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KRISLAI
Nedarbas smarkiai didėja 
TSRS ir Prancūzija 
“Bepročių namai” 
Pirmasis streikas 
Užėmė užmuštojo vietą

J. Gasiūnas

Federalinis Darbo departa
mentas skelbia šiurpulingą ži
nią. Gegužės mėnesį nedarbas 
pasiekė jau 5 proc. visos dar
bo jėgos. Balandžio mėnesį 
nedarbas siekė 4.8 proc.

Departamento apskaičiavi
mu bedarbių skaičius siekia 
4,100,000. Tai 1,300,000 dau- 

^giau, negu buvo šių metų sali
nt) pradžioje.

Pasirodo, prez. Nixono ka
rinė politika didina nedarbą, 
didina pragyvenimo kainas, 
didina infliaciją ir visoje ša
lyje chaosą.

ir Tarybų Są- 
bendrą pareiški- 
pasmerkia “sve- 

intervenciją, kuri 
ir ilgina konfliktą”

Prancūzija 
junga išleido 
mą, kuriame 
timšalių 
platina
Indonezijoje. Pareiškimas nu
rodo, kad konfliktą galima 
baigti susitarimu pasiremiant 
Genevos sutartimis.

Abiejų šalių pareiškimas 
taipgi pasisako už taiką Vi
durio Rytuose, pasiremiant 
Jungtinių Tautų rezoliucija, 
reikalaujančia Izraeliui pasi
traukti iš okupuotų arabų že
mių.

Priimdamas Paryžiun atvy
kusį TSRS užsienio reikalų mi
nistrą Gromyko, prež. Pompi- 
dtou pareiškė, kad Prancūzija 
niekad pirmiau taip artimai 
nekooperavo su Tarybų Są
junga, kaip dabar. Abi ša
lys sutartinai darbuojasi tai
kos išlaikymo reikalu.

Jungtinių Valstijų kalėjimų 
direktorius tarp 1937 ir 1964 
metų James V. Bennett dabar 
pasakė, kad JAV dauguma ka
lėjimų yra “bepročių namai” 
(“madhouses”).

Bennett liudijo Senato juri
diniam komitetui, kuris svars
to kalėjimams reformų bilių. 
Bennett nurodė, kad kalėji
mams reikia tokių reformų, 
kurios padėtų kaliniams pasi
taisyti, o ne virsti bepročiais 
arba dar didesniais krimina
listais.

Pirmas rekorduose atžymė
siąs Jungtinėse Valstijose dar

bininkų streikas įvyko 1786 m. 
^Ph iladelphijoje. Spaustuvinin
kai sustreikavo ir laimėjo $6 
algą į savaitę.

Tai buvo vieneriais metais 
prieš JAV konstitucijos pa
skelbimą šiame mieste. Lai
mėtas spaustuvininkų streikas 
paakstino ir kitus amatinin
kus pradėti kovą už 8 valan
dų darbo dieną ir didesnį at
lyginimą.

Dar ir mums iš Lietuvos at
vykus prieš pirmąjį pasaulinį 
karą teko dirbti po 10 ir net 
12 valandų į dieną, dažnai po 
7 dienas -į savaitę. Sunkiose 
kovose darbininkai laimėjo 8 
vai. darbo dieną ir 5 dienų 
savaitę.

“Kai kapitalistine sistema 
pradeda naikinti žmones tose 
pietose, kur mes gyvename, 
kaip pietiniame Bronxe, tada 

|tnes turime tokią sistemą pa-

(Tąsa 5-tame pusi.)

600 milijonų badauja 
visame pasaulyje

Dresdenas, Vakarų Vo
kietija. — Čia įvykęs 5-asis 
pasaulinis kongresas pen
kių dienų sesijoje aptarė 
maisto klausimą. 200 mais
to specialistų dalyvavo iš 45 
šalių. Buvo atstovai ir iš 
Amerikos.

Kongrese įrodyta, kad 
šiuo metu visame pasaulyje 
badauja daugiau kaip 600 
milijonų žmonių, pusbadžiai

Amerika moka Tailandui 
50 milijonų į metus

Washingtonas. — Senatui 
raportuota, kad Jungtinės 
Valstijos turi su Tailandu 
padariusios 1967 m. slaptą

Tailandas gauna po 50 mi
lijonų dolerių kasmet už mi
litarinę paramą Vietnamo 
kare.

Tailandui buvo nuskirta 
pasiųsti Pietų Vietnaman 
11,000 karių diviziją, kurios 
apginklavimui Ju n g t i n ė s 
Valstijos sutiko per porą 
metų skirti 30 milijonų do
lerių, taipgi pasiųsti ge
riausių ginklų ir raketų. ; • 

20 milijonų amerikiečių 
badavimo padėtyje

Washingtonas. — Negrų0----------------- ---------- ----
1 T—X • 1 ‘ ~vadovas Dick Gregory pa

siuntė prez. Nixonui dauge
lio studentų pasirašytą laiš
ką, kuriame jie nurodo, kad 
20 amerikiečių badauja tik 
dėl to, kad bilijonai išlei
džiama karui Indokinijoje.

Chicagoje įvykusioje stu
dentų spaudos konferenci
joje Nixonui laiškas buvo 
paskelbtas ir visų dalyvių 
užgirtas.

Kaip bus įamžintas 
L. Joniko atminimas
Vilnius. — Birželio 1 die

nos dienraščiuose buvo pa
skelbtas toks oficialus pra
nešimas:

Siekdamas įamžinti pa
žangaus JAV lietuvių laik
raščio “Vilnis” redakto- 
riaus Leono Joniko atmini
mą, Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba nutarė: >

Pavesti Šilalės rajono 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos vykdomajam komite
tui pastatyti Leono Joniko 
gimtajame Apvaršuvos kai
me (Šilalės rajono Juodai- 
nių tarybinio ūkio teritori
joje) paminklinį Leono Jo
niko vardu gatves rajono 
centre Šilalėje ir apylinkės, 
kurioje yra Joniko gimtinė, 
centre Laukuvoje.

Pavesti Valstybiniam 
spaudos komitetui išleisti 
Leono Joniko publicistinių 
raštų rinkinį, pateikiant ja
me platų mokslinį straipsnį 
apie autorių.

gyvena bilijonas 600 milijo
nų. Jų maistas neturi pa
kankamo proteinų ir vita
minų kiekio.

Badaujančių ir pusiau ba
daujančių žmonių galima 
rasti visose ne socialistinė
se šalyse, kur maisto rezer
vus kontroliuoja monopo
listai ir naudoja pelnui, o 
ne žmonių mitybai.

Gynybos depart a m e n t o 
viršininkai liudija, kad su
tartis pildoma. Tailandas 
gauna milijonus dolerių ir 
palaiko Pietų Vietname sa
vo militarinius dalinius. 
Kadangi Jungtinės Valsti
jos gerai atsilygina, tai Tai
landas sutiko pasiųsti savo 
militarinius dalinius i Kam- 
bodiją.

Sutartis su Tailandu ga
lioja net 20 metų. Tokiu 
būdu Jungtinės Valstijos
yra pilnai įsijungusios į §0, kad Kinijos vadovo Mao 
Tailando apsaugojimą nuo kišimasis į vidinius Azijoš 
partižūhū. 1 f * valstybių reikalus suteikia
■■ ■: •........ y :........ . .................... progų Jungtinių Valstijų

militaristams įsigalėti.
Kambodijoje pra vestas 

Jungtinių Valstijų pakalikų 
perversmas, kai buvo paša
linta princo Sihanouko val
džia ir įsteigta militarinę val
džia, taipgi buvo dalinai pa
seka klaidingos Mao politi
kos.

“Naujieji laikai” nurodo, 
jeigu Indokinijos komunis
tai pasirinko Mao vadovy
bės politiką, tai gali susi
laukti “sumušimo ir sunai
kinimo,” kaip atsitiko In
do n e z i j o j e ir kitur, kur 
Amerikos remiami milita
ristai įsigalėję sudaužė pa
žangųjį judėjimą, sunaiki
no šimtus tūkstančių komu
nistu, v

partiŽdhųU:l

Susitikimas su užsienio 
filologais

Vilnius (ELTA). — Kul- 
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitete grupė 
užsienio šalių filologų susi
tiko su Lietuvos kalbinin
kais, literatūros mokslinin
kais, žurnalistais.

Susitikime dalyvavo Bul
garijos Mokslų akademijos 
Bulgarų kalbos instituto 
mokslinis darbuo t o j a s M. 
Čalykovas, Fordamo (JAV) 
universiteto Rusų mokslo 
instituto profesorius V. Jas- 
kevičius, Oslo universiteto 
aspirantas H. Rinkolnas ir 
Niušatelio (Šveicarija) 
universiteto docentas J. P. 
Locheris.

Svečiai papasakojo apie 
naujausius darbus baltisti
kos srityse, kurie atliekami 
jų šalyse, pasidaliio viešna
gės Lietuvoje įspūdžiais.

Teismas apkaltino 
10 drafto priešų

Chicago. — Teismas ra
do kaltais 10 militarines 
tarnybos (drafto) priešų, 
tarp kurių yra Romos ka
talikų kunigas ir klierikas.

Per penketą savaičių teis
me jų byla buvo svarstoma. 
Jie apkaltinti už sudegini
mą drafto raštinės rekordų.

Izraelio komunistai 
ragina baigti karą
Tel Avivas. — Izraelio 

Komunistų Partija pareiš
kė, kad “agresyvi Meir val
džios politika ir amerikie
čiai rėmėjai susilaukė pilno 
nepasisekimo.” Protestų 
Judėjimas prieš valdžią nuo
lat auga, reikalauja baigti 
karą su arabais.

Partija atsišaukia į viso 
pasaulio taiką mylinčius 
žmones darbuotis už taiką 
Vidurio Rytuose. Ji prime
na, kad Izraelis turi pasi
traukti iš okupuotų žemių 
ir pripažinti palestiniečių 
teises, kaip reikalauja Jung
tinių Tautų rezoliucija.

Minneapolis, Minn.—Poli
cija įsiveržė į prof. Lykken 
namus ir areštavo 19 ten 
esančių žmonių, susirinku
sių sukelti paramą kovai 
prieš karą.

Kinijos Mao politika 
kenkia Indokinijai

Maskva. — Tarybinis žur-1 
nalas “Naujieji laikai” ra-

Somalijai sulaikyta 
reikalinga parama

Mogadiscio. — Somalijos 
revoliucinės tarybos prezi
dentas Barre paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos ir Va
karų Vokietija sulaiko vi
sokią paramą Somalijai, 
kurios valdžia atsisako bū
ti paklusni užsienio imperi
alistų tarnaitė.

Somalija, trijų milijonų 
gyventojų Afrikos šalis, na
cionalizavo svetimšalių ban
kus, aliejaus kompanijas ir 
kitus imperialistų turtus; 
užmezgė diplomatinius ry
šius su Rytų Vokietija ir 
Šiaurės Vietnamu.

Maskva. — Žemės drebė
jimas ištiko tarybinėje Kir
gizijoje, netoli Kinijos ru- 
bežiaus. Sugriovė apie 5,000 
pamų, 20,000 žmonių liko 
benamiais.

JAV neįsileidžia TSRS 
unijij atstovu

Detroitas. — Jungtinė 
Automobiliu Darbininkų 
unija pakvietė TSRS darbo 
unijų vadą Averianova da
lyvauti simpoziume birželio 
1.4-20 dienomis Michigan 
valstijoje. Jungt. Valstijų 
valdžia atsisakė įsileisti 
Averianova.

Unijos konvencija Atlan
tic City, N. J., pasikvietė 
TSRS uniiu atstovą daly
vauti. Valdžia ir vėl nelei
do atstovui atvykti į kon
venciją.

Protestuodama prieš tokį 
valdžios žygi, unija kartu 
kaltina ir AFL-GIO prezi
dentą Meany, kuris priešin
gas TSRS unijų atstovams 
dalyvauti Amerikos unijų 
suvažiavimuose ir kitose su
eigose.

Peru komunistai remia 
valdžios programą

Lima. — Perų respublikos 
Komunistų Partija artimai 
kooperuoja su antiimperia- 
listine valdžia, kuri prave
dė Amerikos ir kitų sveti
mų šalių kontrolių o j a m ų 
korpora c i j ų nacionalizavi
mą.

Prezidentas Alvarado 
smarkiai kovoja prieš ame
rikines monopolijas ir jų rė
mėjus.

d.

Nauja nepriklausoma 
valstybė Tonga

Nukualofa. — Birželio 4 
Polinezijos Tonga pa

skelbta nepriklausoma vals
tybe Anglijos bendruome
nėje. Per 70 metų Anglija 
valdė Tongą.

Naujoji valstybė suside
da iš apie 150 nedidelių sa
lų, kurių plotas turi 269 
ketvirtaines mylias su 80,- 
000 gyventojų.

Fort Bragg, N. C. — 7 
kareiviai užmušti ir 5 su
žeisti ištikus parako sprogi
mui militarinėje stovykloje.

Izraelis kariauja 
keturiuose frontuose
Tel Avivas.—Izraelio mi

litarines jėgos sekmadienį 
kariavo keturiuose frontuo
se. Buvo naudojami džeti- 
niai lėktuvai ir tankai prieš 
Lebanoną, Jordaną, Egiptą 
ir Siriją. Įtraukta karan 
nemažai kareivių.

Izraelio karinė komanda 
informuoja, kad visur izra
eliečiai sėkmingai atliko sa
vo militarinę misiją, apdau
žydami arabų įsitvirtini
mus.

Vietnamiečiai pasirįžę 
kariauti iki pergales

Hong Kongas.:—Hanojaus rėjos kompartijos, 
radijas pranešė, kad Šiau
rės Vietnamo nacionalinė. Vietnamo 
asamblėja (parlamentas) 
paskelbė pareiškimą, kuria
me sakoma, kad vietnamie
čiai tęs karą prieš ameriki
nį imperializmą ir jo rėmė
jus iki pilnos pergalės.

Asamblėjos sesija sveiki
no Pietų Vietnamo revoliu
cinę valdžią, kuriai dabar 
sukako vieneri metai nuo 
susikūrimo. Ją sveikino Ki
nija, Laoso Patriotinis 
Frontas, Kambodijos liau
dies valdžia, princo Siha-___ ________________ __
nouko vadovaujama, Tailan-Į tvarkyti savo reikalus be 
do, Burmos ir Šiaurės Ko-(svetimų šalių kišimosi.

Ragangaudžiai šaukia 
komunistų vadą

New Yorkas. — Kongresi
nis Saugumo Komitetas 
šauk'ia Kompartijos legisla- 
tyvį direktorių Arnold 
Johnson i apklausinėjimui dėl 
komunistų veiklos įvairiose 
kovose.

Šis: komitetas seniau va
dinosi neamerikinės veiklos 
komitetu. Tai ragangaudžių 
komitętas kaltinti komunis
tus ir kitus kovotojus prieš 
karą, prieš rasinę diskrimi
naciją, prieš skurdą.

Militaristai nuvertė 
militaristų valdžią

Buenos Aires. — Argen
tinos militaristų valdžią nu
vertė armijos, laivyno ir oro 
iėgų komandierių sukilimas. 
Prez. Ongania rezignavo. 
Valdžios nuvertimas buvo 
atsiektas be kraujo pralie
jimo, nepaleidžiant nei vie
no šūvio.

Ongania patapo preziden
tu beveik prieš keturis me
tus, kai militaristai nuver
tė piliečių išrinktą valdžią. 
D'abar militaristai nuvertė 
militaristus. Naujieji val
dovai paskelbė, kad jie at- 
steigsią šalyje tvarką, su- 
valdysią “teroristus ir kitus 
nenuoramas” ir tt.

kū-
Išvyko j Čilę

Vilnius (ELTA).—I 
rybinę komandiruotę Čilėje 
išvyko baletmeisterė, TSRS 
liaudies artistė G. Saba
liauskaitė.

Šios šalies sostinėje Sant
iago Nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre ji sta
tys rusų klasikinio baleto 
spektaklį, taip pat teiks kon
sultacijas vietos choreogra
finių mokyklų pedagogams.

Numatoma, kad mūsų ba
letmeisterė Čilėje dirbs iki 
šių metų pabaigos.

Tarybų Sąjun-Maskva.
ga ir Italija pasirašė kultū
rinio ir mokslinio koopera- 
vimo sutartį.

Raportuota, kad Pietų 
revoliucinę val

džią pripažino ir su ja už
mezgė diplomatinius ryšius 
25 valstybės.

Šiaurvietnamiečių asamb
lėja užgyrė premjero Don
go, gynybos ministro Ngu- 
jeno ir taikos derybų vado 
Paryžiuje Thuy raportus. 
Nutarė pakartoti reikalavi
mą, kad Jungtinės Valstijos 
“tuoj, pilnai ir besąlyginiai 
ištrauktų militarines jė
gas iš Pietų Vietnamo ir 
leistu vietnamiečiams su-

Komunistų laimėjimai 
Italijos rinkimuose

Roma. — Italijos rajoni
niuose ir municipaliniuose 
rinkimuose sekmadiėnį ko
munistų balsai žymiai paki
lo ir suteikė komunistų kan- . 
didatams nemažai vietų.' 
Tuo pačiu metu krikščionių 
demokratų balsai sumažėjo. 
Taipgi sumažėjo ir socialist i , 
tų balsai.

Dabartinė premjero Hu
moro sudaryta koalicinė 
valdžia iš krikščionių demo
kratų, republikonų ir soci
alistų, nors kiek susilpnėju
si, galėsianti išsilaikyti. Bet 
jai sudaro pavojų nuolati
niai streikai, neramumai, 
demonstracijos ir kitokios 
kovos, reikalaujančios kai
riųjų valdžios sudarymo.

Washingtonas. — Cen tra
linės Žvalgybos Agentūros 
viršininkas dr. Hannah pa
tvirtino, kad toji agentūra 
organizavo operacijas Lao
se ir dabar ten veikia.

Onos Glinskaitės 
gastrolės

Leningradas (ELTA). — 
Leningrado S. Kirovo Aka
deminio operos ir baleto te
atro solistė Ona Glinskaitė 
dainuos Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje.

Kauno muzikos mokyklos 
ir Leningrado konservato
rijos auklėtinė Drezdeno te
atro scenoje atliks savo ge
riausią partiją — Tatjanos 
vaidmenį operoje “Eugeni
jus Onieginas.”

Parkinsono ligai nauji 
vaistai užgirti

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija už
gyrė naujus Parkinsono li
gai vaistus, L-dopa vadina
mus, nors juose surandama 
ir pavojingų dalių.

Pusantro milijono ameri
kiečių serga Parkinsono 
(drebėjimo) liga ir vis lau
kia naujų vaistų, kurie 
jiems galėtų padėti.
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Nebūsią jokio pasitraukimo
TAIP nusprendė Šiaurės Vietnamo parlamentas. 

Kol nors vienas agresorių kareivis tremps Indokinijos 
žemę, negali būti ir nebus ramybės ir taikos Pietrytinėje 
Azijoje. Vietnamiečiai sako: lai tai žino amerikinis agre
sorius ir visas pasaulis!

Preš keletą savaičių Pietų Vietnamo, Kambodijos ir 
Laoso kairiosios jėgos turėjo pasitarimą ir sudarė ben
drą frontą išmušimui iš jų žemių imperialistinių agresorių 
ir apgynimui savo šalių nepriklausomybės. Tai laikoma 
labai svarbiu šiame kare įvykiu. Atrodo, kad buvęs 
Kambodijos premjeras princas Sihanouk su savo pase
kėjais šiame bendrame fronte vaidina svarbų vaidmenį. 
Pačioje Kambodijoje jo prestižas labai aukštas žmonių 
akyse.

Aišku, kad karo išplėtimas į Kambodiją paskatino 
visus savo kraštų patriotus gintis suvienytomis jėgomis.

Visa tai rodo, kad karas aštrėja. Matosi ir iš karo 
nuostolių. Paimkime amerikiečius. Paskutinėmis savai
tėmis žuvusių ir sužeistų skaičius smarkai padidėjo. 
Prezidento Nixono pasigyrimas, kad agresija prieš Kam
bodiją puikiai pavyko ir kad tas pavykimas sumažins mū
sų nuostolius, sutrumpins karą ir užtikrins saugumą. Š. 
Vietname mūsų kareiviams, neturi jokio pagrindo. Vis
kas pakrypo į blogąją pusę. Išplėtimas agresijos dar 
prieš vieną Pietrytinės Azijos kraštą prailgins karą.

Nedarbo didėjimo pavojus
TIKTAI per paskutinius penkis mėnesinus bedarbių 

armija padidėjo 1,300,000! Tai baisūs skaičiai. Imant, 
kad, bendrai, šeimoje yra keturi nariai, tai reiškia, jog 
daugiau kaip penki milijonai žmonių per tokį trumpą 
laiką neteko pastovių pajamų. Tiesa, dalis jų gaus laiki
ną nedarbo pašalpą, bet tai neapsaugo jų nuo dardėjimo 
j skurdo padėtį, jeigu ekonominė šalyje padėtis trumpoje 
ateitypje nepasitaisys. O pasitaisymo perspektyvos la
bai labai mažos.

’Šiandien jau daugiau kaip penki milijonai Amerikos 
darbininkų nebeturi darbo. Be to, paprastai, vasarą šim
tai tūkstančių studentų ieško progos porai ar trejetui 
mėnesių padirbėti. Šiemet jiems tokius darbus susirasti 
progų labai mažai, nes milijonai reguliarių kvalifikuotų 
darbininkų vaikštinėja be darbo.

Tiesa, prezidentas Nixonas ir jo patarėjai nesiliauja 
mus raminę, kad tai yra tik trumpalaikis reiškinys, kad 
į pabaigą šių metų mūsų ekonomika pagyvės, tik reikia 
kantrybės.

Ekonomika pagyvėtų tik tada, jeigu bilijonai dole
rių, kurie dabar sušeriami karui, būtų nukreipti į liaudies 
poreikių patenkinimą. O tų poreikių galybė. Daugiau 
kaip trisdešimt milijonų žmonių neišbrenda iš skurdo. 
Juos visus žmoniškai pamaitinti, juos visus žmoniškai 
aprengti, juos visus aprūpinti žmoniška pastoge, — kiek 
naujų darbų atsirastų! Arba paimkime visuose šalies 
kampuose nusiskundimus dėl stokos mokyklų ir ligoni
nių, dėl lūšnynų miestuose, dėl suirutės transportacijoje, 
dėl nepakankamos kanalizacijos. Visur susmukimas ir 
sustingimas, nes neturime iš kur paimti lėšų. Viską pra
ryja karas.

Dar viena “revoliucija”
ARGENTINOJE naujas perversmas. Vėl, žinoma, 

militarinis. Armijos laivyno ir oro jėgų generolai nu
vertė prezidentą Oganią ir paėmė valdžią į savo rankas. 
Bėgiu dešimties dienų jie paskirsiu naują prezidentą.

Kam reikėjo Oganio valdžią nuversti? Ogi tam, 
kad ji buvus ištižus, kad ji nepajėgė šalyje palaikyti 
discipliną, ir kad ji buvus pradėjus pataikauti darbo 
unijoms ir peronistams.

Vadinasi, Argentinoje dabar turime pliką militarinę 
diktatūrą.

Bet reikia atsiminti, kad ir Onganio viešpatavimas 
nebuvo demokratinis. Jis irgi tapo prezidentu prieš 5 
metus per militaristų klikos “pučą?’ O tai reiškia, kad 
istorija tik pasikartojo.

Lotynų Amerikoje tai nieko naujo. Šis perversmas 
nieko nenustebino.

Aišku, kad represijos šalyje dar labiau paaštrės, Ar
gentinos liaudies būklė dar labiau pablogės.

Bayonne, N. J. — Majo- Washingtonas. —JAV
ras Fitzpatrick pasiuntė 
laišką prez. Nixonui, ragi
nant sulaikyti Bayonne 
miesto jaunuolių draftavi- 
mą, nes jau 25 šio miesto 
jaunuoliai užmušti Vietna
me. Tai didžiulis nuostolis 
75,000 gyventojų miestui.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

miestų majorai atsikreipė į 
Nixono administraciją su 
prašymu skirti 100 milijonų 
dolerių vasariniams jauni
mui darbams finansuoti, kad 
tuo sulaikytų tarp jaunimo 
neramumus vasaros metu.

Kas ką rašo ir sako
NEREIKIA PASITEN- įrengimu, keliavo į Peterburgą
KINTI TUO, KAS 
PASIEKTA...

Gegužės 30 dieną Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome poeto 
Eduardo Mieželaičio prane
šimą Lietuvos Rašytojų Są
jungos V Suvažiavimui. Tai 
labai brandus ir išsamus 
pranešimas. Šioje vietoje 
neįmanoma nė pradėti jį 
kiek plačiau apibūdinti.

Sąjungos IV suvažiavimas 
įvyko 1966 metais. Per ket
verius metus Lietuvos ra
šytojai gerai padirbėjo, 
daug pasiekė, daug laimėjo 
visose literatūros šakose— 
poezijoje, prozoje, dramoje. 
Šiame suvažiavime buvo 
kuo pasididžiuoti.

Bet ar jau pasiekta riba, 
ar jau viskas padaryta ir 
tik tašką belieka padėti? 
Niekados ! Savo puikų pra
nešimą Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas baigia šiomis 
pastabomis:

Suvedus rezultatus, mūsų li
teratūros vaizdas, kaip mato
me, platus, įvairius ir turtin
gas. Bet kokie gausūs bebūtų 
tie laimėjimai, nacionalinei 
kultūrai jų niekada nebus ga
na. Ji sugers į save visus di
desnius bei mažesnius jos lai
mėjimus ir vėl jaus troškulį. 
Tokia jau nepasotinama jos 
prigimtis. Todėl niekada ne
patartina nusiraminti ties pa
siektais laimėjimais, o atkak
liai siekti vis naujų ir naujų.

Mes niekada neturime pa
miršti, kad esame ne kokia 
nors izoliuota literatūra, bet 
sudėtinga daugianacionalinės 
tarybinės literatūros dalis. Ir 
internacionalinis mūsų litera
tūros bendravimas, pasikeiti
mas literatūrine produkcija ir 
patyrimu visas mūsų literatū
ras veikia* teigiamai, jas pra
turtina, suteikia joms nauju 
spalvų ir žavesio. Lietuvių Ji- 
teratūra kitų literatūrų šeimo
je užima garbingą vietą. Vi
sų mūsų, be išimties, vyresnių
jų ir jaunesniųjų rašytojų, 
bendras rūpestis — lietuvių li
teratūros likimas, jos ateitis, 
jos svarbus indėlis į gyveninio 
statybą.

VILNIAUS DIENRAŠTIS 
APIE ŽEMAITĘ

Vilniaus dienraštis “Tie
sa” (geg. 31 d.) savo veda
majame “Mūsų Žemaitė” ši
taip apibūdina įžymiosios 
lietuvių klasikės palikimą:

Iš tikrųjų žemaitė mus mo
ko ne vien savo kūryba, bet 
ir žymia dalimi užimta pozici
ja svarbiausiuose savo meto 
įvykiuose. Visą savo motiniš
ką meilę, visą širdies kaitrą 
ji paskyrė išnaudojamųjų rei
kalams ginti. Ji nebuvo nuo
sekliai susipažinusi su socia
lizmo teorija, todėl vėliau ga
na prieštaringai vertino eilę 
svarbių įvykių. Ji aiškiai ne
suprato, kad buržuazija, pa
siskelbusi visos tautos intere
sų gynėja, iš tikrųjų kovojo 
tik dėl savosios klasės reika
lų. Ta aplinkybė leido libera
liąją buržuaziją kartais pa
naudoti Žemaitės vardą savo 
tikslams. Tačiau rašytoja tiek 
savo kūryba, tiek elgesiu bei 
publicistiniais raštais nedvi
prasmiškai pasisakė prieš kle
rikalizmą, užkietėjusius reak
cionierius. Vėliau ji suvokė 
buržuazijos šulų egoistinius 
siekius, išnaudotojišką pri
gimtį, ir tarsi širdies aimana, 
neišsipildžiusių svajonių šūkis 
nuskambėjo žemaitės “I Lie
tuvą grįžau, Lietuvos nebera
dau”.

Meilė liaudžiai, šviesai, ti
kėjimas pažanga, talentas lei
do žemaitei pramušti langą į 
platų pasaulį, ir tradicine kai
mo skara pasipuošusi moteris 
rūpinosi lietuviškų parodų 

aptarti moters dalios carinė
je Rusijoje, šelpė pabėgėlius 
karo metu (dėl to išvyko net 
į tolimą Ameriką) ir su būdin
gu žemaitišku atkaklumu ko
vojo prieš klerikalų machina
cijas pasipelnyti visiems tra- 
gišu karo metu.

žemaitė, kiek leido jos jėgos 
ir sveikata, nebuvo nuašaly 
nuo bet kurio svarbesnio vi
suomeninio įvykio. Apskritai 
publicistinė žemaitės veikla 
prašosi gilesnio tyrinėjimo, ji 
pamokanti tiems literatams, 
kurie per knygas nemato so
cialinės aplinkos ir sugeba iš
likti abejingais tuo metu, ka
da reikalingas rašytojo žodis.

žemaitė nesulaukė socializ
mo meto, tačiau jo sulaukė ra
šytojos pamiltoji liaudis. Tad 
ir šiandien, skaičiuodami mū
sų darbo ir kūrybos gėrybes, 
prisimename Žemaitę, kuri 
sunkiais priespaudos ir tamsos 
viešpatavimo metais žadino 
viltį, kovojo už tiesą ir įnešė 
svarų indėlį į socialinę pažan
gą. Tegu žemaitės žodis dar 
plačiau bus girdimas, tegu jo 
sodrumą, jos herojų naciona
linį charakterį pažįsta vis 
daugiau pasaulio tautų.

NESUSITARĖ, KAS 
TOLIAU?

Birželio 5 dienos “Daily 
World” rašoma apie Jung
tinių Valstijų valstybės se
kretoriaus Rogers misiją į 
Ispaniją. Jis ten buvo nu
vykęs dėl atnaujinimo mili- 
tarinių Amerikos bazių su
tarties Ispanijoje. Laikraš
tis sako, kad misija nepa
vyko, nauja sutartis nepa
daryta. Pasirodo, kad dik
tatorius Frąnco pakėlė kai
ną už atnaujinimą sutar
ties. Sakoma, kad jis dabar 
reikalauja iš Amerikos pa
sižadėti, kad ji kovos už 
Ispanijos priėmimą į Jung
tines Tautas ir pasižadės, 
reikalui esant, militarinė- 
mis jėgomis ginti Franco 
režimą nuo revoliucijos. Be 
to, jis reikalauja vieno bili
jono dolerių metinės nuo
mos už bazes.

Kaip žinia, Jungtim Vals
tijos Ispanijoje turi net ke
lias militarines bazes. Jos 
ten užlaiko 25,000 kareivių 
ir daugybę civilinių tarnau
tojų. Nixono vyriausybė la
bai norėtų dabartinę sutar
tį prailginti dar penkeriems 
metams. Spėjama, kad jis 
nusileis ir patenkins visus 
diktatoriaus Franco reika
lavimus.

AR AMERIKA EINA 
LINK FAŠIZMO?

Žurnalistas - William L. 
Shire r yra autorius dviejų 
labai populiarių knygų. Vie
na pavadinta “Rise and Fall 
of the Third Reich”, o* kita 
— “The Cpllapse of the 
Third Republic”. Pirmoji 
apie prieškarinę Vokietiją, 
o antroji apie prieškarinę 
Prancūziją, Pradžioje An
trojo pasaulinio karo Mr. 
Shirer. buvo televizijos tin
klo CBS korespondentu 
Berlyne ir gerai susipažino 
su Hitlerio Vokietija.

Jis lygina prieškarines 
Vokietiją ir Prancūziją .su 
mūsų Jungtinėmis Valstijo
mis šiandien. Pasak kores
pondentės Nancy L. Ross, 
kuri turėjo su Shirer inter
viu, minėtų knygų autorius 
daro tikrai įdomią ir svar
bią išvadą, kai jis sako: 
“Mes galime būti pirmoji 
šalis pasaulyje, kuri tapo 
fašistine demokratišku ke
liu”. Jis kalba apie represi
jos augimą. Jis nurodo vi-

Kapitalistine demokratija 
konvulsijose

Amerikos demokratija 
džiaugiasi, kad ji dar labai 
tvirta, nors ir pergyvena 
konvulsijas, bet “dar jai 
nemirtis”, sako kai kurie 
politikai.

Visa eilė aukštų pentago
ns o prie jų galima pri- 
skaityti ir mūsų vyriausią
jį komanduotoją Preziden
tą Richard Nixon, tikrina, 
kad “viskas eina pagal pla
ną”. Bet kiek vertas tas 
planas ?

ČIA paruošė planą pulti 
Kambodiją, kuri neturi nei 
kariškų pasiruošimų, nei 
resursų. Lengva per ją eiti 
gerai paruoštai kariškai ko
mandai. Bet kad tai nėra 
sveika strategija karą lai
mėti Vietname, tai jau visi 
žino.

Visur persigandimas dėl 
karo plėtimo Indokinijoje. 
Visi yra tos nuomonės, kad 
karas Vietname yra didelė 
klaida. Tai kaip nebūtų 
klaida dar jį plėsti?

JAV publika-liaudis ner- 
vuota; protesto demonstra
cijos prieš karą Vietname- 
ir reikalavimai kuo grei
čiau ištraukti JAV kariuo
menę iš Kambodijos, nesi
liauja. Šiuos žodžius ra
šant dar 200 universitetų 
uždaryti, ir jie bus uždaryti 
visam šiam simestrui. Jau 
virš 10 studentų nudė
ta demonstracijose. Reakci
ja parodė tikrus savo dan
tis.

Persigando ir Wallstry- 
tas — akcijų birža. Ji pasi
leido kristi į bedugnę. 'Tie-! 
sa, stambiesiems nėra tok§ 
pavojus kaip silpniesiems? 
bet visi pradėjo šaukti 
krize, krizė. Biržos prez, 
Mr. Robert Metz, kalbėda
mas per TV, pasisakėm.kad 
ir jis įmato nepasitikėjimą 
padėtimi...

Finansų ministras David 
M. Kennedy, savo kalboje 
per TV, pranešė, kad “vis
kas eina pagal planą”. Prez. 
Nixonas pasikvietė 40 jam 
žinomų tvirčiausių finansi
ninkų į Baltąjį Namą, į 
konferenciją, tikrino, kad 
“viskas eina pagal planą”, 
tik reikia užtraukti dar $18- 
000,000,000 paskolą, “pakel
ti lubas” šalies skolų iki 
$395,000,000,000. Ar visi su 
viskuo .sutiko, ar ne? Bet 
dar tą pačią dieną pasitaisė 
akcijų birža. Ak, žinoma, 
šie “garbingi” žmonės sko
lų nemokės, jie tik ims di
delius procentus.

Akcijų biržai pradėjus 
kristi New Yorke, tas pats 
pasireiškė ir kitose kapita
listinėse šalyse: Anglijoje, 
Prancūzijoje, Vakarų Vo
kietijoje ir kitur. Neatsili
ko ir Japonija. Japonija 
neatsiliko dar ir tuo, kad ji 
pareikalavo išsivežti iš Oki- 
navos 13,000 tonų taip va
dinamų “nerve gas” (dujų), 
o tas parodo, kad ne viskas 
eina pagal planą.

Apie kalbamas dujas 
(nerve gas) Dr. Seymour 
Melman liudija, kad jos yra 
vienos iš pavojingiausių, 

ceprezidento Agnew kalbas.
Dar reikėtų pridėti ir 

prezidento Nixono kalbas. 
Jos skamba kaip didžiausio 
diktatoriaus kalbos.

Kaip ten nebūtų, svarbu, 
kad toks įžymus pasaulio 
įvykių stebėtojas, kaip Mr. 
Shirer, numato Amerikai 
fašistinioi perversmo pavo
jų.

uncija tų “VX” dujų gali 
užmušti 60,000 žmonių. Pa
našių dujų yra daug su
krauta kalnuose arti Den
ver, Colorado. Jos pavojin
gos dar ir tuo, kad jos ne
išlaikytų žemės drebėjimo 
arba didelių bombų kritimo 
atveju: jos sprogtų. Kiek 
žmonių žūtų iš tos priežas
ties, sunku ir pasakyti... 
Ar Amerika išliktų?

“Pagal planą” dar bus ir 
tas, kad šias dujas išims iš 
Okinava salos ir perkels į 
Kodiak, Alaską. Tai vis ar
čiau Tarybų Sąjungos. O 
Alaska nėra liuesą nuo že
mės drebėjimo. Pagal kokį 
gi čia r’^ną tas daroma?

Nervuota, pasiskirsčiusi 
Amerikos publika. Jau įvy
ko daug netikėtumų ir dar 
daugiau įvyks. O kas atsi
tiks su Amerika, tai atsi
tiks ir su jos talkininkais.

Dzūkelis

Jordano komunistų 
partizanai veikia

Ammanas.—Jordano Ko
munistų Partija sudarė sa
vo ginkluoto pasipriešinimo 
judėjimą kovai su Izraelio 
agresija.

Komunistų vadovaujami 
partizanai jau pradėjo veik
ti Jordano teritorijoje, ku
rią Izraelio militarinės jė
gos laiko okupavusios.

Wichita. — Kansas vals
tijos mašinistų unijos kon
ferencija pasmerkė JAV mi- 
jmilitarines išlaidas įr žmo
nių žudymą, kuomet fondų 
trūksta kovai su skurdu ir 
infliacija.

A. Venclova
VYTURĖLIAI

Tartum skambūs taškai, 
kur miškai 
išsirangę, — 
vytruriai, 
vytruriai, 
vyturėliai padangėj...

0 kalvų 
mėlynųjų 
vainikai žali 
diekias tolin, 
apžvelgti 
akim kiek gali...

Kaip pavasario 
giedro 
giesmė pirmutinė, 
aidi laukas garsais, 
kur vos gimė 
krūtinėj.

Sudundėjo plačiai 
tie verpetai balti, — 
dunda, 
skamba, skardena 
linksmi 
ir šilti.

Visa žemė dainuoja, 
miškai 
tyliai gaudžia, 
debesiūkščiai melsvi 
margą audinį 
audžia...

Ir tiek saulės širdy, 
tiek kaitros 
ir šviesos, 
jog atrodo, nebus, 
nei nakties, 
nei tamsos.

Tartum skambūs taškai, 
kur miškai 
išsirangę, — 
vyturiai, 
vyturiai, 
vyturėliai padangėj...

“Laisvės” Jubiliejinio 
Albumo reikalais ’
Vis dar reikalingi 

paaiškinimai
nF

Laiškuose organizacijoms 
ir “Laisvės” skaitytojams 
buvo pabrėžtos Jubiliejinia
me Albume vietų kainos:

Visas puslapis ... $100.00 
Pusė puslapio .... 60.00 
Ketvirtadalis ..... 30.00 
Tik vardo-pavardės 

pažymėjimas 
mažiausia.....  5.00

Bet vis dėlto kai kuriems 
žmonėms iškyla neaiškumų. 
Pavyzdžiui, geras laisvietis 
duoda veikėjui 20-ies dole
rių auką Albumo reikalui. 
Veikėjas, suprantama, auką 
priima, bet jam neaišku, ko
kią Albumo puslapio dalį 
už tą dvidešimtinę jam už
sakyti — penktadalį, šešta
dalį ar septintadalį?

Paaiškiname: Kas auko
ja Albumui ne mažiau $5.00 
(kaip aukščiau paduotu at* 
veju $20), tai tam paskiru 
tame skyriuje bus įrašytd 
tik aukotojo vardas-pavafr- 
dė ir jo gyvenamasis mies
tas.

Kas užsisako ketvirtadalį 
puslapio už $30, tas jau gali 
parašyti trumpus savo bio
grafinius bruožus, pavyz
džiui: gimimo data; iš ku
rios vietos Lietuvoje kilęs; 
kada atvykęs į Ameriką; 
užsiėmimas bei profesija; 
kiek metų, kai skaito “Lais
vę,” arba kurį kitą pažan
gų laikraštį; kokiose orga
nizacijose priklauso.

Jau turime net ir tokių 
laiškų: Gerų norų asmuo, 
matyt,. Komisijos laišką per
skaitęs lab,ai paviršutiniš
kai, ^tsiunčja $5.00 ir savo 
bipgrafiją. Betgi•Komisijos 
laiške °yra pabrėžta, kad už 
$5 galima' tik savo vardą- 
pavardę (suprantama, įiį 
gyvenamąjį miestą) įrašyki/

Tokiam mišriam leidiniui, 
kaip planuojamas Albumas, 
reikia griežtai laikytis nuo
statų, nes to neprisilaikant 
pasijustume raiste.

Nei užsakytų vietų, nei 
aukų piniginės sumos Albu
me nebus paskelbtos. Albu
mas turi būti kultūriniai-is- 
torinis leidinys, o ne pinigi
nė apyskaita.

Manantieji Albume daly
vauti — įsiamžinti — esate 
prašomi nedelsti. Albumo 
medžiagai laiko riba—rug
sėjo mėnuo. Bet jei visi sa
vo medžiagą nudelstų iki 
rugsėjo mėnesio, tai Albu
mo Redakcija neįstengtų 
visko reikiamu laiku sutvar
kyti.

Taigi, prašome paskubėti!
Komisijos narys

KOREKTŪROS KLAIDI* 
ATITAISYMAS

Malonėkite atitaisyti eili
nį “Laisvės” korektorių ne
apdairumo rezultatą. Ma
no straipsnyje (š. m. birže
lio mėn. 2 d.) “Negrų rasės 
sąmonėjimas auga,” rašinio 
pradžioje, trečiasis sakinys 
taip sujauktas, kad jo visai 
negalima suprasti — apleis
ta net septyni žodžiai! Pil
nas sakinys yra toks:

“Nors atstovybės proporci
ja negrų gyventojų skaičiui 
dar nepasiekė baltosios ra
sės biurokratų skaičiaus, 
bet sekamas dešimtmetis 
gali ją pakelti net aukščiau 
jų rasinės normos.” >

A. Petrike

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

i
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Nuoširdžiai dėkoju už 
Siunčiamą man laikraštį 
“^Laisve.” Gaunu regulia-
riai.

Malonu prisiminti, kad 
visgi ir aš buvau nariu to 
kolektyvo, kurio ryžtingo
mis past angomis pavyko 
“Laisvei” iškovoti kelią į 
gyvenimą. Man atrodo, kad 
“Laisvė” savo gyvenimo 
pradžioje, tarsi liaunas 
medelis, silpnas ir menkas, 
dabar išbujojo iškerojo ir 
užėmė tinkama vietą liau
dies masėse. Džiugu, kad 
“Laisvė” šiandien jau įkopė 
i šešiasdešimtu o s i u s savo 
gyvenimo metus. Juk po me
tų “Laisvė” jau švęs gana

pasidžiaugti ir pasigerėti.

tėvų ūkely 
caro valdžia 

ir negailestin- 
socialistais

Pažintis su socializmo 
idėjomis

Kalbant apie “Laisvę” ir 
*apie jos nueitą kelią socia- 

lįzmo idėjos platinimo ir aiš
kinimo kryptimi, gyvai pri
simenu, kaip man jau nema
žam paaugliui kiek buvo 
kliūčių ir sunkumų susipa
žinti su socializmo idėja 
anais senais laikais. Ir ne 
tik man vienam, bet, galima 
sakyti, ir visiems mums 
“Laisvės” steigėjams jauno
se dienose teko tą patį pa
tirti.

Dirbdamas 
mačiau, kaip 
labai žiauriai 
gai elgėsi su
(kuriuos žmonės tuo metu 
“cicilikais” vadino): darė 
kratas, g ą z d i n o žmones, 
grūdo kalėjiman, trėmė Si
biran. Liaudis buvo įbau
ginta, įterorizuota...
.^Baigęs pradinę mokyklą 

* sjnarkiai jaučiau knygos 
“badą.” Blauškiausi, kanki
nausi besielvartau damas: 
kur gauti knygų? Mūsų 
kaimo apylinkėje nebuvo jo
kio šiek tiek prasilavinusio 
apsišvietusio žmogaus. Ga
lėjai pas kai kuriuos gyven
tojus surasti tik šventųjų 
gyvenimus ir “pekliškas” 
knygas, kurias kai kas be
skaitydamas ir iš proto išsi- 
kraustydavo. Jokios kito
kios, pasaulietiškos, knygos 
nebuvo galima gauti, ypa
tingai lietuvių kalba. Lietu
viška spauda caro valdžios 
buvo uždrausta. Todėl ką 
daryti? Tėvai ir kaimynai 
buvo įbauginti, su jais ne
pasitarsi, neišsiaiškinsi, tik 
dar labiau reikalą pablogin
si ... (

4 Labai nudžiugau, kai besi- 
^aikščiodamas Žiūrių-Gude- 
lių kaime, rašytojo dr. Vin
co Pietario tėviškėje, paste
bėjau jo brolio sūnų Kazį 
Pietarį beskaitantį Prūsuo
se spauzdintą laikraštuką 
“Naujienas.” K. Pietaris 
tik buvo baigęs Marijampo
lės gimnaziją ir ruošėsi va
žiuoti į Maskvą studijuoti 
medicinos. Jis ir atidavė 
man net du egzempliorius 
laikraštuko “Naujienos,” 
įgrąsindamas, kad niekam 
nesakyčiau iš ko gavau ir 
niekam nerodyčiau. Na, ir 
skaičiau aš tą laikraštuką, 
kol net atmintinai viską ži
nojau. Juk tai pirmas lie
tuviškas žodis pasiekė ma-

Wie.
I Caro priespaudos žiauru
mas, persekiojimas už lie- 

*tuvišką žodį skaudžiai žei
dė lietuviškus jausmus ir kė
lė norą stoti į kovą prieš

daromą lietuviams skriau
da.

1901 m. vasarą artimiau 
susidraugavau su kaimynu 
Juozu Brazausku. Čia mu
du ir išsikalbėjom, kad to
kiu] mūsų vienmečių svajo
tojų beesama ir daugiau. 
Tad reikia tik bendrai susi
rinkti.

Susirinkimo vieta nebuvo 
namuose, bet lauke tarp 
rugių. Viskas turėjo būti 
daroma didžiausioj paslap
ty. Čia ir susikūrė mūsų 
kuopelė iš septynių narių; 
Andrius Baltrušaitis, Juozas 
Brazauskas, Petras Nau
džius, Jonas Si m o kaiti s, 
Povilas Zubrickas, Pranas 
Štrimas ir Feleksas Laury- 
naitis.

Iš mūsų septynių geriau
siai buvo susipažinęs su 
slaptąja veikla Andrius Bal
trušaitis. Jo brolis Juozas 
buvo gyvenęs Varšuvoje ir 
Vilniuje ir turėjo pažinčių 
su socialdemokratais. Tai 
Andrius ir ėmė vadovauti 
mūsų kuopelei.

Vasaros metu mums susi
rinkti nebuvo didelių kliū
čių ir sunkumų. Susirasda-1 
vom tinkamą slaptą vietelę 
ir pasitardavom. Visa bėda 
buvo tik žiemą: nebuvo kur 
susirinkti.

Įsteigus kuopelę nutarėm 
išsirašyti iš Prūsų laikraš
čius: “Darbininkų Balsą,” 
“Ūkininką” “Naujienas” ir 
“Varpą.” Tik visų didžiau
sia bėda buvo, kur gauti pi
nigų. Iš tėvų šiam reika
lui nepaprašysi — jie ne
duos. Tik užsitrauksi sau 
įtarimą ir nemalonę. Prisi
eidavo maldauti pinigų vi
sai kitokiems išgalvotiems 
reikalams.

Mūsų vadovas Andrius 
Baltrušaitis turėjo ryšį su 
knygnešiais Juozu Rimša 
ir kitais: per juos jis ir 
spauda mus aprūpindavo. 
Jis taip pat gaudavo direk
tyvas, ką veikti ir kaip pla
tinti atsišaukimus, žodžiu, 
per jį ėjo visa informacija.

Visi mes buvom ne kažin 
kiek ragavę mokslo: kai ku
rie buvom baigę pradinės 
mokyklos tris, o kai kurie ir 
du skyrius. Bet nuoširdžiai 
kibom į skaitymą. Susirink
dami padiskusuodavom, kas 
buvo neaišku — panagrinė- 
davom. Mūsų tautinės idė
jos pradėjo krypti į socialis
tines. Pastarosios idėjos 
mus labiau žavėjo savo tei
singumu, hum a n i š k u m u. 
Laikui bėgant mūsų kuope
lės nariai prisijungėm prie 
socialdemo kratų parti j os, 
laikėmės jos vadovavimo ir 
direktyvų.

Įgytąją literatūrą dalino-

mės tarp savęs ir skaitėme.’ 
Kadangi mūsų pažiūros nu
sistovėjo socializmo krypti
mi, tai ir skaitymo reper
tuare su laiku darėme pa
keitimų: kas mums atrodė 
nenaudinga — atmetėm.

Skaitydavom draudžiąmą 
literatūrą pasislėpę. J u k 
koks nors neišmanėlis galė
jo nesąmoningai išplepėti 
viešai mūsų paslaptį, kuri 
galėjo pasiekti žandarų au
sis: tada galėjo sužlugti vi
sas mūsų reikalas ir prida
ryti didelių nelaimių. Tą 
žinodami, mes slėpėme lite
ratūrą tokion vieton, k a d 
kratos metu jos nerastų.

Mūsų susirinkimuose bu
vo iškilęs ir toks klausi
mas: mūsų elgesys visuome
nėje turi būti mandagus ir 
korektiškas. Mes nutarėm 
nevartoti svaigiųjų gėrimų 
ir nerūkyti. Ypatingai An
drius Baltrušaitis stropiai 
žiūrėjo, kad šio nutarimo 
visi griežtai laikytųsi. Mes 
matėm, kaip socialistų prie
šininkai (dvarininkai ir da
vatkėlės bei jų pataikūnai) 
stengiasi apjuodinti ir ap
šmeižti “cicilikus,” visas 
“nedorybes” su v e r s d a m i 
ant jų galvų. Gi mūsų elge
sys turi būti tokis, kad mū
sų populiarumas nenuken
tėtų.

Taip ir bėgo metai. Mūsų 
veikla gal ir pasireikšdavo 
tame, kad gavę atsišauki
mų iš partijos tuos lapelius 
stengėmės kuo plačiausiai 
paskleisti. Lipydavom prie 
augančių pakelėmis medžių 
arba užnešdavom ir padė- 
davom gyventojų kiemuose. 
Tokį rajoną, kuriame naktį 
suspėdavome paskleisti la
pelius, sudarydavo: Pilviš
kiai - Griškabūdis - Barz
dai - Naumiestis - Višakio 
Rūda.

P. Naudžius

Peni gauna pagalbos
Lima, Peru. — Nuo že

mės drebėjimo nukentėju
sieji žmonės jau pradeda 
gauti maisto, drabužių ir 
kitokios pagalbos iš dauge- 
Ho šalių.

Apskaičiuojama, kad nu- 
kentėiusiu skaičius siekia 
iki 800,000, tarp kurių yra 
apie 200,000 vaikų.

Jeruzalė. — Protesto de
mon s t r a c i j o s ir streikai 
vyksta Izraelio okupuotose 
arabų teritorijose, kai kur 
jie virsta generaliniais 
streikais.

Londonas. — Premjeras 
Wilsonas lankė daktara dėl 
skaudėiimo ausies, į kurią 
iam kalbant kas tai paleido 
virta kiaušini. Tai esąs re
akcininkų darbas.

Kaltinam kompiuterius
Kaip sau norite, bet kom-lDėl lytiškosios meilės pas 

piuteriai, kas jie tokie bū
tu, daro stebuklus. Jei ne v 7

kompiuteriai, tai kelionės 
į mėnulį nebūtų atliktos. 
Kompiuteriai nusako tokius 
dalykus, kokių žmogaus, 
kad ir mokyčiausio, galvoje 
nesiranda. |

Sakoma, kad kuomet bu
vo klausimas, ką daryti su 
Vietnamu, buvo daug skir
tingų paklausimų sudėta į 
kompiuterį. Atsakymas bu
vo gautas, kad JAV nėra 
kitos išeities — jei jos no
ri turėti sprendžiamą balsą 
Indokinijoje. Bet čia, kaip 
ant nelaimės, tas kompiute
ris nepasakė kiek ta agresi
ja lėšuos, ir kaip ilgai reiks 
kariauti. O dar gali būti ir 
taip, kad ilgai kariavus ir 
nieko nelaimėjus, reiks 
Vietnamą ir visą Indokini
ją “peržegnoti”.

Daug gerų dalykų yra ge
ri iki tam tikro laipsnio. 
Bet kuomet juos pradedi 
naudoti ir blogiems tiks
lams, padaro žalos.

Kompiuterių labai nemyli 
dvasininkija — dvidešimto 
šimtmečio technika religi
jai labai kenkia; stebuk-j 
lams jau nieks nebetiki. 
Jau niekas nesako, “taip 
bus, kaip dievas duos”, o 
tik sako, “kaip bus, taip 
bus.”

Popiežius jau nėra dievo 
vietininkas ant žemės, kaip 
buvo iki šiol. Jau ne tik pa- 
pi asti kunigai, bet ir kardi
nolai ir vyskupai pradeda 
reikalauti, kad popiežiai 
būtų renkami tokia pat 
tvarka, kaip demokratinių 
šalių prezidentai, ir trum
pam terminui, o ne iki gy
vos galvos.

Reikalauja panaikinti ce
libatą,ir jau daugelyje šalių 
tas padaryta. Kunigui yra 
labai sunku išlaikyti taip 
vadinamą kunigystę, nesi
naudojant lytiškąja meile... 
Faktų knygoje nusakoma, 
kad išpažintys buvo įvesta 
tik 1216 metais, gi pirmiau, 
nei kokia graži jauna mo
teris neardė kunigui ner
vus, pasakodama apie savo 
patyrimus ir pasigėrėjimus 
lytiškoje meilėje.

Pagalvokime, jaunam vy
riškiui graži moteris kalba 
į ausį apie tokį “brangų 
dalykėlį”, kuris jam užgin
tas.... O kas jam užgina? 
Ak, išpažinties- klausyda
mas, jis pradeda nesuvaldy-i 
ti savo įgimtą jausmą... Iš 
visų žmogaus kūno jausmų, 
lytiškasis jausmas yra už 
visus tvirčiausias, ir jis 
trumpiausia gyvena, bet kol 
jis dar jėgingas, tai visi ki
ti jausmai jam nusilenkia.

žmogų yra užvis didesnis 
atsidavimas, pasiaukoji
mas. Kodėl tai privalėtų 
būti užginta vyriškiui kuni
gui? Nesąmoninga, neprak
tiška, ir dvidešimtas šimt
metis šią klaidą atitaisys.

| Ar kompiuteriai panaikins 
karus? Kas šiuo laiku ka
riauja? Ne dideli valdonai, 
ne šalis prieš šalį, o idėja 
prieš idėją. Taigi idėja ir lai
mės, o ne kardas, ne bom
ba.

Tiesa, gali įvykti ir taip, 
kaip įvyksta Kambodijoje 
— vienas žmogus davė įsa
kymą eiti, užpulti, žudyti. 
Žinant, kad ten žmonės be
ginkliai, juos, lengva ir nu
galėti. O tokie žmonės, no
rėdami užpulti tvirtesnę ša
lį, jau gal duotų įsakymą 
mesti atomines, branduoli
nes bombas, užkrėsti kraš
tą bacilėmis, nervų dujomis, 
lethal, ir kitomis.

Kas yra liudininkas karo 
Vietname ir nesiruošia ap
siginti tas jau yra pro
tiniai miręs, arba jo gyve
nimas nevertas gyventi. Jo 
idėjos, už kurias jis priva
lėtų kovoti, jis neturi. Toks 
1 žmogus yra dideliai nelai
mingas. Kas kompiuterio 
amžiuje nori pasaulį valdy
ti šautuvu ir bombomis, tas 
yra priešas žmonijos pažan
gos, priešas žmogui būti 
žmogumi. Yra sakoma: 
“ko nori didesnė dalis žmo
nijos, to nori ir dievas”. O 
didesnė dalis žmonijos nori 
taikos.

Dzūkelis

NAUJAS LIETUVIŠKAS 
KINO FILMAS

Lietuvos kino teatruose 
demonstruojamas naujas 
lietuviškas meninis flmas 
“Ave, vita.” Jį sukūrė jau
nas kino režisierius A. Gri- 
kevičius.

Filmas nukelia žiūrovą i 
karo metu dienas. Šviesūs 
šiandieninio gyvenimo epi
zodai jame persipina su 
šiurpiais kone e n t r a c i j o s 
stovyklos vaizdais. Scenari
jaus autoriai — V. Žalake- 
vičius ir G. Kanovičius. Fil
me vaidina žinomi Lietuvos 
teatrų ir kino aktoriai.

O. KAPSE

Ją vadiname Marusė.
Nors ji arti amžiaus pusė, 
Bet ji tartum sparnais paukščio 
Atskrenda į antrą aukštą.
Kaip ir dera sanitarei, 
Tuojaus langus atidaro, 
Koridorius išvėdina, 
Kad kvepėtų oras grynas; 
Pasisuka tualete — 
Čia im’ šveisti, čia mazgoti. 
Ligoniams dar nesikėlus, 
Prausyklos veidrodžiais žėri. 
“Valdžios ženklas” vienoj rankoj, 
Kita dulkių siurblį velka.
Dulkių siurblys, kai grambolius, 
Dūzgia kasdien palovius: 
Ropoja kilimu minkštu, 
Jokio kampo nepamiršta; 
Mikrobus visus suryja, 
Kurie dulkėse trūnija.
— Marusė, pas mus užeiki! —

— O mums karšto vandens reikia! — 
Skamba balsai iš palatų.
Ir Marusė viską metus 
Tenkina ligonių norus. 
(Jai šios pareigos malonios.) 
Palatas visas apvaikšto, 
Lovas balčiausiai apvalksto. 
Ar patenkintos ar gera 
Ligoninėje, kur dvaras 
Buvo kadaise to pono? 
Pažinojau tik jo žmoną.
Senovėj, mat, kitaip buvę — 
Dvarai ežeruose žuvę;
Nugrimzdę su visais turtais.
Dabar kitokį ir burtai: 
Štai iš buvusiojo dvaro 
Ligoninę jums padarė. — 
Sako Marusė legendą, 
O mums miegas akin lenda.
— Labanaktis, —• tyliai taria.
— Būt gerai turėti dvarą, — 
Kažkas kampe atsidūsta, 
Ligoniai saldžiai užsnūsta.

Skamba lietuviškos sutartines
Daugelio šalių liaudies nes, skudučiai, lumzdeliai, 

muzikos žinovai ir vertin-lI Panašiu principu, kaip ir 
tojai, girdėję Vilniaus Kon-dainuojant sutartines, jais 
servatorijos liaudies. mstru- . senovinės melodi- 
mentų ansamblio Sutarti
nė” koncertus, pažymėjo di
delį jo artistų meistrišku
mą, muzikalumą. Šią nuo
monę ansambliečiai vėl pa
tvirtino savo šeštojoje kelio
nėje į užsienį — jie mėnesį 
koncertavo Čekoslovakijoje. 
Kaip liudija Čekoslovakijos 
spauda, “Sutartinė” turėjo 
labai didelį pasisekimą. O 
susitikimą su Pragos ir 
Bratislavos konservatorijų] 
vadovybe ir studentais me
tu ne kartą buvo pabrėžta, 
kad Lietuvos ansamblis yra 
puikiausias pavyzdys, ro-ljos dėstytojas 
dantis, kaip reikia puoselėti mošaitis. Birbynėmis, sku- 
savo tautos meną. jdučiais ir lumzdeliais groja

119 Vn <>■; t i-ii,.c. I.i<> vadovaujamas kvintetas,
kurio pagrindą sudaro Kon
servatorijos studentai. Pen
kių kanklininkių tarpe — 
trys konservatorijos dėsty
tojos Birutė Prūsevičienė, 
Zita Stepulienė ir Regina 
Tamošaitienė. Ansa m b 1 i o 
repertuare daugiau kaip 
šimtas kūriniu, kuriuos daž- 
nai girdime koncertų salė
se, per radiją, plokštelėse. 
Liaudies sutartinių princi
pu naujas lietuviškas melo
dijas ansambliui rašo Jonas 
Švedas, Vaclovas Paketū- 
ras, Leonas Povilaitis ir

jos.
Sutartinės šiandien skam

ba Valstvbinio “Lietuvos” 
dainų ir šokiu ansamblio ir 
daugelio kitų liaudies meno 
kolektyvų repertuare. Ta
čiau didžiausias jų populia
rintojas yra konservatori
jos liaudies instrumentų an
samblis “Sutartinė.” Šiam 
kolektyvui nuo pat jo įsi
kūrimo (1957 m.) vadovau
ja profesoriaus Jono Švedo 
mokinys, Lietuvos nusipel
nęs artistas, konservatori- 

Pranas Ta-

Tarybų Sąjungos respubli
kose ir užsienyje žiūrovai 
taip karštai ploja “Sutarti
nės” artistams, kas žavi 
klausytojus ? Pirmia u s i a, 
tai pats sutartinis — vienin
telis pasaulyje girdimas se
novinis dainavimas, būdin
gas tik lietuvių liaudies mu
zikinei kūrybai. Kiekvie
nas sutartinės dainininkas 
toje pačioje dainoje įstoja 
su skirtinga melodija, kuri 
atsikartoja aiškiai apibrėž
tu savo ritmu.

Iš žilos senovės mus pa
siekė ir lietuvių liaudies in- 
stru m en tai— kanklės, b i rby- Jonas Bagdanskis
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Šiemet Detoite įvyks LLD 
konferencija ir LDS seimas. Jų 
kuopoms ir veikėjams laikas 
tuo susirūpinti.

Solo birbyne koncerto metu groja Vilniaus konser
vatorijos diplomantas, “Sutartines” ansamblio artistas 
Romualdas Apanavičius. M. Baranausko nuotrauka.
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Labai populiarus Lietuvoje yra tarptautinio konkurso laureatas, vals
tybinės konservatorijos liaudies instrumentų ansamblis “Sutartinė.-’ Jam 

vadovauja respublikos nusipelnęs artistas Pr. Tamošaitis, šis ansamblis 
koncertavo ir daugelyje Tarybų Sąjungos miestų, jam plojo Lenkijos, Suo
mijos, Graikijos, Kanados bei kitų šalių žiūrovai.

M. Baranausko nuotraukoje dainuoja Lietuvos nusipelnęs artistas Ed
uardas Kaniava, akompanuoja “Sutartinės” kvintetas.

NM
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Ignalinos Gudukas nesuprato
Ignalinos Gudukas parašė 

kritiką apie mano įspūdžius 
Tarybų Lietuvoje. Jo raš
tas tilpo "Laisvėje” po ant
rašte "Tikrovės iškraipyti 
nereikia,” o pats kaip tik 
ir iškraipo tikrovę. Jo 
straipsniui būtų tikus štai 
kokia antraštė: "Nereikia 
rašyti apie menkniekius.”

Bet parašiau teisybę, dė
lei kurios nei drg. J. Gudu
kas, nei kiti Lietuvos drau-

kia taisyti visokius negeru
mus—trūkumus, kad Tary
bų Lietuva gražiai žydėtų.

Tačiau man nereikėjo to-

iš dalies ir dariau: apie ma
žus dalykėlius nieko nera
šiau.

Drg. J. Gudukas pripažįs
ta, kad aš parašiau teisybę 
apie tikrovės, kad Kapsuko 
mieste prie restorano netikę 
sanitariniai įrengimai, ne
pakenčiami. O kas kaltas 
dėl tų įrengimų? Ar ne 
miesto vykdomasis komite
tas, arba miesto valdyba?

Apie automašinų skridi
mą gatvėmis ir nepaisymą 
pėsčiųjų žmonių, irapiesku- 
bėjimą-bėgimą žmonių gat
vėmis, jis pripažįsta kad aš 
parašiau teisybę, bet jis nu
rodo priežastis, kodėl jie 
skuba-bėga. Tie skubėtojai, 
nubėgę i sporto aikštes, į 
kavines ir restoranus, pra
sėdi daugiau negu po dvi 
valandas, ir neskuba.

Jis pripažįsta, kad tokia 
skubėjimo padėtis yra, ir 
tik pažymi, kad kiekvienas 
jų turi priežastis skubėji- 
mui-bėgimui. Prie to dar 
jis pabrėžia, kad ir Lietuvo
je yra priimti tarptautiniai 
įstatymai ir taisyklės, ir 
kad Lietuvos piliečiai prisi
laiko tų įstatymų bei tai
syklių. Tas netiesa. Kiek
viena valstybė (ar valstija) 
turi savotiškus įstatymus. 
Kokie įstatymai tinka vie
noje valstijoje, netinka ki
toje. Pav., Anglijoje visi 
mašinų vairuotojai važiuo
ja kairėje pusėje; Los An
geles mieste (Kalifornijoje, 
Amerikoje), jei koks pilie
tis skersuoja gatvę vidury
je kvartalo (bloko), tai ma
šinos vairuotojas turi su
stoti ir praleisti tą pilietį. 
Tai kur gi ir kokie tie tarp
tautiniai įstatymai?

Apie žmonių skubėjimą- 
bėgimą gatvėmis yra svar
besnės priežastys negu Gu
dukas nurodo. Apie tas 
priežastis reikia pagalvoti: 
jei tos priežastys būtų pa
naikintos, kitaip pertvar
kytos, tai Tar. Lietuvoje ir 
būtų kitoks eismas, išnyk
tų skubėjimas, šuoliais bė
gimas gatvėmis. Tai yra 
visų įstaigų klausimas; rei
kia, kad įstaigos-krautuvės 
neužsidarytų pietų laiku. 
Publika skub a - b ė g a, kad 
galėtų rasti dar neuždarytą 
jiems reikalingą įstaigą, 
kad nereikėtų eiti į namus 
be jiems reikalingų reikme
nų, ypatingai iš valgomųjų 
daiktų įstaigos. Pas mus 
Amerikoje yra kitokie pa-< 
tvarkymai: patarnau tojai 
pasiskiria skirtingą laiką 
pietums, ir krautuvė būna 
nuolat atidaryta nuo atida
rymo iki paskirtos valandos 
uždarymui. Amerikiečiams 
nereikia skubėti į bile kokią 
įstaigą, išskyrus darbavie
tes, kur darbininkai turi 
pribūti laiku ir užsiregist
ruoti pirma, negu automa
tiškai sutaisyti darbai pra
dės judėti. Pietums ame
rikiečiai darbininkai fabri-

kuose ir visose įstaigose tu
ri tik pusvalandį laiko už- 
kandžiams, ir vėl turi stoti 
prie darbo. Tinginiavimų ar 
apsileidimų nėra! Tingi
nius, jei tokių atsiranda— 
paleidžia iš darbo.

Tai tokios, mano suprati
mu, yra skubėjimo priežas
tys. Bet kasgi galėtų tą 
reikalą kitaip pertvarkyti- 
pataisyti? Kol nebus per
tvarkytas patarnautojų rei
kalas, tai ir pubikos skubė
jimas neišnyks.

Tikiu, jog greitoje atei
tyje, kuomet Tar. Lietuva 
pagyvuos daugiau metų, 
viskas bus gerai sutvarky- 
ta-sumodernizuota. Lietu
vos žmonės prie to eina.

Mikas Detroitietis

Redakcijos pastaba: Tą 
pačią dieną ir ta pačia te
ma gavome V. Vyžuoniškio 
straipesnelį. Dedame paties 
Detroitiečio. Lai to ir už
tenka. Vyžuoniškį atsipra
šome ir dėkojame už 
šinėjimą.

ra

Fairview N. J.
Gavau iš Tarybų Lietu

vos labai liūdna laišką. Ra- 
šo sesers dukra, kad ištiko 
labai didelė nelaimė. Sude
gė stuba ir mano brolis Jus
tas Stasiukaitis. Buvo 94 
motu amžiaus. Žmona buvo 
išėjus į miestą ir sugrįžus 
rado sudegusį namą ir vy
rą.

Justas buvo vedęs trisl 
kartus. Dvi pirmos žmonos 
mirė. Su pirmąja vaikų ne
turėjo, su antrąja turėjo 2 
mergaites ir berniuką. Su 
paskutiniąja vaikų neturėjo.

Kai aš buvau nuvažiavęs 
į Lietuvą, su Justu plačiai 
išsikalbėjau apie viską. Jis 
gerai atrodė, buvo 87 metų 
amžiaus.

Justas buvo du kartus at
važiavęs į Ameriką. Sugrį
žo į Lietuvą 1914 metais, 
prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Lietuvoje jis paėjo iš 
Ukmergės pavieto, Paužo- 
lių kaimo.

Jurgis Stasiukaitis

Atlantic City, N. J.— Bir
želio mėnesyje šiame mies
te įvyks net 67 įvairių or
ganizacijų konvencijos, ku
riose dalyvaus apie 73,000 
atstovų.

Paterson, N. J.
Serga

Šiuo tarpu čionai Pater
son General Hospital ran
dasi Savunė Bimbienė, se
no veikėjo laisviečio Juo
zo Bimbos žmona iš Haw- 
thorno. Jai birželio 8 d. pa
daryta ant krūties skaudi 
operacija. Atrodo, kad ope
racija bus pavykusi.

Ligoninėje jos kambarys 
103 ant pirmo aukšto. Lan
kymo valandos nuo 10 ryto 
iki 8:30 vakaro.

Linkime ligonei greitai ir 
pilnai sugyti.

Worcester, Mass.
Specialius pietus rengia 

LLD 11-oji kuopa Olympia 
parke birželio 14 d. Kvie
čiame vietos ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti ir pa
kviesti savo kaimynus kar
tu praleisti laiką tyrame 
ore.

LLD nariams: kurie dar 
negavote už šiuos metus 
knygos "Juodasis Kraujas,” 
tai atsilankę gausite.

Rengėjai

New Jersey naujienos

Koresp. Montello, Mass.
Šie mūsų "Laisvės” ir 

"Vilnies” skaity tojai jau 
gerokai sustiprėjo ir iš ligo
ninių sugrįžo namo: John 
Niaura, nors dar jaučiasi 
silpnas, bet namie gydosi po 
žmonos priežiūra. Taip pat 
piešėjas J. .Stočkus gydosi 
namie po žmonos priežiūra. 
Linkiu abiems laimingai su- 
sveikti, kad galėtumėte da
lyvauti "Laisvės” piknikuo
se — birželio 21 d. Gedimi
no parke Haverhillyje, o lie
pos 12 dieną Worcesteryje, 
Olympijos parke.

Miami Springs, Fla.
Tai šaunus Miamio prie

miestis su apie 25,000 gy
ventojų. Jis turi porą šau
nių bulvarų, palmėmis ir ki
tokiais medžiais papuoštų, 
apsodintų. Turi golfo žai
dimo laukus. Aplink apskri
tąją aikštę yra visokių biz
nių: vaistinių, valgyklų, vy
riškų ir moteriškų drabužių 
krautuvių, trys barberša- 
pės, kuriose už plaukų nu
kilsimą ima $2.25.

Yra daug apartmentinių 
namų iki keturių aukštų. 
Apartmentų nuomos nuo 
200 iki 300 dolerių, su vie
nu ar dviem miegamaisiais. 
Pastaruoju laiku yra daug 
tuščių apartmentų.

Per du mėnesius turėjome 
didelę sausrą—neiškrito nė 
lašas lietaus. Pagelto, iš
džiūvo žolės ir medeliai.

Gegužės 18 d. pasirodė 
gązdinanti debesys. Pirmą 
naktį labai žaibavo ir per
kūnas baisiai trankėsi, o lie
tus pylė kaip iš kibiro. Mū
sų TV atvaizdai pradėjo 
mirkčioti. Antrą dieną žai
bai su perkūnija nutilo. Ir 
lietaus dabar turime kožną 
dieną ir naktį.

Gegužės 30 d.—Memorial 
Day—mes atšventėme taip, 
kaip ir kožnais metais. Nuo Goddard Memorial ligoninę, 
pat ryto iki 10-os valandos 
lijo, po to išsiblaivė, tai vi
sos gegužinės apeigos vyko 
labai gerai.

Bet kas liečia tuos karus 
ir infliacijas, tai nebuvo 
prisiminta, nes visi vadovai 
buvo kunigai su maldomis 
ir kalbėtojai aukštesnės kla
sės ir biznieriai. Apeigoms 
baigiantis, trys poros tėvų 
gavo po puokštę gėlių už jų 
sūnus, žuvusius Vietnamo 
kare-..

V. J. Stankus

Mūsų ligoniai "Laisvės” 
skaitytojai

Kazimiera Railienė, A. 
Railos žmona, prieš 2 me
tus buvo suparalyžiuota, 
kalba atimta, be kitų pa
galbos nebegalėjo vaikščio
ti. Dabar sunkiai serga, gu
li Goddard Memorial ligoni
nėje, Stoughton, Mass.

Frank čereška jau nuo se
niai skundėsi kojos skaudė
jimu ir su daktaro pagalba 
gydėsi namie, bet dabar pa
sidavė į Goddard Memorial 
ligoninę. Ten daktarai 
deda visas, pastangas, kad 
nereikėtų koją nupiauti.

John Valatkevičius sun
kiai susirgo kokia tai vidu
rių liga. Tapo nuvežtas į

Gavau laišką iš Hingham, 
Mass. Rašo Helen Thomas. 
Rašo, kad buvo maniusi da
lyvauti LLD 6 kuopos susi
rinkime birž. 7 d., bet nega
lėjo, nes nelaimėje užsiga
vus! krūtinę, keturias die
nas išbuvusi ligoninėje. 
Dabar randasi namie. Ad
resas: 21 Par terš Cove, 
Hingham, Mass.

Linkiu visiems ligoniams 
laimingai pasveikti.

George Shimaitis

Nuoširdi draugystė, meilė dainai, liaudies šokiui sieja VDR Potsdamo 
Aukštosios pedagoginės mokyklos ir Vilniaus Valstybinio pedagoginio in
stituto kolektyvus. Vilniečiai šiltai sutinkami Potsdame, o draugai iš Vo
kietijos — laukiami svečiai Vilniuje. Neseniai beveik 150 bičiulių būrys iš 
Potsdamo atvyko į Lietuvą. Svečiai surengė Vilniaus ^visuomenei didelį 
-koncertą, domėjosi pedagoginio instituto- mokomojo - auklėjamojo darbo 
organizavimu, dalyvavo draugystės vakaruose. Šiuo metu pas savo drau
gus į Potstdamą išvyko Vilniaus pedagoginio instituto pavyzdinis studen
tų liaudies dainų ir šokių ansamblis "Šviesa.”

M. Baranausko nuotraukoje — vilnietės studentės su svečiais iš Pots
damo.

vilnietes studentės su svečiais iš Pots

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Gegužės 24 d. Aido choras 
gražiai padainavo Hartfor
do Laisvės choro koncerti
niame bankete. Kadangi 
drg. Strižauskas jau para
šė iš to gražaus parengimo, 
čia noriu tarti Laisvės cho
rui didelį ačiū už mūsų tokį 
gražų priėmimą. Taipgi 
ačiū Yvonne Šnaras už rau
donas gėles, kuriomis pa
puošė krūtines mūsų Aido 
choro dainininkių. Mūsų 
Irena Janulienė ir choro mo
kytojas Albertas Daukšys 
gražiai padainavo porą du
etų ir solo dainelių. Hart
fordo Laisvės choras atida
rė dainų programą, gražiai 
sudainuodamas liaudies dai
nas. Labai miela juos gir
dėti ir žiūrėti į jų veidus, 
kurie niekad nepavargsta 
meninėje veikloje. Už šį 
gražų įvykį dėkui jums, 
Laisvės choras, ir jūsų mo
kytojai Wilma Hollis. Taip
gi dėkui drg. Bimbai už pa
sakymą prakalbos mūsų au
dringų dienų klausimais, ir 
"Laisvės” 60 metų jubilie
jaus klausimu, ir apie pasi- 
mojimą išleisti jubiliejinį 
albumą. Tame albume bus 
proga visiems laisviečiams 
savo vardu ir paveikslu įsi
amžinti, nes šis jubiliejinis 
albumas plačiai pasieks ir 
mūsų tėvų kraštą Lietuvą.

Gegužės 31 d. Olymįjia 
parkas buvo • oficialiai ati
darytas ’ vasaros sezonui. 
Čią Aido choras davė dainų 
programą, sudainuod amas 
4 dainas, ir Irena Janulienė 
davė porą solo dainelių. 
Choro mokytojas Albertas 
Daukšys tą dieną negalėjo 
dainuoti, nes nuo didelio šal
čio jo balsas buvo užkimęs. 
Svečių buvo daug ir jie 
sveikino dainininkus aplo
dismentais už gražų daina
vimą. Ačiū Y. Šnarui ir čia 
už raudonas gėles mūsų 
choristėms.

Kadangi dabar praside
da vasara, tai kai kurie mū
sų choristai ruošiasi į toli
mas keliones atostogoms. 
Veronika Trakimav i č i e n ė 
vaižuoja į Kanadą, Helena 
Šarkiūnienė — į Minnesotos 
valstiją, Irene Janulienė — 
į Lietuvą, ir Albertas Dauk
šys — į Lietuvą. Visiems 
čia suminėtiems linkiu šilto 
vėjo kelionėje ir atgal pas 
mus.

Šiame parengime sveikino lūs, primindamas 1967 me- 
Aido chorą su dovana Ona 
Sidarienė ir jos dukrelė iš sus tuos žiaurumus ant 
Kalifornijos — abi po $10, 
viso $20, Aido choro reika
lams. Ačiū labai už šią di
delę dovaną. Mes dainuoda
mi jus visada prisiminsime.

Apie rinkimus
New Jersey nominaciniai 

balsavimai JAV senato
riaus vietai jau įvyko. Da
bartinis senatorius H. Wil
liams laimėjo prieš savo opo
nentą dem. Guarinį. Jis 
gavo 187,589 balsus, kuomet 
pastarasis gavo tik 98,447 
balsus.

H. Williams ne tik laimėjo 
prieš savo oponentą demo
kratą, bet jis gavo daugiau 
balsų ir už vyriausią repub- 
likonų kandidatą, kuris ga
vo 142,476 balsus. Iš viso 
republikonai sudarė 216,974 
balsus, o demokratai 286,- 
036 balsus. Balsavimai bu
vo labai neskaitlingi, nes iš 
apie 3 milijonų balsuotojų, 
balsavime dalyvavo tik apie 
600,000.

Už sen. Williams daugiau
sia darbavosi unijos. Atro
do, kad demokratai prade
da atsigauti N. J. valstijoje.

juodųjų žmonių.
Imperiale, kuris gavo apie 

13,000 balsų nominacijose, 
sako, kad jo draugai, kurjfe 
balsavo už jį, savo baldus 
gali atiduoti tam, kam jie 
simpatizuoja. Jis sako, kad 
nežiūrint kas laimės, bet jis 
turės savo armiją iš 40 stip
rių vyrų ir tvarką padary
siąs nežiūrint kas ją ban
dytų ardyti. Jis irgi yra 
įtartas šmugelyje sykiu su 
majoru.

New Jersey senatorius C. 
P. Case, republikonas, irgi 
pritaria Gibsono išrinkimui 
majoru ir ragina Ne war ko 
piliečius balsuoti už jį ir 
ir padaryti miestą tokiu, 
kokiu jis buvo prieš kelioli
ka metų.

Newarke rinkimai stovi 
sekamai: nominacijoje Gib
son majoro vietai gavo 37,- 
797 balsus. Viso 3 juodųjų 
žmonių kandidatai ’ sudarė 
39,968 balsus. Dabartinis 
majoras Addonizio gavo 18,- 
081 balsą. Baltųjų kandi
datų buvo keturi ir jie iš 
viso sudarė 48,653. Pasiro
do, kad-uitieji vis tiek sū
dą r o daūgUmą. Juodųjų 
žmonių situaciją gali page
rinti tik tas, kad tarpe bal
tųjų eina didelės^.g^ovyhės, 
neapykanta ar L pasidalini
mas?' Prie to, dabar eina 
AddonižŠ Ir kitų jo šaikos 
asmenų apklau s i n ė j i m a i 
teisme—Trentone. Nors jis 
ir labai stengėsi, kad tas 
būtų atidėta po rinkimų, 
bet buvo be pasekmių. Tas 
jam nepadės.

Gibsonas irgi norėjo gauti 
specialių privi 1 e g i j ų. Jis 
kreipėsi į teismą, nurodyda
mas, kad kadangi juodųjų 
žmonių gyvenimas nėra pa
stovūs, tai prašė teismo pa
tvarkymo, kad juodas žmo
gus galėtų balsuoti iš bet 
kur bile jis gyvena Newar
ke. Teismas prašymą at
metė irgi.

Dabar eina smarki kam
panija. Gibsonas nusiskun
džia, kad majoras skleidžia 
labai nešvarią literatūrą 
prieš jį ir prieš juodus žmo
nes. Turi padaręs ir pla
tina labai žiaurius paveiks-

tų riaušes, suversdamas vi-

Ignas

Apie žuvis
maudosi, raitosi, šlia«- 
plaukioja vandenyse, 
dengia apie 75% mv£

Jos 
žioja, 
kurie 
sų pasaulio. Žuvys būriūK)- 
jasi šioje planetoje milijonų 
milijonais — veisiasi, auga, 
gyvena ir miršta klanuose, 
prūduose ir didžiuose okea
nuose. Yra daug rūšių va
balų, bet net vabalai negali 
žuvims prilygtų Žuvys įvai
rino j a dydžiuį pavidalu nuo 
smulkių byhrinėlių iki 50 pė
dų ilgio baisūnų. Ir iš vi
sų žemės stuburinių sutvė
rimų, jos yra seniausios, gy
venusios vandens gadynė
je, buvusios pirmaisiais gy
viais, drįsusiais išeiti į saus- 
žemį ir pradėti ilgą, lėtą 
evoliucijos procesą iki iškilo 
į žinduolius, mamutus ir, ga
lop, iki žmogaus.

Gal būt dėl to šių dienų 
žmogus renkasi visokius 
kirminus, sliekus ir eina į 
upes, ežerus meškerioti 
gaudyti žuvis, kepti ir pak
tai ėsti jas: kodėl jos neiš- 
vystė žmogaus be tokių kri- 
minališkų, barbariškų už
mojų žudyti vieni kitus, kaip 
Vietname, Kambodijoje, Iz
raelyje ir kituose karuose?

New Yorkas. — Ameri
kinė Civilinių Laisvių Są
junga atsišaukė į Kongresą 
su raginimu sulaikyti fon
dus karui Indokinijoje.

Jackson, Tenn. — Miesto 
taryba nutarė, kad viename 
apartamente neleistina dau
giau kaip tris kates laikyt.

Birželio 21 d. važiuosim 
į LLD 7 apskrities ir Mass. 

Moterų Sąryšio pikniką į 
Bradford, Mass., šalia Ha
verhill, Mass. Ten dainuos 
Irena Janulienė ir Alber
tas Daukšys, ir pasakys kal
bą A. Bimba, šis piknikas 
bus nufilmuotas. Filmas 
bus pasiųstas į Lietuvą, kur 
mūsų giminės ir pažįstami 
galės mus pamatyti. Žinau, 
kad ten turėsime daug sve
čių.

J. M. Lukas

Minėjo šimtmetinę sukaktį
Flint, Mich. — Mrs. Ka

therine Hutchinson minėjo 
savo šimtmetinę sukaktį. 
"Būdama šimto metų jau
čiuos gerai,” pareiškė ji; 
1875 metais ji atvyko iš Ru
sijos. Dabar turi 9 proanū
kius.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Elenai Gustaitienei
Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Petrui, sūnui 

dr. Petrui, dukroms Anne ir Elmira, žentui Ed
ward Wilk, anūkams Lynn-Ann, Peter-Lind, taipgi 
giminėms ir artimiesiems.

Juzė Pužauskienč

BROOKLYN, N. Y. 
Mirus

Donatui (Dan) Mažiliui
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Frances ir 

dukrai Frances, broliui Kanadoje ir kitiems gimi
nėms Amerikoje ir Lietuvoje.

J. Vinikaitis
S. Vinikaitienė
Gladys Tate

(Hicksville, N. Y.)
V. M. Repečkai
P. J. Puckorius

—• Clearwater, Fla. —

F. M. Lideikiai
J. H. Sholunai
A. Pakalniškienė
P. A. Aleknai
B. A. Bruwer
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Pavasarinis spaudos piknikas
Rengia LLD 7-oji apskritis Gedimino parke, Brad

ford, Mass., birželio 21 d. Rengimo komitetas pasimojo 
padaryti šį pikniką istoriniu — visą pikniką susukti į 

Oilmą, vėliau pademonstruoti lietuvių kolonijose. Už
baigus filmo demonstraciją, bus pasiųstas į Lietuvą, kad 
ir mūsų artimi giminės matytų, kaip kultūringai ben
draujame. Kam tik sveikata tarnauja, būkite piknike, 
o vėliau matysite patys save filme—bus dedama pastan
gos, kad visi dalyviai patektų į filmą.

Pikniko programa
Pradžia 10 valandą ryto. Kalbą pasakys Antanas 

Bimba. Meninę programą atliks worcesterieciai, šokiams 
gros Antano Kuliešiaus muzika.

Filmų sukimas: Būtų gerai, kad kiekvienas mies
tas būtų vienoje grupėje ir turėtų savo miesto iškabą; 
taipgi ir solistai ir jų grupės turėtų turėti iškabą. Mat, 
vėliau rodant filmą, ne tik grupuotė bus vaizduojama, o 
ir iš kokios kolonijos (miesto) ji yra.

Jeigu oras būtų ir nepalankus, piknikas įvyks, nes 
svetainė didelė.

Jūs, niujorkiečiai, atvažiuokite iš vakaro, mes vie- 
• tos turime jums pernakvoti. Po kelionės pasilsėsite ir 

smagesni būsite piknike.
Kelrodis: Bostoniečiai, važiuodami keliu 93, prava

žiavę 133, matysite iškabą Haverhill ir užvažiuosite ant 
kelio 495. Pavažiavus 9 mylias, matysite River St. deši
nėje. Važiuokite iki pamatysite tiltą per upę, pravažiavę 

* tiltą, apačia geležinkelio, laikykitės kairėje, imkite trečią 
gatvę dešinėj ir važiuokite tiesiai iki pamatysite iškabą 
97, dešinėj parkutis ir pro jį važiuokite į dešinę,—aštun
ta gatvė bus Montvale St.

Philadelphijos ir jos apylinkių 
lietuviu dėmesiui

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

Lietuvių Literatūros Draugijos 10 kuopos parengi- 
mas-pietūs įvyks jau šį sekmadienį, birželio 14 dieną. 
Kviečiame visus Philadelphijos ir jos plačių apylinkių 
lietuvius smagiai, linksmai laiką praleisti. Tikimės sve
čių iš New Jersey valstijos, žinoma, ir net iš New Yor- 
ko. Visi būsite maloniai sutikti ir gerai pavaišinti.

Vieta: 6024 Wayne Ave. Pradžia 1 valandą.
Kaip šią vietą pasiekti, buvo nurodymai pirmesniuo- 

se “Laisves” numeriuose.
Rengėjai

HOWARD JOHNSON’S

IS LOOKING FOR 
COOKS 

SHORT ORDER 
$150 WEEK 

Free benefits including:
* Uniforms * Paid Vacation
* Paid Life Insurance * Hospitalization

Call 201-538-9718
An Equal Opportunity EmployerMiami Fla.

LLD Reikalai
Iš LLD 2-os apskrities 

konferencijos
Konferencija įvyko gegu

žės 24 d. Lietuviu svetainė
je, Harrison, N. J.

Pirmininkas J. Grybas 
atidarė konferenciją ir pa
skyrė V. Bunkienę ir F. 
Shimkus į mandatų komisi
ją

Po skaitymo praėjusios 
konferencijos protokolo, ap
skrities valdyba raportavo 
iš savo veiklos: Pirminin
kas Grybas pranešė, kad 
buvo dėtos pastangos su
rengti bent vieną parengi
mą, bet aplinkybės neleido. 

-4Bus bandoma tai padaryti 
ateityje. Sekretorė A. Rai
nienė pranešė apie susiraši
nėjimą su kuopomis dėlei 
sėkmingesnio veikimo. Iždi
ninkas M. Stakovas prane
šė, kad ižde randasi $95.10. 
Valdybos raportai priimti.

Mandatų komisija prane
šė, kad dalyvauja 19 dele
gatų nuo 6 kuopų. Prisiun
tė delegatus: 1 kp. Brook- 
ly, N. Y.; 54 kp. Eliza
beth, N. J.; 77 kp. Cliff
side, N. J.; 81 kp. (Moterų 
klubas) Ozone Park, N. Y.; 
136 kp. Harrison, N. J., ir 
185 kp. Richmond Hill, N. Y. 
Neprisiuntė delegatų 72 kp. 
Great Neck, N. Y.; 84 kp. 
Paterson, N. J., ir 212 kp. 
Bayonne, N. J., bet šios kuo
pos prisiuntė raštiškus ra
portus iš savo veiklos. De- 

$ legatai raportavo iš savo 
jkuopų stovio.

Diskusijų laiku, J. Gry
bas kvietė visas kuopas pa
siųsti atstovus į LLD su
važiavimą, kuris įvyks rug
pjūčio 20 d. Detroite.

P. Venta savo kalboje pla
čiau paaiškino apie “Lais
vės” 60 metų jubiliejų ir 
kvietė visus, kuopas ir na
rius, įsiamžinti į albumą, 
kuris bus išleistas ryšium 
su 60 metų jubiliejumi.

’Nutarta surengti banke
tą su programa pagerbimui 
veikliųjų narių — K. Paciū- 
no iš Elizabeth, N. J., ir P. 
Ramoškos iš Harrison, N. J.

Valdyba sekančiam termi
nui pasiliko ta pati: J. Gry- 
bas, A. Rainienė, M. šukai-

* tienė, J. W a r r i s o n ir M. 
| Stakoff.

Nutarta aukti sekančią
* konferenciją gegužės mėne

sio viduryje, Harrison, N. J.
Po konferencijos buvo pa-

Gal vėl bus miesto 
Mokytojų streikas

Mokytojų unijos vadovy
bė paskelbė rezultatus įvy
kusio narių balsavimo. Jų 
buvo atsiklausta, ką jie no
rėtų daryti, jeigu miesto 
Apšvietos taryba nesusitai
kytų su visokiais mokyklų 
tarnautojais ir darbininkais. 
Mokytojai pasisakė už pa
skelbimą streiko, jeigu šie 
mokyklų darbininkai išeitų 
į streiką.

Reikia žinoti, kad keli 
tūkstančiai tų darbininkų 
priklauso prie mokytojų 
unijos. Mokytojų balsavimo 
rezultatai rodo, kad galime 
susilaukti naujo mokytojų 
streiko. O gal mokytojų 
pasisakymas už darbininkus 
privers Apšvietos tarybą 
patenkinti jų reikalavimus, 
kad streiko būtų išvengta?

Žydai smerkia savo 
Tautos chuliganus
Fašistinės žydų “Jewish 

Defense League” užpuoli
mas ant dienraščio “Daily 
World” susilaukė visuotinio 
pasmerkimo. Antai, Žydų 
Kultūrinių Klubų ir Drau
gijų organizacija išleido aš
trų pareiškimą prieš tą chu
liganišką savo fašistinių 
tautiečių žygį. Užpuolimą 
griežčiausiai smerkia taip 
pat American Jewish Con
gress, masinė visos šalies 
masto organizacija.

Labai griežtai tos fašisti
nės Lygos narių padarytą 
užpuolimą „ ant pažangaus 
anglų kalba laikraščio pa
smerkė “dienraštis “Frei
heit.” Panašaus pasmerki
mo chuliganai susilaukė iš 
Anti-Defamation League of 
B’nai B’rith organizacijos.

Iki šiol nepasirodė nė vie
na žydų organizacija, nė 
vienas veikėjas, kuris būtų 
užgyręs Jewish Defense 
League chuliganus.

Labai gerai, kad patys žy
dai protestuoja ir kovoja 
preš savo tautos išsigimu
sius, sugedusius elementus.

teikti užkandžiai, kuriuos 
paruošė C. Kairienė ir F. 
Shimkus.

A. Rainiene
LLD 2-osios apskr. 
sekretorė

Laurinčiiikų atostogos 
Floridoje

' Gegužės 24 d. saulėtosios 
Floridos krantus netikėtai 
pasiekė “Moscow News.” 
(Maskvos Žinių) prie Jung
tinių Tautų New Yorke ko
respondentas lietuvis Alber
tas Laurinčiukas su savo 
gražia žmonele Izolda ir 
jaunute dukrele, irgi Izol
da. Atvažiavo į Floridą 
dviem savaitėm atostogų. 
Apsistojo Nevinsų mote
lyje Ft. Lauderdalyje. Va
žiuodami sava mašina jie už
klydo iki vakarinės Flori
dos krantų, bet išgirdę ra
dijo bangomis žinias, kad iš 
Meksikos užlajos • smarkiu 
tempu artinasti lietinga au
dra prie sausžemio, jie pa
suko mašiną į rytus pabėgi
mui nuo audros. Fortlau- 
derdaliečiai, sužinoję gar
bingų svečių atvykimą, su
darė delegaciją svečių suti
kimui.

Delegacijai susirinkus pas 
draugus N evinsus, ilgai 
netrukus, (įkandin vijusisi 
mūsų svečius perkūninga- 
lietinga audra, pasivijo 
juos, bet jau pastogėje. Mū
sų prabočių dievas Perkū
nas pasitiko mūsų svečius 
tikrai lietuviškai. Pietinė 
Florida, per du mėnesius 
neturėjusi lietaus, su atvy
kimu Laurinčiukų gavo jo 
daugiau negu reikėjo. Va, 
tai taip mūsų svečiai gyvy
bingu lietumi atvežė mums 
naujos energijos, naujų jė- 
gų.

Po poros dienų pažinčių 
ir sveciavimosi, gegužės 27 
d. įvyko Miamio Lietuvių 
Socialiu Klubo patalpose Li
teratūros Draugijos su
rengtas svečių priėmimo 
pobūvis, su koncertine pro
grama. Susėdus pietauti, 
Aido choro nariai sudaina
vo “Sveiki gyvi mūsų sve
čiai.” Po pietų svečias Al
bertas Laurinčiukas tapo 
pristatytas pasiaiškinti ko
kie vėjai jį atpūtė į Flo
ridą ir ką galėtų mums pa
pasakoti apie Lietuvą.

Laurnčiukas ir jo šeima 
yra labai nuoširdūs, be di
džiavimosi ir pūtimosi žmo
nės, ir jie akimirkoje suei
na į intymią pažintį su kiek
vienu žmogumi. Nėra pras
mės aprašinėti jo kalbą, nes 
žmogus per valandą laiko 
daug pasako, o skaityti va
landos kalbą mažai skaity
tojų skaitytų. Tad nors 
kalba buvo mums svarbi, bet 
praleidžiu ją.

Po to ačiavo Laurinčiu- 
kams drg. V. Bovinas ir 
inžinierius A. P. Gabrėnas, 
nes, mat, į mūsų tolimą už
kampį yra retenybė, kad 
užsuka tokie mylįmi svečiai 
iš tolimos mūsų gimtinės 
Lietuvos. Tad va, kaip prie
žodis sako, *“Ir ant mūsų 
gatvės šiandien šventė,” ir 
mes ją šventėme su pakilu
siu ūpu ir su atviromis Šer
dimis,

Aido choro vadovei Bi- 
rūtai Ramoškaitei atvažia
vus, prasidėjo koncertinė 
programa. Choras labai vy
kusiai sudainavo keletą liau
diškų dainelių. Helen ir 
Frank Mankauskai pateikė 
keletą malonių duetų. Mū
sų Mae Gabrėnas lakštutės 
balseliu virpino klausovų 
širdis meiliškais kupletais. 
Choro vedėja B. Ramoškai
tė, būdama profesionali dai
nininkė ir muzikė, ir pa
kviesta dalyvauti šių metų 
dainų šventėje Lietuvoje, 
pateikė keletą pavyzdžių sa
vo meninių jėgų, dainuoda
ma ir akmopanuodama sau 
amerikoniškomis kanklėmis. 
Choras, padainuodamas an
tru sykiu, užbaigė koncerti
nę programą.

Mūsų svečiai pasiliko ke
letui dienų Miamyje. Apsi
stojo Inžinieriaus Gabrėno 
namuose. Ten yra plauky
mo baseinas. Gabrėnienė 
turi fortepianą ir, jai esant 
daihininkei, o Laurinčiu- 
kienei muzikos mokyto
jai, tai čia jiems buvo ide
ališka vieta keletą dienų 
praleisti.

Per tą keletą dienų Mia
myje sveciavimosi, buvo su
sitikimų ir naujų pažinčių. 
Prie to: apžiūrėjo Miamio 
miesto įdomybes, maudymo
si pliažus ir viską kitą, kas 
svečiams buvo įdomu pama
tyti.

Sekmadienį, gegužės 31 d., 
buvo Lietuvių Socialio Klu
bo pietūs. Kadangi klubo 
pietums daug daugiau pub
likos susirenka, tai mūsų 
svečiai Laurinčiukai ir vėl 
likosi pristatyti ir supažin
dinti. Po pietų, choristai su
lipdė trumpą koncertinę 
programą ir Mae Gabrėnie
nė varu privertė gerbiamą 
viešnią dainininkams akom
panuoti. Svečias A. Lau
rinčiukas trumpa kalba 
anekdotiškai atsirekomen- 
davo: kas jis yra ir ką jis 
veikia. Jis yra autorius, ša
lia kitų, knygos “Juodasis 
Kraujas,” kurią Liet. Lite
ratūros Draugijos nariai 
tik ką gavo, tai yra jo vė
liausia knyga. Visi, ku
rie įdomaujate sužinoti Af
rikos kontinento žmonių is
torija, būtinai turite tą kny
gą įsigyti ir pastudijuoti.

Svečiams sugrįžus į Fort 
Lauderdale, čia įvyko kele
tas malonių privatiškų sve- 
čiavimųsi ir pasikalbėjimų. 
Kaip Miamyje, taip ir Ft. 
Lauderdalyje visi lietuviai 
dėkingi svečiams Laurinčiu- 
kams už atsilankymą pas 
mus ir įpylimą gaivinančio 
lietuviškojo dvasinio eleksi- 
ro į mūsų snūduriuojančias 
širdis.

S. Zavis

Washingtonas. — Kon
gresas. ir vėl nutarė leisti 
federalines skolas padidin
ti iki 395 bilijonų dolerių. 
Tai reiškia infliacijos didė
jimą;

Norwood, Mass.
Gegužės 24.dieną LLD 9- 

osios kuopos pietų banke
tas pavyko labai gerai. Pa
rengimas atsibuvo M. Užda
vinio sodyboje. Oras tą die
ną buvo gana gražus, tai 
svečių turėjome labai daug. 
Apart vietinių draugų, su
važiavo mūsų mieli drau
gai ir draugės iš Bostono, 
Haverhillio, Brocktono, 
Cantono ir kitų miestelių. 
Tai buvo labai malonus ir 
draugiškas mūsų pavasari
nis parengimas.

Mūsų mielos draugės šei
mininkės — S. Rakutienė,
N. Grybienė, B. Preibienė ir
O. Zarubienė — paruošė 
skanius pietus. Svečiai, at
rodė, buvo pilnai patenkin
ti.

Šiam parengimui buvo 
gauta gerų dovanų. M. 
Trakimavičienė aukojo tris 
pyragus, M. Sadauskienė, 3 
pyragus, C. Tarailienė ska
nių pyragaičių, Mary Same- 
tis (Haverhill) didelį sūrį, 
Ada Whit ir M. Valmienė 
po bonką degtinės.

Mieloms šeimininkėms už 
paruoštus skanius pietus ir 
mieloms draugėms už dova
nas, taipgi svečiams už at
silankymą į šį parengimą 
vardu LLD 9-osios kuopos 
visiems tariu didelį ačiū!

Nelauktai, netikėtai rim
tai susirgo mūsų geras 
draugas Leonas Trakimavi
čius, gyvenantis 5 8 Austin 
St. Gegužės 24 d. 1-ą vai. 
dienos laiku jau buvo išvež
tas į Norwoodo ligoninę. 
Kol kas jo sveikatos liki
mas nėra aiškus.

Linkiu Leonui geriausios 
laimės, laimingai pergyven
ti ligos sunkumus ir pilnai 
susveikti.

M. Uždavinis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Tai pasakė Bronxe gyve
nantis Romos katalikų kuni
gas Louis Gigante, smerkda
mas Bronxe ir Harleme nebe
pakenčiamą butų padėtį, kur 
beturčiai priversti gyventi lūš
nynuose, kur visokios ligos ir 
skurdas jų amžių trumpina.

Kunigas Gigante pritaria so
cialistinei santvarkai, kurioje 
toks baisus skurdas nebūtų to
leruojamas.

“Pirmiau aš nebuvau revo
liucinio judėjimo dalimi. Bet 
dabar aš tokiuo tikrai būsiu”.

Tai žodžiai Russell Miller, 
kurio brolis Jeffrey kartu su 
kitais trim Kento universiteto 
studentais buvo užmuštas. 
Russell dabar jau stovi prieš 
karą kovotojų gretose.

Nauji kovotojai užpildo kri
tusiųjų vietas ir kova toliau 
tęsiasi iki pilno laimėjimo.

Prieš išvykdamas į Jungti
nes Valstijas pasitarimams 
Washingtone ir Jungtinėse 
Tautose, Švedijos socialistinis 
premjeras Olof Palme pasa
kė :

“Mes ir vėl susitinkame ka
ro eskalacijos (plėtimo) rizi
ką. Vėl mes matome iliuziją, 
kad militarinės pergalės gali 
laimėti žmones, reikalaujan
čius duonos, laisves ir žmogiš
kos pagarbos. Bet ne per mi- 
litarines priemones, o taikinga 
sutartimi teisingumas galima 
suteikti Indokinijos žmonėms”.

Švedijos valdžia nusitarusi 
padėti Indokinijos žmonėms 
karo sugriautas šalis atstatyti. 
Premjeras Palme reiškia sim
patijas kovojančiai Indokini
jos liaudžiai prieš imperialis- 
,tinę agresiją.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

TRANSIT OPERATORS

Experienced preferred. Bui will 
train Excellent fringe benefits. Pa
ramus area. Call Mr. Klemt. MID
LAND BANK, 201-265-5555.

(44-48)

MECHANICAL 
TROUBLE SHOOTER

Box Machinery. Medium sized 
plant needs man who will trouble 
shoot and maintain various mechani
cal equipment. Must understand me
chanics. Age no restriction. Equal 
opportunity employer. Apply: Alex
ander Unger, Inc., 15 Industrial 
Drive, New Bruswick, N. J.

247-6015. (44-48)

FACTORY WORKER
Opening for full time or summer 

help. Diversified plant work. Call 
939-2030. Vitra Seal Co.

E. Rutherford, N. J.
(44-50)

PLANT ELECTRICIAN
To take charge of electrical main

tenance and installation for entire 
plant. All day shift work. Super 
seniority protection. Good pay. Li
beral company paid benefits. A real 
opportunity for the right person. 
Apply in person.

LAWRENCE HOSE CO.,
Brunswick Pike, 

Lawrence Township, N. J.
(44-47)

EXPERIENCED 
COOK WANTED

See Chef
HOTEL STERLING

Wilkes-Barre, Pa.
(44-50)

SECURITY GUARDS 
♦

We are seeking men for our newly 
created

Security Guard Force. Requirements 
arc a neat appearance and depend
ability. Experience not necessary 
but helpful. Excellent Salary and 
employee benefits. Call 566-4000, 
Mr. S. Andresen or Mr. J. Fresh
nock. Midlan Glass Co., Inc. An 
equal opportunity Employer.

(44-47)

SCHOOL CUSTODIAN. Cleaning 
and maintenance duties. Must have 
Black Seal License or be willing to 
train for one. $5300 per year to 
start plus overtime. Full health be
nefits. Monroe Twp. near James
burg. Call Mr. Gilbert, 609-655-0441 
between 9—5.

HOUSEWORK and Cooking.
2 Adults. 5% days week.

Sleep in. Call 825-0856 
Before 12 Noon.

(44-47)

WOMAN, mature, to care for in
valid woman, and housekeeping. 5 to 
6 days a week. Small adult family. 
Fox Chase section, Philadelphia. 
215-592-6732. Between 9 AM and 5 
PM. After 7 PM FI 2-6313.

(41-45)

FOUNTAIN CLERKS

No Eves, or Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR
5600 Fishers Lane 

Parklawn Bldg. (HEW) 
Rockville, Md.

An Equal Opportunity Employer
(34-44)

EXCLUSIVE COUNTRY CLUB. 
Under new management. Waiters 
and waitresses, experienced. Own 
transportation. Loudonville, N. Y. 
518-869-0246. (41-50)

CARPENTERS. Frame, trim and 
helpers. Report ready to work to 
Kettler Brothers, Inc. Clusters of 
Stedwig, Montgomery Village, Gaith
ersburg, Md. See Butch Cline. Top 
pay, Company benefits. Take Rt. 
705 to Montgomery Village Ave. 
Exit to Montgomery Vilg. Entrance 
“E.O.E.” (38-44)

AUTO MECHANICS

1st class mechanic wanted for 
busy shop. Must have G. M. exper
ience. Excellent pay and flat rate 
plan and many benefits and vaca
tion. Call Ed Haub. 664-7700. NOR
MAN BUICK, 39 Kinder Kamack 
Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

AUTO BODY MAN

Must be a good combination man. 
Excellent opportunity for right per
son . with growing but established 
shop. Good pay. Flat rate plan and 
many benefits. Call Ed Haub, 664- 
7700. NORMAN BUICK, 39 Kinder 
Kamack Rd., *Westwood, N. J.

(39-45)

EXPERIENCED
COOK WAITED

See Chef
HOTEL STERLING

Wilkes-Barre, Pa.
42-48)

HOUSEKEEPER. For hospital — 
$1.75 per hour. Own transportation. 
References. Flexible hours. Must be 
able to work one week-end a 
month. RUSH HOSPITAL, Malverne, 
Pa. 215-647-3150. Ext. 219.

(42-48)
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Amžinai atsisveikinus su 
Donatu Mažiliu

Pereitą penktadienį, bir
želio 5 dieną, gražiose Cy
press Hills kapinėse, tapo 
supiltas dar vienas lietuviš
kas kapas. Ir taip tose ka
pinėse mūsų “lietuviškas 
kaimelis” paaugo dar vienu 
gyventoju. Mes ten palai
dojome Donatą Mažilį, seną 
laisvietį, susipratusį, apsi
švietusį darbininką, taurų 
lietuvių tautos sūnų.

Kaip jau buvo pranešta 
pirmesnėje “Laisvės” laido
je, Donatas mirė birželio 2 
dieną, mirė staiga, širdies 
priepuoliu, žinia pritrenkė 
visus jo draugus ir bičiu
lius, nes visuomet jis atrodė 
vienu iš pačių sveikiausių 
laisviečių.

Velionis D. Mažilis buvo 
gimęs Lietuvoje Laičių kai
me, Kupiškio apylinkėje, 
1891 metais, taigi mirė dar 
nesulaukęs 80 metų am
žiaus. Į Ameriką atvyko 
1914 metais, preš pat Pir
mąjį karą ir, rodos, visą lai
ką išgyveno didžiajame 
New Yorke. 1924 metais 
susituokė su Frances Šapa- 
liūte ir susilaukė dukters, 
kurią gražiai užaugino. Tai 
buvo tikrai pavyzdinga šei
ma. Vienu kartu, rodos, vi- 
visi trys dainavo Aido Cho
re. Donatas visą laiką dir
bo vyriškų rūbų siuvimo 
pramonėje “preseriu.” Kaip 
žinia, preserio darbas yra 
gana sunkus, ypač tais se
nais laikais. Aišku, kad 
mūsų draugas priklausė 
rūbsiuvių unijai ir, kartu 
su kitais siuvėjais, aktyviai 
kovojo už darbo sąlygų pa
gerinimą.

D. Mažilis buvo nepapras
tai malonaus, draugiško 
būdo žmogus. Atvykęs į šią 
šalį tuojau įsitraukė į mūsų 
pažangiąją lietuvišką veik
lą. Visą laiką priklausė 
mūsų organizacijoms, akty- 
viškai prisidėjo prie jų iš
auklėjimo ir sustiprinimo. 

BROOKLYN, N. Y.
Mirus

Donatui Mažiliui
Mes, newyorkieciai, reiškiame jo žmonai Fran

ces užuojautą, taipgi dukrai Frances, broliui Ka
nadoje, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje, jų liūde
syje. Lai jie pergyvena ištvermingai.

V. O. Čepuliai 
Anna Cibulsky 
A. černevičienė 
V. Brusokienė 
M. Tamelienė 
Mary Petronis 
Amelija Čepas 
Albina Wazniene 
Julia Anskienė 
Mary Kreivėnienė 
Jonas Jakaitis 
Sylvia Bukas 
Juzė Pazauskienė
D. Galinauskienė 
Julia Meškienė 
Albina Mikalaus 
Anna Jay 
Anna Laukaitis 
Vera Lisajienė
J. Rušinskas
K. Rušinskienė 
Al Kavaliūnas 
M. Kavaliūnienė 
Ona Dobilienė 
Alice Lukas
E. Kasmočienė 
G. Daniels 
K. P. Meškėnai 
Antanas Belauskas 
Bronė Spūdienė

Velionis buvo didelis, nuo
širdus laikraščio “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Abu
du su žmona Frances buvo 
nuolatiniai mūsų parengi
mų lankytojai. Jo mirtis, 
skaudus mūsų judėjimui 
smūgis.

Giliame liūdesyje liko žmo
na Frances, dukra Frances 
ir brolis, kuris gyvena Ka
nadoje. Mūsų nuoširdžiau
sia jiems užuojauta.

Laidotuvės buvo vienos 
iš didžiausių. Labai daug 
žmonių .įankė velionį Sha- 
lins koplyčioje. Karstas 
skendėjo gražiose gėlėse, 
Prieš išlydint koplyčioje 
ir kapinėse prie duo
bės paskutinį atsisveiki
nimo žodį tarė “Laisvės” 
redaktorius A. Bimba. Po 
laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti į White 
Horse užeigą pietums. Vi
sur patarnavimas buvo pui
kus.

Taip amžinai atsisveikino
me su puikiu draugu, geru 
žmogum...

Rep.

Priedas prie aprašymo
Antradienio numeryje ra

šoma apie laisviečių suruoš
tą parengimą, kuris turėjo 
įvykti Forest Parke, bet dėl 
blogo oro įvyko Laisvės sa
lėje. Norime pridėti prie to 
aprašymo, kad vyriausia 
gaspadinė virtuvėje buvo 
M. Šukaitienė, jei pagelbėjo 
ir prie stalų patarnavo I. 
Bimbienė, N. Ventienė ir V.: 
Bunkienė. Sekami prie įvai
rių darbų dirbo: L. Kava
liauskaitė, V. Bunkuš, P. 
Venta, George Waresona's. 
Albina Mikalaus atnešė di
delę puokštę gėlių iš savo 
daržo. Puošė svečių sta
lus.

Visiems didelis ačiū už jų 
rūpestingumą, kad popietė 
būtų sėkminga.

Rengėjai

S. Vetchkis
K. V. Misiūnai 
Ona Laukaitienė 
Adelė Rainienė 
Frank Varaška
H. Marmokienė 
Gus Diržuvaitis
A. L Bimbai 
F. Krunglis
J. U. Bernotai 
P. H. Siauriai 
M. Stakovas
B. N. Skubliskai 
M. E. Liepai
W. B. Keršuliai 
Jonas Grybas 
M. Šukaitienė 
J. J. Lazauskai 
R. H. Feiferiai
L. Kavaliauskaitė 
Dr. A. ir M. Petrikai 
P. M. Šolomskas 
Anna Quater . 
Anne Yakstis
P. N. Ventai
M. Jakštienė 
V. V. Bunkai 
J. Weiss
I. K. Levanai 
E. Jeskevičiūtė

A

A Woman’s Touch 
in Congress

Bella Abzug is a native 
New Yorker and life-long 
Democrat. She is a gradu
ate of Hunter College 
(where she was President 
of the student body) and 
of Columbia Law School 
(where she was an editor 
of the Law Review).

In her practice, she is con
sidered an outstanding ex
pert in labor law and civil 
rights.

“Isn’t it time we shared in 
the power we create? I 
want to take the cause of 
women, the real Silent Ma
jority, to the halls of Con
gress. I want to fight the 
discrim i n a t i o n that con- 
condemns most working 
women to low - paying 
jobs, that gives women 
welfare instead of income, 
that keeps them out of 
the professions, that 
denies them day care facil
ities, miseducates their 
children, and gives third 
rate health care to black, 
Puerto Rican, and poor 
women. And I’m not talk
ing about being less wo
manly. I’m talking about 
being more womanly by be
ing more human. We have 
potential. Not to use it is 
sheer waste. And a real 
woman hates waste.” So 
says Bella Abzug who is 
running for Congress in the 
Democratic Primary of 
June 23. She is a peace can
didate. We’ll find her in 
the front line of every 
tion against the war.

Use

ac-

Sveikinimas •V * V? 7 * <is Paryžiaus
Dear .< Ilše-L®iaiiks 
nice note you sent

for 
me.the

It arrived just befprę we 
left for two weeks in Pa
ris. We were desperate for 
a vacation. But could only 
take a little timę because 
Rudolf is teaching this sum
mer as you know. Our best 
regards to all.

May and Rudolf 
Baraniks

Paris 

’ Cleveland, Ohio. — 42 uni
jų vadovai ir 21 studentų 
atstovas įtalpino apmoka
mą pareiškimą į dienraštį 
“Plain Dealer,” kuriame pa
smerkia karą Indokinijoje.

BROOKLYN, N. Y.
Mirus

Donatui Mažiliui
Kanadoje, ir kitiems giminėms Amerikoje ir Lie
siems jo žmonai Frances, dukrai Frances, broliui 
Kanaodje, ir kitiems giminėms Amerikoje ir Lie
tuvoje. Mes netekome 
nario. ,

Ozone Park, N. -Y.

WOODHAVEN, N. Y.
I I

Mirus
Elenai Gustaitienei

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Petrui, sūnui 
dr. Petrui, dukroms Anne ir Elmira, žentui Ed
ward Wilk;, anūkams Lynne-Ann ir Peter-Lind, 
taipgi kitiems giminėms ir artimiesiems.

Frank Yakstis
| Ozone Park, N. Y.

Sutiktuvės žymių 
turistų iš Lietuvos

Kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje,” dabartiniu lai
ku Amerikoje randasi tu
ristinė grupė, susidedanti iš 
16 Tarybų Sąjungos žmo
nių. šioje grupėje randasi 
du lietuviai — Kauno mies
to vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja Jani
na Narkevičiūtė ir Vil
niaus dailės muziejaus di
rektorius dailininkas Pra
nas Gudynas.

Ši grupė grįš į New Yor- 
ką apie birželio 16 d., ir jau 
esame susitarę, kad jie at
vyks į Laisvės salę birže
lio 20-ąją dieną, 3 vai. po 
pietų. Tikimės, kad visa 
grupė dalyvaus pas mus. Jų 
tarpe randasi, aktorių, pro
fesorių ir įvairių moksli
ninkų. Jie su savimi turi 
filmą, kurį mums parodys.

Šį susitikimą ruošia Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bas.

Pirmininkė

Niu-

Motery klubas 
atsiprašo

1967 metais mirė dvi
jorko Lietuvių Moterų klu
bo narės: Magdalena Juš
kienė mirė gegužės 29 d. ir 
Rožė Merkienė spalio 11 d. 
Kaip nors per neapdairu
mą abiejų draugių vardai 
apleisti mūsų metiniuose 
’prisimin i m u o s.e mirusiųjų 
•narių, kurie' telpa gegužės 
pabaigoje kiekvieneriais 
metais.

Dėkojame Jonui Juškai už 
pranešimą,.kad tokia klaida

atsiprašomešių mielų drau
gių artimųjųu. •• . .

lėtą Mižariėnė
Klubo pirmininkė

Tarptautihė Paroda
Galerie Internaci o n a 1 e, 

1095 Madison Ave., New 
Yorke? vyks dešimta tarp
tautinė dailės paroda nuo 
birželio 18-os iki 27-os.

Tarp daugelio kitų, bus 
išstatytas vienas dailininkės 
Natalijos Jasiukynaitės pie
šinys “Aušra.” ReP.

Indianapolis, Ind. — 8 ka
ro priešai, atsisakę eiti mi- 
litarinėn tarnybon, teisme 
apkaltinti. Jiems gręsia ben
dra bausmė 23 metų kalėji
mo ir $32,000.

nuoširdaus mūsų kuopos

LLD 185 kuopa
Valdyba ir nariai

Penktadienis, Birželio (June)12, 1970

Įdomus bus Moterų Klubo Parengimy Kalendorius
Philadelphijoj, birželio 14 d5

Philadelphi j o s LLD 10 
kuopa rengia banketą, “sur
prise party” ir gimtadienn# 
1 vai., A. M. įstaigoje, 602R 
Wayne Ave.

Trečiadienį, birželio 17 d., 6 vai. vakare, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klubo susirinkimas. Narės būtinai 
turi sueiti ne vėliau 6 valandą, nes prieš pradėjimą su
sirinkimo, nusifotografuosime.

Susirinkimas bus paskutinis šį sezoną, bet jį atliksi
me greitai, nes po susirinkimo turėsime poezijos vakarą. 
Kaip jau žinome, New Yorke vieši iš Vilniaus poetė 
Violeta Palčinskaitė ir ji apsiėmusi skaityti mums savo 
poeziją.

Kviečiame ir vyrus į šį taip įvairų vakarą. ? 
riai — vyrai ir moterys — kviečiami 7 vai. vakare, į 
Laisvės salę, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Galimas daiktas, kad turėsime ir daugiau svečių 
iš Lietuvos. Bet apie tai vėliau...

Pirmininkė

Mieste pasidairius
Juodųjų žmonių organiza

cija Black Economic Deve
lopment Conference reika
lauja, kad įvairios religinės 
įstaigos (pirmoje vietoje 
bažnyčios) sumokėtų tris 
bilijonus dolerių negrams 
kaip atlyginimą jiems už 
baisias skriaudas. Organi
zacijai vadovauja metodis
tų kunigas C. B. Marshall.

Jis buvo paklaustas, ko
dėl jie reperacijų reikalau
ja iš bažnyčių. Jis atsakė: 
Todėl, kad bažnyčios turi 
pinigų ir sako, kad joms 
pirmoje vietoje rūpi žmo
nių išganymas ir gelbėji
mas. Tai tegu darbais įro
do.

Greitoje ateityje oro biu
ro pranešėjas dar pridės ir 
apie oro užteršimo stovį 
mūsų New Yorke. Manoma, 
kad tas padės žmonėms 
kasdien rūpintis, kad oras 
nebūtų teršiamas. Gal ir 
gerai...

■ ' Iš Washington© praneša
ma, kad su liepos 1 diena 
aplikacijas dėl ■ gavimo pa- 
sportų išdavinės ir pašto 
sįotys. Tai būsiąs išbandy
mas vienuolikoje miestų. 
Tarpe jų bus ir mūsų 
Yorkas.

New

Wy-Federalinis teisėjas 
att čionai išdavė psichiatrui 
Daniel A. Switkes laikiną 
uždraudimą prieš valdžią, 
kuri nori jį išsiųsti į Viet
namą. Mr. Switkes sako, 
kad, viena, jo sąžinė jam 
neleidžia žmones žudyti, 
antra—Vietname jis, žudy
damas nekaltus žmones, pa
pildytų karinę kriminalys- 
tę.

Dar daugiau: Switkes sa
ko, kad psichiatrijos moks
las siekia žmogų protiniai 
ir dvasiniai pagerinti, su
stiprinti, patobulinti, ogi ar
mijoje jis panaudojamas 
kaip tik priešingiems tiks
lams. Todėl jis griežtai 
priešingas ir reikalauja, 
kad būtų paleistas iš armi
jos.

Ką apie tai pasakys teis
mai? Tai ne tik įdomus 
bet ir svarbus klausimas.

Restoranai skundžiasi, 
kad Sveikatos departamen
tas pakėlė gavimui leidimo 
valgyklą operuoti. Pirmiau 
leidimas kainavo* tik $25, o 
dabar reikės mokėti $35. 
Pakėlimas paliečia 18,000 
restoranų.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

“Laisvės” jubiliejinės ko
misijos pasitarimas šaukia
mas šį pirmadienį, birželio 
15 d., 5-ą vžll. popiet. Sekr.

Poezijos vakaras 
Manhattane

šeštadienį, birželio 6 d., 
Jono Meko “Film-Makers’ 
Cinematheque” p a t a Ipose, 
80 Wooster Street, Manhat
tane, susirinko gražus bū
rys klausovų išgirsti poezi
jos skaitymą.

Šį pobūvį suruošė Lietu- 
vių-Amerikos Fund a c i j o s 
vyriausias direktorius Al
inus Šalčius.

Skaitė savo poezijas Leo
nas Lėtas, Jonas Mekas ir 
viešinti New Yorke iš Vil
niaus poetė Violeta Palčins
kaitė. Po skaitymo buvo 
duodami klausimai V. Pal
činskaitei, j kuriuos ji labai 
sąmojingai atsakinėjo.

Visų poetų pasirinkti ei
lėraščiai buvo šiltai priim
ti susirinkusiųjų. Reikia pa
sakyti, kad tai buvo tikrai 
įdomus suėjimas. Tvarką 
pravedė pats Jonas Mekas.

Po susirinkimo visi jau
kiai praleido laiką kalbėda
miesi, užkandžiaudami lie
tuviško sūrio, juodos duo
nos, ir kitų’ gardumynų.' Ži
noma, vakaro pažiba buvo 
jaunoji, talentingoji T. Lie
tuvos poetė Palčinskaitė, 
kurią “Laisvės” skaityto
jai turės laimės išgirsti 
skaitant poeziją šį trečia
dienį “Laisvės” salėje, 7 vai. 
vakare.

Ieva Mizarienė

Vienas iš Jono Meko skai
tytų eilėraščių birželio 6 d. 
Poezijos vakare Manhatta- 
n.e:

Keturiasdešimt 
metų 
sėdžiu mąstau 
nėra 
klausimų 
nėra 
atsakymų
Keturiasdešimt 
metų 
pučia vėjas 
lija lietus

teka saulė
dainuoja žmogus 
dreba ranka 
plyšta obuolys 
dega laukai
Keturiasdešimt
metų
raudonumas kraujo 
baltumas akmens 
tuštumas ambicijų 
liūdnumas
Keturiasdešimt 
metų
vasara žiema 
ruduo pavasaris 
gimimas mirtis 
gyvenimas.

Jonas Mekas

Ypač per vasaros karščius 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.

Waterbury, Conn.
Birželio-June 28 d., LLD

Nena-!28 kp. ruošia pikniką “Lai
svės” spaudos naudai, J- K. 
Vaitonių sodyboje. Prašo
me kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną. KI. Yen- 
keliūnienė.

Birželio 20 d.
Priėmimas atvykusių tu

ristų iš T. Lietuvos Janinos 
Narkevičiūtės ir Prano Gu- 
dyno, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
3 vai. po pietų.

Pranešimas >
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin> 
kimas įvyks birželio 16 d., 
2 vai. po pietų, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Vii nariai prašomi at
silankyti. Susirinkimas bus 
svarbus. Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš atosto
gas. Kurie dar nesate mo
kėję duoklių, susirinkime 
pasimokėsite. Taipgi šia
me susirinkime gausite nau
ją, puikią knygą “Juodasis 
Kraujas.” Valdyba

Violeta Palčinskaitė

Veidai
Veidai iš molio ir iš gipso, 
veidai iš veidrodžių tiesos, 
veidai, kurie išbalę kybo — 
iš meilės — mėnesio šviesos. 
Veidai iš ledo pądaryti, f 
šiaurinio ūko sklidini, 
veidai, nuo stogo nusiritę 
ir susižeidę grindiny.
Veidai iš permatomo vaško, 
sutirpę degančiuos lašuos.
Iš geležies, kurie dar blaškos 
lig šiol — .eretikų laužuos. 
Veidai iš marmuro ir vario, 
iš skausmo — perkreipto

akmens,
akis ir lūpas atidarę — 
(aš noriu šitaip!) 
Lai gyvens...

(Šis eilėraštis paimtas iš 
vėliausio V. Palčinskaitės 
poezijos rinkinio “Kreidos 
bokštai”, išleisto 1969 me
tais, Vagos leidyklos, Vil
niuje.)

Bomba policijos stotyj
Antradienį apie 7 vai. va

kare sprogo bomba polici-,^ 
jos stotyje 240 Center Stu,, 
Manhattane. Sprogimas bu-'1 
vo toks galingas, jog visa 
apylinkė sudrebėjo. Namas 
penkių aukštų. Bomba spro
go antrajame aukšte. Pa
daryta daug žalos. Niekas 
neužmuštas. Tik trys žmo
nės sužeisti, nepavojingai.

Kas bombą padėjo? Kol 
kas policija sako neturinti 
jokių įrodymų. Taip pat ne
aišku, kodėl buvo parinkta 
kaip tik ši stotis.

Adresuodami laiškus būti
nai uždėkite “Zip Code’’ nu- 

> . merį.

IEŠKAU KAMBARIO
Noriu gauti kambarius — 2% ai^ 

tris, Maspetho apylinkėje. Esu pay 
vienė moteris. Turintieji neužimtą 
apartmentą, prašau pranešti man^ 
telefonu: EV 6-1318. Galite skam
binti bile laiku. (44-46)




