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Anglijoje rinkimus laimėjo 
konservatoriai. Darbiečių val
džia eina laukan.. 
Wilsonas paskutinį 
bučiavo karalienei 
j teikė rezignaciją.

Pralaimėjimo priežastis vi
saip aiškinama. Veikiausia jų 
lA/vo ne viena, bet dauge
lis. Per penkerius metus kra
štą valdydami darbiečiai ka
pitalizmui nuo galvos nė vie
no plauko nenurovė. Tas, ma
tyt, atšaldė dirbančiuosius, ir 
jie pereitą ketvirtadieni nebe
pasirodė prie balsavimo urnų.

Kaip ten bebūtų, vis tiek 
geriau buvo, kai valdė dar
biečiai. Jų pralaimėjimą rei
kia laikyti didele nelaime ne 
tik Anglijai, bet ir visam pa
sauliui.

Jau ir Kambodija pleška ci
vilinio karo gaisre. Tai gry
nai mūsų prezidento sukurtas 
gaisras. Sukurtas apgalvotai, 
gerai suplanuotai. Pirmiausia ■ I 
buvo nuversta princo Sihano- 
uko vadovaujama vyriausybe, : 
kuri priešinosi Kambodiją į- 
traukti į Vietnamo., karą. Pas
kui padaryta milįtannė 'inva- 

fzija, kad išgelbėtų militarinę| 
kliką, kuri ;užgrieb^ valdžią, 
Sihanouką nuveltus.

Pietų Vietnamo istorija pa
kartota visu šimtu procentų.

Vietnamo karas ne susiau- 
rinintas, bet praplėstas. Jei
gu jam galo nesimatė pirmiau, 
jo galas dar toliau.

Noriu atkreipti laisviečių 
dėmesį į du piknikus, kurie 
rengiami labai kilniam tikslui. 
Waterburyje piknikas įvyks 
jau šį sekmadienį, birželio 28 
dieną. Reikia, kad visi Conn
ecticut valstijos laisviečiai ja
me dalyvautų. Bus svečių ir 
iš New Yorko.

O didysis tradicinis spaudos 
piknikas Worcesteryje, kaip 
garsinama, įvyks liepos 12 
dieną. Jame, kaip ir papras
tai, pasirodys gera ir niujor
kiečių grupė.

I Nesigailėkime pastangų abu- 
piknikus padaryti labai 

Sėkmingais.

Universitetų, kolegijų ir ki
tų aukštųjų mokyklų profeso
riai nutarė organizuotaj įsi
traukti į prieškarinę kovą. 
Jau suorganizuotas Universi
tetų Prieškarinis Fondas. Or
ganizuojami skyriai visose 
mokyklose. Tokie skyriai jau 
veikia 350 aukštojo mokslo 
įstaigų. Jų bus daug daugiau.

Šiam garbingam judėjimui 
vadovauja Yale universiteto 
profesorius James D. Barber.

Profesoriai mano, kad dau
giausia šiam tikslui gero jie 
padarys, organizuotai padė
dami rinkimuose laimėti tiems 
kandidatams, kurie aiškiai ir 
nesvyruojančiai pasisako už 
yietnamo karo nutraukimą.

T Indijos valdančioji Kongre
so Partija savo suvažiavime 
^pasmerkė prezidento Nixono 
politiką ir pasisakė už Viet
namo karo nutraukimą. O

TSR S ir JAV arti susitarimo 
dėl strateginių ginklų

Viena, Austrija. — Per 
porą mėnesių Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų atstovai čia tarėsi dėl 
strateginių brand uolinių 
ginklų limitacijos. Dabar 
pasirodo, kad abiejų šalių 
atstovai prieina prie bendro 
susitarimo.

Derybų laikotarpiu jau 
susidarė pasitarimo ir pa-

Penki didieji turėtų del 
taikos bendrai tartis

Haga, Olandija. — Antra-0 
jame pasauliniame kongre
se maisto klausimu Jungti
nių Tautų generalinis se
kretorius Thantas pasiūlė, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Prancūzija, Tarybų 
Sąjunga ir Kinija turėtų 
bendrus pasitarimus taikos 
problemoms rišti.

Šios valstybės turėtų pa
keisti savo priešišką nusi
statymą į “saugaus ir tai
kingo pasaulio atstatymą.” 
Tų valstybių vadovai arba 
jų užsieniniai ministrai ga
lėtų laikyti pasitarimus ku
rioje nors neutralėje šalyje.

Šiaurės Vietnamas 
bendrai kariauja -

Hanojus. — šiaurės Viet
namo gynybos ministras Gi- 
apas pareiškė, kad šiaur- 
vietnamiečiai kariaus ben
drai su Pietų Vietnamo, 
Laoso ir Kambodijos liau
dimi, iki amerikinės jėgos 
bus iš Indokinijos išvary
tos ir Indokinija išlaisvinta 
iš svetimų agresorių.

Kadangi amerikiečiai da
bar bombarduoja Š. Vietna
mo teritoriją, karia u j a 
Pietų Vietname, Laose ir 
Kambodijoje, tai ir Indoki
nijos kovojančiai liaudžiai 
tenka bendromis jėgomis 
kariauti su imperialistiniais 
agresoriais.

Washingtonas. — Eksplo
zijos palaidoti 76 mainieriai 
kasykloje prie Farmington, 
W. Va., 1968 m. lapkr. 20 d., 
tebėra neišimti, kadangi 
prie jų prisikasti labai sun
ku, sako JAV Kasyklų Biu
ras.

tai reiškia, kad dabar toks bus 
Indijos valdžios nusistatymas. 
Tai labai, labai svarbus tai
kos reikalo laimėjimas.

Grupė dvasininkų su kunigu 
Boyd priešakyje birželio 15 
dieną vėl nutarė susirinkti 
Pentagone ir ten bent korido
riuje atlaikyti mišias, karštai 
pasimelsti už taiką, už Viet
namo karo likvidavimą. Jie 
sako, kad tos skerdynės tęsi
mas ir plėtimas neturi jokio 
moralinio pateisinimo.

Bet juos užpuolė policija ir 
17 jų, pačių veikliausių, kurie 
meldėsi garsiausiai, suėmė ir 
sumetė į kalėjimą....

siūlymų dokumentai iš 60,- 
000 žodžių. Dokumentuose 
nuodugniai ryškinama anti- 
balistinių raketų gynyba, 
tarpkontinen t i n i ų balisti
niu raketų vaidmuo ir t. t.

Vietos diplomatai mano, 
kad Vienoje susitarimas ne
bus baigtas, kad jis bus per
keltas į Suomijos sostinę 
Helsinkį sekamą rudenį.

Arabai partizanai 
plečia kovą

Aman, Jordanas. — Pa
lestinos Išlaisvinimo Orga
nizacija (partizanai) pa^ 
skelbė, kad kova prięš Iz
raelį bus smarkiai pagyvin
ta. Partizanų komandos 
jau pradėjo smarkesnę kovą 
pastiprintomis jėgomis.

Egipto prezidentas Nas- 
seris pareiškė, kad “palesti
niečių revoliucija jau laimė
jo pirmąjį raundą,”1 tai da
bar komandos smarkiai iš
plės savo veiklą .

Saigonas,, Pietų Vietna
mas?^— Jaunuoliai sudegino 
daugelį amerikiečių sunkve
žimių ir automobilių. Jie 
kasdien demonstruoja prieš 
karą, reikalauja amerikie
čius nieko nelaukiant grįžti 
namo.

Nedarbas siautėja
Washingtonas. — Darbo 

departamentas skelbia, kad 
šiuo metu nedarbas žymiai 
paliečia įvairius mechni- 
kus, dirbančius lėktuvų, 
erdvėlaivių, ginklų ir auto
mobilių pramonėje.

Nemažai aukštai prasila
vinusių amatininkų neteko 
darbų vidurvakariuose 
vakariniame pakraštyje.

ir

Civilinė metrikacija 
laimėta Izraelyje
Tel Avivas. — Izraelio 

Aukščiausiasis Teismas įsa
kė valdžiai registruoti su
ėjusius į porinį gyvenimą 
be rabino atliktų ceremoni
jų-

Pirmiau šimtai žydų porų 
turėdavo išvykti užsienin, 
kad ten legaliai ir nereligi
niai susituokti, nes Izraelis 
nepripažino civilinės metri
kacijos.

30 milijonų badauja
Denver, Colo. — Miestų 

majorų konferencijoje Cle- 
velando negras majoras 
Stokes pareiškė, kad 30 
milijonų amerikiečių randa
si bado padėtyje, kuomet 
kovai su badu fondai nau
dojami karui.

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS Nori diplomatinių santykių
Aukštai įvertintos mūsų 

programos
Vilnius. — Tarybų Sąjun

gos kultūros; ministerijos 
kolegija ir TSRS Kompozi
torių Sąjungos valdybos 
prezidiumas priėmė nutari
mą “dėl visa sąjunginės 
naujų koncertinių progra
mų, skirtų Lenino 100 meti
nėms, apžiūros rezultatų.”

Ši apžiūra vyko 1970 me
tais. Jos vertinimo komisi
ja sudarė žymiausi Tarybų 
Sąjungos muzikinio meno 
ir kultūros veikėjai. Lietu
vai joje atstovavo Lietuvos 
nusipelnęs artistas, Valsty
binės Filharmonijos sim
foninio orkestro vyriau
sias dirigentas Domarkas, 
RSRS liaudies artistas Lin
gys ir kompozitorius Juze
liūnas.

Apžiūros laureatais tapo 
ir du Lietuvos meniniai ko
lektyvai : valstybinis nusi
pelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblis Lietuva (Va
dovas Bartusevičius) ir 
valstybinis radijo ir televi
zijos choras (vadovas Aba
rius). Jo programos pažy
mėtos pirmojo laipsnio di
plomais. ’ ,

Chemikų sųapoziumas
Kaunas.I Lietuvos Že

mės Ūkio Akade m i j o j e 4 
dienas vyko antrasis visasą
junginis simpoziumas che
mijos klausimais, turinčiais 
svarbią reikšmę tobulinant

Kol (‘gijų mokslininku koalicija 
užgyrė 18 taikos kandidatų

Washingtonas. — Nacio-0, “ “ “
nalinė kolegijų mokslininkų 
koalicijo užgyrė 188 antika
rinių kandidatų kongresma- 
nų vietai. Pradžiai pasky
rė $50,000 rinkiminei kam
panijai.

Koalicijon įeina daugelio 
universitetų ir kolegijų pro
fesorių ir kitų mokslininkų, 
kovojančių prieš karą Indo- 
kinijoįe. Tarp jų yra šeši 
Nobelio premijos laimėto- 
iai, kai kurie yra universi
tetų ir kolegijų viršininkais.

Koalicija atstovauja dau
giau kaip 350 mokslinių 
ištaigų. Finansiniam fon
dui k o a 1 i c i j a gauna maž 
daug po $5,000 į dieną.

Alžyras nacionalizavo 
užsieniečių aliejų

Alžyras. — Valdžia naci
onalizavo keturias užsienio 
aliejaus kompanijas—Ame
rikos, Olandijos, V. Vokieti
jos ir Italijos.

Prieš du metus buvo na
cionalizuotos kitos užsienio 
aliejaus ir -gazo teikimo 
kompanijos.

Londonas.—Anglijos val
džia; raportuoja, kad Anglį* 

Rokiškis. — Birželio 7 di 
milijonus dolerių deficito 
užsieninėje prekyboje. De
ficitas, nuolat didėja.

visos eiles cheminių me
džiagų gamybos technolo
gija.

Simpoziume dalyvavo apie 
200 mokslininku iš Mask
vos, Leningrado, Kijevo, 
Novosibirsko, Gorkio, Ry
gos, Charkovo ir kitų stam
bių šalies miestų.

Lietuvaite nugalėtojų tarpe
Vilnius. — Maskvoje Vil

niaus Pedagoginio Institu
to studentė Nijolė Sabaitė 
tapo tarptautinių lengvo
sios atletikos varžovų nuga
lėtoja. Ji laimėjo 800 me
trų bėgimą, įveikusi distan
ciją per 2 minutes 6 sekun
des.

Tai naujas Tarybų Lietu
vos rekordas ir geriausias 
sezono rezultatas Tarybų 
Sąjungoje.

Tarptautinis 
dujų kongresas

Vilnius.—Maskvoje įvyko 
tarptautinis dujų kongre
sas. Pranešimą pateikė ir 
Lietuvos vyriausios geofizi
kos valdybos viršininkas 
Krakatiskas.

Tarybų Lietuvai kongrese 
atstovavo taip pat respubli
kinės gazifikacijos techni
kos valdybos vyriausiasis 
Inžinierius Miškūnas, Kau
no Politechnikos Instituto 
vyresnysis dėstytojas Bur- 
bulys ir kiti.

Antanas Vaivutskas

Įspūdinga dainų šventė
Rokiškis. — Birželio 7 d. 

į rajono šventę susirinko 
17 chorų, 34 šokių kolek
tyvai, 7 kaimo kapelos, du 
pučiamųjų instrumentų or
kestrai.

Ilgai skambėjo lietuvių 
liaudies dainos, sukosi šo
kėjai, gera nuotaika lydė
jo visus šventės dalyvius.

Tai tikrai buvo įsūdinga 
rokiškiečių šventė.

TSRS paleidoMaskva.
erdvėn 349-ąjį Žemės sate
litą.

Hartford, Conn.— United 
Aircraft korporacija palei
džia iš darbo 700 darbinin
kų. Kitos kompanijos taip
gi mažina darbininkų skai
čių. Šioje valstijoje šiuo 
metu neteko darbo daugiau 
kaip 3,000 darbininkų.

Kansas City. — Apie 100 
viesulų (tornadų) siautėjo 
Jungtinėse Valstijose per 
šešetą dienų, Kansas valsti
joje—25. ’

i Washingtonas. — Dar 8 
religiniai karo priešai areš
tuoti meldžiantis už taiką 
Pentagono pastate.1

su abiem Vokieti jom
Berlynas.—Vokietijos De

mokratinės Respublikos va
dovas Walter Ųlbright pa
siūlė, kad Vokietijos Demo
kratinė Respublika ir Vo
kietijos Federalinė respub
lika (Vakarų Vokietija) ap
sikeistų diplomatiniais at
stovais ir prašytų narystės 
Jungtinėse Tautose.

Vokietijos Federalinės

Indijos Kongreso Partija 
ragina baigti karą

New Dehlis. — Indijos0 ___ “ ——
Kongreso Partijos suvažia
vimas, premjerės Gandhi 
vadovaujamas, reika 1 a u j a 
amerikiečių ir kartu kitų 
svetimšalių militarines jė
gas ištraukti iš Indokinijos. 
Tuomet bus galima taika 
pietryčių Azijoje.

Suvažiavimas užgyrė Gan
dhi valdžios programą, ku
rioje r eiškiama simpatija 
Š. Vietnamui ir Vietkon- 
gui, smerkiama Jungtinių 
Valstijų agresija Kambo
dijoje, kaip tolesnis karo 
plėtimas.

Suvažiavimas užgyrė re
zoliuciją, reikalaujančią už
drausti šindų ir moslėmų 
ekstremistines organizaci
jas, kurios nuolat sukelia 
religines riaušes. Tos or
ganizacijos yra religinių 
fanatikų vadovaujamos.

Washingtonas. — Nacio
nalinės Švietimo Sąjungos 
viršininkas teigia, kad 5,000 
negrų mokytojų ir mokyklų 
viršininkų pietinėse valsti
jose buvo paleisti iš darbo 
arba pažeminti mokyklų 
desegregacijos metu.

Hopewell, N. J. — Mrs. 
R. Barry teisme kaltinama 
gyvulių kankinimu. Pas ją 
rasta 40 šunų ir kačių, ku
rių pusė buvo išbadėję ir 
teko juos numarinti.

Washingtonas.— Senatas 
45 balsais prieš 36 atmetė 
siūlymą leisti gynybos de
partamentui suteikti Tailan
du! džetinių lėktuvų kovai 
su partizanais. Tai dar vie
nas Nixono administracijos 
pralaimėjimas.

Verona, N. J. — Mažas 
lėktuvas nukrito ant stogo. 
Vairuotojas ir keleivis už
mušti. Namui mažai nuo
stolių padaryta.

Washingtonas. — Jungti
nis Automobilių Darbininkų 
unijos prezidentas Wood
cock dar kartą paragino 
Nixoną nieko nelaukiant 
baigti karą Indokinijoje ir 
sulaikyti infliaciją.

Rochester, N. Y. — Gem- 
bleris Amico buvo paleistas jo. Taip pat, žinoma, padi- 

valandom iš kalėj i-keliom valandom i 
mo del jo vestuvių.

Respublikos • kancl e r i s 
Brandtas kiek pirmiau su
tiko pasikeisti diplomati
niais atstovais. Atrodo, tuo 
klausimu gali būti padary
tas susitarimas, kuris gali 
vesti prie pilno pripažinimo 
abiejų Vokietijų, kaip ne
priklausomų valstybių. De
rybos bus toliau tęsiamos.

TSRS dujos Europoje
Maskva. — Tarptautinėje 

dujų konferencijoje Tarybų 
Sąjungos dujų pramonės 
ministro pavaduotojas So
rokinas r a p o rt a v o, kad 
TSRS natūralinio gazo ga
vyba yra didžiausia pasau
lyje.

Daleidžiama, kad TSRS 
natūralinės dujos užkariaus 
Europą, kuri ir dabar daug 
dujų gauna iš Tarybų Są-i 
jungos.

Čelistas D. Geringas 
laimėjo premiją

Maskva. — Lietuvoje gi-. 
męs ir augęs Davidas Ge
ringas laimėjo Čaikovskio 
smuiku konkurseV ' ,

Čelistas Geringas, 24 me
tų amžiaus, pripažintas ge
riausiu muziku iš dalyvavu
sių 37 muzikų iš 15 šalių.

Nuo 1963 metų jis mokėsi 
Maskvos Konservatorijoje.

Dentistai už taiką
New Yorkas. — Dentistai 

už taiką Vietname turėjo 
susirinkimą, kuriame pasi
tarė, kaip geriau padėti tai
kos kovotojams, reikalau
jantiems baigti karą Indo
kinijoje.

New Yorke yra apie 8,000 
dentistų. Nemažai yra to
kių, kurie prisideda prie 
kovos už taiką.

Vėliausios Žinios <
Maskva. — Tarybinis erd

vėlaivis “Sojuz 9” sėkmingai 
nusileido. Erdvėje išbuvo 
17 dienų. Tai pasaulinis 
rekordas. Kosmonautai Se- 
vastianovas ir Nikolejevas 
geriausioje sveikatoje ir, 
aišku, puikiausioje nuotai
koje po tokios garbingos 
mokslinės misijos. Dabar 
mokslo pasaulyje prasideda 
studijavimas šio istorinio 
žygio išdavų.

Saigonas. — Mūšiai ne tik 
Pietų Vietname, bet ir 
Kambodijoje labai paaštrė- 

dėjo ir nuostoliai iš abiejų 
pusių.
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Didelis, istorinis laimėjimas
NEWARKO miestas turi naują majorą. Suktų po

litikierių klika su Addonizio priešakyje, valdžiusi miestą 
per daug metų, pagaliau nuversta. Newarko piliečius 
tenka nuoširdžįdusiai pasveikinti.

Pereitą antradienį nauju majoru išrinktas negras, 
populiarus, kovingas inžinierius Kenneth Gibson. O Ad
donizio ^ir jo pasekėjai griebėsi pačių purviniausių ir 
pavojingiausių priemonių Gibsono nepraleisti, j Jie gąs
dino piliečius, kad jeigu juodas žmogus laimės rinkimus, 
tai miestas pateks į negrų rankas ir bus pakandintas 
riaušėse ir kriminalizme. Garbė piliečiams, kad jie ne
patikėjo tokia neleistina, pikta propaganda.

Gibsonas savo rinkiminėje kampanijoje vengė kurs
tymo vienų piliečių prieš kitus. Jis sakė, kad jeigu jis 
bus išrinktas, bus majoras visų piliečių, o ne vienos ku
rios rasės. Netenka abejoti, kad Mr. Gibsonas laikysis 
savo pažadų ir sudarys miestui švarią ir pažangią val
džią. Tai, žinoma, bus nelengvas darbas. Jis neturi 
daugumos miesto taryboje. Addonizio šalininkai juk 
nesigailės pastangų jo pastangas sužlugdyti.

Dar viena “aš” pasigyrimo kalba
TREČIADIENĮ per radijo ir televizijos tinklus vėl 

nuskambėjo mūsų prezidento Mr. Nixono balsas. Šį kar
tą jis mums “išdėstė” mūsų krašto nūdienę ekonominę 
padėti. Iš jo sužinojome, kad toji mūsų ekonominė pa
dėtis jau beveik rojiška, joje jau beveik nieko nebe
trūksta. Na, o kai prezidento sumanymus ir pasiūly
mus priims ir užgirs Kongresas, turėsime tokį ekonomi
nį suklestėjimą, apie kurį mes nė saldžiausiame sapne 
negalime įsivaizduoti. Tik, žinoma, mes turime turėti 
kantrybės ir visame kame su mūsų- prezidentu koope
ruoti. * • . • • • " ; I .
.. j /Žinomą, nepąmir^p ponas prezidentas > muiųs d,ar 
kartą priminti, kad jo, žygis į' Ęąjnbodiją' pasiekę visus' 
tikslūs, “sutrumpirio” barbariškąją skerdynę Vietname 
ir “šilta tipe” daug daug jaunų .amerikoniškų gyvybių. 
Prezidentas, žinoma, nekaltas, kad ant rytojaus skaL 
tome iš Saigono pranešimą, jog Vietnamo kare užmuš
tais amerikiečiais nuostoliai vėl smarkiai pašoko aukš
tyn. Pav., jeigu per savaitę pirmiau buvo 115 užmuštų, 
tai jau pereitą savaitę užmuštų skaičius pasiekė 155.

Ir vėl, kaip ir pirmiau visose savo kalbose, Mr. 
Nixonas beveik kiekvieną sakinį pradėjo ir baigė žodžiu 
“aš.” Vyriausybės nėra, kabineto nėra, Kongreso nėra, 
yra tiktai “aš,” “aš,” ir dar kartą “aš.” “Aš sugalvo
jau,” “aš nusprendžiau.” “Aš įsakiau,” “aš pasiūliau,” 
“aš reikalauju,”—eina ir eina per visą jo kalbą.

Turime ekonominį “atslūgimą,” siautėja infliacija, 
kainos tebekyla, bedarbių armija jam prezidentaujant 
tik per paskutinius šešis mėnesius paaugo 1,300,000! Bet 
tai mūsų prezidentui nieko nereiškia. Visa tai pagal mū
sų prezidento planą. Tik tiek prezidentas paguodos šiai 
milžiniškai bedarbių armijai savo kalboje išreiškė, kad 
jų gerokai daugiau, negu prezidento buvo suplanuota! 
Prezidentas nekaltas, kad jūsų per daug!

Ar nuo dabar krizė mažės, infliacija pradės “išga
ruoti,” kainos pradės pulti? Tokio užtikrinimo ponas 
prezidentas mums savo kalboje nedavė. Tokių perspek
tyvų niekas nemato. Viskas, kuo jis mus užtikrino, tai 
kad tie procesai lėtesni — ir krizė plėsis, ir nedarbas 
didės, ir infliacija kils, bet tiktai mažesniu tempu, lėčiau!

Apie pažabojimą pelnagrobių, kad jie savo pelnų ne
didintų liaudies poreikių sąskaita, kad jie kainų nebe
keltų, negali būti nė kalbos.

SUSIŽAVĖJO GRAŽIŲ 
LIETUVAIČIŲ 
PATARNAVIMU

Tik dabar mus pasieku
siame “Argentinos Lietuvių 
Balse” už bal. mėn. 2 dieną 
skaitome to laikraščio leidė
jo Prano Ožinsko truputį 
įspūdžių iš kelionės Tarybų 
Lietuvoje. Jis rašo apie pie
tus Kauno kavinėje “Trys 
Mergelės”. Pakritikavęs, 
kad valgių sąrašas (meniu) 
atspausdintas nepaprastai 
smulkiomis raidėmis, Ožin- 
skas sako:

Visi, mūsų manymu netik
slumai ar nepatogumai, nu
blanksta prieš mergelių, ku
rios aptarnauja stalus, man
dagumą ir paslankumą. At
rodo, kad jos tikrai supranta, 
kad mandagumas nieko ne
kainuoja, bet su kuriuo gali
ma daug pirkti. Skaniai ir 
nuotaikingai papietavę įsidrą- 
sinom ir paprašėm, kad .pa
velytų padaryti nuotraukų. 
Užklaustoji viena iš mergelių 
atsiklausė viršininkės ir už 
kelių minučių mums pozavo 
“Trys mergelės” prie tos me
niškos kavinės emblemos, iš 
medžio skulptorių Alfredo ir 
jo žmonos Viktorijos Jakučiū- 
nų meniškai išdrožinėtų, per 
visą pastato aukštį trijų mer
gelių. Antroje pozoje, kad 
turėti autentišką įrodymą, nin 
traukiau ir savo mergelę su 
tom simpatiškom lietuvaitėm. 
Mergelės išsiderėjo, kad joms, 
jei išeis gražiai, pasiųstumėm 
po nuotrauką. Kaip tik paga
minau, žodis duotas buvo iš
pildytas ir iš restorano kadro 
■inspektorės Reginos'. Akutskai- 
Itės'gautas labai jautrus, f>oe- 
itiškai parašytas, visų merge
lių vardu padėkas Jįąiškąs. Ųžų 
sįme^gųsis> tar$. i Bųęąos Air.es' 
irt Kauno, visai nepažįstamų, 
lietuvių ryšys bus palaikomas, 
ilgai.' ,

ir tai ne kur kitur, bet pir
miausia Amerikoje”.

Taigi, atsakymas tegali 
būti vienas, būtent, kad 
“komunistų revoliucija” A- 
merikoje ne tik galima, bet 
kad ji tikrai ateis, ir tada, 
“Darbininko” supratimu, 
bus tikroji “sūdo diena 
mums visiems!

LIETUVOJE SVEČIAI 
Iš TOLIMOS BROLIŠKOS 
RESPUBLIKOS

Lietuvos “Elta” spaudoje 
paskelbė tokį įdomų prane
šimą:

ELTOS korespondentui Kul
tūros miisterijoje pranešė: 
rugsėjo 5 dieną Vilniuje pra
sidės Tadžikijos kultūros de
kada. Tą dieną Valstybiniame 
akademiniame operos ir bale
to teatre, dalyvaujant geriau
sioms tadžikų meno pajėgoms, 
įvyks iškilmingas dekados ati
darymas.

J dekadą atvyks 330 broliš
kosios respublikos kultūros, li
teratūros ir meno darbuotojų, 
visuomenės veikėjų. Lietuvoje 
pasirodys plačiai žinomas an
samblis “Lola”, S. Aini teat
ro baleto trupė Rudaki teatro 
(Chorogo miestas Pamyro kal
nuose) artistai, liaudies instru
mentų ansamblis, estradinis 
orkestras, saviveiklinio meno 
lektyvai. Tikimasi atvyk
stant gastrolių ir jauno tadži
kų cirko.

Dekados dienomis įvyks ta- 
džikiškų filmų festivalis, bus 
.suruoštos knygų mugės, veiks 
Tadžikijos liaudies ir profe
sionaliojo meno parodos.

žinos pažangiesiems neduoda 
jokios progos.

Taip veikia mūsų demokra
tija.

Niujorke kalbama apie gali
mybe sukurti galingą trečią 
partiją. Pietinėse valstijose 
jau yra atskira demokratų 
partija. Niujorke yra Libera
lų partija. Čisagoje yra Ne
priklausomųjų balsuotojų or
ganizacija. Visur yra labai 
nepasitenkinusių respubliko
nų ir demokratų partijomis.

Galėtų susidaryti didelė jė
ga. Tai pastebėję senų parti
jų politikieriai būtų priversti 
keisti savo politiką.

Tokios partijos nebus gali
ma sudaryti šio rudens rinki
mams, bet būtų galima suda
ryti ją 1972 metams.

KAS JAM 
NELIETUVIŠKA

Koks ten J. Puzinas laiko 
save dideliu nelaimingų 
“vaduotojų” švietėju ir fi
losofu. Aišku, kad jam la
bai nepatinka viskas, kas 
dabar yra Tarybų Lietuvoj. 
Komunizmas jam yra sveti
mas, neapkenčiamas daly
kas. Todėl jis ir dejuoja: 

tik besiklausytum

Paulauskas Vincas, sų pažįstamų galėtų ateiųsti 
•; T x ' Z ul‘ - man plokštelių/ Bu- 

je, .skaitau jūsų šita malonų Šjau Ja^ai- ^a^ dėkingu . .. . .. c lumctnmc ii'/ eiu r»a.S I nil fra
gyvenantis Tarybų Esti j o-

laikraštį “Laisvę”, nepra
leisdamas nė vieno nume
rio neperskaitęs, ir noriu 
jums labai padėkoti už tokį 
įdomų laikraštį. O dar la
biau noriu padėkot laikraš
čio užsakytojui mano dėdei 
Paulauskui Vincui, gyve
nančiam USA, Elizabeth, 
N. J., 228 Clark Place.

O dabar aš prašyčiau jū
sų, kad jūs pakeistumėte 
mano adresą. Aš dabar gy
venu kitoje vietoje.

Mano dabartinis adresas:
• Estonia USSR 

Tr”H—29 
Musiamiae—tee 199-25

Gerb. Redakcija!
Iš vienos savo pažįstamos 

gavau pasiskaityti “Lais
vę”. Ačiū Jums už tokį įdo
mų laikraštį. Turiu Ame
rikoje giminaičių. Gal ir 
man jie užsakytų “Laisvę”, 
bet nežinau kur jie gyvena. 
Nesusirašinėju. 1945 me
tais nuo savo pusseserės 
Zabelės Skaržinskaitės dar 
gavau laišką, gražiai lietu
viškai parašytą. Rašiau ir 
jai, bet, matyt, mano laiš
kas jos nepasiekė. Adresas 
taip pat dingo. Rodos, gyve
no Brooklyn, N. Y.

Maloniai prašau Jūsų pa
dėti man savo giminaičius 
surasti ir patalpinti laikra-

man keletą plokštelių? Bū-

Geras A. Teismo nuosprendis
IKI šiol mes Amerikoje turėjome netoleruojamą 

įstatymų ir praktikos akyse nelygybę tarp tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų. Nuo militarinės tarnybos yra paliuosuoja- 
mi tiktai tie jauni vyrai, kurie sako, kad dėl jų religijos 
jų sąžinė jiems neleidžia imti į rankas ginklą ir žmogų 
užmušti. O kaip su sąžine laisvamanių, netikinčiųjų, ku
rių sąžinė gal dar griežčiau priešinasi ginklui ir užmūši- 
nėjimui žmonių? Su ja yra nesiskaitoma. Ji nepripa
žinta. •

Dabar Aukščiausiasis Teismas patvarkė, kad tokią 
pat teisę ir privilegiją turi ir netikintieji. Jeigu jaunas 
vyras nuoširdžiai parodo, kad jo sąžinė priešinga mili- 
tarinei tarnybai, jis turi teisę būti nuo jos paliuosuotas- 
atleistas.

Dabar tik klausimas, ar šis A. Teismo nuosprendis bus 
nuoširdžiai vykdomas. Labai abejotina. Militaristai jau 
kalba apie nuosprendžio apėjimą, apie su juo nesiskai
tymą. .

JIE IŠSIGANDĘ 
REVOLIUCIJOS ,

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininke” (birž. 12 d.) 
per penkias skiltis antraš
tė: “Ar Amerikoje galima 
komunistų revoliucija?”Tai 
esąs klausimas, kurį susi
rūpinusiai svarsto “ameri
kiečių grupės”, pav., Rota
ry Club.

Apie tai “Darbininko” re
daktoriai sužinoję iš jiems 
prelato prisiųsto iš Shenan
doah, Pa., laikraštuko “Ev
ening Herald” iškarpos. O 
to laikraščio redaktoriai 
apie “Amerikoje komunistų 
revoliuciją sužinoję iš bai
saus dokumento, rasto ar
ba paskelbto Vokietijoje 
net 1919 metais! Tame do
kumente esą aiškiai išdės
tyti dešimt įsakymų, kaip 
turi būti Amerikoje tokia 
baisi revoliucija suruošta. 
Svarbiausias yra pirmutinis 
punktas, kuris sako, kad 
pirmiausia reikia .paimti ir 
“sugadinti jaunimą ir ati
traukti jį nuo tikėjimo. Nu
kreipti jo interesą į seksą. 
Įskiepinti jam paviršutiniš
kumą, palaužti jo atsparu
mą”.

Beveik lygiai baisus yra 
ir trečias punktas, kuris 
įsako “nukreipti žmonių 
mintis nuo valstybės reika
lų į sportą, seksines knygas 
bei vaidinimus ir kitas ba
nalybes”.

Ir nereikia stebėtis, kad 
mūsų pranciškonai, mirti
nai išsigandę, šaukia kartu 
su “Evening Herald” to
kiais pat išsigandusiais gal
vočiais: “tie visi įsakymai 
yra tokie aktualūs1 šiandien

IR JIS DŽIAUGIASI 
ATRADĘS ’“AMERIKĄ”

' • ; į ' 'Į j 'J Ų 1 ! • ’ ’

Chicagos , kunigų. “Drau
go” korespondentas New 
'Yorke Vyt. Alseika atiden
gia baisią “paslaptį”. Jis 
tikrai, sužinojęs iš visokių 

kad komunistaišaltiniu 
veikliai dalyvauja krašte 
rengiamose demonstraci
jose ir ypač tose, kuriose 
aštriai pasisakoma prieš 
Vietnamo karą ir prieš pre
zidentą Nixoną, viceprezi
dentą Agnew bei teisingu
mo žinybos vadą Mitchell”

Argi ne “baisi paslaptis” ? 
Komunistai d a 1 y v a u j a 
prieškarinėse demonstraci
jose. Apie tai pilna pažan
gioje spaudoje. Tuo viešai 
visur didžiuojasi patys ko
munistai, savo kalbose ir 
raštuose šaukia liaudį pro
testuoti prieš karą, prieš 
prezidento politiką, daly
vauti demonstracijose ir tt., 
o čia matote, ponas Alseika 
pasiskelbia atidengė j u di
džiausios paslapties apie 
komunistus, ryšium su to
mis demonstracijomis. To
kio juokdario dar nebuvo
me matę!

JAU REIKĖTŲ GALVOTI 
APIE 1972 METŲ 
RINKIMUS

Chicagos “Vilnies” (birž. 
10 d.) vedamajame “Nepa
sitenkinimas senomis parti
jomis” daromos tokios pa
stabos:

Apie 150 respublikonų, 
taipgi demokratų, susibūrę 
Čikagoje 'planavo kaip sulau
žyti senas politines mašinas, 
kurias kontroliuoja reakciniai 
politikieriai. Iniciatyvą tam 
.davė Illinois universiteto, Či
kagos skyriaus, studentai ir 
profesoriai. Kalbėta apie kan
didatus,. kurie eina prieš po
litines mašinas ir dėl to jie 
ne nominuojami. Politinės ma-

“Kur
Lietuvoje, visur susiduri su 
lietuvių tautai svetimais 
dalykais”. Pav., Lietuvoje 
šiandien “nemaža mokyklų 
pavadinta lietuvių komuni
stų ar jiems artimų žmonių 
vardais”. “Vilniaus univer
sitetas, seniausias Rytų 
Europoje, yra gavęs vardą 
Vinco Kapsuko”. Arba, tarp tyje šį skelbimą: 
kolūkių pavadinimų užtin
kame tokius, kaip L. Ado- 
mausko, Aleksonio, L.’ Gi
ros, V. Kapsuko, M. Melni- 
kaitės, S. Neries, K. Požė
los,' V.' Rekašiaus” ' iė tt.
(“N.”, birž. 13). ‘

Matote, nė vieno kolūkio 
nėra pavadinto J. Puzinu, 
prel. Krupavičiumi, arba ki
tais panašiais “lietuviškais 
pavadinimais”. Mums, žino
ma, neaišku, kodėl toks 
keistas vadinimas kaip Pu
zinas būtų lietuviškesnis už 
jo aukščiau paminėtus pa
vadinimus? Nors jau vien 
tik dėl to jie mums geriau 
patinka, kad visi tie žmo
nės buvo pasiaukoję kovo
tojai, dideli Lietuvos pa
triotai, tuo tarpu ponas 
Puzinas tik tiek gali pasi
girti, kad jis priklauso tai 
nedidelei reakcininkų kli
kai, kuri per visus paskuti
nius 30 metų negali dovano
ti Lietuvos liaudžiai, kad ji 
nusikratė parazitų ir iš
naudotojų jungą ir su dide
liu pasisekimu stato 
jauną gyvenimą.

Paieškau savo pusbrolių 
ir pusseserių Skaržinskų, 
vaikų Jurgio Skaržinsko, 
gimusių Amerikoje ir gyve- 
nusiiį Bro.'aklyh, -NL’Yl.

Mano adresas:
Lithuania USSR
Kapsuko rajonas 
Kalvarija
Naujoji g. 55
Petras Brokas, J.

Iš anksto Jums dėkingas.
Kapsukas, 1970.VI.8

sau

Brangus Tautiečiai!
Su gilia pagarba į 

kreipiasi lietuvis Augėnas 
Stasys. Rašau Tamstoms iš 
gimtosios Lietuvos — Kau
no. Skaitau kiekvieną 
“Laisvės” numerį ir gaunu 
iš to daug pasigėrėjimo. 
Prašau Jus suteikti vieną 
malonę...

Domiuosi šiuolaikine jau
nimo muzika — “pop mu
sic”. Renku medžiagą apie 
jaunimo ansamblius, šių an
samblių plokšteles.

Labai norėčiau paprašyti 
Tamstas vienos paslaugos:

Jus

Reikalauja 8 milijonų 
už studentės užmušima

Cleveland, Ohio. — Pitts- 
burghietis Arthur Krause 
patraukė teisman guberna
torių Rhodes ir du gvardi
jos oficierius, kurie įsakė 
šaudyti į Kento studentus. 
Keturi studentai buvo už
mušti, keletas sužeista.

A. Krause reikalauja 8 
milijonų dolerių atlyginimo 
už užmuštą jo dukrą stu
dentę.

Bangkokas. — Tailando 
užsienio reikalų ministras 
Khoman pasakė, kad Tai
landas, priimdamas iš Ame
rikos militarinę paramą, jo
kios garbės nepraranda. 
Jeigu kas ją praranda, tai 
Amerika, daugeliui šalių 
teikdama militarinę para-

Tamstoms už šią paslaugį. 
Atlyginimui atsiųsčiau su
venyrų iš gintaro, medžio, 
žodžiu, to, ko paprašytu- 
mėt...

Man labai patinka šie^ an
sambliai: — Led Zeppelin, 
Beatles, 
Cream, Creedence 
water
Blue, Jimi Hendrix exper
ience, Who, Doors, Mothers 
of Invention, Jefferson 
Airplane, Blood, sweat and 
tears, Pink Floyd, Move, 
Vardbirds, Frijo Pink, Va
nilla Fudge, Steppenwolf, 
Dainininkai: Johnny Win
ter, Janis Joplin, John Ma- 
vall, Norman Greenbaum.

Būčiau labai dėkingaos 
Tamstoms, jei galėtumėte 
atsiust bent keletą šių atli
kėjų plokštelių... i

Gili pagarba ir širdin
giausi linkėjimai iš Lietu
vos. ..

Siunčiu Tamstoms, 2 atvi
rutes su Vilniaus ir Kauno 
vaizdais. Tegu jie primena 
jums gimtąją Lietuvą ..ir 
mano svajonę...

Mano adresas
Lithuania USS
LTSR 25-mečio g. 110-72 
Augėnui Stasiui

Kaunas, 1970 VI 4

— Led Zeppelin, 
Rolling stones, 

Clear
revival ; Shocking

RAUDONA MARSO 
SPALVA

Amerikos mokslininkai V. 
Plimeris ir R. Karsonas iš 
Los Angeles naujai aiškina 
raudoną Marso spalvą, tam
sius ruožus jo paviršiuje— 
“kanalus” ir sezoninius pla
netoj paviršiaus spalvos pa
sikeitimus. Hipotezės auto
rių nuomone, šie pasikeiti
mai priklauso nuo Marse< 
esančio anglies ir deguonies 
reto junginio, kuriam bū
dinga ištisa spalvų gama — 
nuo šviesiai geltonos iki be
veik juodos. Šio junginio 
spalvų gama labai panaši į 
tas spalvas, kurias galima 
stebėti planetos paviršiuje.

AKINIAI AKLIESIEMS
Naujosios Zelandijos gy

ventojas Pivakas — pirmas 
aklasis, dėvintis akinius-lo- 
katorius. Trys miniatiūri
niai radarai, sumontuoti 
akinių rėmeliuose, garsi
niais signalais perspėja ak
ląjį apie jo kelyje esančias 
kliūtis. Kaip pranešė Pa
ryžiaus žurnalas “Vi uvri- 
jer,” tokius akinius aklie
siems sukūrė Naujosios Ze
landijos mokslininkas Leslis 
Kėjus.

Vilniuje atidaryta Lietuvos profesinių technikos 
mokyklų moksleivių paroda. Joje — apie 500 kolekty^ 
vinių ir individualiu darbu.

Alg; Brazaičio nuotraukoje — prie parodos standų.

i
I
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HAROLDAS KREFTAS

’ Kur kadaise rašė T. Mann
SU KANADIEČIAIS LIETUVOJE

“Treji meteliai, ne viena diena...”
NID/V

* Auga Europos perlas — 
Padanga ir kurortų virtynė.

Mano pirmoji kelionė ve
da į Nidą, į tą Kuršių neri
jos dalį, kuri visur žinoma 
kaip “Sachara prie Baltijos 
jūros”. Tai neužmirštama 
kelionė. Siauras, bet tiesus 
kaip styga kelias. Prie pat 
kelio stiebiasi jauni me
džiai. Vienas greta kito, iš
tisus kilometrus. Neriame 
pro juos šimto kilometrų 
greičiu. Tiesiog mirga aky
se. Nidoje mus sutinka 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas. Jo gyvenvietė da
rosi vis trukšmingesnė. 
Statomi nauji pastatai poil
siautojams. Daugelis jų jau 
veikia.

— Ar žmonės vasaroja ir 
palapinėse? — Klausiu aš.

— Norite pamatyti?
• — Taip.

Sėdame į automobilį
* Kempingas — tikras šva
ros pavyzdys. Siauros as
falto juostos raižo šitą pu- 
švną į daugelį dalių. Ly
giais tarpais viena nuo ki- 
nos nutolusios keturios aik- 
twis. Vykdomojo komiteto 
pirmininkas sako:

— Kiekvienoje gali čia 
stovėti po keturis automo
bilius. Taip, tvarko čia 
grieštesne negu mūsų kem
pinguose. Man tas patinka.

Vėl automobiliu. Ant di
džiosios kopolos! Netrukus 
mes stovime dykumoje, ant 
tikrai milžiniško. 60 metrų 
smėlio kalno. Šiuo metu 
daug daroma kopas apžel
dinti, kad jas nepustytų vė
jas. Iš vienos pusės siau
tėjanti Baltijos jūra, iš ki
tos—ramios marios.
,>Žemė. kur mes stovime, 

^v^a landšaftinis draustinis.
Jis apima apie 90 kilometrų 
ilgio Kuršių Neriją, kurio
je pustomas smėlis ir pušy
nai sudaro nuostabią vie
šu vę.( ?)

Aštuonioliktame amžiuje 
ši puiki vietovė buvo gro
buoniškai eksploatuojama
— beatodairiškai kertami 
miškai. Dabar žmogaus 
rankoms tenka atitaisyti tą 
didelę žalą, kuria jos pada
rė praeity. 4500 hektarų 
smėlio jau apželdinta.

Tačiau šių vietų gamtai 
gresia naujas pavojus — 
nuolat didėjantis poilsiau
tojų antplūdis. Reikia labai 
griežtai žiūrėti, kad žmonės 
Čia elgtųsi įtin rūpestingai. 
Lietuvos vyriausybė 1966 
metais priėmė tuo klausi

amu atatinkamą nutarimą, 
pagrindinis principas: Ne
ringa traktuojama ir lai
koma kaip draustinis gam
tos parkas, o paskui pa
laipsniu vystoma kaip po
ilsio zona.

Mūsų kelionė eina toliau. 
Netrukus aš nustebęs sto
viu prie idiliško namo, pri
gludusio aukštai ant kran
to, iš kur pro- medžius atsi
veria vaizdingas reginys į 
marių platumas . Namas 
gražiai sutvarkytas, prie jo
— lenta. Šiame name ket
virtojo dešimtmečio pra
džioje gyveno įžymus vokie
čių rašytojas Tomas Manas. 
1966 metais čia įsteigtas li
teratūrinis muziejus. Kai 
fcurie kambariai išliko to- 
lįe, kokie buvo anais lai-

vėjo jos gamta ir šiltais žo
džiais aprašė šį puikų gam
tos kampelį. Dar neseniai 
Nidoje tebebuvo žmonių, 
kurie jį mielai prisiminė. 
Jie pasakojo, kaip rašytojas 
čia kukliai gyvenęs, domė
josi žvejų gyvenimu, daž
nai vaikščiodavęs į pajūrį 
ir ten rašydavęs. Čia Nido
je, Manas rašė ir politi
nius straipsnius, nukreiptus 
prieš hitlerinį fašizmą. 
Kaip tik čia, Nidoje, jis ga
vo siuntinį, pripildytą... pe
lenu, — tai buvo nacistu 
sudegintos jo knygos “Bu- 
denbrokai” pelenai.

Taip Klaipėdoje, kaip ap
lamai Lietuvoje žmonės la
bai gerai skiria tuos vokie
čius, kurie taikiu darbu ir 
didžiu humanistiniu polė
kiu tarnauja savo kraštui, 
padėjo ir padeda kelti jo 
autoritetą, nuo tų, kurie 
nešė į šį Pabaltijo kraštą 

ĮUgnį ir mirtį.
Už kelių šimtų kilometrų 

nuo šio Tomo Mano muzie
jaus, įrengto didžiam vo
kiečių tautos sūnui pagerb
ti, yra kitas, neįprastas mu
ziejus, kaltinantis vokie
čius — vokiškuosius fašis- 

I tus, kurie sudegino Pirčiu
pio kaimą ir jo 119 gyven
tojų nepasigailėję net kūdi
kių, nei žilagalvių senelių, 
moterų, sudegino taip, kaip 
Čekoslovakijoje Lidice ir 
Prancūzijoje Oradūrą. Pir
čiupyje stovi sukrečianti 
akmeninė Motina. Ji rauda, 
perspėja, kaltina.

Plečiasi juodoji rinka
Saigonas, Pietų Vietna

mas. — Juodoji rinka smar
kiai čia plečiasi. Už apelsi
ną jau reikia mokėti 75 c., 
už muilo gabalą—$2, obuo
lys — 40 et. Ir taip visos 
prekės nesvietiškai bran
gios.

Maisto kainos pakilo 40 
proc. Vietinė valiuta smar
kiai puola žemyn. Dabar už 
dolerį galima gauti 360 pias- 
terių, pirmiau buvo 118 
piasterių. N etų r t i n g i e j i 
kenčia didžiausią skurdą. 
Jie nori greitai baigti karą.

Roma. — Beveik visi Ita
lijos laikraščiai birželio 14 
d. buvo uždaryti dėl linoti
pininkų streiko.

kais kai Tomas Manas čia 
įgyveno ir dirbo.

1929 metais susipažinęs 
su Kuršių nerija, jis susiža-

Kaišiadoryse neseniai atidaryta nauja erdvi vaisti
nė. Joje sumontuoti moderniški čekoslovakiški ir bul
gariški įrengimai.

M. Baranausko nuotraukoje asistentė Janina Keliauskaitė

“Seniai taip juokiausi”
Vilnius.— Malonia staig

mena pradžiugino savo ger
bėjus Universiteto, studentų
Etnografinis ansamblis, pa
kvietęs juos į vakaronę. 
Tačiau šiame vakare nebu
vo nei svečių, nei šeiminin
kų — visi suėjo drauge 
liaudies dainų padanuoti, 
įdomių pasakų paporinti, 
žemaitišką “valčių unt Vai
čiaus” sušokti, žodžiu — va
karoti. Tiktai didokas mai
šas, pakabintas ant sienos, 
rodė, kad ne vien tam “su- 
siedai” suvadinti: ansam
bliečiai norėjo, kad iškal
bingiausi dainininkai papil
dytų jų kolektyvą. Vieni 
dar abejojo ir dairėsi, o 
drąsesnieji jau metė į mai
šą lapelius, užrašę ant jų 
savo pavardes.

O muzikantai — Alytaus 
kultūros namų kaimo ka
pela, vadovaujama Juozo 
Garbavičiaus — jau nekan
travo. Ir greitai po senojo 
universiteto skliautais nu
aidėjo trankus maršas. 
Smagi šios kapelos muzika 
visą vakarą kilnote kilnojo 
dalyvių kojas. “Polką su 
ragučiais” energingai trypė 
ir jauni ansambliečiai, savo 
rūbais šįvakar, kap papras
tai, sugrįžę į etnografinę 
praeitį, ir tą praeitį menan
čios Nemunaičio daininin
kės.

Su dzūkišku nuoširdumu 
ir betarpiškumu ringavo jos 
dainas, iš tėvų, motinų iš
moktas. Šis liaudies daini
ninkių kvartetas, kurio 
klausėsi Lenkijoje, Maskvo
je, kuris savita lietuviškų 
dainų interpretacija ne kar
tą žavėjo mūsų respublikos 
televizijos žiūrovus, šiltai 
buvo sutiktas vakarotojų.

Išklausęs žodžio kišenėje 
neieškančio Miko pasakoji
mo apie tai, kaip jis “į vy
rus išsimušęs”, svečias iš 
Lietuvių literatūros institu
to, tautosakininkas N. Vė
lius, pasakė: “Seniai taip 
juokiausi”.

... Vakaro organizato
riai išlydi svečius, pastarie
ji nuoširdžiai dėkoja an
sambliečiams ir jų vadovei 
A. Ragevičienei už šiltą, 
įdomią ir originalią vaka
ronę.

Regina Šliogerytė

Moulton, Ala. — 14 metų 
amž. Shirley Smith prieš 
trejetą savaičių susituokė su 
Melvin Roden, birželio 11 d. 
mirė nuo vėžio ligos.

Žiūriu pro langą į Lenino 
aikštę ir matau: mano kai
mynas ir žemietis dailinin
kas Boleslovas Motuzą eina 
su man nepažįstamu žmo
gum. Kadangi šiomis die
nomis Vilniuje lankosi net 
keturiosdešimt lietuvių tu
ristų iš Kanados ir nemaža 
grupė iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų, sušunku žmo
nai: “eikš čia, Motuzą ame
rikoną vedasi.”

Palaukiu kokią penkioliką 
minučių kol juodu nueis į 
Motuzos dirbtuvę (name, 
kuriame aš gyvenu yra dai
lininkų dirbtuvės) ir skam
binu. Iš telefono ragelio 
girdžiu balsą:

—Ateik, ateik g'reit, že
mietį iš Kanados parsive
džiau.

Neužilgo aš jau buvau 
Motuzos dirbtuvėje ir svei- 
kinaus su šimoniečiu Petru 
Petruliu. Nors aš Petrulio 
anksčiau nepažinau, bet 
abiems esant iš tos pačios 
parapijos ir pažįstant tas 
pačias vietas bei turint daug 
bendrų pažįstamų Kanado- 
įe ir Lietuvoje, kalbos ne
stigo.

Pabuvę valandėlę pas Mo
tuzą, užėjome pas mane 
(norėjau parodyti kaip gy
vena Lietuvoje reemigran- 
tai iš Lotynų Amerikos). 
Prie braziliškai paruoštos 
kavutės ir gruziniško (vie
no geriausių pasaulyje) ko- 
niakėlio, besikalbant, paaiš
kėjo, kad kartu su Petruliu 
i Vilnių atvyko ir daugiau 
šimoniečiu. Jų tarpe seni 
mano bičiuliai: Kazys Žeko
nis ir kaimynas Feliksas 
Spaičys. Šie du j Lietuvą 
atvyksta jau antrą kartą. 
Su K. Žekoniu kartu lankė
me tą pačią Šimonių pra
džios mokyklą, o su F. Spai- 
čiu kartu šokinome tas pa
čias Juodupėnų kaimo mer
ginas, kartu arėme tuos pa
čius laukus.

Man prisiėjo išvykti iš 
Vilniaus profesiniais rei
kalais, o svečiai pas savuo
sius, į gimtąsias vietas, to
dėl į Gintaro viešbutį, ku
riame jie gyveno, nuvykau 
tik prieš jiems grįžtant į 
Kanadą.

SAVŲJŲ GLĖBYJE
Kaži Žekonį radau apsup

ta didelio būrio giminaičių. 
Čia buvo jo sesuo, sesers 
dukra, vieno Vilniaus tech
nikumo anglų kalbos dės
tytoja, gražiai nuaugusi 
dukterėčios dukrelė ir visas 
būrys moterų ir vyrų. Visi 
dalinasi įspūdžiais, apgai
lestauja, kad tos dvi savai
tės prabėgusios kaip kome
ta ir Kaziui vėl reikią grįž
ti į nuolatinę gyvenamąją 
vietą. Stalas apkrautas ska
nėstais. Čia ir garsaus Jo- 
džiūnų aludario Bužo dary
tas alus, ir bulgariškas ko- 
niakas, ir Kazio giminaičių 
rankomis kepti bei virti lie
tuviški skanėstai. Kazys sa
ko:

—Baisiai nepakenčiu aša
rų ir daugiau nebeatvažiuo- 
siu, kad nepergyvenus at
sisveikinimų ir graudaus at
siskyrimo ...

Bet Kazio žodžiams aš ne
tikiu. Kas bent vieną kartą 
jau buvo atvykęs į dabarti
nę Lietuvą — atvyks ir dau
giau.

Pas Feliksą Spaičį tas 
pats. Greta sėdi dvi sese
rys net kelios dukterėčios 
bei kiti giminaičiai. Felik
sas — kaip prieš trejus me
tus. / Toks pat raudonas ir 

tvirtas, tik truputėlį dau
giau pabalusiais plaukais, 
bet pilnas tėvynės meilės ir 
jos ilgesio. Graudu Felik
sui, kai jis parvažiuoja į 
gimtąjį Juodupėnų kaimą. 
Neberanda jis čia net kelių 
seserų ir trijų brolelių. Trys 
broleliai Spaičiai tapo auko
mis sužvėrėjusių buržuazi
nių nacionalistų pirmomis 
karo dienomis. Bet liūdesį 
ir neapykantą brolių žudi
kams, taip uoliai tarnavu
siems vokiškiesiems fašis
tams, nustelbia lietuviškas 
vaišingumas, ir mintimis 
atitrūkus nuo baisaus karo 
padarinių, vėl girdisi juo
kas, skamba dainos. •. Kad 
ir čia, Gintaro viešbutyje: 
ant stalo stovi ąsotis su mie
žiniu naminiu alum, sūris, 
skilandis ir kiti lietuviški 
naminiai patiekalai.

Čia, pas Spaičį, radau ir 
Petrą Petrulį. Mes vėl kal
bamės apie anuo m e i n e s 
jaunas dienas; apie bendrus 
pažįstamus Kanadoje; apie 
mano praleistus metus am
žinai žaliuojančiam Lotynų 
Amerikos krašte Brazilijo
je. Be manęs čia yra ir kiti 
Felikso kaimynai, praeito 
karo veteranai Albertas 
Markauskas ir Julius Kani
šauskas. Abu šešioliktosios 
lietuviškosios divizijos ka
riai, nuėję sunkų karo žygį 
nuo pat divizijos susikūri
mo iki karo pabaigai. Kal
binąs ir kalboms nėra galo. 
Juk Feliksą mes sutinkame 
tik po trejų metų. Rytoj 
lėktuvas juos nuveš į Lenin
gradą, o iš ten—į Kanadą.

Visi pilni įspūdžių, nesi
gaili išleidę kelis šimtelius. 
Per trejus metus Lietuva 
paaugo, pagrožėjo. Bė Vil
niaus ir gimtųjų namų, sve
čiai pabuvojo Kaune, Tra
kuose, Druskininkuose. Su- 
sipažino su šių vietų is
torijomis, pamatė naujas 
statybas. O pažiūrėti buvo 
ko. Per pastaruosius tre
jus metus Vilniuje išaugo 
naujas rajonas Laz d y n a i 
(dar statomas ir plečiamas), 
nėr Nerį atsirado du nau
ji tiltai ir pradėti dideli 
darbai trečiajam. O kiek 
kitų naujų pastatų: mokyk
lų, vaikų darželių, gamyk
lų... argi viską suskaičiuo
si nepasiklaūsęs atatinka
mose (statybinėse) įstaigo
se.

Kalbuosi su Dainavos ša
lies sūnumi (kartu su Spai- 
čiu gyvenančiu jo kelionės 
draugu) Laukevičium, gy
venančiu Vinipege. Jis sa
ko, kad jam labai patikę 
Druskininkai. Jis jų anks
čiau nepažino, nes anuo me
tu Druskininkai buvo už
grobti lenkų ponų, bet ma
tant dabartines statybas, 
naujai išaugusias sanatori
jas ir daugybę keliaaukščių 
gyvenamųjų namu, bei išti
sas gatves privačių namų, 

ŽVEJOKLIO TROŠKIMAI
Baigas reisas ilgalaikis;
Grįžtam uostan atgalios.
Norisi greičiau išvysti
Krantą tėviškės mielos.. .

Ir po žemę motinėlę
Nors paganyt akis...
Norisi spėriau išgirsti
Kaip gaidys namuos pragys.

Baigias reisas ilgalaikis;
Grįžtam uostan atgalios.
Ak, kaip norisi pajusti 
Kvapą tėviškės mielos!..

• • •
Molas dingo.

negaliu atsidžiaugti Lietu
vos klestėjimu, sako Lau- 
kevičius.

Suskamba Spaičio ir Lau- 
kevičiaus kambario skam
butis. Duryse pasirodo Pe
trulio seserys ir išsiveda...

LINKĖJIMAI
Atsisveikinu su Spaičiu, 

Petruliu ir Žekoniu. Tvirtai 
paspaudžia mano ranką 
tautietis Laukevičius. Pra
šau jų perduoti šiltus svei
kinimus ir linkėjimus Ka
nadoje gyvenantiems mano 
kaimynams ir bičiuliams, 
kurių esama nemažai. Su 
kai kuriais jų palaikau ga
na tamprius ryšius; apie 
kai kuriuos sužinau tik iš 
Spaičio pasakojimo. Užsi- 
menam apie gerus mano 
prietelius Kisielius. Su 
drauge Petre Kisieliene su
sipažinome prieš keletą me
tų, kai ji pirmą kartą lank- 
kėsi pokariniais metais gim
tojoje žemėje. Nuo to lai
ko susisiekiame laiškais, pa
sidaliname mintimis.

Mano žemiečių lagaminai 
jau pilni ir paruošti kelio
nei. O, be to, aš neturiu 
pas save nieko įdomesnio, 
ką galėčiau pasiųsti draugei 
Petrei. Išimu iš kišenės 
nosinę ir prašau Spaičį per
duoti ją Kisielienei, kad ji, 
tėvynės nostalgijos valan
doj, nusišluostytų su ja ap
rasojusį veidą.

Laimingo vėjo, mieli bi
čiuliai ! Iki pasikeitimo min
timis, Kanadoje ir JAV gy
venantieji draugai!

L. Valbasys
Vilnius, 1970.VI. 8

PALEOLITO 
GYVENVIETĖ

Vienas iš didžiausių tary
binių archeologų moksli
nių laimėjimų — tai paleo
lito (ankstyvojo akmens 
amžiaus) gyvenviečių sura
dimas. Neseniai vienas iš 
tokių rekonstruotų būstų 
visuotinei apžiūrai atidary
tas Voronežo srities Kas- 
tenkų km. Čia po susiklos
čiusiais žemės klodais, 10 
metrų gilumoje, atkasta se
novės medžiotojų ir žvejų 
gyvenvietė. Apskritas na
mas (9 metrų diametro) su
dėtas iš mamuto, meškų ir 
raganosių kaulų. Apie namą 
penkios duobės su gyvulių 
kaulais ir iltimis: tai mais
to produktų sandėliai ir 
“šaldytuvai.”

Šioje vietoje galvojama 
įrengti muziejų — visą vė
lyvojo paleolito gyvenvietę.

Jeruzalė. — Izraelio ka
riai buvo įsiveržę giliai į 
Sirijos teritorija ir apšaudė 
ten esančius mili tariniu s 
įsitvirtinimus.

Ankara, Turkija. — Istan
bul™ mieste paskelbtas ka
ro stovis, kuomet ten ivyko 
studentų ir’ kitų kairiųjų 
susikirtimas su policija.

ĮVAIRUMAI
WASHINGTON!) 

PASLAPTYS
Pusantrų metų prireikė 

Kolumbijos universiteto 
profesoriui Glimčeriui, kol 
jis surado kopiją kino fil
mo, kurį beveik prieš ket
virtį amžiaus Japonijos ope
ratoriai nufilmavo Hirosi
moje ir Nagasakyje. Šį fil
mą iš karto įslaptino Pen
tagonas.

Tik ryžtingai reikalaujant 
mokslinei visuomenei, jis 
galų gale buvo parodytas 
Amerikos auditorijai. Nie
ko slapto jame, supranta
ma, nebuvo. Kaip paaiškė
jo, Pentagonas tiesiog ne
norėjo, kad eilinis amerikie
tis pamatytų baisias atomi
nio bombardavimo išdavas.

MATOMAS ŠEDEVRAS
Anglijos laikraščio “Ob

server” redakcija neseniai 
gavo tokį laišką:

“Man padarė didelį įspū
dį išspausdintas jūsų laik
raštyje pranešimas, kad po
nas Samuelis Beketas para
šė pjesę “Kvėpavimas,” ku
ri trunka tik 30 sekundžių 
ir kurioje nėra nei veikian
čiųjų asmenų, nei dialogų. 
Aš tik ką sukūriau paveiks
lą, nesinaudodamas nei dro
be, nei dažais, ir, supranta
ma, apsiėjau be rėmo. Pa- 
paveikslas vadinasi “Vėjas.” 
Jo dydis — keturi kvadra
tiniai coliai.”

Neatskleista paslaptis
Senovės graikai savo va

zas padengdavo juodu laku. 
Manoma, kad tas lakas vul
kaninės kilmės. Yra žino
ma jo cheminė sudėtis,, bet 
pagaminti dabar tokį laką-r- 
.nepavyksta.

FILOSOFAI SUSITINKA... 
PIRTYJE

Vienas iš Sevastopolio 
miesto rajonų — tai buvęs 
antikinis miestas Cherso- 
nas, įkurtas čia V a. pirm 
mūsų eros. Archeologai su
rado ir atkasė čia daug 
graikų ir romėnų kultūros 
pėdsakų, pavyzdžiui, teatrą, 
rūmų liekanas, vandentiekį 
iš molinių vamzdžių ir... 
pirtį. Pirties grindys išklo
tos mozaika, vaizduojančia 
dvi besimaudančias mote
ris.

Chersono pirtis, kaip ir 
kitos senovės Graikijos ir 
Romos pirtys, buvo savotiš
kas klubas. Čia buvo biblio
teka, gimnastikos aikštelė, 
filosofavimo kambarys. Ro
mėnai pirmieji pasaulyje 
prausdavosi su muilu. Jį 
gamindavo iš gyvulių rie
balų ir augalų pelenų. Toks 
muilas buvęs minkštas, gli
tus.

Atsišvartuojam.
Ūksi graudulingai sirena.
Mes darsyk tau,tėviške,mojam;
Vien tik tau — tėvų žeme sena.

Aš žinau —
visiškai nesvarbu,

Prie kokiu krantų mes žūklausim...
Nepertraukiami saitai abu
Sies kasdien — nors mėliai toliausi

ir skirs mudu...
Atsišvartuojam.

Ūksi graudulingai sirena.
Mes darsyk, gimtine, tau mojam;

Vien tik tau — tėviškėle mana.
Augustas Tamaliūnas .
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Laiškai redakcijai
Laiškas iš Telšių

Mielas Drauge!
Pas mus jau paskutinės 

dienos prieš rinkimus į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą. Jau dauguma iš kan
didatų atliko susitikimus su 
rinkėjais. Tokie susirinki
mai vyksta po visą plačiąją 
Tarybų Sąjungą, visose 
1517 rinkimų apygardų, ku
rios sudarytos pagal depu
tatų skaičių. Tarybų Lietu
va renka 10 deputatų į Są
jungos Tarybą ir 32 depu
tatus į Tautybių Tarybą. 
Tiek visoje Sąjungoje, tiek 
Lietuvoje didžiąją daugu
mą kandidatų sudaro nauji 
žmonės, kurie pirmą kartą 
bus renkami į šalies aukš
čiausią įstatymdavystės or
ganą.

Kaip jau rašiau, mano 
kandidatūra iškelta toje pat 
Tautybių Tarybos apygar
doje, kurioje buvau renka
mas jau tris kartus, būtent, 
Telšių apygardoje, į kurią 
įeina Telšių ir Šilalės rajo
nai. Todėl ten teko vykti 
į susitikimus su rinkėjais.

Atskridęs iš Maskvos į 
Vilnių birželio 1 d., jau se
kančią dieną mašina važia
vau į gimtąjį Telšių miestą. 
Važiavau per U k m e r g ę,, 
Panevėžį, Šeduvą, Radvi
liškį, Šiaulius, Kuršėnus. 
Visur pakeliui matyti nau
jienos, pasikeitimai, išaugę 
nauji pastatai miestuose ir 
kaimuose. Panevėžyje ma
čiau puikius naujus kultū
ros namus, kuriuose įsikū
ręs puikiais vaidinimais pla
čiai pagarsėjęs Panevėžio 
dramos teatras J. Milti
nio vadovaujamas. Naujais, 
aukštais namais, ištisais 
kvartalais, naujomis pramo
nės įmonėmis, naujomis gat
vėmis ir aikštėmis auga ir 
didėja Panevėžio miestas, 
tapęs žymiu pramoniniu cen
tru. Tą patį galima pasaky
ti apie Šiaulius. Kuršėnuo
se malonu buvo pamatyti 
paminklą-biustą, kuriuo pa
gerbtas žymusis žemaičių 
švietėjas Laurynas Ivins
kis. Puikiais lygiais plen
tais kelionė ligi Telšių da
bar pasidarė visai trumpa— 
iš Vilniaus atvažiavome per 
4 valandas.

Visur kilimas
Jei Čikagon patekusio že

maičio posakis “Čikaguo 
mūras kaap Telše” seniau 
skambėdavo ironiškai, nes 
menki tie mūrai tebuvo, tai 
dabar Telšių mūrai jau ne
be “joukun darbs.” Visur 
nyksta seni griozdai ir 
lūšnos, o jų vietoje iški
lę penkių aukštų mūrai. Į 
visas puses nusitiesę naujų 
namų kvartalai, nauji dide
li mokyklų pastatai.

Žymiai praplito Telšių 
pramonė. Įvažiuoju į Tel
šius iš naujojo plento, bal
tuoja didelis naujos įmo
nės— skaičiavimo mašinų— 
korpusas. Dar labiau pra
plito “Masčio” trikotažo fa
brikas, kuriame dirba 3,463 
darbininkai ir tarnautojai.

Ir visose srityse jaučia
mas spartus augimas. Se
niau Telšių apskrityje, ku
ri buvo didesnė už dabarti
nį rajoną, buvo tik viena 
gimnazija. Šiandien Telšių 
rajone 13 vidurinių, 18 aš
tuonmečių ir 45 pradinės 
mokyklos. Vien tik 1969 m. 
rajone vidurines mokyklas 
baigė apie 400 mokinių. 
Gyventojų skaičius Telšiuo
se dabar pasiekė 20,500 
žmonių. Žodžiu, kiekvienas 
atvykimas į Telšius liudija

Čia numatytas pirmasis 
susitikimas su rinkėjais. O 
dar taip susiklostė, kad tam 
įvykiui pritaikytas ir ką tik 
pastatytų kolūkio kultūros 
namų atidarymas. Ties tais 
namais mus pasitinka susi
rinkę kolūkiečiai, kurių tar
pe daug tautiškais drabu
žiais pasirėdžiusių moterų 
ir mergaičių, o gražiai uni
formuotas orkestras groja 
pasisveikinimo maršą..

Susipažįstame su kolūkio 
pirmininku Juozu šalaševi- 
Čium, kuris prašo padaly
vauti kultūros namų atida
rymo apeigose. Pirmuoju 
kalba statybininkų vadovas 
Steponkus, perduodąs J. ša- 
laševičiui didžiulį simbolinį 
raktą, o šis padėkoja sta
tybininkams už atliktą dar
bą. Paskui aš pasveikinau 
kolūkiečius su nauju gražiu 
kultūros židiniu, kurį kol
ūkis pajėgė pastatyti savo 
lėšomis. Perkerpu juostą 
ir įeiname į erdvius, dailius, 
mūrinius rūmus su gražiu 
fojė ir gana didele sale, ku
rioje įrengta scena ir apie 
300 sėdimų vietų. Tuose rū
muose ne tik salė susirinki
mams, vaidinimams, kon
certams, kinui, bet ir tar- 
nybininės kolūkio patalpos 
su eile kabinetų. Salės sie
nos papuoštos skoningais 
Kauno dailininkų darbo go- 
reljefais, simboliškai vaiz
duojančiais žemdirbio dar
bus ir gyvenimo scenas. To
kių gražių kultūros namų 
vis daugiau išauga Tarybų 
Lietuvoje. Tai džiugūs nau
jojo gyvenimo kultūros švy
turiai socialistiniame kai
me.

Susirinkimas
Tuose kultūros namuose 

prasidėjo su s i r i n k i m a s, 
skirtas susitikimui kan
didatu. Jį atidarė Ra
jono k o m iteto sekreto
rius P. Nagly s, trumpai 
apibūdinęs Telšių rajono 
pasiekimus paskutiniais me
tais po pereitųjų rinkimų. 
Paskui kalba Varnių vidu
rinės mokyklos direktorius 
Kazimieras Valančiauskas, 
vaizdingai apibūdinęs ne tik 
kandidato valstybinę parei
gą, bet ir 1 iteratūrinj darbą, 
su kuriuo jis, kaip lietuvių 
literatūros dėstytojas gerai 
susipažinęs.

Paskui kalbėjo, ragindami 
vieningai balsuoti už iškel
tus kandidatus į Tautybių

apie nuolatinį kilimą.
Kultūros namų atidarymas

Sutinku Telšiuose jau il
gai ten dirbančius vadovau
jančius draugus partinius 
sekretori.us P. Naglį, K 
Skėtrį, V. Duobą, Vykdo
mojo komiteto pirmininką 
V. Kiškį, jo pavaduotojus 
Z. šešplaukj, V. Leverį ir 
kitus. Birželio 3 d. važiuo
jame į Varnius, kurių kai
mynystėje Mičiūrino vardo 
kolūkis.

Tarybą, ir Sąjungos Tary
bą agronomas Jonas Vepš- 
tas, Varnių ligoninės vyr. 
gydytojo pavaduotoja Irena 
Tomošiūniene, Varnių giri
ninkijos girininkas Anta
nas1 Dirsė ir “Bangos” kol
ūkio kolūkietė Jadvyga Le- 
kevičienė. Paskui kalbėjau 
aš, padėkodamas už suteik
tą pasitikėjimą man, kaip 
Komunistų partijos ir Ta
rybinės valdžios atstovui, o 
taip pat apibūdinau svar
biausius pasaulyje, Tarybų 
Sąjungoje, Tarybų Lietuvo
je, o taip pat Telšių rajone, 
iškėliau uždavinius, ku
riuos dar tenka atlikti sie
kiant taikos sutvirtinimo, 
vis didesnės liaudies gero
vės kilimo.

Po susirinkime oficialio
sios dalies įvyko gražus kon
certas, kurį atliko iš Telšių 
atvykęs “Masčio” fabriko 
kolektyvas, atlikęs eilę cho
riniu liaudies dainų ir kom
pozicijų, šokių, o žvalus es
tradinis džazo orkestras 
grojo moderniškas melodi
jas.
Susitikimas su kolūkiečiais

Kitą dieną susitikimas su 
rinkėjais įvyko “Naujo gy
venimo” kolūkyje, Nevarė- 
nuose. Kolūkio pirmininkas 
Viktoras Gečas. Keletą me
tų nebuvęs tame miestelyje, 
nustebau įvykusiais jame 
pasikeitimais. Miestelio gat
vės asfaltuotos, tvarkingi 
šalygatviai, centrinėje aikš
tėje įrengtas fontanas, pa
sodinta daug medžių. Ma
tyti nemažai mūrinių namų, 
didelė vidurinė mokykla. 
Centrinėje , aikštėje pernai 
pastatyti mūriniai, erdvūs, 
gražiai įrengti kultūros na
mai, kuriuose telpa ir kol
ūkio vadovybės kabinetai.

Šių namų salėje įvyksta 
susirinkimas. Čia kandidatą 
pristato ir apie jo gyveni
mo kelią kalba kolūkio pir
mininko pavaduotojas kul
tūros reikalams Vyšniaus- 
kas. Paskui “Raudonosios 
žvaigždės” kolūkio pirmi
ninkas P. Kazlauskas pasa
koja apie savo kolūkio pa
siekimus ir iškelia kai ku
riuos pageidavimus. Įdo
mus jo posakis, kad seniau 
kaime žinojo tokius profesi
jų apibūdinimus, kaip ūki
ninkas, buožė, bernas, mer
ga, piemuo, o dabar kaime 
agronomai, traktorininkai, 
mechanizat oriai, brigadi-. 
ninkai, zootechnikai ir pa
našūs specialistai...

Mokytoja Angelė KatinaL 
tė pasidžiaugia Nevarėnų 
išaugimu, sveikina kandida
tą kaip literatą ir iške
lia pageidavimus, susiju
sius su mokyklos darbo pa
gerinimu. Buvęs šio kol
ūkio pirmininkas Stasys Žu
kauskas primena, kad kolū
kį steigiant metinės paja
mos sudarė vos apie 15,000 
rublių, skaičiuojant dabar
tiniais pinigais, o pereitų 
metų pajamos siekė 370,000 
rublių ir jos nuolat auga.

Susirinkimas baigėsi ma
no kalba, o paskui įvyko 
koncertas, kurio programą 
atliko Telšių jaunimo estra
dos saviveiklininkai.

Dar ir kitur
Laisvesniu protarpiu dar 

aplankiau Pasruojo žuvi
ninkystės ūkį, kuriam va
dovauja direktorius Valen
tinas Matusevičius, baigęs 
Veterinarijos akad e m į j o s 
žuvininkystės skyrių. Pa
buvojau taip pat naujoje 
skaičiavimo mašinų gamyk
loje, kurios direktoriumi 
yra Martynas Abelkis, o su-, 
dėtingą darbą per trumpą 

laiką įsavino žemaičių jau
nimas, kurio dauguma išė
jusi vidurinį mokslą.

Taip praėjo pirmosios dvi 
šios kelionės dienos. Malo
nu pabuvoti taip pažįsta
mame gimtajam krašte ir 
pasidžiaugti jo pakilimu vi
sose srityse.

Justas Paleckis 
Telšiai, 1970.VI.4

Philadelphia, Pa.
Puikus gimtadienio 

paminėjimas
Kartais tenka išgirsti drau

gų pesimistiškus aimanavi
mus. Ne ruoškime jokių 
pramogų. Kas į jas ateis? •. 
Daugelis parengimų lanky
tojų, girdi, senatvės pa
laužti.

Tačiau, kol kas, tokie 
draugų išsireiškimai be pa
grindo, gyvenimo raida ro
do ką kitą.

Viename LLD 10 kuopos 
susirinkime draugė Lietu
vaitė, ilgametė pažangaus 
lietuvių judėjimo dalyvė, 
šypsodamasi štai ką pareiš
kė: Draugai, renkite kokį 
pobūvį, nebūkštaukite. Aš 
sumokėsiu visas parengimo 
lėšas.

Susirinkimas su padėka 
Lietuvaitės pasiūlymą pri
ima ir išrenka komisiją.

Pagaliau išryškėjo, kad 
birželio 14 d. Lietuvaitei su
kanka reikšminga diena — 
josios gimtadienis. Ir, jos 
ir mūsų visų laimei, ta die
na buvo graži, saulėta. Sve
čių prigužėjo daugiau negu 
tikėtasi. Ne tik vietinių, 
bet ir iš tolimų miestų.

Baigiant pietus, R. Mer
kis paaiškino parengimo 
tikslą. Visi svečiai sudai
navo jubiliatei “Linksmą 
gimtadienį’Vir “lig i a u s i ų 
metų.” Jubiliatė jaudinosi.

Pakviestas pakalbėti Ant. 
Bimba. Jis kalbėjo apie šių 
dienų šiurpius nuotykius, 
mūsų spaudos sunkią pa
dėtį ir apie “Laisvės” 60- 
mečio jubiliejų.

Svečiai gausiai aukojo 
spaudos paramai.

Po draugiškų pokalbių, 
visi svečiai buvo pakviesti į 
gražų A. Merkio sodą šalia 
salės ir ten nufotografuoti. 
Tai atliko Rožytė Merkytė 
ir Albertas Merkis.

Valgių gamintojos Turei- 
kienė ir Paliepienė vikriai 
darbavosi, stengdamosi sve
čius patenkinti.

Parengimui aukojo 4 py
ragus V. Gustaitienė ir 2 
Zambusevičienė. Ačiū joms.

Šis puikus parengimas 
daugeliui svečių neišdils iš 
atminties per ilgą laiką.

“L” Reporteris '

UŽKONSERVUOTI 
SODINUKAI

Kanadoje paruoštas nau
jas būdas miškui sodinti. 
Dvimečių sodininkų šaknys 
aplipdomos samanų ir mo
lio mišiniu. Šis maždaug 20 
centimetrų skersmens miši
nio gabalas truputį padžio
vinamas. Taip paruoštus so
dinukus galima ilgai laikyti, 
jų pasodinimui sunaudoja
ma mažiau laiko. Prigyja 
85 proc. sodinukų.

UŽDRAUSTOS KNYGOS
Per šešerius metus Pietų 

Afrikos Respublikoje buvo 
uždraustos 4,402 knygos. Į 
uždraustų knygų sąrašą 
cenzoriai įtraukia visus kū
rinius komunizmo bei rąsL 
niais klausimais, tąip pat 
knygas, leidžiamas socialise 
tinėse šalyse, 1

MIAMI, FLA.
Laurinčiukas buvo, Laurin

čiukas paviešėjo ir Laurin- 
čįukas išvažiavo. Apie pa
prastą turistą tiek ir terei
kėtų pasakyti. Bet apie 
Laurinčiuką keletas žodžių 
reikėtų daugiau pasakyti; 
todėl, kad jis nepaprastas 
turistas. Jis gabus žurna
listas’ ir keleto svarbių kny
gų autorius. Ir tas dar ne
būtų jau taip svarbu, juk 
pasaulyje jų yra tūkstan
čiai. Net ir lietuviuose ran
dasi keletas. Tačiau jis yra, 
palyginti, dar jaunas ir, kas 
svarbiausia, Tar. Lietuvos 
auklėtinis. Tas mūsų senes- 
niajai kartai amerikiečių 
labai svarbu, džiugu, ir ma
lonūs jausmai glosto mūsų 
širdis.

Dėl ko? Dėl to, kad mes— 
progresyvaus Amerikos lie
tuvių judėjimo veteranai— 
veikėme, kūrėme ir svajojo
me, net ir gražiausių savo 
gyvenimo dienų visas jėgas 
aukojome kaip tik tam, kad 
įkūrus tokią Lietuvą, kokioj 
būtų galima išauginti ir iš
mokslinti tokius žmones, 
kaip Albertas Laurinčiukas 
ir jo šeima — žmona ir du
kra, abi Izoldos.

Jo kultūringa ir maloni 
žmona gabi muzikė. Jo ke- 
turiolikametė dukra irgi 
jau gerokai pažengus muzi
kos srityje. Albertas yra 
rašytojas. Jo užduotis bene 
svarbiausia. Kažkas yra‘pa

--------------------------- .—.— --------------------------------------------------——?  ------------------------------------------------------ —

KNYGOS K N YGOS KNYGOS
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA PARDUODA LABAI 

NUPIGINTA KAINA KNYGAS
ĮSIGYKITE SAU, SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS' LIETUVOJE

VIENA KNYGA - - 50c
Kas pirks už $2 vertes — gaus 5 knygas

Grožine literatūra:
“ALIEJUS” --------....................... Upton Sinclair©
“ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI”..............................R. Mizaros
“PETRO CVIRKOS APSAKYMAI”.......................
“POVILAS JURKA”.......................................................R. Mizaros
“ŪKANOS” .......................................................... R. Mizaros
“ŠLIUPTARNIAI”.......................................................AI. Margerio
“PROŠVAISTĖS”.........................................................J. Kaškaičio
“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI”....................... A. Dagilio
“SPALIS IR KITOS APYSAKOS”........................

Memuarinė literatūra: 
“ATSIMINIMAI IR DABARTIS”.........L. Prūseikos
“ITE, MISSA ĖST”.................................................. J. Ragausko
“IŠ ATSIMINIMŲ” - -.........................................J. Kaškaičio
“ŽVILGSNIS Į PRAEITI” - - -........................ R. Mizaros

Knygos apie Lietuvą:
“LIETUVIŲ TAUTINIO ATBUDIMO

PIONIERIAI” - - A. Petrikos
“PRISIKĖLUSI LIETUVA”................. .......... A. Bimbos
“LITHUANIA — PAST & PRESENT” - - - - (angliškai) 
“150 DIENŲ TARYRŲ LIETUVOJE” - - - - Al. Margerio 
“NAUJOJI LIETUVA”...........................................A. Bimbos
“LIETUVIŲ MENO ISTORIJOS BRUOŽAI” - - J. Jurginio
“DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS PRIEŠAS” - - (Daugelio autorių) 
“JAUDINANTYS SUSITIKIMAI”.......................... Ievos Mizarienės

{vairiais klausimais:
“AMERIKOS PREZIDENTAI”.............................A. Bimbos
“VIRĖJA”...................................................................-K. Peitrikienės
“RELIGIJA”............................................................. S. Matulaičio
“PASAKOJIMAI IŠ ISTORIJOS”.......................D. M. šolomsko
“PRELATAS OLŠAŲSKIS” -.............................J. Kauneckio
“KELIAS { NAUJA GYVENIMĄ0..................... A. Bimbos
“LLD IR PAŽANGIEJI LIETUVIAI” - - - - A. Petrikos

Brošiūros po 25 c:
“KAIP BŪTI JAUNAM NET IR SENATVĖJE” Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
“SALOMĖJA NĖRIS”................................................ A. Venclovos

Jūsų pasirinktas knygas pasiuntimui į Lietuvą, mes galime pasiųsti iš 
Centro jūsų nurodytu adresu, jeigu pridėsite 25 centus kiekvienos 

knygos pasiuntimui.

L. L. D. CENTRAS
IEVA MIZARIENė, sekretorė

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

sakęs, kad “ką plunksna 
į žmogaus smegenis ibreši, 
to ir štanga neišlupsi.”

Kiekvienas rašytojas turė
tų rašyti apgalvotai, objek
tyviai, teisingai. Iš Lau- 
rinčiuko raštų matosi, kad 
jis toks ir yra. Albertas da
bar pačiame savo gyvenimo 
zenite: jaunas, energingas, 
darbštus. Kur tik nutruk
damas jis rašo, rašo, ir dar 
rašo. Jis ir svečiuose di
desnę pusę savo laiko pra
leidžia rašymui. Net ir pa
jūryje, tarp paplaukiojimų 
jūroje, jis rašo. Abi Izoldos, 
turėdamos progą, neatsi
traukia nuo piano.

Bet, žinoma, ne visada 
darbas. Kai kada areikia ir 
pažaisti. Vieną kartą mū
sų maudymosi baseine Lau- 
rinčiukų šeima s u r e n gė 
plaukimo lenktynes. Tėvas 
su dukra lenktyniuoja, o 
mamė diriguoja ir taškus 
skaičiuoja. Dukra lenktynes 
laimėjo. Albertas geras at
letas ir daugiau įgudęs, bet 
rungtynes laimėjo dukra. 
Nežinau,, ar tėvas tyčia pa
sidavė, o gal ne visai be
šališkai žmona taškus skai
čiavo.

Kokia laimė šeimyniška
me gyvenime, kur yra su
tarimas, meilė ir bendra 
veikla.

Tiek apie Laurinčiuką ir 
jo šeimą Miamyje. Kas gi 

daugiau beliko pasakyti? 
Labai daug, jeigu rašytu 
knygą. Bet čia tik trum
pas straipsnelis. Todėl tik 
palinkėsiu jiems sveikatos, 
laimės ir jėgų keliauti pfįįr 
platų pasaulį ir teikti muirls 
teisingas žinias.

Inž. Gabrėnas

ELANDO TILTAS
Švedijai priklausančią 

Baltijos jūros Elando salą 
nuo žemyno skiria keleto 
kilometrų pločio Kalmaro 
sąsiauris. Nuo seno su sa
la susisiekiama garlaiviais 
ir keltais.

Šiuo metu tarp Kalmaro 
miesto salos statomas di
džiausias gelžbetoninis til
tas. Jo ilgis virš vandens 
sieks 6,070 metrų, o su kran
to atramomis ir gretuti
niais keliais — maždaug 8 
kilometrus. Tiltas turės 155 
arkas. Jo plotis — 13 me
trų. Jūros gylis tilto sta
tybos rajone—nuo 12 iki 2? 
metrų. J

Tilto statybą tikimasi 
baigti 1972 metais.

Washingtonas. — Švedi
jos premjeras Olof Palme, 
čia besilankydamas, pareis-, 
kė, kad Jungtinės Valstijos 
Kambodžoje * praplėtė karą 
ir paųeige teises mažos, 
neutralios šalies.
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San Francisco, Cal.
Tarybine nuotraukų paroda

Gegužės 23 d. puošniame 
Masonic auditorium įvyko 
oficialus Tarybų Sąjungos 
fotonuotraukų parodos ati
darymas su 1,800 išdėstytų 
labai įdomių nuotraukų.

Parodą atidarant, Ameri
can-Russian Instituto pre
zidentas Holland Roberts 
nemažai publikai apibūdino 
parodos eigą. Holland Ro
berts daug dirba dėl psau- 
linės taikos ir kultūrinės 
draugystės su Tarybų Sąju- 
ga. Kasdien laike nuotrau
kų parodos buvo rodomi 
filmai tam tikromis valan
domis. Filmai vaizduoja Ta
rybų 50 metų gyvavimo 
milžiniškus pasiekimus.

Lietuvių diena
Gegužės 26 d., dėka Lie

tuvių atstovo Osvaldo Alek
so, turėjome progą turėti 
lietuvių dieną. Didoka gril
le lietuvių gavo progą su
sipažinti su puikios nuotai
kos žurnalistu Aleksa. Jis 
nt/oširdžiai, įdomiai aiški- 
no-rodė nuostabiai įvairių 
rūšių nuotraukas. Jų tarpe 
ir Lietuvos aukštai atsižy
mėjusių fotografistų nuo
traukas.

Piknikas ir svečio 
Alekso kalba

Birželio 7 d. įvyko pikni
kas nuostabiai gražioje so
dyboje Atherton, Calif., ir 
puikiai nusiteikusioj šeimoj. 
Tai Janet ir jos vyro ad
vokato Hume rezidencijoje. 
Šių geros valios žmonių re
zidencija žavėte žavėjo pik
niko dalyvius. Plati aikštė, 
žalių gražių medžių apsup
ta, ot, kažkaip čia esant pa
sijunti, kad esi kur nors ko
kiame gražiame sode- - bei 
parke.

Tenka priminti, kad šei- 
fmininkė Janet yra lietuvai

tė* iš Bostono apylinkės, 
aukštai išmokslinta ir Law
rence, Mass., darrbščių Kė
džių dukra. Jos vyras ad
vokatas — kitatautis, bet 
puikios nuotaikos ir drau
giškumo pilnas žmogus.

Varde pikniko ruošėjų ir 
dalyvių šeimininkams dide
lis nuoširdus ačiū už puikią 
dieną jų gražioje sodyboje.

Šios malonios dienos su
eigoje dalyvavo žurnalistas 
Osvaldas Aleksa. Proga pa
sinaudojant, Ks. Karosienė 
pakvietė pikniko dalyvius į 
jaukų šeimininkų butą. Pas
kui pristatė mielą svečią pa
pasakoti iš savo patyrimų. 
Aleksa, pasveikinęs daly
vius gražia lietuvių kalba, 
sakė, kad jau greit bus 4 
mėnesiai, kai jie su Tarybų 
parodos grupe gastroliuoja 
too Ameriką ir dar iš San 
Francisco su savo gausio
mis nuotraukomis vyks į 
San Antonio ir New Or
leans miestus.

Žurnalistas Aleksa, tarp 
kitko, sakė: “Mes džiaugė
mės ir buvome dėkingi, kad 
jūs buvote su mumis tais 
sunkiais šaltojo karo me
tais.”

Apie parodą jis sakė: 
“Man labai malonu, kad 
Lietuva atstovaujama šioje 
žymioje parodoje ir esanti

antroje vietoje nuo Mask
vos. Parodos nuotraukos 
yra išrinktos iš 70 tūkstan
čių nuotraukų iš visų res
publikų?’ Iš Lietuvos, kal
bėtojas sakė, yra 40 nuo
traukų žymių fotografistų, 
kurių 20 yra gavę premijas.

Svečiui brandžią kalbą pa
baigus, buvo klausimų, j 
kuriuos jis nuoširdžiai at
sakinėjo. Pavyzdžiui, mū
sų Agotėlė Norkienė klausė, 
ar Lietuvoje šiandien ran
dasi užpuolikų bei chuliga
nų, kaip pas mus jų yra? 
Svečias atsakė: Ir Lietu
voje atsiranda kai kada, bet 
bendrai Lietuvoje nakties 
metu gali laisvai vaikščioti 
be jokios baimės.

Varde viršminimos suei
gos ruošėjų ir dalyvių di
delis padėkos žodis mielam 
svečiui Aleksai už puikią 
kalbą ir linkime jam pui
kiausios sėkmės keliauti po 
Ameriką ir sėkmingai, lai
mingai sugrįžti savo tėvy
nėn Lietuvon.
žymūs svečiai iš Lietuvos

Birželio 10 dieną atvyko 
iš Tarybų Sąjungos 14 tu
ristų bei aukštai išmokslin
tų žmonių trims dienoms: 
Jų tarpe radosi du lietu-1 
viai — maloni viešnia Jani
na Narkevičiūte, Kauno 
miesto Vykdomojo komiteto 
Pirmininko pavaduotoja, ir 
dailininkas Pranas Gudy- 
nas, tarptautinės muziejų 
tarybos tarybinio komiteto 
narys, korespondentas ir 
Lietuvos TSR Dailės mu
ziejaus direktorius.

Labai apgailėtina, kad dėl 
trumpo laiko garbingiemss 
svečiams lietuviams mažai 
kuo taip skubotai galėjome 
patarnauti. Tiesa, vienos 
dienos pavakarėje turėjome 
sueigėlę Valės Sutkienės 
bute. Keli svečiai atsilan
kė iš Tarybų nuotraukų pa
rodos ir jų tarpe žurnalis
tas Osvaldas Aleksa. O 
darbščiosios mūsų draugės 
moterys pasirūpino su už
kandžiais bei vėlyva vaka
riene.

Baigiant vaišintis, mūsų 
garbinga viešnia Janina 
Narkevičiūtė, esančių sve
čių paprašyta, pakalbėjo. 
Pasirodė, kad mūsų maloni 
viešnia yra puiki kalbėtoja.

Visų pirma mūsų san 
franciskietės labai susi
domėjo grakščios viešnios 
puikios, dailios medžiagos 
kostiumėliu, kuriuo ji bu
vo pasipuošusi. Į tai vieš
nia atsakė: “Viskas, kuo 
mes vilkime, yra mūsų Kau
no audiniai, ir mūsų Kau
no audinių šilkai jau dukart 
apdovanoti aukso medaliu.” 
Ir jis pridūrė, kad “mes tu
rime labai daug gerų speci
alistų tame darbe.”

Maloni višnia kalbėjo apie 
šiandieninius nuostabius 
Lietuvos pasiekimus ir pro
gresą. Tačiau jausmingai 
viešnia sakė, kad “tie visi 
įvairūs Lietuvos bei Tarybų 
Sąjungos pasiekimai, pro
gresas reikalavo daug daug 
darbo ir nemažų pastangų, 
ir mes šiandien turime to
kius gražius laimėjimus.”

Worcester, Mass.
Tradicinis “LAISVĖS” piknikas įvyks LIEPOS 12.d. 

^LYMPIA PARKE, So. Quinsigamond Av., Shrewsbury, 
f Šiame piknike atvažiuoja HARTFORDO LAISVĖS 
CHORAS ir visi Naujosios Anglijos lietuviai. Susitiksi

me savo senus pažįstamus, kaimynus.
Turėsime svečių iš “LAISVĖS” kolektyvo.

Rengėjai

Apie savo numylėtą Kau
ną Narkevičiūtė sakė: 
“Kaunui, kurį aš nepapras
tai myliu, pašvenčiau 20 sa
vo gyvenimo metų.”

Janina nemažai kalbėjo 
apie meną, dainas, šokius, 
bet vėl ji priminė, kad tas 
viskas reikalavo labai daug 
pastangų, kuriomis šiandien 
visa Lietuva gėrisi ir džiau
gias.

Apie medikalinį aptarna
vimą kalbėtoja sakė: pas 
mus, kai žmogus suserga, 
tai, ot, reikia tik pakelti ra
gelį, ir tuoj pribus medi- 
kališka pagalba.”

Prie to, Narkevičiūtė la
bai jausmingai pasakė po
rą eilėraščių lietuvių ir ru
sų kalba iš Čiurlionio ir Sa
lomėjos Nėries kūrybos.

Dailininkas Pranas Gudy- 
na.s labai brandžiai kalbėjo. 
Jis sakė: “Labai malonu 
pakeliauti po Ameriką.” 
Garbingas muziejų direkto
rius daugumoje kalbėjo apie 
meną ir aukštas mokyklas. 
Pav., jis sakė, kad “buvo sa
koma, kur dėsis tiek daug 
aukšto mokslo dailininkai? 
Bet pasirodo, kad mums 
dailininkų dar trūksta. Be 
dailininkų nebūtų gražių 
drabužio dalykų, sakė jis.

Taipgi dailininkas sakė: 
“Pas mus dabar per metus 
muziejuose su ruošiama 20 
parodų. Ir dabar Vilniuje 
ir Kaune yra 32 muziejai.” 
Prie to, gerbiamas svečias 
sakė: “Jūs atvažiuokite į 
Lietuvą ir patys savo aki
mis pamatysite mūsų pasie
kimus,” ir t. t.

Rusų kalba kalbėjo sve
čias Petrovas, o Ks. Karo
sienė, Osvaldas Aleksa ir 
nuotraukų parodos jaunuo
lis kalbėjo anglų kalba.

Širdingiausias ačiū vi
siems kalbėtojams.

Birželio 14 d. ankstų ry
tą palinkėjome svečiams ge
ro vėjo ir sėkmės toliau ke
liauti.

L—m a

Takoma, Wash. — Po ke
turių mėnesių streiko Con
crete Technology darbinin
kai iškovojo sutartį su al
gų pakėlimu ir darbo sąly
gų pagerinimu.

Chicago. — Illinois vals
tijoje nedarbas šiuo metu 
smarkiai pakilo. Ypač Chi
cago j e jaučiama darbo sto
ka.

Cleveland, Ohio. -- Birže
lio 27-28 dienomis čia įvyks 
nepaprasta konferencija pa
sitarimui, kaip sėkmingiau
kovoti prieš karą.

Etnografiniu požiūriu Nidos kapinės vienos įdomiausių Lietu
voje. Neringos miesto vykdomasis komitetas nutarė šiemet jas re
stauruoti. Kapinių restauravimo projektą sudaro dailininkas Eduar
das Jonušas, o pačius darbus atliks Vilniaus restauracinės dirbtu
vės.

Cliffside, N. J.
Birželio 3 dieną mirė Ka

zimieras Derenčius, sulau
kęs 79 metų. Daug metų jis 
sirgo. Buvo daug kartų 
operuotas. Mirė nuo vėžio 
galvoje.

Buvo pašarvotas Macagra 
koplyčioje, Cliffsidėje. Pa
laidotas birželio 6 d. Ma
dona kapinėse, Fort Lee, 
N. J., kur yra palaidotas jo 
brolis, miręs 1914 metais.

■ Velionis gyvas būdamas 
prašė, kad jo palaikų ne- 
vežtų į bažnyčią. Bet jis 
Amerikoje neturėjo jokių 
giminių. Per 51 metus gy
veno pas Bakūnus. Todėl 
jie rūpinosi ir jo laidotuvė
mis. Buvo pakviestas ku
nigas į koplyčią ir atliko ce
remonijas, taip pat ir ant 
kapinių. Mat, Ch. Bakū- 
nas, Bakūnų sūnus, yra la
bai religingas, ir taip no
rėjo.

Nors kai velionis sirgo, 
buvo prižiūrimas A. Bakū- 
nienė.s, bet ji negalėjo daly
vauti jo laidotuvėse, nes ji 
pati serga ir guli ligoninėje.

Koplyčioje buvo daug gė
lių nuo draugų ir Bakūnų. 
Į kapines palydėjo 6 maši
nos. Po laidotuvių palydo
vai buvo pakviesti pas Ba
kūnus pietums ir gerai pa
vaišinti.

Dabar apie velionio gy
venimo istoriją. Jis atva
žiavo į Ameriką 1911 me
tais. Visą laiką gyveno 
Cliffside, N. J. Pirmas jo 
darbas buvo cukraus dirb
tuvėje. Nemokėjo jokio 
amato. Turėjo dirbti sun
kiai ir ilgas valandas. Pas
kiausiai dirbo prie namų 
statymo. Priklausė prie 
progresyvių organ i z a c i j ų 
visą gyvenimą. Daug metų 
buvo LLD 77 kp. ir LDS 115 
kp. sekretoriumi iki mir
ties. Visada aukodavo ge
riems darbininkiškiems rei
kalams.

Kai jis sirgo ir jau gu
lėjo Nursing Home, aš nu
važiuodavau jį aplankyti. 
Jis vis klausė, kaip “Lais
vės” darbininkai, ar dar 
sveiki.

Lietuvoje Kazimieras pa
ėjo iš Suvalkijos. Buvo pen
ki broliai. Visi jau išmi
rę. Jis buvo vyriausias. 
Dar viena sesuo gyvena Lie
tuvoje.

Mums labai gaila nete
kus gero draugo. Atsisky
rė su mumis ant visados.

Jurgis Stasiukaitis

St. Petersburg, Fla.
Tapome pakviesti A. (Za- 

blackienės) ir J. Puišių į 
“Stake House” savo rūšies 
įdomų restoraną. Suvažia
vo didelis būrys jų artimų 
draugų.

Pasirodo, šiandien Anto- 
netės gimtadienis, o jos 
draugo už keleto dienų. Tad 
švenčia kartu. Palinkėjome 
jiems sulaukti dar daug sau
lėtų dienų!

Nebuvo ši sueigėlė links
ma. Per kiekvieno dalyvio 
mintis perbėgo liūdnas pri
siminimas. 'Šiandien sukan
ka 5 metai, kai mirė Pra
nas Pakalniškis. Slegia liū
desys žmoną Adelę, šeimą ir 
visus draugus, kurie jį pa
žino.

Gaila netekus dar jauno, 
tokio gabaus, talentingo 
žmogaus, kuris taip buvo 
reikalingas sparčiai augan
čioje lietuvių kolonijoje.

• *" • ”
Paulina Blaškienė, pasvei

kus iš po akies operacijos, 
vėl sunegalavo — su širdi
mi. Pasidavė į ligoninę pra
vesti tyrimus.

Dabar, grįžus į namus, 
palengva sveiksta. Turime 
viltį, kad nugalės visus sun
kumus ir vėl bus su mumis 
kartu. Linkiu ligonei lai
mingai pasveikti!

A. A.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos svarbi 

išvyka-pietūs
Tenka pasakyti visiems 

lietuviams, mylintiems pa
buvoti gamtoje, kad sekma
dienį, rugpjūčio 2 d., yra 
rengiamas LDS 6 kp. pikni
kas geriems tikslams, Jono 
Kulbio sodyboje.

Piknikas prasidės 12 vai. 
ir tęsis iki vėlyvo vakaro. 
Kviečiame visus LDS 6 kuo
pos narius ir pašalinius, se
nus ir jaunus tą dieną ne
gaminti valgių namie, bet 
atsilankyti pas mus. Būki
te mūsų svečiais, ne vien tik 
vietos lietuviai, bet ir iš ki
tų artimų miestų draugai.

Ši išvyka bus viena iš pui
kiausių.

Važiuokime visi ir visos. 
Nepamirškime pasikviesti 
kaimynus, kad ir . jie links
mai laiką praleistų ir tuo 
pačiu kartu pasi džiaugtų 
gamtos grožiu.

Daugelis turi mašinas, tai 
tikimės, kad gausime žmo
nių iš kitų artimų kolonijų, 
ypatingai iš Scrantono ir 
Wilkes-Barre. Lauksime.

Rengimo komisija

Pittsburgh, Pa.
Mirtis mažina senųjų lie

tuvių eiles, mažina jėgas 
lietuvių gyvenime. Birželio 
6 d. mirė ligoninėj Pranas 
Mekintas; palaidotas Lietu
vių draugijos kapinėse bir
želio 10 d. Velionis buvo ra
maus būdo, gyveno vienas 
savo nedideliame name; bu
vo narys LLD 87 kp., buvo 
skaitytojas “Vilnies” ir 
“Laisvės.” Niekados neat
sisakydavo nuo paramos dėl 
pažangios spaudos ir darbo. 
Lietuvoje liko žmona Ona 
ir sūnus Povilas ir daugiau 
giminių.

Birželio 8 d. mirė Juozas 
Kvedaras; birželio 10 d. pa
laidotas Šv. Marijos kapinė
se. Velionis buvo narys 
LDS 142 kp., LLD 87 kp. 
ir kitų pažangesnių draugi
jų. LDS 142 kuopoje per 
daugelį metų ėjo iždininko 
pareigas. Atsisakius iš iž
dininko vietos, už jo ilgų 
metų darbą jo pagerbimui 
buvo surengtas banketas ir 
įteikta dovana. Velionis va- 
sados dalyvaudavo pažan
giųjų susirikimuose ir pa
rengimuose.

Liūdesyje liko serganti 
žmona Elizabeth, dukterys 
Martha ir Anna, gyvenan
čios šioje apylinkėje.

Prano ir Juozo likusioms 
šeimoms reiškiu gilią užuo
jautą.

J. K. M,

Brockton, Mass.
Noriu priminti, kad mes 

mažai turime tokių “Lais
vės” skaitytojų, čia gimusių 
ir augusių, kaip Elizabeth 
Patrick - Petrukaitienė, bu
vusi montellietė, jau miru
sių George ir Barbara Gut
kauskų duktė, dabar gyve
nanti Buzzards Bay, Mass. 
“Laisvėje” gegužės 26 dieną 
atžymėjo savo motinos Bar
boros vienerių metų mirties 
sukaktį. “Laisvėje” birželio 
9 d. buvo pranešta, kad ji 
aukojo “Laisvės” paramai 
$20. Tai mums montellie- 
čiams, kurie pažinojome jos 
tėvus ir ją, malonu buvo 
apie tai skaityti.

Florence Farrar (Rupke- 
lytė), 45 m., mirė birželio 
9 d. Brockton City Hospi
tal. Ilgai sirgo vėžio liga. 
Liko mylima motina, vyras 
Lester L. Farrar, sūnus At- 
ran Lee Farrar, dvi dukte
rys — Miss Donna ir Miss 
Melody Farrar, Whitman, 
Mass., brolis Frank Rup- 
kelis ir jo šeima Pensacola, 
Fla. Jos tėvas mirė prieš 
12 metų. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Jos motina An
na Rupkelienė mirė vasario 
3-čią. Labai mylėjo skaity
ti “Vilnies” išleistus kalen
dorius ir labai džiaugės^ 
perskaičius anglų kalbu 
knygą apie Lietuvą.

Stoughton, Mass.
“Laisvės” skaitytojas Vin

cas Stulgaitis randasi God 
dard Memorial Hospitalyje 
Kokia tai netikėta viduriu, 
liga pradėjo jį kankinti 
Aplankiau. Atrodo neblogai 

Ten randasi ir mūsų mon 
tellietis “Laisvės” skaityto 
jas F. Čereška. Serga jau 
nuo seniai į koją įsimetusiu 
liga.

Linkiu abiem laiminga'* 
pasveikti.

George Shimaitis

1971 metų balandžio mene
sį ‘Laisvei” sukaks 60 metų. 
Ruoškimės šios sukakties pla
čiausiam atžymejimui.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

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

Wo are seeking men for our newly 
created

Security Guard Force. Requirements 
are a neat appearance a^d 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)

TRANSIT OPERATORS

Experienced preferred. But will 
train Excellent fringe benefits. Pct- 
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)

HOUSEWORK and Cooking.
2 Adults. 5V2 days week.

Sleep in. Call 825-0856 
Before 12 Noon.

(44-47)

AUTO MECHANICS

Wonderful Opportunity
In oldest Automobile Agency in 

Essex & Union area.
Must have ability to work accord

ing to our program. Naturally your 
ability will increase your chances 
or promotion. Apply to: Mr Sperco 

ar Mr. S. Phillippi. Vacation and 
Company benefits.

SPERCO
MOTOR COMPANY, INC.

Cadillac and Oldsmobile
491 Morris Ave., Summit, N. J.

201-273-1700
(46-48)

EXPERIENCED
COOK WANTED

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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Waterbury, Conn.
Prašome visų Connecticut valstijos ir iš toliau lie

tuvių dėmesio. Pirmas šiemet šioje apylinkėje Laisvės 
spaudos piknikąs įvyks šį sekmadienį, birželio 28 dieną. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Ruošia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopa. Vieta: Vaitonių sodyboje, 25 Roos
evelt Drive.

Tikimės svečių ne tik iš visų Connecticut valstijos 
miestų ir kaimų, bet taip pat iš Massachusetts ir iš New 
Yorko. Visi galėsite gražiai pajsivaišinti ir draugiškoje, 
kultūriškoje nuotaikoje praleisti popietę.

Rengėjai

Ilgiausių Metų!
Ona Kvedariūtė (Anna Quater), gyvenanti New Yor

ko mieste, buvo užėjus į “Laisvės” raštinę ir įteikė 74 
dolerius. Sako, kad birželio 24 d. jai sueis 74 m. amžiaus, 
ir kad už kiekvieną išgyventą metą, skiria po dolerį laik
raščiui “Laisvei.”

širdingai ačiū Onutei už jos nuoširdžią paramą, ir 
varde viso “Laisvės” kolektyvo—ILGIAUSIŲ METŲ! 
Daug sekėms gyvenime ir stiprios sveikatos.

L. K—tė

Turistines grupes į Lietuvę
Union Tours agentūra pranešė, kad jie organizuo 

ja tris turistinės grupes į Lietuvą šią vasarą. Pirmoji 
vyks liepos 23, antroji rugpjūčio 27, trečioji rugsėjo 10.

Vilniuje, su ekskursijomis į kitus miestus, grupės iš
bus 11 dienų.

Norintieji važiuoti, rašykite:
Mr. R. J. Ellyn
Union Tours
1 East 36 St.
New York, N. Y. 10016

Rep.

Ne tuo keliu darbininkai
Kas turi įvykti, kad Ame

rikoje kovos, kurios šiuo 
laiku eina, išsispręstų tei
giamai? Yra labai nepa
prasta matyti vieną jauni
mą tokiose svarbiose de
monstracijose kaip prieš 
karą...

Desėtkas kitas metų ątgal 
Amerikoje klasinės kovos 
pasireiškė teisingesne kryp
timi negu jos vyksta šiuo 
laiku. Matomai, pasikeitė. 
Viso pasaulio proletariatas 
žengė į priekį, gi Amerikos 
paliko ant vietos. O kadan
gi niekas ant vietos nesto
vi, tai ir Amerikos darbi
ninkija grįžo atgal.

O kadangi darbininkai pa
vėlavo atsireko m e n d u o t i 
kovose, tai jaunimas — ko- 
leginis jaunimas, netikėtai, 
užėmė pirmas vietas. Jau
nimą išjudino karas Vietna
me, ir jis nedvejojančiai 
pildo paš a u k i m ą. Tiesa, 
mūsų jaunimas yra įvai
raus nusistatymo elemn- 
tas, bet kuo toliau, jis 
vis kristalizuojasi. Iš visko, 
karas Vietname yra didelė 
nelaimė pietrytinei Azijai. 
Jis yra gėda Amerikai, bet 
jis padarys ir tą naudą, kad 
užgrūdins jaunimą kovoms. 
Koleginis jaunimas jau 
daug išmoko.. .

Prieškarinės demonstraci
jos Čia natūralus daly
kas: jaunimas nenori mirti 
džiunglėse, 10,000 mylių nuo 
savo namų, nuo savo kraš
to. Ar jį galima už tai 
kaltinti? Ne. Štai ką sako 
jaunimo klausimu vienas ti- 
kybininkas, būtent Richard 
Huss, iš Florida Presbyteri
an College: “Palyginant, 
mes buvom tokie vaikai. 
Mūsų mokiniai šiandien 
daugiau žino, yra suauges
ni, gilesni ne tik matema
tikoje, o ir politinėje eko
nomijoje. Jie iškalbesni, 
daugiau reikalauja ir dau
giau žada duoti. Nesibaimi
nu tų studentų, kurie stato 
klausimus, reikal avimus. 
Prisibijau tų, kurie tyli.”

Daug profesorių, kaip šis 
dvasiškis, pripažįsta, kad 
koleginis jaunimas yra sa

vo vietoje.
Ką veikia ir kokių reko

mendacijų užsipelnė mūsų 
darbininkija? Didžiulės dar
bo unijos, vadovybėje reak
cinių vadų, kurie algos gau
na į metus daugiau kaip 
$75,000 ir kelionės bei kote
lių išlaidas,'nemato reikalo 
protauti taip, kaip protauja 
liaudis, ir elgiasi priešingai 
darbininkų reikalams.

New Yorke gegužės 9, 
10, 11 dd. autoritetų užsuk
ti laivu krovimo ir sta
tybos darbininkai maršavo 
Wall Strytu ir dainavo 
“America Beautiful.” Jie 
sutiko prieškarinę demons
traciją ir ją puolė taškyti. 
Policija stebėjo ir “nematė 
reikalo kištis į darbininkų 
reikalus.”

Birželio 6 ir 7 dd. tokia 
pat tragedija įvyko St. 
Louis, Mo. Čia reakcinė 
darbininkų sąjunga puolė 
prieškarinę demonstraciją. 
Čia, kaip ir New Yorke, po
licija nematė reikalo kištis 
į “darbininkų reikalus.”

Ne taip veikdavo organi
zuoti darbininkai praeityje. 
Amerikos darbininkų kovos 
buvo aiškiai klasinės ir di
delės vertės. Tos kovos ga
vo tarptautinį pripažinimą. 
Gegužės Pirmoji, kurią 
švenčia viso pasaulio pažan
gūs žmonės, turi pradžią 
Amerikoje.

1886 metais įvyko taip 
vadinamas “Haymarket Ri
ot” prie McCormac dirbtu
vės Chicagoje. Kova ėjo už 
8 valandų darbo dieną. To
je kovoje kas tai numetė 
bombą, užmušė 7 policinin
kus ir daug sužeidė. Už 
tai liko nuteisti 8 darbinin
kų vadai pakorimui. Strei
kas buvo sužlugdytas.

1892 metais įvyko di
delis darbininkų streikas 
Carnegie plieno liejyklo
je, Homstead, Pa. Buvo 
partraukti valstijos kazo
kai ir trys šimtai Pinker- 
tono samdytų mušeikų, 11 
streikierių buvo užmušta ir 
daug sužeista.

1894 metais įvyko Pulma- 
no (pasažierinių vagonų)

| Alberto Laurinčiuko knyga 
44Juodasis Kraujas”

Mūsų kartos lietuviu bren
dimo ir viso gyvenimo lai
kotarpiu vis girdėjome pa
sakas, kad Afrika apgy
venta juodos spalvos “lau
kiniais” žmonėmis ir daž
nai net “žmogėdromis.” Tos 
pasakos buvo skleidžiamos 
ne tik tarp mūs lietuvių, bet 
visame baltųjų žmonių pa
saulyje. Gal tas nemažai 
prisidėjo prie sukėlimo 
prieš juodosios rasės žmo
nes tokios aštrios neapy
kantos pas mus Amerikoje, 
kurios baltieji amerikiečiai 
net šioje aukščiausio kultū
ros ir mokslo išsivystymo 
gadynėje negali nusikratyti. 
Mes esame daug girdėję apie 
Egiptą, buvusią galingą 
valstybę, gyvavusią virš 
trijų tūkstančių metų prieš 
mūsų erą, su aukštai išvys
tyta kultūra ir mokslais, 
bet mums neateidavo į gal
vą, kad Egiptas būtų buvęs 
Afrikoje ir kad egiptėnai 
buvo juodosios rasės žmo
nės. Mes iš Biblijos žinome, 
kad gražuolė karalienė “Šii- 
ba” atsilankė pas garsųjį 
žydų karalių Solomoną, at- 
veždama jam daug aukso ir 
kitų brangenybių dovano
mis. O juk “Šiiba” irgi bu
vo afrikietė, Ethiopijos ka
ralienė. Biblija taipgi pa
sakoja, kad ką tik gimusį 
kūdikėlį Kristų garbinti at
vyko su dovanomis trys ka
raliai. Vienas iš trijų buvo 
juodas.

Ką gi tas reiškia? Vien 
tik tą, kad jeigu buvo ka
raliai, tai buvo ir karalys
tės.

Prieš keletą dienų teko te
levizoriuje stebėti , progra
mą, rodančią archeologus 
kasinėjant žemės klodus 
daugelyje pasaulio vietų, 
ieškant pėdsakų pirmųjų 
ant mūsų planetos žmonių. 
Pėdsakų buvo rasta dauge
lyje pasaulio vietovių. Af
rikoje rasti pėdsakai skai
čiuojami iki milijono metų 
senumo. Mūsų Lietuvoje 
lietuviai archeologai, kasi
nėdami milžinkapius ir vi
sur kitur, suranda) pėdsakus 
mūsų prosenelių, gyvenusių 
Lietuvos teritorijoje prieš 
virš dviejų tūkstančių me
tų.

Daug ką būtų galima apie 
tai pasakyti, bet čia tam ne 
vieta. A. Laurinčiuko kny
gą “Juodasis Kraujas” ver
ta kiekvienam lietuviui, se
nam ir jaunam, perskaityti 
ir atidžiai pastudijuoti. Ši 
knyga gal yra pirmutinė 
lietuvių kalboje, atsklei
džianti tamsią uždangą, 
dengusią Afrikos ir dalies 
Azijos žmonių pirmuosius 
atsieki m u s kultūros ir 
mokslų srityje, ir kodėl tos 
kultūros buvo sunaikintos 
ir užmirštos ir kas buvo di
džiausi to kaltininkai.

A. Laurinčiukas, rašyda
mas šią knygą nesivadova
vo savo lakios vaizduotės 
polėkiais, bet visapusiškai 
išstudijavęs jau daugelio 

darbininkų streikas West 
Pullman, Ill., kuriam vado
vavo garsus geležinkelių 
darbininkų vadas Eugene 
V. Debs. Buvo pašaukta 
federalinė kariuomenė, ir 
streikas buvo sulaužytas. 
Pavyko. Bet tai buvo ko
vos. Tai buvo klasinis dar
bininkų supratimas ir žino
jimas kur jie stovi. Ne tur
čių, ne darbdavių pusėje, o 
su liaudimi.

Dzūkelis 

kitų rimtų tyrinėtojų atra
dimus ir pats ypatiškai ap
keliavęs skersai ir išilgai jo 
knygoje kalbamus kraštus, 
susitikęs tų kraštų žmo
nes — mokytus ir nemoky
tus, stebėdamas dabartinį 
jų gyvenimo būdą, labai 
vaizdžiai nupiešia senovę ir 
dabartį, tų kraštų tūkstant
mečių istorinius kaitalioji- 
musius ir tų laikotarpių 
žmonių kultūrinius lygius.

S. Zavis

Iš visur ir apie viską
Praėjusiais metais Aus

tralijos gyventojai (12 mili
jonų) azartiniams žaidi
mams išleido 737 milijonus 
svaru, v

Gydytojai ir statistikai 
pastebėjo, kad daugiausia 
vaikų gimsta auštant, 4-7 v.

Apsivilkęsnuo karščio ap
saugantį kostiumą, sukurtą 
TSRS ir Bulgarijos moksli
ninkų, gali įeiti į aukšta
krosnę ir dirbti ten dvi va
landas, nors spirgintų 200 
laipsnių karštis. Naujasis 
kostiumas 5 kartus lengves
nis už anksčiau sukurtus. 
Jame yra deguonies rezer
vuaras.

Oficialiais1Vakarų Vokie- 
tijos statybos ministerijos 
duomenimis, šalyje tokia 
padėtis:

500 tūkstančių asmenų 
gyvena lūšnose, kurias rei
kia nuversti;

250 tūkstančių šeimų ne
turi savo butų, gyvena kaip 
subnuomininkai;

750 tūkstančių butų yra 
perpildyti (pagal privalo
mas normas);

12 milijonų butų yra -vi
siškai pasenę. Pusė jų netu
ri vonių.

Mūsų šalies vandenyse 
yra apie 350 rūšių žuvų. 
Pietų Amerikoj, Amazonės 
upėje, yra trys tūkstančiai 
žuvų. Tarp jų paminėtina 
žuvis “piaruru”: būna be
veik penkių metrų ilgio ir 
sveria apie 50 kilogramų.

Montrealio gyventojui 
Ernestui Kausinė neseniai 
sukako 97 metai. Paklaus
tas, kokia ilgo amžiaus pa
slaptis, atsakė: “Niekada 
gyvenime nesu gėręs pieno. 
Jis man šleikštus.” Nuo 
1889 metų Kausinė turi nuo
savą pieninę...

Kai Ramonui Aivarui, pi
nigų padirbėjui iš Bogotos, 
teisme buvo suteiktas pas
kutinis žodis, jis pasakė:

— Aš •• norėjau tapti tik 
padoriu žmogumi. Bet, ne
laimei, šiuo darbu susižavė
jau ir isigeidžiau tapti.-. 
Rockefelleriu.

Kopenhagoje, didžiu Įėję 
delikatesų parduotuvėje, pa
sirodė užrašas: “Mūsų par
duotuvės kilentas yra kara
lius.” Sekančią dieną kon
kuruojanti parduotuvė pa
kabino tokią iškabą: “Mū
sų parduotuvėje klientas yra 
karalius.”

Prieš šešerius metus vie
no Austrijos miesto gyven
tojai prisiminė kadaise po- 
puliarišką maratoną. Ėjikai 
turi eiti tol, kol parkris. 
Varžybose dalyvavo 595 
žmonės.

Atsisveikinsime, pagerbsime
Graži, kultūringa bus popietė Laisvės salėje šešta 

dienį, birželio 27* dieną. Du gražūs, garbingi supuolimai 
Po šešerių metų gyvenimo ir darbavimosi Jungtinėse 
Tautose, grįžta į tėvynę Lietuvą Irena ir Levas Vladimi- 
rovai. Daugelis daugelis Amerikos lietuvių šiuos puikius, 
malonius žmones gerai pažįsta. Atsisveikinsime su jais, 
išlydėsime juos.

Tuo tarpu mūų miela veikėja Stefanija Sasna švęs 
savo 75-ąjį gimtadienį. Ta garbinga proga pasveikinsime 
ją, pagrėbsime ją, padainuosime jai “Ilgiausių metų.”

Visiems salės durys bus atdaros, visi nuoširdžiau
siai kviečiami gražiai praleisti popietę. Susirinksime 3 
valandą po pietų. Programa baigsis dar su šviesa.

Laisvės kolektyvas

MIESTE PASIDAIRIUS
j Majoras Lindsay reika
lauja iš federalinės valdžios 
dar 5 milijonų dolerių jau
nimo programai. Šios pro
gramos tikslas suteikti kuo 
daugiausia vasarinių darbų 
moksleiviams, kurie nori 
per vasarą padirbėti.

Statybos darbuose plačiai 
naudojamas skystas “asbes
tas.” Pasirodo, kad jis la
bai pavojingas sveikatai ne 
tik darbininkams, bet ir vi
siems mums. Todėl majoras 
įsakė to skysčio purkštimui 
nebenaudoti.

Ką daryti, kad nepakan
kamai jaunų vyrų nori bū
ti policininkais? Mat, poli
cininko karjera neturi ka
žin kokios ateities. Todėl 
yra sumanymas, kad polici
ninko darbas nebūtų viso 
gyvenimo darbu. Reikia jį 
padalyti į periodus. Atitar
navęs keletą metų žmogus 
gali jį pamesti ir susirasti 
geresnį užsiėmimą.

Manoma, kad toks polici
ninkų rekrutavimo planas 
patrauktų daugiau j a u n ų 
vyrų. ■■ v

Pasirodo, kad mieste šim-. 
tai nusikaltėlių vaikštinėja 
laisvi, nes policija nespėja 
juos suareštuoti ir pastaty
ti prieš teismą. Sakoma, 
kad per pastaruosius 10 
metų taip yra nuo baus
mės išsisukusių 177,000 nu
sikaltėlių.

Raudonasis Kryžius prašo 
žmonių paaukoti gerų šiltų 
drabužių dėl Perų respubli
kos žmonių, labai skaudžiai 
nukentėjusių nuo žemės dre
bėjimo.

Harleme planuojamas di
delis namų projektas. Pa
gal jį trumpiausioje ateity-j 
je turėtų būti pastatyta 10,-1 
500 naujų butų.

Kai pereitą ketvirtadienį 
gaisragesiai gesino gaisrą 
Greenwich Village, kažkas 
metė bombą, kuri sprogda
ma sužeidė vieną gaisrage- 
sį. Policija ieško kaltinin
ko.

Ketvirtadienį So. Ozone 
Park viename parke apsi- 
šaudė dvi jaunuolių grupės. 
Trys vaikai ir viena mote
riškė sužeisti. Dar gerai, 
kad nepavojingai.

Long Island katalikų baž
nyčios vyskupas Walter P. 
Kelluenberg išleido griežtą 
įsakymą gydytojams, slau
gėms ir kitiems medicini
niams darbuotojams. Jiems 
draudžia daryti abortus. 
Kurie bus sugauti tokias 
operacijas darant, bus pra
keikti ir išmesti iš katalikų 
bažnyčios!

Manoma, kad daugelis gy

dytojų nusispiaus ant šio 
įsakymo. Jie verčiau pasi
trauks iš katalikų bažny
čios.

Klaidos pataisymas 
dėl kandidatų

Pereitame “Laisves” nu
meryje Piliečio straipsnyje 
apie nominacijas demokra
tų partijoje kalbama apie 
keturis kandidatus į guber
natoriaus postą. O tai klai
da.

Gubernatoriaus vietai yra 
vyriausi du kandidatai — 
Arthur Goldberg ir Howard 
J. Samuels.

Senatoriaus vietai taipgi 
du—Paul O’Dwyer ir Rich
ard L. Ottinger.

Nominacijos-balsa v i m a i 
birželio 23 d. Juose gali da
lyvauti tik užsiregistravę 
demokratai.

Rep.

OSCEOLA MILLS, PA.

Mirus

Valiui Juškevičiui
(William Yuskovic)

Mes, Walterio ir Amelijos Yuskovic draugai 
reiškiame užuojautą jiems netekus mylimo tėve- 
lio-uošvio. Taipgi kitiems šeimos nariams ir gi
minėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Jonas Siurba 
P. N. Ventai
V. V. Bunkai
W. B. Keršuliai 
E. Jeskevičiūtė 
Amelia Young 
Bill Malin
L. Kavaliauskaitė 
J. Weiss

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas

BBS B B B

PRANAS BUKŠNYS
Mirė birželio 25, 1960

Jau dešimt metelių kaip nėra brangaus PranyČio, 
mano vyro, Albertuko tėvelio. Nei nepastebėjome 
kaip prabėgo tiek daug liūdnų metelių. Pranytis ilsisi 
Cypress Hills kapinėse, kur mano ir sūnaus pramintas 
takelis, kur visą amžių mūsų mylimas ilsės. Ta brangi 
žemelė gėlėmis ir liūdnomis ašarėlėmis aplieta.

Vera Bukšnienė, žmona
Albertas Bukšnys ir jo šeima

Parengimų Kalendorius > 
Liepos 5 d.

Aidiečių išleistuvės į Ta
rybų Lietuvą. Bus pietū^ 
ir dainų programa. Pra
džia 1 vai. “Laisvės” sale
le, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Įžanga priei
nama.

Munichas, Vakarų Vokie
tija. — Naciniai vandalai, 
nakties metu įsibrovė sina
gogom sunaikino ir visaip 
suteršė žydų religines re
likvijas.

Washingtonas. — Policija 
areštavo 17 prieškarinių 
kovotojų ir episkopalų ku
nigą Boydą mišias už taiką 
laikant Pentagono pastate.

Washingtonas.— Senato
rius Hatfield pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos ir Izra
elis turi pripažinti palesti
niečiams padarytą skriau* 
dą net 1948 m., kai kūrėsi 
Izraelio valstybės. *

Trenton, N. J. — Kai pro
to ligoninėje buvo bepročio 
nužudytas tarnautojas, su
streikavo kiti tarnautojai, 
reikalaudami geresnės ap
saugos. Tuomet ligoninės 
direktorius dr. Weinberg 
suspendavo 23 streikierius.

Washinglonas. — Gyny
bos departamentas teigia, 
kad šiuo metu Kambodijoje 
yra “apie 10,000” ameri
kiečių kareivių. Nixonas 
žada juos ištraukti iki bir
želio 30 d.

Anna Quater 
A. L Bimbai 
L Mizarienė 
J. A. Babarskai 
J. Grybas
R. H. Feiferiai 
P. N. Bukniai
S. Vetchkis
P. M. šolomskas

*




