestų visus 
miesto gyventojus. Pakėli
mui turi gauti leidimą iš 
Public Service Commission. 
Spėjama, kad toks leidimas 
bus duotas.

Majoras Lindsay paskyrė 
komisiją, kuri tyrinės mies
te kainų pakilimą. Taipgi ji 
bandysianti surasti priemo
nes, kaip miestas galėtų 
kainų kilimui priešintis.

Piknikas Arrow Park
1 Farmoje

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
galėsime praleisti visą die
ną atvirame ore gražiajame 
Arrow Parke, Monroe, N.Y. 
Ten rengiamas piknikas pa
gerbimui Benjamin Davis. 
Daug kas iš lietuvių tame 
parke buvę ne vieną kartą 
ir žino, kad tai viena iš pui
kiausių vietų poilsiui.

Ten bus maisto, ten gali
ma maudytis, šokti, laive
liais pasiirstyti, pažvejoti ir 
daug kitų užsiėmimų. Bus 
ir meninė programa.

Bušai išeis iš visų miesto 
dalių 9 vai. ryte, o grįš iš
vykdami. iš Arrow Parko 
7 vai. vakare.

Bilietas į pikniką $2, vai
kams iki 12 metų 25 c. Bi
lietai parduodami ir “Lais
vėje”.

Tik dabar suareštuota še
ši žmonės už pavogimą iš 
Neighborhood Youth Corps 
399 čekių, kurių vertė buvo 
$11,538.96. Vagystė buvo 
papildyta 1967 metais.

Ieva

M—nė

Vietname JAV nuostoliai
Washington. — Prieš pra

ėjusią savaitę 244 JAV ka
reiviai žuvo Vietname.

Tai aukščiausias skaičius 
žuvusiųjų per vieną savaitę 
per paskutinius du mėne
sius. Savaite prieš tai, žu
vo 95 JAV kareiviai.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
j

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra. labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
‘ Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, I
kuomi maitintis, kad būt'i sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

*

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pdsiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė,, Ozone Park 17, N. Y.




