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Nori atgaivinti lavoną 
Mirė kankiniu gynėjas 
Thieu neleis trauktis 
Atnešė šaliai terorą

J. Gašlūnas

Dipuko Aloyso Barono 
rašytoje knygoje “Išdžiūvusi 
lanka” telpa vienas trumpas 
apsakymas apie “pančių viji
ką”, kuris Amerikoje gyven
damas laisvą laiką sunaudoja 
pančius bevydamas, kaip jis 
darė Lietuvoje gyvendamas.

4 Jis gerai žino, kad tie pan
čiai čia niekam nereikalingi, 
btt, prisimena jam pančius ve
jant senoji Lietuva, kurios ir 
dabar ilgėjosi. Naujoji Lie
tuva, pramoniniai ir kultūri
niai aukštai iškilusi Lietuva 
jam visai svetima. Jis vis te- 
besvajoja apie šiaudiniu stogu 
dengtą bakūžę, apie vyžų pi- 
nimą, pančių sukimą.

Autorius pastebi, kad ir 
“dukra paliko- pančių vijiką, 
nes nemokam suprasti gyveni
mo ritmą”.

Pasakyta teisingai, kad “ne
mokam suprasti gyvenimo rit
mą”, visai nesuprantame nau
jos Lietuvos, norime atgaivin
ti “praeities lavoną”.

Tai “vaduotojų” filosofija 
— atsteigti smetoninę Lietu
vą, kuri yra tik “praeities la
vonas”. “Vaduotojai” kasdien 
veja pantį, kuriuo norėtų da- 
bortinę Lietuvą supančioti ir 

grąžinti i pančių ir vyžų 
gadynę.

Bet istorijos jie nepajėgs 
grąžinti. Jie gali vyti pančius, 
o gyvenimas eina savu keliu. 
“Nuolatinis stiprybės sėmimas 
iš praeities yra gėrimas iš 
tuščio”, rašo A. Baronas.

ir Vanzetti, 
elektros kė-

po to para-

Mirė kadaise pagarsėjęs ad
vokatas Herbert B. Ehrmann, 
išgyvenęs 77 metus amžiaus. 
Jis kartu su advokatu Wm. G. 
Thompsonu 1925 metais gynė 
kankinius Sacco 
kurie vėliau buvo 
d ė ję sudeginti.

H. B. Ehrmann 
šė knygą “The Untried Case”, 
kurioje nurodoma, kad Sacco 
ir Vanzetti buvo nužudyti už 
revoliucinių idėjų propogavi- 
mą. Buvo neteisingai jiems 
prikergtas batų dirbtuvės api
plėšimas ir sargo nužudymas.
| Knygoje nurodoma, kad tą 
apiplėšimą ir žmogžudystę ti
arai papildė -pagarsėjusi Joe 
Morellio gengė. Nužudyti ko
votojai už šviesesnę ateitį, o 
gengsteriai pasiliko ir toliau 
siautėti.

Paryžiaus dienraštis “Le 
Monde” 'įtikinančiai rašo, kad 
Saigono prezidentas Thieu ne
leis amerikiečiams trauktis iš 
Indokinijos dar “keletą me
tų”, nes viso karo “našta gula 
ant amerikiečių”, sako Thieu.

Thieu gerai žino, kad taip 
greit, kaip tik amerikiečiai 
pasitrauktų iš Indokinijos, 
Pietų Vietnamo, Laoso ir 
Kambodijos valdžios, Ameri
kos ginklais ir militarinėmis 
jėgomis pastatytos ir palaiko
mos, susmuktų kaip supuvu
sios lepšės.
i Prez. Nixonas gali plepėti 
apie pasitraukimą iš Kambo- 

<lijos ir mažinimą amerikiečių 
jėgų Pietų Vietname, bet jis

(Tąsa 6-me puslapyje)

Mirė pirmasis Indonezijos 
prezidentas Sukamo

Kosyginas ir Thantas tarėsi 
Indokinijos karo klausimu

Jakarta, Indonezija.— Li
goninėje mirė buvęs Indo
nezijos prezidentas Sukar
no, kuris paprastai skai
tomas Indonezijos tėvu, nes 
jis buvo pirmasis preziden
tas.

Nuo pat nepriklausomy
bės laimėjimo iki 1966 metų 
Sukamo šaliai vadovavo. 
Tai buvo liaudies mylimas, 
populiarus, pažangių min
čių žmogus. Turėjo jis di-

13 unijų sudarė komitetą 
prieš karą Indokinijoje

Washingtonas. — 13 na-® 
cionalinių unijų su keletu 
milijonų narių sudarė ko
mitetą kovai prieš karą In
dokinijoje. Tai bus “nacio
nalinis darbininkų komite
tas baigti karui Indokinijo
je.”

Komiteto vadovas, Tarp
tautinės Chemikalų Darbi
ninkų Unijos prezidentas T. 
A. Boyle pasakė, kad Nixo- 
no pasiūlymą nekovoti už 
aukštesnes algas darbinin
kai negalį priimti,

“Prez. Nixonas gavo 100 
proc. pakelti algą. Kongres- 
manai gavo 41 proc. pakelti 
algas,” sako Boyle. Bet jie 
ragina darbininkus pasi
aukoti karo reikalams. 
Darbininkai reikalauja ka
rą baigti.

Keturi nauji šventieji
Vatikanas. — Popiežius 

Paulius surado keturis kan
kinius už krikščionybę ir 
paskelbė juos šventaisiais.

Vienas naujų šventųjų — 
Nikola Tavolic iš Dalmati
jos, Jugoslavijos provinci
jos. Du prancūzai Deodatus 
ir Pierre, italas Stefano pa
skelbti šventaisiais, prieš 
600 metų Palestinoje buvo 
sudeginti už krikščionybės 
skelbimą.

Protestuoja prieš 
sugedusį maistą

Miami, Fla. — Tūkstan
čiai maisto pirkėjų, dau
giausia negrų, išėjo į pro
testo demonstraciją ir su
darė piketus prie didžiųjų 
maisto krautuvių. Policija 
puldinėja piketus, areštavo 
150 žmonių.

Maisto pirkėjai skundžia
si, kad negrais apgyventa
me rajone sugedusi mėsa 
pardavinėjama, kurią vals
tijos agrikultūros departa
mento agentai pripažino, 
kaip negalimą naudoti.

Lowell, Mass.—Sustreika
vo daugiau kaip 300 miesto 
darbininkų, nep a i s y d a m i 
teismo draudimo. Nestrei
kuoja tik policistai ir gais- 
ragesiai.

dėlių gabumų vadovauti ša
liai.

1966 metais militaristai 
ir kiti reakcionieriai, dabar
tinio prezidento Suharto va
dovaujami, Amerikos pade
dami, nuvertė demokratinę 
valdžią ir įsteigė diktatūrą. 
Sukamo buvo nuo to laiko 
po namų areštu. Militaris
tai išžudė šimtus tūkstan
čiu komunistu, c v

TSRS ir Švedijos 
santykiai gerėja

Stockholmas. — Švedijos 
premjeras Palme ruošiasi 
aplankyti Tarybų Sąjungą, 
kur jis iškilmingai bus pri
imtas. Jis ten turės pa
sitarimą dėl prekybos padi
dinimo.

Tarp 1959 ir 1969 metų 
TSRS ir Švedijos prekyba 
pakilo 130 proc. Diploma
tiniai santykiai tarp abiejų 
šalių dabar taipgi pagerėjo..

Graikija pasitraukė
Geneva, Šveicarija.—Jųngt. 

Tautų Tarptautinė Darbo 
Organizacija priėmė rezo
liuciją prieš terorą Graiki
joje. Rezoliucija ragina 
Graikijos fašistinę valdžią 
sulaikyti politinių kalinių 
kankinimą ir pritaikyti 
jiems amnestiją.

Atsisakydama pildyti re
zoliucijos reikalavimus, 
Graikijos valdžia nusitarė 
visai pasitraukti iš Tarp
tautinės Darbo Organizaci
jos.

Politinius kalinius 
kankina iki mirties

Jungtinėse Tautose yra 
raportas apie politinių kali
nių kankinimą iki mirties 
Pietų Afrikos respublikoje, 
kurią baltieji rasistai valdo.

i Pietų Afrikos žurnalistė 
Mary Benson surinko daug 
tuo klausimu davinių. Jos 
raporte skelbiama, kad tarp 
1963 ir 1968 m. 8 kaliniai 
buvo iki mirties nukankinti, 
1969 m.—7 nukankinti.

Montreal, Kanada.—Areš
tuoti 8 žmonės, kaltinami 
bombų padėliojimu. Jie skai
tomi prancūzų nacionalis
tais, kovojančiais už nepri
klausomybę Quebeko pro
vincijai, kurios dauguma 
gyventojų — prancūzų kil
mės.

Buenos Aires, Argentina.— 
Ištikusioje vaistų gamybos 
eksplozijoje 4 darbininkai 
žuvo, 12 sunkiai sužeidė.

150,000 japonų demonstravo 
prieš JAV-Japonijos sutartį

Tokijas. — Apskaičiuoja-0 7 
ma, kad Japonijos miestuo
se birželio 21 d. demonstra
vo daugiau kaip 150,000. 
žmonių, daugiausia jauni
mo. Buvo tikėtasi dar di
desnių demonstracijų, bet 
tą dieną smarkus lietus pa
kenkė demonstracijoms.

Demonstrantai reikalavo 
panaikinti Amerikos-Japo- 
nijos saugumo sutartį, kuri 
dabar automatiškai prailgi
nama, jei iš abiejų pusių ne
bus pasipriešinta.

Kai kur policija puolė de
monstrantus, areštavo 154 
žmones. Demonst racijas 
ruošė socialistai ir komunis
tai, darbo unijos parėmė. •

Eilinių unijistų konferencija
■ Chicago. — Birželio 27 ir®' 

28 dienomis Packinghouse 
Labor - Community Centre 
įvyks nacionalinės veiklos 
konferencija. Manoma, jo
je dalyvaus daugiau kaip 
600 unijų delegatų. Šau
kia ją darbo unijų eilinių 
narių komitetas.

Konferencijos šaukėjai 
skelbia, kad jojp bus svars
toma, kaip ' apginti darbo 
unijas nuo valdžios ir kor
poracijų puolimų; ginti de
rybų ir streikų iteises; ginti 
negrų ir kitų mažumų tei
ses; sutvirtinti eilinių na
rių jėgą ir t. t.

Šaukėjai tikisi delegatų iš 
visų unijų. Konferencijoje 
bus nemažai kasyklose už
muštų mainierių našlių.

Konservator. Heath-naujas 
Anglijos premjeras

Londonas. — Parlamenti-0 
nius rinkimus laimėjo kon
servatorių partija visai ne
tikėtai, nes beveik visa 
spauda pranašavo, kad Dar
bo Partija tikrai išeis lai
mėtoja.

Pasirodė^ kad .rinkimuose 
gera dalis darbiečių . visai 
nedalyvavo.; Kita pralaimė
jimo priėžaštis: Moterys 
daugumoje pasisuko link 
konservatorių todėl, kad 
;pr a g y v e n i m o reikmenys 
smarkiai/: pakilo. Daugelis 
buvo nusivylę premjero 
Wilsono politiką; ypač koo
peravimu su Amerikos kari
ne politika.

Konservątorių vadovas 
Edward Heath patapo nau
ju premjeru. Jis sudarė 
valdžios kabinetą iš 18 sa
vo partijos žtnonių. Mano
ma, kad jis dar glaudžiau 
kooperuos su Jungtinėmis 
Valstijomis.

New Delhis. — Daugiau 
kaip 100,000 Indijos darbi
ninkų išėjo 24 valandų-streL 
kajl, protęstųodami prieš 
reakcionierių nužudymą ko
munistų deputato Desai.

Liaudies Kongresas 
Filipinuose

Manila. —Filipinų studen
tai, darbininkai ir mažieji 
farmeriai susitarė veikti 
bendromis j ėgomis prieš 
JAV imperializmą. Jie su
kūrė Liaudies Kongresą ir 
dabar jo vardu organizuoja 
demonstracijas ir kitokias 
kovas.

Kongresas reikalauja, kad 
Filipinai išs i 1 a i s v i n t ų iš 
amerikinės įtakos ir patap
tų tikrai nacionaline-demo- 
kratine respublika.

Dr. L. Paulingas gavo 
Lenino Taikos premiją Simls
Washingtonas. — Dr. Li

nus C. Pauling buvo apdo
vanotas Lenino Taikos pre
mija ir $27,500 pinigais už 
pasidarbavimą taikai.

Jis 1954 metais buvo ga: 
vę.'s Nobelio premiją už nau
jus išradimus chemijoje ir 
1962 m. Nobelio Taikos pre
miją.

Berlyną. — Rytų Vokieti
jos sargyba privertė nusi
leisti Pietų Vokietijos lėk
tuvą, kuris buvo nelegaliai 
įskridęs į Rytų Vokietijos 
teritoriją 38 mylias.

Istanbul.-Turkijos armijos 
tankai ir kariai patruliuoja 
šį miestą ir industrinį Ko- 
caelio miestą, kuriuose pa
skelbtas karo stovis prieš 
kovojančius 50,000 darbi
ninkų. Trys darb i n i n k a i 
užmušti, daugiau kaip 20 0 
sužeista. Darbininkai gina 
darbo unijų teises, kurias 
valdžia ir darbdaviai nori 
pažaboti.

EXTRA
Washingtonas. — Senatas 

81 balsu prieš 10 atšaukė 
1964 metais priimtą taip va
dinamą Tonkin rezoliuciją, 
kuri suteikė galią preziden
tui Johnsonui pasiųsti mil
žinišką Amerikos armiją į 
Pietų Vietnamą. Bet šis at
šaukimas nepaliečia dabar 
prezidento Nixono vedamo 
karo Indokinijoje.

Jau atvirai kalbama, kad 
dėl paaštrėjusių mūšių 
Kambodijoje neįmanoma 
bus išpildyti prez. Nixono 
pažadą iš ten su birželio 30 
diena ištraukti visą Ameri
kos armiją.

Maskva. — TSRS premje
ras Kosyginas ir Jungtinių 
Tautu generalinis sekreto
rius Thantas tarėsi Indoki- 
nijos ir Vidurio Rytų karo 
klausimu. Savo kalbose abu 
kartu pasmerkė karą Indo
kinijoje ir Izraelio agresiją.

U Thantas pasakė, kad 
Vietnamo karas yra “vienas 
barbariškiausių karų istori-

Lotynų Amerik. darbininkai 
prieš Amerikos monopolijas

Karakas, Venezuela. —ra—------------------------------
Antrasis Lotnyų Amerikos 
Transportacijos Darbininkų 
Kongresas priėmė rezoliuci
ją, smerkiančią Jungtinių 
Valstijų monopolijas.

Delegatai dalyvavo beveik 
iš visų Lotynų Amerikos

Todėl kongreso *pa-
; yra kartu ir di

džiulės daugumos Lotynų 
Amerikos darbininkų bal
sas. ;

Kongresas atsišaukė į vi
sus Lotynų Amerikos dar
bininkus, kviesdamas palai
kyti darbo unijų vienybę ir 
kovoti prieš svetimšalių mo
nopolijas.

Brazilijos kaliniai 
turi kankinių žymes
Alžyras. — Čia atvešti 40 

Brazilijos kalinių, iškeistų 
ant Vakarų Vokietijos kid- 
napinto ambasadoriaus, tu
ri kankinimo ženklus.

Viena kalinė buvo pada
ryta invalidė, o jos vyras 
sušaudytas. Kaliniai sako, 
kad juos kankino elektros 
ir vandeniniais prietaisais, 
lazdomis daužydavo.

Brazilijos kalėjimuose da
bar yra apie 15,000 politi
nių kalinių.

Nedarbas Kanadoje
Ottawa. — Kanadoje bu

vo truputį sumažėjęs ne
darbas balandžio mėn., bet 
gegužės menesį pakilo iki 
6.2 proc. visos darbo jėgos.

Šiuo metu Kanadoje už 
algą dirbančiųjų yra 7,952,- 
000.

Franklin, Pa. — Amalie 
Oil Co. firmoje ištikus 
sprogimui 4 darbininkai už
mušti.

Crescent City, III. — Čia 
įvyko 15' aliejaus vagonų 
traukinyje sprogimas. Su
žeidė 66 žmones, daug nuo
stolių padarė miesteliui.

Quito.—Ekvadoriaus pre
zidentas Valesco Ibarra pa
siskelbė diktatorium tikslu 
nugalėti šalyje ekonominį ir 
politinį chaosą, sulaikyti 
studentų kovas ir tt. 

joje.” Jis priminė, kad jis 
esąs įsitikinęs Tarybų Są
jungos vyriausybės pastan
gomis užtikrinti taiką Vi
durio Rytuose su JT Saugu
mo Tarybos kooperavimu.

Kosyginas pabrėžė, kad 
Jungtinės Tautos yra “vie
na svarbių priemonių nau
jam pasauliniam karui iš
vengti.”

Kaliniai buvo sukilę
Bordentown, N. J. — Re- 

formatorijos kalėjime buvo 
sukilę 350 kalinių. Sukilimo 
metu apdaužyti baldai, pa
daryta nemažai nuostolių. 
Už kiek laiko jie nusira
mino, kai pažadėta svarsty
ti jų reikalavimus.

Svarbiausi kalinių reika
lavimai : geresnio maisto, 
mažiau cenzūros dėl skaity
mo, daugiau filmų iš žmo- ‘ 
nių gyvenimo, nupiginti ka
lėjime perkamus dalykus it.

18 metų jaunuoliai 
galės balsuoti

1 Washingtonas. — Prezįd.;,, 
Nixonas pasirašė Kongreso' 
priimtą bilių, kuris suteikia 
balsavimo teisę nuo 18 me
tų jaunuoliams. Pirmiau 
tik nuo 21 metų amžiaus ga
lėjo balsuoti.

Pasirašydamas Kongreso 
tarimą, prez. Nixonas kar
tu priminė, kad teismai tu
rės spręsti, ar šis įstatymas 
yra konstitucinis, kadangi 
konstituciniai jis buvo pri
imtas.

Apskaičiuojama, kad se
kamuose prezidentiniuose 
rinkimuose galės balsuoti 11 
milijonų jaunuolių, kurie 
pirmiau neturėjo teisės rin
kimuose dalyvauti. Įstaty
mas įeis galion 1971 metų 
sausio 1 d.

Poetas ragina ginti 
“laisvės likučius”

Maskva. — Garsusis tary
binis poetas J. Yevtušenko 
parašė poemą, kurioje pa
tarta amerikiečiams ginti 
savo “laisvės liekanas.”

Yevtušenkos poema tilpo 
TSRS žurnale “Sovietskaja 
Kultūra.”

Danang, P. Vietnamas. — 
Karo teismas nuteisė 21- 
erių metų amerikietį mari
ną Schwartz už paskerdimą 
16 vietnamiečių moterų ir 
vaikų. Jis gavo viso am
žiaus kalėjimą, bet nuo
sprendį gali apeliuoti.
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Indonezijos "levas
KAIP musų Jungtinių Valstijų “tėvu” yra laikomas 

Jurgis Washingtonas, taip Sukamo su 110,000,000 gy
ventojų Indonezijos. Jis mirė birželio 21 dieną ir tapo 
palaidotas su visomis valstybinėmis apeigomis. Ta mili- 
taristų klika, kuri šiandien tą Indoneziją valdo, neiš-; 
drįso jam tos pagarbos nesuteikti. Į šermenis suplaukė' 
desėtkai tūkstančių paprastų žmonelių paskutinį kartą 
atsisveikinti su savo vadu.

Sukamo karjera buvo ilga ir kovinga. Dar jaunutis 
būdamas jis įsitraukė į kovą prieš holandus, kurie tu
rėjo Indoneziją pavergę. Kova buvo sunki ir aštri. Daug 
kartų jis buvo kalinamas, bet kiekvienas įkalinimas tiktai 
dar aukščiau jo vardą iškėlė Indonezijos žmonių akyse ir 
širdyse. Kai pagaliau 1949 metais holandai buvo nugalėti 
ir Indonezija tapo nepriklausoma, Sukamo tapo jos pre
zidentu, ir juo buvo iki 1965 metų, kai jį ir jo vyriausybę 
nuvertė militaristai su generolu Suharto priešakyje.

Sukamo silpnybė ir tragedija buvo tame, kad jis per
daug pasitikėjo savimi ir savo populiarumu. Jis nenuma
tė ir nesuprato iš reakcijos pusės pavojaus. O tas pavo
jus parėjo ne tik iš vidaus, bet ir iš lauko. Jo vadovau
jamos šalies laikymasis bešališkai tarp kapitalistinio ir 
socialistinio pasaulių buvo nepakenčiamas imperialisti
niam frontui. Namie jis leido įsigalėti militaristų gru
pei, parsidavusiai užsienio reakcijai, kuri tiktai laukė 
progos su juo susidoroti.

Kaip žinia, militaristai, nuvertę Sukamo, tą šalį 
paskandino liaudies kraujo jūroje. Istorija dar nebuvo 
mačiusi tokios baisios nekaltų žmonių skerdynės, kokią 
pergyveno Indonezija. O pats Sukamo buvo padėtas 
po “namų areštu” ir mirė tokioje nevalioje. Netenka abe
joti, kad militaristai labai džiaugiasi pagaliau šiuo vadu 
nusikratę ant visados.

Sukamo suvaidino svarbų vaidmenį ilgoje Azijos 
žmonių kovoje už šviesesnį rytojų.

11 milijonui naujų balsuotojų
Kongresas priėmė‘ir prezidentas pasirašė įstatymą, 

kuris suteikia tiek vietiniuose, tiek federaliniuoše rinki
muose 18-mečiams piliečiams balsavimo teisę. Dabar gali 
balsuoti tiktai sulaukę 21 metus amžiaus. Tai reiškia, 
kad turėtumėm susilaukti daugiau kaip 11 milijonų nau
jų balsuotojų.

Deja, dar ne dabar ir dar ne šiandien. Daug kas 
mano, kad šis įstatymas pažeidžia Konstituciją. Pats 
prezidentas, pasirašydamas įstatymą, pasakė, kad jis 
laiko jį priešingu Konstitucijai, ir tuojau įsakė jį per
leisti per teismo šerengą. Jeigu Aukščiausiasis Teismas 
pripažintų, kad jis nesulaužo konstitucijos, tai įstaty
mas įeitų galion dar prieš 1972 metų prezidentinius rin
kimus. Bet labai abejotina. Manoma, kad teismas jį at
mes. Tada reikės pataisyti Konstituciją. O Konstituci
jos pataisymas yra ilgas, keleto metų procesas.

Taigi, mūsų jauni žmonės, kurie labai norėtų da
lyvauti rinkimuose, kad galėtų jais siekti savo tikslų, 
panaudoti juos įvedimui į šalies gyvenimą taip reika
lingų pakeitimų, gali būti skaudžiai suvilti.

Žinoma, Kongresą reikia pasveikinti už šio labai 
reikalingo ir garbingo įstatymo priėmimą.

Dabar jau ir akliausias !
gali matyti

l

KASDIEN į pasaulį eina žinios iš Kambodijos apie 
ten verdančius kruvinus mūšius. Visoje šalyje siautėja 
.civilinis karas. Kambodijos liaudis, matyt, ųepasiduoda 
militarinei klikai ir įsiveržėliams. Tose žiniose, žinoma, 
kalbama, kad šiauriniai vietnamiečiai atėjo į Kambodiją 
ir kariauja, bet tai gryniausias melas. Kambodijos liau
dis priešinasi.

Šis civilinis karas Kambodijoje yra mūsų vyriau
sybės politikos vaisius. Kad taip bus, tai buvo aišku, 
kai prezidentas Nixonas pasiuntė Amerikos armiją į 
Kambodiją. Mes sakėme, visi karo priešai sakė, kad tas 
žygis reiškia Vietnamo karo išplėtimą ir paaštrinimą.

Dabar turėtų būti aišku ir tiems, kurie aklai pasiti
kėjo prezidentu, kad jis tuo žygiu iš tikrųjų siekia su
trumpinti karą, kad jie buvo suvilti ir apgauti.

Smerkia užpuolimą ant 
“Daily World”

Tel Avivas. — Izraelio 
Kompartija savo organe 
“Zohadereka Aittihad” pa
smerkė New Yorko žydų 
gynybos sąjungos narių už- 

‘puoli’mą ant “Daily World.”

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Birželio 3 d. apie 40 naci
onalistų žydų įsiveržė į pa
žangaus dienraščio “Daily 
World” raštinę, apsiginkla
vę lazdomis. Jie grasino 
dienraščio vedėjams, kam 
nepritaria Izraelio agresijai 
prieš arabus. Tik pamatę 
atvykstant policijai jie išsi
nešdino.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
JUOS TIK REIKĖTŲ 
NUOŠIRDŽIAI 
PASVEIKINTI

Menevikiškų veiksnių įžy
musis orakulas P. Stravins
kas plaka kailį net trims 
taip vad i n a m i e m s smar
kiems veiksniams, būtent, 
Nemickui, Vaitekūnui ir 
Bieliukui. Pasirodo, kad 
jiems buvo pavesta pakeis
ti Vliko statutą, bet jie, sa
ko Stravinskas, taip jį pa
keitė, jog iš jo beliko “pla
nas Vliką panaikinti,”

Mums atrodo, kad Stra
vinskas yra be jokio reikalo 
išsigandęs. Tie vyrai to ne
siekia. Ohl, jegiu jie iš ti
krųjų siūlytų Vliką panai
kinti, tai juos reikėtų nuo
širdžiausiai pas v e i k i n t i. 
Nes juk Vlikas yra papras
tas raketas nenorintiem ar
ba nepajėgiantiems rimtai 
pagalvoti Amerikos lietu
viams apgaudinėti.

Gauna pylos ir Vliko ta
ryba. Savo straipsnį (“N.,” 
birž. 18 d.) Stravinskas bai
gia tokiu pagrūmojimu: 
“Ji ypač gi atsako už jos 
parinktų rimtam darbui 
asmenų klaidas ir piktos va
lios darbus, už jų kėslus ir 
planus Vliką likviduoti.”

KOVA SU SOCIALISTI
NĖS NUOSAVYBĖS 
GROBSTYTOJAIS

Birželio 16 dieną Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome praneši
mą “Socialistinė nuosavy
bė — nęlięčiama.” Iš jo su
žinome* kad:
11 “Šiomis dienomis , LietiL 
vos ( Komunistų- ^Partijos 
Centro Komitete; įyykd pa-į 
sitarimas, kuris apsvarstė* 
kaip stiprinti ‘kovą .už socia-į 
lįstinės nuosavybės neliečia
mumą. Pasitarime .-.dalyva
vo didelė grupė’ministęrijų, 
žinybų, įmonių ir organiza
cijų vadovų, teisme, proku
ratūros, milicijos, liaudies 
kontrolės‘ darbuotojų, Lie
tuvos KP miestų ir ra
jonų komitetų sekretorių, 
pramonės ir transporto 
skyrių vedėjų.”

“Spauda, radijas, televi
zija ir kitos informacijos 
priemonės privalo geriau 
propaguoti teisines žinias, 
diegti žmonėms komunistinį 
požiūrį į visuomeninį turtą, 
visokeriopai remti ir populia
rinti šeimyninkišką požiūrį 
į liaudies turtą, jo ekonomiją, 
kovoti prieš neūkiškumą, 
grobstymus, prieš savinin
kiškas tendencijas, girtuok
liavimą, pravaikštas, ir ki
tus valstybinės ir darbo 
drausmės pažeidimus.

Reikia imtis visų priemo-, 
nių materialiai atsakingą 
darbuotojų kadrams ir ži
nybinės kontrolės aparatui 
stiprinti. Šiam darbui rei-į 
kia parinkti žmones, kurie 
sugeba kaip saugoti liaudies 
turtą.

Prieš socialistinio turto 
grobstymus, prieš neūkiš
kumą, išlaidumą turi kovoti 
visos grindys, vienyti savo, 
visų darbo įmonių pastan
gas ...”

Netenka abejoti, kad šio 
pasitarimo diskusijos ir iš
vados padės Tarybų Lietu
vai apsivalyti nuo. socialis
tinio turto grobstytojų.

KUGELIS, kavijaras 
IR PONIĄ ČEKIENĖ

Kažin kas kur nors ėmė 
ir palygino “vaduotojų” vei
klą prie kugelio ir pridūrė, 
kad jų pastangos praėjusią 

kugelio gadynę sugrąžinti 
yra beviltiškos, nes kugelis 
yra išėjęs iš mados. Bai
siai įsižeidė ponia E. Čekie- 
nė ir Clevelando smetoni- 
ninkų “Dirvoj” (birž. 19 d.) 
duoda vedamąjį. Ji prisimy
gus tvirtina, kad lietuviško 
kugelio gadynė tebėra ne
praėjus, nes kur tu rasi to
kį lietuvį, kuris nemėgtų 
kugelio.

Pilnai sutinkame su šia 
ponia, kad lietuviškas kuge
lis neišėjo ir niekados neiš
eis iš mados. - Todėl ir Vli
ko ir kitų ' panašių ra
ketinių padarų lyginimas 
prie populiaraus lietuviško 
kugelio yra nevykęs. Mes 
irgi norime smarkiausiai 
protestuoti prieš paskelbi
mą kugelio gadynei galo.

Tačiau, matyt, ne dėl to 
p. Čekienė taip įsižeidė. Ją 
pastatė ant visų keturių to 
žmogaus tuo( pačiu atsikvė
pimu piršimas “naujo patie
kalo,” kuris taip pat visa
me pasaulyje išgarsėjęs ir 
yra vadinamas kavijaru ar
ba ikrais. To jau esą per
daug.

Mes irgi buvome išsigan
dę. Tik kai p. Čekienė iš
aiškino, kokia to kavijaro 
sudėtis ir-prasmė, mes tru
putį nusiraminome. Pasiro
do, kad tasai naujas patie
kalas susideda iš propagavi
mo su Tarybų Lietuva ben
dradarbiavimo idėjos. Mes, 
žinoma, tai idėjai karštai' 
pritariame. Mes niekaip ne-; 
galime suprasti, kodėl tasai 
“naujas patiekalas” turėtų 
nervinti gerai lietuviško ku
gelio prisišveitusią vargšę 
ponią Čekienę.. • ■ r

TARP JAUNIMO 
IR SENIMO

“Veiksniai” vėl planuoja 
sušaukti “lietuvių jaunimo 
kongresą.” Bet Al. Giman- 
tas sako sužinojęs, kad šiuo 
reikalu esąs pasireiškęs 
nuomonių skirtumas tarp 
“jaunimo” ir “senimo.” “Se
nimas” buvęs pasimojęs 
kongresą vadinti “laisvojo 
pasaulio lietuvių kongresu.” 
“Jaunimas” užprotestavęs 
ir pareikalavęs, kad kon
gresas būtų vadinamas tik
tai “pasaulio lietuvių jau
nimo k o n g r e su,” ir “seni
mas” nusileidęs.

Kitu klausimu susikirto, 
mas tarp “jaunimo” ir “se
nimo” tebesąs neišspręstas. 
“Jaunimas” reikalauja, kad 
į kongresą būtu pakviesta 
atstovybė ir iš Tarybų Lie
tuvos. Aišku, kad prieš tokį 
“pavojingą”; sumanymą va
duotojų senimas piestu at
sistojo.

Al. Gimantas mano, kad 
šiuo klausimu ginčytis ne
reikėtų, ries/ girdi/ i tokį 
buržuazinių naci o n a 1 i s t ų 
jaunimo kongresą Tarybų 
Sąjungos j^unųnas vis tiek 
delegacijos nesiųstų. (“T, 
Ž.” VI. 18).

ŠIE MOKYTI VYRAI 
NĖ. TO NEŽINO

Spaudoje pasirodė rezo
liucijos, priimtos Lietuvių 
inžinierių ir architektų su
važiavimo, , įvykusio. Toron
te š. m. geg. 30—31 d.

Pati pirmoji rezoliucija 
skamba:

“Suvaži avimas sveikina 
visame pasaulyje išsisklai
džiusius ir Tėvynėje liku
sius inžinierius, architektus 
ir gamtos mokslų atstovus 
ir linki visiems, kur sąly
gos. leidžia, dirbti Lietuvos

Valstybės atstatymui.”
Šitie labai mokyti ir titu

luoti vyrai, kurie suvažia
vime balsavo už šią rezolu- 
ciją, nė tiek nežino, kad 
Lietuvos Valstybė jokio at
statymo nereikalinga. Ji 
gražiai gyvuoja. Tiesa, ji 
ne tokia, kokia buvo fašis
tinės diktatūros laikais, ku
rios, matyt, labai pasigenda 
šitie inžinieriai ir architek
tai, bet jos gyvavimą pa
neigti arba užginčyti gali 
tiktai amžiniausi ignoran- 
tai.

1919-1921 metais Gorkis 
dažnai matydavosi su Leni
nu. Dažniausiai šie susiti
kimai vykdavo Kremliuje.

Kartą, 1920 metų spalyje, 
Gorkis į Kremlių pasiuntė 
savo sūnų Maksimą Alek- 
siejevičių susižinoti, kada 
Leninas jį galėtų priimti... 
M. Gorkis tuomet gyveno 
Maškovo skersgatvyje No. 
1, butas 16 (dabar Čaplygi- 
no gatvė). Leninas atsakė, 
kad jis pats atvyks apie 
penktą valandą vakaro. A- 
pie penktą valandą pasigir
do skambutis, Aleksiejus 
Maksimo vičius prieangyje 
pasitiko Vladimirą Iljičių 
ir nusivedė jį pas save į 
kabinetą.

Praėji kuriam laikui, M. 
Gorkio žmona E. Peškova 
užėjo paklausti Vladimiro 
Iljičiaus, ką jis gers — ar
batą ar kavą.

— Geridu jau kavą, pagal 
užsienietišką įprotį,— šyp
sodamas atsakė Vladimiras 
Iljičius.

E. Peškova paruošė kavą 
ir pakvietė juos į valgomą
jį. Jie įėjo tęsdami pradėtą 
pokalbį apie Aleksiejaus 
Maksimovičiaus organizuo
tą meninių vertybių apsau
gos ekspertų komisiją; apie 
mokslininkų ir meno dar
buotojų buities pagerbimą. 
Kalbėjo apie būtinumą su
teikti jiems visiems priei
namas darbo sąlygas. Pas
kui Aleksiejus Maksimovi
čius priėjo prie kalbos apie 
literatūrą, išvardino Sibiro, 
Baltarusijos, Totorijos, Gru
zijos rašytojus, kalbėjo apie 
kitų tautų, įeinančių į Ru
sijos sudėtį, literatūros iš

Iš laiškų
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija!

Kreipiuosi į jus su prašy
mu. Aš norėčiau susirasti 
dėdę Antaną Kozulą, taip 
pat jo sūnų Romą Kozulą ir 
dukterį Danutę, gyvenan
čius Kanadoje.

Žinančius kur jie gyvena 
arba juos pačius prašome 
atsiliepti šiuo adresu:

Lithuania, USSR 
Akmenės raj.
Kruopių paštas 
Dovydžių km. 
Jonui Kozului

Tikiuosi, mano prašymą 
patenkinsit, todėl iš anksto 
tariu: Nuoširdus Ačiū!

Sykiu šiuo laišku siunčiu 
visiems toli nuo Tėvynės 
gyvenantiems lietuviams vi
są glėbį pavasariškų linkė
jimų, linksmos nuotaikos ir 
laimės gyvenime.

Su pagarba,
Jonas Kozulas 
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Šypsenos
JAV pietuose mirties pa

tale guli vietinės valdžios 
bosas. Atvykęs kunigas 
klauso jo išpažinties.

— Sulaužiau dešimtį die
vo įsakymų, — šnibžda bo
sas kunigui į ausį. — Val
diškus pinigus naudojau sa
vo reikalams, sutelkiau ap
link save sukčius ir galva
žudžius, leidau seneliams ir 
našlaičiams badauti, svar
biausia man buvo pinigai ir 
valdžia.. •

—■ Nekalbėk apie politi-Į 
ką, sūnau mano, — nutrau
kė ligonį kunigas, — sakyk 
savo nuodėmes...

Kas protingesnis
Vienas garsus prancūzas 

tvirtina:
“Gyvuliai turi > daugiau 

sveiko proto už žmones. Ar 
jūs kada nors girdėjote, kad 
arklys statytų didelę, pini
gų sumą už žmogų?”

• • •
Laukia savo eilės

Švedijos kalėjimuose trūks
ta vietų. Todėl neseniai 
daugelis nuteistųjų už smul
kius nusikaltimus gavo to
kius pranešimus:

‘Būsime dėkingi, jeigu jūs 
galėsite palaukti iki tol, kol 
pas mus atsiras laisva vie
ta, kur jūs galėsite atsėdė
ti jums priteistą laiką.”

_•<
Laiškas gydytojui

Bą-angus daktare!
Širdingai dėkoju Jums už 

rūpestingą gydymą. Jūsų 
pacientu buvau ne aš, o 
mano dėde, tačiau po Jūsų 
sumanaus gydymo mano 
reikalai neapsakomai pasi
taisė. Vakar aš jau gavau 
savo dėdės palikimą.

Prisimintinas vakaras
F

kyli mą, apie būtiną reikalą 
palaikyti iš liaudies kilu
sius rašytojus. Vladimiras 
Iljičius įdėmiai ir pritariu? 
mai klausėsi A. M. Gorkio.

Tuo metu atėjo M. Gor
kio pakviestas pianistas Is- 
ajus Dobroveinas, kurio 
skambinimo Maksimovičius 
ne kartą klausėsi ir jį verti
no. Aleksiejus Maksimovi
čius jį iš karto pasodino 
prie rojalio. Dobroveinas 
paklausė Vladimirą Iljičių, 
ką sugroti.

— Viską, ką tik norite,— 
atsakė Vladimiras Iljičius. 
Žinodamas didelę Aleksie
jaus Maksimovičio meilę 
Grigui, pianistas nuo jo ir 
pradėjo. Tą vakarą jis gro
jo Mozarto, Bethoveno, Mu- 
sorgskio, Ravelio kūrinius, 
Šopeno preliudus, Rachma- 
ninovo kūrinius, fragmen
tus iš Rimskio-Korsakovo 
operos “Kitežo miestas”. 
Paskui Vladimiras Iljičių^ 
paprašė paskambinti Bet-S 
hoveno sonatą “Apasiona- 
tą”. Įsa jus Aleksandrovfc- 
čius ją atliko su dideliu į- 
kvėpimu.

Keletą minučių visi sėdė
jo tylėdami. Vladimiras II- 
jičius buvo sujaudintas. Jis 
tarė: “Nieko geresnio ne
žinau už ‘Apasionatą’, aš 
pasirengęs jos klausytis 
kiekvieną dieną...” Pra
dėjo pokalbį apie muziką, 
apie jos poveikį žmogui. A- 
pie dvi valandas Leninas 
pabuvojo pas M. Gorkį. 
Paskui jie visi Leniną paly
dėjo iki gatvėje stovinčio 
automobilio ir jį pasodino.

Juozas Slėnys

GERA GYVENTI, GĖRA MYLĖTI
Gera gyventi, gera mylėti, 
Ąžuolu ošti, gluosniu šlamėti, 
Būti klevu, paslaptingu, tyliu, 
Švelniai kalbėti — tave myliu.

Tekančią saulę smagu sutikti,
Auštančiam rytui kas gal prilygti — 
Gal tik sidabrinė ryto rasa, 
Gal mylimosios akys, kasa.

Negal prilygti deimanto rasos, 
Nuostabiai gražios tavosios kasos, 
Vėjas šiurena žalius lapus, 
Virš galvos mūsų žvaigždės, dangus.

Po klevo šakoto plačiu vainiku
Taip gera, malonu, ramu ir tyku.
Tad tokią naktį atsiduokim svajom, 
Iš praeities negyvenkim dienom. 

Tegu laimės dienos vėl mums prasidės — 
Sidabrinė meilės ašara žibės.
Nors jaunystė mūsų bus jau prarasta, 
Nuo kaselių žalia rūta nusegta, — 
Nesigailiu aš jaunystės prarastos, 
Negailėk ir tu jaunystės tos.

P. A. Stunžėnas

Jonavos azotinių trąšų gamykla stambi Tarybų Lietu
vos chemijos, pramones įmonė. Trąšomis kombinatas aprizk 
pina visas Pabaltijos tarybines respublikas ir Kaliningrad® 
sritį. Gamykla toliau statoma. Sparčiai auga amoniako 
vandens gamybos antroji eilė ir karbamido gamyklos ce-^ 
ęhas.

M. Baranausko nuotraukoje — amoniako vandens ga
mybos cecho statybose.
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Kaip gyvena ir miršta 
mūsų milijonieriai

4 Pasaulyje gyvena visokių 
žmonių: visokių spalvų, vie
ni beturčiai, kiti turtingi, 
su visokiais įsitikinimais ir 
nusistatymais, mokyti ir ne
mokyti, bet mirtis visus su
lygina, po mirties visi skir
tumai pražūva. Nepaisant 
turtų, visi kada nors turi 
mirti — negalima su pini
gais išsipirkti sau amžiną 
gyvenimą.

Šiomis dienomis, t. y. bir
želio 2 d., Detroito priemies- 
tyj, Grosse Pointe, mirė 
multimilionie r k a Anna 
Thompson Dodge, sulaukusi 
103 metus. Ji buvo žmona 
Horace Dodge, kuris su sa
vo broliu Jonu išrado ir 
“pagimdė” automobilį 
“Dodge.” Velionė Anna 
Dodge paliko virš šimto mi
lijonų vertės turto.

Šis turtas prasidėjo labai 
deniai. Velionė gimė Škoti

joje ir buvo pianino moky
toja; susitiko Detroite vyrą 

ištekėjo 1896 metais. Tas 
vyras buvo paprastas me
chanikas. Vėliau jis su sa
vo broliu apie 1900 metus 
atsidarė dviračių dirbtuvę 
Windsor, Kanadoje (skersai 
upę nuo Detroito) ir pradė
jo gamint dalis dėl jaunos au
tomobilių industrijos, o jau 
1914 metais pradėjo gamint 
savo automobilį “Dodge.” 
Broliams Dodge gerai sekė
si turtus krauti.

Jo brolis Jonas mirė 1919 
metais, o 1920 metais mirė 
pats Horace Dodge, jau 
tuomet palikdamas suvirs 
58 milijonus dolerių savo 
žmonai Annai ir dviem jų 
vaikams — Horace Jr. ir 
Delphine. Turint tiek pini
gų, mokslas ir kultūra jiems 
buvo nesvarbu. Sūnus buvo 
,Wdęs penkis kartus ir mir
damas 1963 metais paliko 
penkis vaikus iš tų ženat- 
vių. Duktė Delphine buvo 
ištekėjus tris sykius, ir mir
dama 1943 metais paliko 
dvi dukteris, viena iš kurių 
yra ištekėjus penkis sykius 
ir dabar gyvena Virgin 
Islands, o kita duktė ištekė
jus tris sykius ir gyvena 
Floridoje.

Velionė Anna Dodge yra 
pasakius, kad jei jos sūnus 
nebūtų buvęs turtingo tėvo 
sūnus, tai jis gal būtų buvęs 
didelis inžinierius, nes jis 
turėjo savo tėvo išradimo 
gabumus. Bet turtas blogi
na žmones ir padaro juos iš
dykėliais. Yra sakoma, jog 
velionė Anna Dodge pralei
do milijonus dolerių išgelbė- 
dama savo sūnų ir dukrą iš 
visokių prasikaltimų ir už 
'mokesčius vedybų perskyro
je.

Velionė pati buvo ištekė
jus 1926 metais už jauno 
aktoriaus, bet 1947 metais 

MELDŲ PAUNKSNĖJE
Per lygumas
Vingiuoja
Ilgokas melsvas kelias,
Malšindamas ištroškusius laukus.
Želmuo džiugiai
Kepurę savo kelia —
Vilioja jį čiurlenimas smagus.

Pakrantėmis
Be rūpesčių
Meldai svajingai šnara, 
Lydekos šokinėja virš vandens. 
Nepaprastai
Širdy palieka gera,
Kai tenka pabuvoti prie Lėvens.

• • •
Gyvenime!
Eina jauni,
Atverki vartus geruoju!
Žengia jauni,

Ipasiliuosavo teisme, ir jai 
vėl buvo suteikta pirmo vy
ro pavardė. Ji savo jaunys
tėje daug važinėjo po Eu
ropą ir surinko daug bran- 
gumynų, kaip tai originalių 
paveikslų, brangių akmenų, 
baldų, o ypatingai iš Pran
cūzijos. Pav., ji savo na
muose turėjo pianiną, kuris 
priklausė Prancūzijos kara
liui Louis XV ; rašomąjį 
stalą, kuris priklausė pran
cūzei Marie Antoinette, ir 
t. t.

Dvidešimt trečiais me
tais ji nupirko namą Palm 
Beach, Floridoje, kuriame 
buvo 102 kambariai. Tas 
namas Grosse Pointe, Mi
chigan, kuriame ji mirė, 
buvo pastatytas 1934 me
tais ir kainavo keturis 
milijonus dolerių. Na
mas turėjo 70 kambarių ir 
buvo panašus į prancūziš
ką palocių. Kadangi šis pa- 
locius buvo ant Detroito 
upės kranto, tai ji turėjo 
vieną “laivuką,” pavadintą 
dukters vardu — Delphine. 
Šis “laivukas” buvo 257 pė
dų ilgio ir 35 pėdų pločio. 
Jame yra aštuoni kamba
riai, vargonai su trimitais, 
ir reikia 38 jūrininkų jį 
vairuot, ir dešimt tarnų ir 
tarnaičių paklot lovas ir ga
mint valgį.

Tai tik dalis velionės tur
to, bet ji gyveno viena su 
tarnais ir tarnaitėmis, ir ji 
buvo labai vieniša, be drau
gų. Didelė didžiuma jos na- nių laidotuves sueina dau- 
mo-palociaus buvo uždary-gybė jų nuoširdžių draugų 

ir pažįstamu ir gražiai-kul- 
tūriškai su jais atsisveikina.

Stefanija Detroitietė

ta ir užklota tam tikromis 
paklodėmis, ant kurių gulė
jo daug dulkių. Namo at
mosfera buvo šalta ir ne
jauki, ir velionė gyveno vie
name kambaryje ir mirė ant 
metalinės ligoninės formato 
lovos, apsupta su brangiais 
prancūziškais baldais. Ji 
mirė liūdna, be draugų, nes 
ir pinigai negali nupirkt 
draugiškumo ir draugų. Ji 
buvo pašarvota savo na
muose, ir į jos laidotuves 
atsilankė ne jos draugai 
atiduoti jai paskutinę pa
garbą, bet žmonės, kurie no
rėjo matyti ne velionę, bet 
jos namą, nes tas namas bu
vo apsuptas daugeliu poli
cijos — lauke ir viduje, kad 
smalsūs žmonės ko nors ne
pavogtų.

Tai taip užsibaigė gyveni
mas vienos Detroito milijo- 
nierkos. Jos septyni anūkai 
ir dvidešimt proanūkių ga
lės linksmai baliavot.

Ji paliko daug pinigų kul
tūriniams reikalams, kaip, 
pav., vieną milijoną dolerių 
dėl Art Institute, ir vieną 
milijoną dolerių pastatymui 
vaikams ligoninės (Child
ren’s Hospital).

Neužimršo ir savo tarnų 
ir tarnaičių, paskirdama 
jiems po šimtą dolerių ir 
daugiau! Jos testamente 
pasakyta, kad jei kas iš tų, 
kuriems yra paliktas jos 
turtas, p r i k 1 a u s ys ar pa
rems subversyvę, ar komu
nistų organizaciją, kuri no
rėtų nuversti Jungt. Valsti
jų valdžią ir konstituciją, 
tai tokiam turtas neturi bū
ti duodamas. Bet jos šis 
testamentas buvo prireng
tas ir pasirašytas 1965 me
tų rugsėjo mėn., kuomet ji 
jau buvo 98 metų amžiaus, 
ir koks nors “gudruolis” 
prie jos prilindo su “gerais 
patarimais.” Žinoma, tasai 
“gudruolis” savęs nepamir
šo tame testamente.

Daug rašyt ir kalbėt apie 
kokius nors milijonierius 
vra nereikalinga, bet tegul 
lietuviai šioje šalyje ir Ta
rybų Lietuvoje žino, kaip 
doleriai žmones ištvirkina. 
Jie pasilieka bemoksliai ir 
be jokios kultūros, nežinan
čiais ir nepaisančiais kas de
dasi pasaulyje ir kaip kiti 
žmonės gyvena. Tegul visi 
lietuviai pagalvoja, kaip tie 
milijonieriai susikrovė tiek 
turto.

Jie susikrovė turtą skriaus- 
dami darbininkus. Jiems 
dirbo tūkstančiai darbinin
kų. Ne tik Dodge- dirbtu
vės savininkai, bet ir kiti 
fabrikantai iš darbininkų 
prakaito ir kraujo prisi
krauna milijonus dolerių. O 
kuomet jie numiršta, jie pa
sidaro lygūs su visais kitais 
žmonėmis. Skirtumas tik 
tame, kad į pažangių žmo-

Šiemet Detoite įvyks LLD 
konferencija ir LDS seimas. Jų 
kuopoms ir veikėjams laikas 
tuo susirūpinti.

Už KĄ TAVE MYLIU
Už ką tave aš myliu,
Ne pats to nežinau, 
Tau meilę, kaip daigelį 
Širdy vis auginau.

Ruošiau jam dirvą purią, 
Kad išbujotų jis 
Ir ašaromis laisčiau 
Gležnutes jo šaknis.

Bet nebujojo šaknys
Nei lapai nei liemuo,
Tik vakar pastebėjau
Už lango jau ruduo.

Dar mano meilė dega, 
Svajonės skirtos tau, 
U'ž ką tave taip myliu, 
Nė pats to nežinau.

O tu manęs nelauki 
Ir nemyli, žinau!
Vai kam, vai kam šiuos rimus, 
Eiles šias kam rašau ?. . .

P. A. Stunženas

Jėgų kupini —
Kelią rytojaus herojam!

Gyvenime!
Ar tu girdi
Aidą žingsniuojančių kojų?
Ar tu girdi
Dūžius širdy? —
Epochos vakai alsuoja.

Augustas Tamaliūnas

MANOKRAŠTAS
Mano kraštas — melsvi ežerai, 
Jūros, kloniai ir srauniosios upės. 
Mano kraštas ~ žalsvi ajerai 
Ir miškai, ir kalnagūbrių grupės.

Mano kraštas —• tai giedras dangus 
Ir viliojantys kosmoso toliai.
Mano kraštas — tai darbo žmogus 
Ir didingi statybų pastoliai.

Augustas Tamaliūnas

HAROLDAS KREFTAS

Apie Palangą
Kitą dieną mes važiuoja

me iš Klaipėdos priešinga 
kryptimi, į šiaurę, aplanky
ti garsaus Palangos kuror-
to. Nuolatinių gyventojų 
jis turi tik 7000, tačiau 
kiekvieną vasaros sezoną 
šis skaičius padidėja kele
riopai. Vienu metu čia po
ilsiauja iki 50,000 žmonių, 
o šeštadieniais ir sekmadie
niais jo paplūdimyje ir par
kuose knibžda dvigubai 
daugiau svečių iš visos Lie
tuvos.

Prieš trisdešimt metų ši 
vietovė priklausė turtuo
liams: tada čia būdavo vos 
10 tūkstančių svečių. Už 
maistą ir kambarį tais lai
kais buvo imami tokie di
deli pinigai, kad eiliniam pi
liečiui visa tai buvo nepa
siekiama.

Karas paliko čia savo 
pėdsakus. Bet aš žiūriu ir 
stebiuosi: Kurortas neišpa
sakytai gražus! Modernūs 
poilsio namai ir sanatorijos, 
o r i g i nalūs restoranai. 
Vienas labai didelis, gerai 
išplanuotas ir kruopščiai 
prižiūrimas landšaftinis po
ilsio parkas; buitinio aptar
navimo’ kombinatas, kuris 
aptarnauja ir visus poil
siautojus, nuomojimo punk
tas, kur kiekvienas gali išsi
nuomoti namą atvykus 
reikmenų; savaime supran
tama, automatinis tarptau
tinis telefonas, parduotu
vės ir valgyklos, pajėgian
čios aprūpinti tūkstančius 
nenumatytų poilsiai! tojų; 
gerai dirbantis ekskursijų 
ir informacijų biuras.

Truputį toliau nuo jūros, 
už siauro miško juostos, 
stovi daug vianaaukščių 
namukų, primenančių ma
žytes modernias vilas, ku
riose gali apsigyventi po 
du ar keturis poilsiauto
jus.

Savotiškai sutvarkytas 
Palangos paplūdimys. Jis 
suskirstytas į tris dalis. 
Bendrasis pliažas ir visai 
kitur tas, kur žmonės mau
dosi nuogi, griežtai atskir
tas. Vienas vyrams, o ki
tas gerokai atokiau, — mo
terims.

Šiandie Palanga—tik pra
džia viso to, kas čia bus po 
keletos metų. Čia išaugs 
nuostabi kurortų grandinė. 
Nauji poilsio namai, pen
sionai, gydymo įstaigos, 
kempingai, vilos ir nedideli 
vienaaukščiai namukai nu
sitęs pajūriu apie dvide
šimt kilometrų, beveik iki 
Latvijos sienos. Sužaliuos 
nauji parkai. Kurortų 
grandinę jungs spalvoto as
falto alėjos. Į krašto gilu
mą bėgs naujos autobusų li
nijos ir susisiekimas lėktu
vais — Palanga ir dabar 
turi savo aeroportą — 
igaus negirdėtą mastą. 
Projektas jau paruoštas ir 
mes jį matėme savo akimis.

Čia stengiamasi iš pat 
pradžių vengti klaidų, ku
rios daromos statant dau
gelį pasaulinio garso kuror
tų — Nicoje, Juodosios jū
ros pakrantėse, net gi Pietų 
Amerikoje kur nenutrūks
tama kurortinių pastatų 
grandinė eina visai palei 
pat paplūdimį. Palangoje 
toli už kopų, tose vietose, 
kur auga tik skurdus miš
kas, ir tokiu būdu išsauga- 
ma paplūdimio ramybė; 
įstatomas ne vienas super- 
kurortas, o keletas viduti
nių kurortų. Kiekvienas 

nuo 8,000 iki 16,000 žmonių 
(žinoma, su daugiaaukščiais 
pastatais), per keletą kilo
metrų vienas nuo kito. 
Kiekviena vietovė išdėsty
ta vertikaliai jūros ašiai, 
sausumos link. Visos yra 
sujungtos ir kartu — at
skiros.

Vanagupė, Kunigunda, 
Montė — tai trys kurortai, 
kurių projektai jau guli ar
chitektų stalčiuose. Vana
gupė bus statoma jau 1970 
metais; netrukus už pušy
no iškils jos pastatai, kai 
kurie bus šešiolikos aukštų.

Iš vokiečių kalbos vertė
Drukštinis

“L” redakcijai persiuntė
J. šteinys

Kaunas, 1970 m.

Binghamton, N. Y.
Liūdnas prisiminimas

Birželio 22 d. suėjo 50 me
tų, kai mirė Ona .Vaice
kauskienė. Mirtis ją iš gy
vųjų tarpo išskyrė sulau
kus tik 52 metų amžiaus. 
Vargas ir rūpesčiai pasku
bino jai mirtį. Ponams tar
nauti ir keturis vaikus au
ginti buvo be galo sunku, 
sveikata neatlaikė. Tėvas 
čia Amerikoje mirė 1943 m. 
birželio 3 dieną. Sesuo Ma
ry Bekerienė mirė 1947 m. 
ir sesuo Helena mirė 1967 
metais.

Liūdime mes dviese pali
kę — aš ir sesuo Juzė Lie
tuvoje, kuri rašo, kad da
bar būtų gerai gyventi, bet 
sveikatos ne.beturi.

Birželio 6 dieną LLD 20 
kuopa laike susirinkimą 
pas draugę Helen Žukas 
stuboje. Atlikome Centro 
valdybos nominacijos parei
gas.

Amilia Žemaitienė prane-; 
še, kad visi nariai yra pa- 
simokėję duokles. Vieną 
naują narį gavome į mūsų 
kuopą. Knygą “Juodasis 
kraujas” gauta ir išdalyta 
visiems nariams. Tai finan
sų sekretorė tinkamai atli
ko savo pareigas.

Taipgi išrinkome delega
tus į LLD suvažiavimą* ku
ris įvyks Detroite rugpjūčio 
mėnesį. Apsiėmė šie: Že
maitienė, Jasilionienė, Vai
cekauskienė ir Vaicekaus
kas.

Iždininkė Žukienė prane
šė, kad randasi keli “Lais
vės” šėrai mūsų kuopoje. 
Nutarėme pasiųsti į “Lais
vę.”

NESKIEPYTA OBELAITĖ
Obelaitė išdygo iš grūdo švelniausio 

Vietoj šilčiausioj;
Jai glostė šakas spinduliai kuo skaisčiausi 

Gausiai, dosniausiai;
Naktimis lapus vilgė rasa kuo tyriausia, 

Dulkes jai prausė, — 
Bet ji augo laukinė,

Dyglinė,
Ir jos vaisiai kerojo rūgštiniai, 
Joks žmogus jų neskynė.

O reikėjo kamieną jos liauną įpiauti, 
Draust jai taip augti;

Jai iš tropikų sodo skiepų kilnių gauti,
Juos jai įsprausti,

Tada būtumei vaisius skanius gavęs ragauti, 
Jais atsigaut,

Ją ranka rūpestinga, 
Protinga

Būtų išauginusi stebuklingą, 
Vaisingą!
Sultingą!

J. Alota

Gaila, kad negalime su
rengti pramogos vasarą. O 
galėtumėme tai padaryti sa
vo sodybose, kaip yra daro
ma kituose miestuose. Pa
sižmonėtumėme ir stiprin
tumėme iždą. Jei tik drau
gai lankytų susirinkimus, 
tai mes tą padarytumėm.

J. Vaicekauskas

Įvairios Žinios
Anglijos provincijos laik

raštyje įdėtas skelbimas: 
“Meteor o 1 g i j o s institutas 
ieško reumatikų nuolati
niam bendradarbiavimui.”

Specialistai pastebėjo, kad 
jau kuris laikas koncer
tų salėse blogesnė akus
tika. Po ilgų stebėjimų 
prieita išvada, kad tam tu
ri reikšmės trumpų sukne
lių mada. Pasirodo, ilges
nės suknelės geriau suger- 
davo garsą, negu plikos ko
jos, kurios garsą atmuša.

Ceilone gyvenanti vedų 
gentis ietį naudoja vietoj 
užrakto. Šeimininkas išei
damas iš namų, prie durų 
įsmeigia šį ginklą, ir sveti
mas žmogus į vidų neina.

1968 metais 31 šalies avia
kompanijų lėktuvai 1801 
kartą ore susidūrė su paukš
čiais. 56 lėktuvai labai rim
tai nukentėjo. Dažniausiai 
susiduriama 150 metru 
aukštyje.

Mokslininkai nustatė, kad 
pingvinai gali iššokti 4 kar
tus aukščiau savo ūgio.

Gamtoje sutinkami albi
nosai: baltos varnos, balti 
žvirbliai ir netgi balti vil
kai. Ne taip seniai pagau
tas ir baltas krokodilas. 
Mokslininkai mano, kad tai 
ypatinga retenybė. Jį da
bar turi Štutgarto zoologi
jos sodas. Kol kas tai vie
nintelis egzempliorius pa
saulyje.

Oxfordo universitete daug 
studentų gyvenimo taisyklių 
yra išlikusių iš XVI amž., 
pavyzdžiui: “Šaudyti iš lan
ko auditorijose draudžia
ma.”

Ceilono saloje auga vais
medis, vadinamas Ievos obe
lim. Šito medžio vaisiai pa
našūs į obuolius: gražiai 
geltoni. Kiekvienas obuo
lys turi savotišką žymę, lyg 
kažkas būtų iškandęs vieną 
kąsnį. Šitie obuoliai nuo
dingi, tad tikintieji ėmė 
manyti, kad šie medžiai yra 
tie patys, nuo kurių Ieva ro
juje skynė uždraustus obuo
lius. ..

Kokia nauda?
Kartais išgirstame klausi

mą: kokia nauda Žemėje 
gyvenantiems žmonėms iš 
kosmoso tyrinę j i m o ? Šis 
klausimas ne naujas. Kai 
Benjaminas Franklinas pir
mą kartą pakilo į orą aero- 
statu (1783 m.), jo paklau
sė: “Kokia iš to nauda?” 
Jis atsakė: “O kokia nauda 
iš ką tik gimusio kūdikio?”

Kosminiai tyrimai jau 
įnešė milžinišką indėlį į 
daugybę mokslo ir techni
kos sričių. Pilotuojami kos
miniai skridimai pirmiausia 
buvo sunkiausias ir sudė
tingiausias skaičiavimo ma
šinų technologijos, mikro
elektronikos, pramonės pla
navimo technikos, medžia
gų ir konstrukcijų egzami
nas. Neskaitant orų prog- 
nozų, navigacijos ir karto
grafijos patikslinimo, kos
minė technologija jau teikia 
naudos. Štai, pav., medici
na. Jau dabar kai kuriose 
ligoninėse ir klinikose gali
ma pamatyti tokį vaizdą. 
Medicinos sesuo sėdi prieš 
pultą, kuriame žybčioja įvai
riaspalvės lemputės. Kartais 
vienos lemputės gęsta, o jų 
vietoje įsižiebia kitokių 
spalvų lemputės. Seselė pa
spaudžia mygtuką ir susi
jungia su budinčiais gydy
tojais. Ji praneša, kad, sa
kysim, 28 ligonio tempera
tūra kyla, o kraujospūdis 
viršija normą, ir gydytojas 
skuba £as ligonį.

Dar tik prieš dešimtį me
tų bet kurios ligoninės va
dovas galėjo tik svajoti apie 
seselę, kuri viena nuolat 
sektų 30 ligonių sveikatos 
būklę ir laiku pastebėtų 
mažiausius jos pakitimus. 
Šią techniką sukūrė kosmi
nės erdvės tyrimai. Kosmo
nautų apsaugai kosminės 
medicinos specialistai turė
jo visą laiką sekti jų fizinę 
būklę skridimo metu. Kos
minio laivo kabinoje nepa
talpinsi didelių ir sunkių 
aparatų. Reikėjo “mini” 
aparatūros. Tik didžiulė
mis specialistų pastangomis 
buvo sukurti mikroapar- 
atai, registruojantys širdies 
darbą, kvėpavimą ir kūno 
temperatūrą. Kiekvienas 
aparatas, esantis ant kos
monauto krūtinės, sujung
tas siųstuvu, panašiu į tuos, 
kurie dabar pastatyti ligo
ninėse.

Tokie aparatai labai pa
deda, gydant infekcines li
gas. Ligų sukėlėjų ligonio 
kraujyje yra daugiausia 
tada, kai ligonio temperatū
ra būna maksimali. Kad 
nevarginus ligonio nuolati
niu temperatūros matavimu 
paprastu termometru, pri
jungiamas “kosminis” apa
ratas, kuris registruoja li
gonio temperatūrą kas 10 
sekundžių.

Kiti aparatai iš kosminės 
technikos “arsenalo” pade
da žmonėms su amputuoto
mis galūnėmis įsijungti 
šviesą vien tik žvilgsniu į 
mygtuką.

Apie 650,000 Indonezijos 
piliečių gyvena akmens am
žiaus sąlygomis, nesinaudo
dami jokiais šiuolaikinės ci
vilizacijos pasiekimais. Kai 
kurios šalyje gyvenančios 
gentys iki šiol buvo visiškai 
nežinomos, ir jos neseniai 
buvo aptiktos lėktuvais.

Indonezijos valdžia pa
reiškė, kad per artimiau
sius dešimtmečius nesiims 
jokių žygių šių žmonių bui
čiai pagerinti, nes neturi 
pinigų.
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Specialiai “Laisvei”

Iš Kapsuko padanges
Kas gyveno K a ps u k e 

(buvus i o j e Marijampolėje, 
o anksčiau Staro p o 1 ė j e), 
tas miesto dabar tikrai 
nepažins. Tiesa, netvar
kos yra, bet atsiminkim, 
kad vyksta dideli miesto 
reko n s t r u k c i j o s darbai, 
griaunami seni namai, jų 
vietoje statomi nauji, tiesia
mos, asfaltuojamos gatvės. 
Gyventojų skaičius taip pat 
smarkiai auga. Šiuo metu 
Kapsuke yra 28,000 gyven
tojų, o tai irgi sukelia daug 
problemų.

Kas gi gero Kapsuko kul
tūriniame gyvenime?

Čia labai didelį vaidmenį 
atlieka pedagogai, kultūros 
ir muzikos mokyklos, daug 
prisidedančios prie miesto 
ir rajono kultūrinio gyveni
mo pagyvinimo.

Š. m. gegužės mėnesį Vil
niuje vyko respublikinė spe
cialiųjų vidurinių mokyklų 
meno saviveiklos apžiūra, 
skirta V. Lenino 100 gimi
mo metinėms. Pavasaris 
atnešė džiugią žinią, kad 
Vilniuje, iš trijų pirmųjų 
vietų, dvi atiteko Kapsuko 
mokslo įstaigoms — O. Su
kackienės pedag o g i n e i ir 
kultūros mokykloms.

Ne taip seniai Kapsuke 
lankėsi populiarusis Lietu
vos styginis kvartetas, pir
mą sykį viešai atlikęs komp. 
J. Juzeliūno stygini kvarte
tą Nr. 3.

Kūrinys įdomus, savita 
“juzeliūniška” harmo n i j a, 
pagrįsta liaudies sutarti
nių harmonijos savybėmis, 
sprendžiamos sud ė t i n g o s 
dabartinio gyvenimo prob
lemos.

Didelio pasisekimo kapsu- 
kiečių tarpe susilaukė ir 
TSRS tautu meno dekada. 
Koncertavo estu akademi
nis vyrų choras, Tadžikijos 
TSR meno atstovai ir t. t.

O štai, neseniai atšventė 
ir mūsų mylimos rašytojos 
Žemaitės 125 gimimo meti
nes. Prie kapo įvyko dide
lis mitingas, dainavo cho
ras “Aidas,” skambėjo įra
šai su vargonų muzika. Vė
liau buvo pavasario poezijos 
vakaras, skirtas šiam dide
liam jubiliejui.

Labai svarbu vaidmeni 
miesto gyvenime atlieka ir 
fotoklubas “Sūduva” (pir
mininkas V. Žukauskas), ku
rio IV foto darbų paroda 
susilaukė palankaus įverti
nimo ir vilniškių menininkų 
tarpe.

Klubo nariai A. Senkaitis 
ir P. Zaronskis ruošia te
mines ekspozicijas “Mari
jampolė vakar — Kapsukas 
šiandien.” Šių eilučių au
torius dirba prie didelio 
darbo “Iš Sūduvos fotome- 
no vystymosi istorijos,” kur 
pavyzdžiai Suvalkijos ir 
Dzūkijos fotografų profesi
onalų nuo seniausių laikų 
iki dabar.

Klubo nariai nesitenkina 
vien savo pagrindiniu darbu 
įstaigose ar mokyklose. 
Juos dažnai sutiksi savame 
ir gretimuose rajonuose, fo
tografuojančius įdomesnes 
vietas, lietuviškus kryžius, 
koplytstulpius, charakterin
gus kapus ir t. t.

Šiuo metu taip pat jau 
pradedama ruoštis V rudens 
parodai, kuri įvyks spalio 
mėnesį ir žada būti dar 
įdomesnė ir turiningesnė.

V. Zulmanas
Nuo Redakcijos. Ačiū už 

pasižadėjimą būti mūsų ben
dradarbiu korespondentu.

Tradicinė dainų ‘ šventė Ukmergėje. Dainuoja jungtinis choras 
A. Tumėno nuotrauka

“Laisvę” jūs gausite. Bet 
prisiųstomis nuotraukomis 
pasinaudoti negalėsime. 
Mes patys negalime iš jų 
pasidaryti klišes, o darymas 
kitur labai brangiai atsiei
na.

Waterbury, Conn.
Visų laukiamas Connecti

cut lietuvių spaudos naudai 
parengimas jau čia pat, sek
madienį, birželio 28 d., J. 
Vaitonio sodyboje, 25 Roos
evelt Drive, pradžia 1 va
landą. O jeigu lytų, tai bus 
103 Green Street, apatinė
je svetainėje. Dėl oro ne
reikia rūpintis. Visi atsi
lankę bus patenkinti. Visi 
žinome, kaip yra svarbu pa
laikyti darbininkišką spau
da.

Dar vienas dalykas labai 
svarbus, tai “Laisvės” 60 
metų jubiliejus. Man rodos, 
labai svarbu įsiamžinti į 
Albumą. Šiame piknike ga
lėsite užsisakyti vietą Albu
me. Veikiausia kas nors bus 
iš “Laisvės” /štabo. JO jei 
nebus, tai aš apsiimu 'patar
nauti. . /t,*'

Kelrodis: . Įš 84 W. įva
žiavus į Highland Ave. pie
tų link, pravažiavus trečią 
trafiko šivesą, reikia ieško-, 
ti Roosevelt Drive dešinėj.,

Walter Dūda

Shenandoah, Pa.
Shenandoryje ir apylin

kėje blogos naujienos. Su
sirgo trys “Laisvės” skai
tytojai.

K. Naravas serga nuo ge
gužės 13-os dienos biauria 
“shingles” liga; Nors dar 
kol kas randasi namie, bet 
po dviejų gydytojų prie
žiūra.

Antras ligonis — M. Žio- 
ba iš Frackvillės randasi li
goninėje, bet neteko sužino
ti tos ligoninės vardo.

Trečias ligonis— Čižaus- 
kas. Jis seniai randasi li
goninėje.

Linkiu vsiiems trims li
goniams greitai susveikti, o 
tai būtų mums linksmiausia 
žinia.

žinių rinkėjas

Monte Carlo, Monaco. — 
Tarnautojų streikas uždarė 
gembleriams garsųjį Monte 
Carlo Casino ir persimetė į 
viešbučius ir restoranus.

New Yorkas. — Kennedy 
International Airporte sru
tų valymo įmonėje įvykus 
gazų sprogimui 13 darbinin
kų sužeista.

Parodysime visą Lietuvos grožį
Gegužės pabaigoje pasi

baigė saviveiklinio meno ko
lektyvų — kandidatų į res
publikinę Jubiliejinę dainų 
šventę atranka. Geriausiai 
pasirodž i u s i e j i gavo ke
lialapius į Vilnių. Likusieji 
drauge su pajėgiausiais ko
lektyvais ruošiasi miestų 
ir rajonų Dainų šventėms, 
kurios rengiamos birželyje. 
Dainininkai ir šokėjai, jau 
išmokę repertuarą — priva
lomąjį respublikinei ir pasi
rinktiną vietinėms Dainų 
šventėms, be abejo, jį tobu
lins ir toliau. Tačiau da
bar,, “finišo tiesiojoje,” šven
čių rengėjams ir jų daly
viams iškyla dar vienas 
rūpestis: kaip gražiai pa
puošti miestus, aikštes ir 
stadionus, šventines eise
nas.

Daina ir šokis šventės me
tu užims dvi-tris valandas. 
O norima, kad šventės tap
tų kuo platesnio masto ren
giniais. Tai nuolatinė res
publikinės Dainų šventės 
organizatorių, jos režisie
rių ir dailininkų pokalbių 
tema. Ką gi jie siūlo, ko 
pageidauja? < , '

Vilniuje vyksiančios šven
tės kontūrai, — sako Lietu
vos TSR liaudies meno rū
mų direktoriui S. Sverd- 
liovas,— mums- jau aiškūs. 
Tačiau kai kurie svarbūs 
jos momentai priklausys 
nuo miestų ir rajonų dele
gacijų pasirengimo. Res
publikos sostinėje norime 
pamatyti visą Lietuvą—sa
vitą, turiningą jos etnogra
finį grožį, gyvas liaudies 
tradicijas bei dabarties spal
vas. Tai regėsime šventinė
je delegacijų eisenoje iš 
miesto centro į Vingio par
ką, kuri truks beveik tiek 
pat, kiek ir dainų progra
ma. Be to, šventės dalyviai 
Vilniaus svečiais bus dau
giau kaip savaitę. Ir nuo 
to, kaip jie bus pasipuošę, 
daug priklausys bendra nuo
taika.

Generalinė eitynių repe
ticija—tai pirmiausia mies
tų ir rajonų dainų šventės, 
jų kolonos. Mes tikime vie
tinių švenčių organizatorių 
iniciatyva ir kūrybine išmo
ne.

Dainų šventės vyksta V. 
Lenino jubiliejiniais metais. 
Jos ženklina taip pat kitas 
svarbias istorines datas— 
pergalės prieš fašistinę Vo
kietiją 25-metį ir Tarybų 
Lietuvos 30-metį. To nega
lime pamiršti. Tačiau no
rėtume ir čia išvengti įpras
tinio plakato. Daug gražių 
minčių apie V. Leniną, Par
tiją, Tėvynę, išreikšta dai
nose, kurias jubiliejinei 
[šventei sukūrė mūsų poetai, 

kompozitoriai. Tai galima 
išradingai panaudoti ir 
šventinėms kolonoms.

Kiekviena ankstesnių res
publikinių ir rajoninių dai
nų švenčių turėjo savitą ža
vesį. Tad siekime, kad šie
metinė Jubiliejinė dainų 
šventė būtų ypač graži, la
bai ryškiai atspindėtų di
džius mūsų darbus ir visą 
dabartinį Tarybų Lietuvos 
grožį.

Cleveland, Ohio
Praėjusiame Moterų klu

bo susirinkime negalėjau 
dalyvauti dėl ligos, bet no
riu pranešti, kad klubas lai
kys susirinkimus kitoje sa
lėje. Dabar susirinkimai bus 
laikomi italų ICA salėje, 
15901 St. Clair Ave., kur 
pirmiau laikydavome paren
gimus.

Sekamas susirinkimas 
įvyks liepos 9 d., ketvirta
dienį, 1 vai. po pietų. Mie
los draugės, visos įsitėmy- 
kite naują adresą ir visos 
būkime susirinkime. Bandy
kime gauti naujų narių.

Birželio 8, d. mirė Petras 
Dagis, sulaukęs apie 80 me
tų. Liko liūdesyje brolis Jo
nas Kuginys Lietuvoje, Vil
niuje. . ,; ‘ ‘

Velionis buvo senas cleve- 
landietis ir pažangietis. Jo 
šeimininkė Ruth Andrius, 
jam mirus, rūpinosi visa 
tvarka,„ su pagalba A. 
Grdinas, laidotuvių direkto
riaus.

Petras palaidotas Lake
view kapinėsė, birželio 11 d.

Lai būna jam lengva že
melė.

• •
Mano ligonis,Andrius Sa

lin, jau šešios savaitės kai 
guli ligoninėje. Nors neži
nome, kada grįš iš ligoni
nės, smagu pranešti, kad iš 
lėto jau sveiksta.

A. S.

Newark, N. J. — Teismas 
priteisė geležinkelio kompa
niją sumokėti 340,000 dole
rių Mrs. K. E. McGrath, 
kurios vyrą traukinys už
mušė.

Kairas. — Egipto spauda 
rašo, kad Izraelis naudoja 
naujausius Amerikos lėktu
vus, kurie mėto po 1,000 
svarų bombas ant arabų te
ritorijų.

Paryžius. — Ispanijos 
Kompartija pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų militari- 
nės bazės sudaro Ispanijai 
pavojų. Ragina jas panai
kinti.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAI”

Margas skiltis pasklaidžius
Londone leidžiamas “Eu

ropos lietuvis” iš esmės ne
siskiria nuo kitų reakcinių 
išeivijos leidinių. Ir vis tik 
jame laikas nuo laiko blyks
teli blaivūs samprotavimai, 
įdomūs vertimai.

Štai R. E. Maziliauskas, 
rašydamas “E. lietuvyje” 
apie lituanistinės enciklope
dijos anglų kalba “Encyclo
pedia Lituanica” pirmąjį 
tomą, be kita ko (jis su
randa nemaža netikslumų) 
pastebi ir tai:

“Straipsnyje apie baltų 
lingvistiką išvardinta visa 
eilė kalbininkų, tačiau tame 
netrumpame sąraše nėra 
paminėtas nė vienas lietu
vis baltistas, šiandieną 
mokslinį darbą dirbantis 
Lietuvoje. Tai iš tikrųjų 
nuostabus neapsižiūrėjimas, 
nes tame pačiame straips
nyje paminėta V. Mažiulo 
knyga “Prūsų kalbos pa
minklai,” o prof. V. Mažiu
lis juk nėra vienintelis iški
lus Vilniaus universiteto 
kalbininkas, atkreipęs dė
mesį savo darbais baltisti
koje.”

Tai — labai rimtas ir pa
grįstas priekaištas leidiniui, 
pretenduojančiam į enciklo- 
pediškumą; šis “neapsižiū
rėjimas” leidinyje anglų 
kalba labai jau baltais, siū
lais siūtas: gal atsiras tokių 
skaityto jų,, kurie susidarys 
įspūdį; jog’Tarybų Lietuvo
je beveik nėra... baltistų.

Panašių “neapsiži ū r ė j i - 
mų” R. E. Maziliauskas 
“Encyclo p e d i a Lituanica” 
pirmame tome pastebi ir 
daugiau: “Nėra šiame enci
klopedijos tome nė Vilniuje 
leidžiamo kalbotyros žurna
lo “Baltistica”...”

PER ANKSTI 
UŽMIRŠTA

Tame pat “Europos lie
tuvyje” yra ir kitokių sam
protavimų. Tūlas Arvydas 
Skuodas, be kita ko, rašo: 
“Galima atiduoti teritorijos 
dalį (mūsų atveju Klaipė
dos kraštą naciams) tam, 
kad išliktume nepriklauso
mi... Būdami humanis
tais, Klaipėdos vokiečių ne- 
skriaudėme (Neumano-Sas- 
so byloje juos tik pagąsdi
nome), tad net Hitleris tai 
įvertino ir davė 99 metams 
Klaipėdos uoste koncesijų 
be atlyginimo.”

Įdomios mintys savaitraš
tyje, kuris pretenduoja 
reikšti Europos išeivių-lie
tuvių nuomonę. Atseit, ne 
toks jau blogas buvo tas 
Hitleris — paliko koncesijų 
lietuviškame krašte; ne taip 
jau blogai, kad buvo ati
duoti vieninteliai krašto 
vartai į pasaulį. Taip, 
buržuazinė valdžia bu
vo “humaniška” — jinai ti
krai neskriaudė Klaipėdos 
krašto vokiečių, kurie no- 
vyte novyjo lietuvius, taip, 
ši “humaniškoji” valdžia 
uoliai persekiojo anaiptol 
ne nacius, bet jų tikruosius 
priešus.

Ar ne per anksti užmirš
ta istorinės pamokos, ar ne 
per anksti užmirštos tos 
kraujo marios ir ašarų jū
ros, kuriomis Lietuvą už
tvindė hitlerizmas?

VĖL “ŠVENTAS” 
BIZNIS

“Dipukai” vėl rado progą 
patriu k š m a u t i: Romoje 
ruošiamasi atidaryti lietu
višką koplyčią. “Vaduoto
jų” spaudoje jau pasipylė 
kvietimų dalyvauti iškilmė

se, pagrasinimų moterims, 
kad į tas iškilmes neatvyk
tų apsirengusios mini suk
nelėmis-.. žodžiu, pradėjo 
suktis ratas.

Tai nemažai kainavo lietu
viškai emigracinei kišenei, 
ne vienas pasišildo rankas 
prie šio “švento” biznio.

Skaitant gražias rekla
mas, nejučiomis kyla min
tis: ar ne per daug lietu
viškoji emigracija yra au
kojusi katalikybei ir ar ne 
per mažai iš jos ji gavo?

Juozas Lukys

Iš visur ir apie viską
Jugoslavijoje nuo šių me

tų gegužės mėnesio pradės 
veikti pirmas šalyje vieš
butis ant vandens, sudary
tas iš kambarių jachtų. Kli
entai galės plaukioti išilgai 
Jugoslavijos pakrantės.

75 metų italas atsargos 
majoras Džiovanis Biankis 
nešioja ilgus ir puošnius 
ūsus. Tarptautiniame kon
kurse Toronte jis pasiekė 
neregėtą pergalę: jam buvo 
suteiktas “Misterio Ūso” 
vardas.

Viduržemių jūros pakran
tėje, netoli’ Kanų, prie žve
jų, traukusių tinklus, pri
plaukė delfinai, šaukdamie* 
si pagalbos vienaip giminai
čiui. Jį dalinai stųmė į prie
kį: ligonis buvo silpnas. 
Vienas žvejys šoko į van
denį ir įtraukė delfiną į 
valtį. Deja, išgelbėti delfino 
nepavyko.

Manoma, kad seniausias 
pasaulyje kaimas yra Žavi 
Chemi Š an i da r (šiaurinis 
Irakas). Jis įkurtas 5910 
metais prieš mūsų erą.

(Iš “Švyturio”)

Vienas amerikiečių juve
lyras siūlo Amerikos astro- 
nautikos draugijai $10,000 
už pusę svaro Mėnulio ak

BESIVAIKščIOJANT SU SARGIU
Sargis prie tavęs prisirišęs
Vis vaikščiojat judu kartu.
Jis šokčioja, džiūgauja visas,
Kad laikai jį draugystės vertu, 
Vediesi jį vaikščiot kartu...

Jo akys įsmeigtos žiba: 
Jis stengias suprasti tave, 
Kas tu per tobuliausia būtybė. 
Bet spėja jis pagal save, — 
Kaip sunku jam suprasti tave!

Tu — lyg kito pasaulio titanas:
Jį stebina tavo kalba.
Ir mintys tavo sumanios
Šviečia jam aureolės garbe, — >
Koks stebuklas jam tavo kalba! 4^

Ir jauti — jis tave iš pavojų 
Išgelbės, ištrauks iš mirties.
Nakty jis regi tamsiojoj, 
Apgins nuo žudiko, vagies, 
Išgelbės tave nuo mirties...

Jis priešą tavo pažįsta
Kažkokiu slaptu jutimu
Ir loti prieš vamzdį išdrįsta,
Su juo ir po kalnus saugu,
Jis apdovanotas slaptu jutimu.

Bet, jei žmogus ir Herkulesą sutiktų, 
Už save pranašesnį daugkart, 
Ar jame tauri pagarba sužibtų, 
Ar kardo nesiruoštų jis st vert 
Prieš tą, kas kilnesnis daugkart?

Jam atrodo: tobulybės viršūnė
Plačiojoj visatoj — jisai,
Nors linkęs į svetimą kūną 
Jis it erkė kibti dažnai...
Kaip greit nužinogėja jisai I

Ir vaikštai su Sargiu po sodą i 
Tarsi su geriausių draugu; '
Jis tavo nerimą jaučia, atgodo, 
Su juo tau būti smagu, — *
Jus jungia ištikimybė draugų.

; J. Alota

menų. Juvelyras nori tuos 
akmenis dėti į žiedus vietoj 
brangakmenių. Astronauti- 
kos draugija kol kas tyli.

JAV senato komisija nupf 
statė, kad Amerikos pilię$- 
čiai turi 66 milijonus šautu
vų ir 24 milijonus revolve
rių.

Iš 3.3 bilijono žmonių, gy
venančių mūsų planetoje, 
maždaug du trečdaliai ken
čia dėl nuolatinio alkio. Iš 
bado kasmet miršta beveik 
20 milijonų žmonių.

Švedijoje neseniai įvyko 
nepaprastos vestuvės. Pen
ki broliai Hedbergai tą pa
čią dieną vedė penkias sese
ris Johanison.

Sniegenų pora per vasarą 
apvalo nuo kenkėjų apie 40- 
50 medžių, o varnėnų pora, 
maitindama vaikus, sunai
kina apie 8,000, karkvaba
lių.

Kasmet įvairių šalių jū-s 
rose ir vandenynuose pa
gaunama po 42 milijončfe 
tonų.žuvų. Pagal baltymų 
kiekį tai lygu 880 milijonų 
karvių mėsai.

Už šimtą kilogramų ar
batos — šimtas sabalo kai
liukų. Tokia bdvo arbatos 
kaina Rusi jo jė XVII amž.

Liverpulio draudimo kom
panijos duomenimis, 1964- 
1968 metais nuskendo 750 
prekybinių laivų. Daugiau
sia laivų per šiuos metus 
neteko Graikija — 128, to
liau seka Liberija — 101, 
Anglija — 84, Panama — 
82, Japonija — 39, Norve
gija — 34, Libanas — 26, 
Italija — 24, VFR — 22, 
JAV—20.

Viename Olandijos resfo'-'f 
rano meniu nėra nurodytų 
kainų. Svečiai patys savo 
nuožiūra rašo sau sąskai
tas. Šeimininkas yra labai 
patenkintas — svečiai vidu
tiniškai moka $L5 daugiau, 
negu jis tikėjosi.
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Waterbury, Conn.
♦ • • • Prašome visų Connecticut valstijos ir iš toliau lie
tuvių dėmesio. Pirmas šiemet šioje apylinkėje Laisvės 
spaudos piknikas įvyks šį sekmadienį, birželio 28 dieną.

pradžia 1 vai. po pietų. Ruošia Lietuvių Literatūros 
draugijos 28 kuopa. Vieta: Vaitonių sodyboje, 25 Roos
evelt Drive.

PASTABA; Įsitėmykite, kad pradžia 1 vai., o NE 
3-čią, kaip buvo pirmiau pranešta. Duosime pietus ly
giai 1 vai., tad kviečiame visus laiku pribūti.

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

Rengėjai

Norwood, Mass.
Labai gaila netekus 

gero žmogaus
Birželio 8 dieną 7:30 va

kare, Norwoodo ligoninėje 
išgulėjęs 14 dienų, mirė Le
onas Trakimavičius. Mirė 
sulaukęs 80 metų amžiaus.

Buvo pašarvotas P. H. 
K raw koplyčioje, 1248 Wa
shington St., ir palaidotas 
birželio 11 dieną Highland 

^cemetery.
Buvo daug brangių gra- 

$ų gyvU gėlių vainikų su
nešta nuo giminių ir drau
gų. Paskutinį vakarą daug 
lankytojų buvo. Taipgi ir 
į kapus daug žmonių paly
dėjo.

S. Rainardas koplyčioj pa
sakė tinkamą kalbą. Ant 
kapų taip pat perskaitė tin
kamą paskutinį atsisveiki
nimą su velioniu. Jo kalba 
daug ką sugraudino ligi 
ašarų.

Leonas paliko dideliame 
liūdesyje savo mylimą žmo
ną Mončę, tris sūnus—Wil
liam (New Jersey), Andrew 
(Georgijoj) ir Joseph (Nor- 
w o o d e), 6 anūkus, brolį 
Vincą (Worcsteryj) ir dau
gelį artimų giminių čia ir 
Lietuvoj, taipgi gerų drau
gų ir draugių.

. Leonas per daugelį metų 
f ppklausė prie LLD ir LDS, 

skaitė “Laisvę” ir “Liau
dies Balsą.” Buvo stambus 
pažangios spaudos rėmėjas.

M. Uždavinis

Hartford, Conn.
Laisvės choro narė Kast. 

Miller važiuoja į Lietuvą su 
dainininkais iš kitų koloni
jų. Linkiu geros kelionės 
ir saulėtų dienų, lankant 
gimtąjį kraštą.

Laisvės choras rūpestin
gai rengiasi būsimam iš- 
važiavimi į W orcesterio 
Olympia parką. Jau didelis 
geras busas užsakytas. 
Kviečiame visus užsisakyti 
vietas buse. Tik $3. Tai ne
brangu šiais laikais. Busas 
išeis 12:30 po pietų, nuo 157 

^Hungerford St.

O. Giraitienę, aplankius 
ligoninėje, radau gana ge
rame ūpe, nes sveikata eina 
geryn. Tikisi ne už ilgo 
pareiti namo pas dukrelę L. 
Gordon, kur gauna geriau
sią priežiūrą. Labai intere
savosi Laisvės choru ir jo 
nariais ir abelnai organiza
cijų reikalais. Mat, per 
daugelį metų ji dalyvavo 
draugijų veikloje.

Linkiu jai šusveikti.
V. K.

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

X0LYMPIA PARKE, So. Quinsigamond Av., Shrewsbury.
Šiame piknike atvažiuoja HARTFORDO LAISVĖS 

CHORAS ir visi Naujosios Anglijos lietuviai. Susi tiksi
mi te savo senus pažįstamus, kaimynus.

Turėsime svečių iš “LAISVĖS” kolektyvo.
Rengėjai

Philadelphia, Pa.
Aldiečiai atostogauja
Šiemet LLD 10 kuopos 

veikėjai, po dviejų puikių 
parengimų, ilsisi per kokį 
laiką ir kaupia j.gas atei
nančiai veiklai, nes dideli 
darbai laukia jų tvirtų ran
kų. Atrodo, jog pirmas va
sarinės veiklos užmojis — 
tai šaunus pasitikimas tu
ristų, nemažos grupės phi- 
ladelphiečių, kurie, paviešė
ję T. Lietuvoje, sugrįš lie
pos mėn. pabaigoje. Mums 
teks išgirsti daug įdomių 
naujienų iš mūsų gimtojo 
krašto.

O kiek vėliau, rodos, dar 
vyks didysis pokylis pas 
ūkininkus Ramanauskus, 
Sellersville, Pa.

O, be numatytų pramogų, 
dar gali išdygti ir kitokia 
staigmena. •. 

• • •
Neramu. Miesto adminis

tracijos didieji politikieriai 
per kelioliką praėjusių me
tų, kad apsaugojus savo 
pelningas vietas miesto ro
tušėje, vis priimdinėdavo 
daug nereikalingų darbi
ninkų neva miesto darbams. 
Tačiau pastaruoju laiku iš
ryškėjo, kad apie 2,600 dar
bininkų neturi ką veikti. Ir 
visi neblogai apmokami 
taksų mokėtojų pinigais.

Infliacijai kylant, politi
kieriai pasijuto negalėsią 
apmokėti darbininkams at
lyginimo, o piliečiams'taksų 
irgi nedrįsta kelti. Paga
liau miesto taryboje kilo 
triukšmas. Ir majoras T. 
Tate paskelbė paleisiąs iš 
municipalinių darbų suvirš 
2,600 darbininkų neva eko
nomijos sumetimais.

Taipgi įvairiose didmies
čio srityse rasizmas rodo 
savo dantis. Rasistinės 
riaušės kilo tokios rimtos, 
kad net policija nebepajėgė 
susidoroti. Majoras T. Tate 
net paskelbė nepaprastą ra
mybei grėsmingą stovį pie
tinėje miesto dalyje. Pana
šu į Vietnamo miestą.

Leonora

Washingtonas.-Pereitą sa
vaitgalį federaliniai agentai 
areštavo 130 žmonių ir. su
ėmė pustrečio milijono ver
tės narkotikų.,

IEŠKOMA PAGALBA
Ieškau senyvo žmogaus, kuris ga

lėtų pagelbėti man prie namelio. 
Mano kojos nelabai tvirtos. Nekai
nuotų jam pragyvenimas. Aš galė
čiau valgį paruošti ir baltinius ap
skalbti. Turiu gražų namelį su. visais 
įtaisymais, 5 kambariai. Prašau 
kreiptis šiuo adresu: Mary Sarpolis, 
611 No. Parkhill, West Frankfort, 
Ill. 62896. (48-50)

Anna Maria, Fla. Rochester, N Y.
Iš kelionės į Maine valstiją

Kadangi Portland, Me., 
įvyko mano anūkės Kathy 
Kaulakis Maine Valstijos 
universitete mokslo užbaig- 
tuvės, tai buvo proga dar 
kartą aplankyti tenai taip 
puikiai man prisimenamas 
vietoves. Todėl geg. 26 d. 
su draugais Bakanauskais 
automobiliu ir patraukėme 
link Maine.

Oras palankus-gražus, vi
sa gamta pasipuošusi pava
sariniais rūbais. Tikrai pa
traukli kelionė. Keliai taip
gi geri, tiesūs kaip sta
las. Nė nepajutome kaip 
už trijų dienų atsidūrėme 
šeimos namuose, Auburn, 
Me.

Pasitaikė kaip tik prieš 
Kapų Puošimo Šventę. Ne
laukiant, pirmiausiai atlan
kiau mūsų “Kupiškėnų kai
melį” Oak Hill cemetery. 
Ten, kur ilsisi daug mūsų 
brangių draugų. Petro Viz
baro antkapis, prie kelio, 
labai gražiai atrodė tarp 
žaliuojančių medelių. Tik 
vieno Antanaičio neliko jo
kios antkapio žymės — už
mirštas. Visi kapai savųjų 
prižiūrimi gerai, gėlėmis pa
puošti.

Pirma, negu vyksime į
“graduation” apeigas, sku
bėjau atlankyti mano liku
sius draugus, su kuriais te
ko praleisti didžiąją dalį 
mano gyvenimo veikiant 
kartu pažangos dirvoje. 
Malonus buvo dar kartą pa
simatymas su mano vien
minčiais draugais ir “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jais. Svarbiausia — su Jo
nu Krapavicku, kuris per 
visą savo gžyvenimą stovė
jo pažangos eilėse. Jonas 
pridavė man atžymėjimą 
“Laisvės” 60 metų jubilie
jaus $60, kuriuos pasiųsiu 
“Laisvei” su prierašu iš jo 
biografijos.

Julia ir Antanas Stukai, 
nenuilstantys savo darbe 
apie farmą, vis dar dirbi
nėja, taipgi pridavė $10 
pasveikinti “Laisvės” 60 
metų gyvavimo Jubiliejų. 
Draugas Antanas Stukas 
pergyveno antrą operaciją 
ant akies. Sako, kad dabar 
galįs matyti trūputį geriau.

Taipgi, malonus buvo pa
simatymas su draugais K. 
ir A. Steponavičiais. Abu
du dar gana energingi, svei
ki darbui aplink namus. 
Kazys yra “Vilnies” skaity
tojas ir LDS narys.

Nekurį laiką gyvenęs St. 
Petersburg, Fla., ir buvęs 
LLD 45-tos kuopos nariu 
Jonas Wasvill prieš keletą 
savaičių pergyveno skau
džią operaciją ir beveik 
nebuvo vilties p a s v e i k - 
ti. ,Bet šiandien jis atro
do kaip naujas žmogus, ge
rai nusiteikęs, linksmas. 
Svarbu, kad Jonas turi ge
rą žmoną, kuri prižiūri jo 
sveikatą. Mes floridiečiai 
iš St. Petersburg© linkime 
Jonui greitai atgauti svei
katą.

Mano buvęs kaimynas ir 
geras draugas Daniel Vai
tonis puikiai vienas, gyvena. 
Sako: “Vienam gyventi yra 
labai nuobodu. Niekur ne
beišeinu, tik retka.rįčais nu
važiuoju į Green, Maine, 
bingo palošti.”

Pasimatymas su Jonu ir 
Valerija Chužais buvo gana 
draugiškas. Abudu jau pen
sininkai, gražiai sau gyve
na. Bet kriaučystės. dar uę- 
meta. Laukia dar kitų me-

, tų. Sako, tada tai tikrai už
darys savo kriaučystės du-
ris ir skris kur nors pasau
lio pamatyti...

Pas rumfordiečius
Trumpam laikui sustojau 

pas mano draugus Sophie 
ir Jurgį Maršanskus. Sofi
ja yra “Laisvės” skaityto
ja, bet Jurgio Maršansko 
jau neberadau—miręs. Jau 
metai laiko kai Sofija ne
teko savo gyvenimo drau
go, kurį per ilgus metus 
kankino kaulų reumatizmas. 

Tebūna amžina jam ramy
bė.

Po visų pergyventų sun
kumų su ligoniu ir pati So
fija pateko ligoninėn, per
gyveno skaudžią operaciją. 
Sako, dabar jaučiuosi kiek 
geriau.

Užsukau pas vajininką 
Stanley S. Puidoką. Stan- 
lis vis dar nepavargsta, iš
renka “Laisvės” prenume
ratas labai gerai. Abu su 
žmona Puidokai, kaip ir J. 
Krapavickas, darbuojasi sa
vo darželyj.

Paklausus, kaip su organi
zacijų veikla, sako: Viskas 
kaip ir mirę, nė jokios veik
los nėra. Žmonės išsiskirs
tė, paseno. O kiti pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo, tik, sa
ko, sutanuotieji lošia “bin- 
go,” tai ir visa mūsų veikla.

Mano kelionė į abi puses 
buvo labai sėkminga. Pa
siekiau namus 10-tą valan
dą vakare. Bet, mano nuo
stabai, radau mano Joną 
Manatee Memorial Hospita- 
lyje su “mild heart attack.” 
Tas padarė rman nemažą su- 
susirūpinimą. Daktarai su 
visokiomis marinomis ištyrė 
ir po penkių dienų paleido 
namo sveiką, kaip ridiką! 
Labai linksma matyti Joną 
vėl triūsiantis aplink na
mus.

Anna Walin,s

ROCHESTER, N. Y.

Mirė

Jurgis Daukas
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms ir

draugams šiame liūdesyje.

Petras ir Ona Wm. R. Černauskai
Malinauskai R., Barauskas

A. Baronienė A. L. Bekešiai
Albert Baronas Anna Bačiulienė
V. Rinkevičienė > A. Galinat
J. Rinkeviče N. Baltakienė
Mr. ir Mrs., Zlatkai A. Zegy
M. Trilikauskienė A. Usevičienė
J. V. Šukiai H. Velikienė
P. K. Andersonai P. Jurkštas
J. D. Vaitai R. U. Shereliai
F. Kurkulis S. A. Beganskai
J. J. Milleriai K. Žemaitienė
L. Vaišnora V. Bulienė
M. Gedraitis J. Pabijanskas
F. J. Kantėnai J. K. Severinai

I NORWOOD, MASS.

I Leonas Trakimavičius
I Mirė birželio 8 d,, š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Moncei 
Trakimavičienei, sūnums William, Andrew, Jo
seph, marčioms ir anūkams. Broliui Vincui, gi-
minėms ir artimiesiems.

A. O. Z ar ubai R. Žukauskienė
A. g. Rakučiai Agnes YakštiiS
S. J. Ęąinardai Ę. Sarapienė
J. M. Sadąuskai Monika Ralubinskienė
Nęllie Grybienė Cartwrigth šeimyna
C. Tarailienė Julia Družienė '
F. B. preibiai M. Davidonienė
S. Družas Leokad. Uždavinienė
A. K. Bafčiai M. Grigūnienė
M. Krasauskienė M. Uždavinis■

Birželio 15 d. mirė Jurgis 
Daukas, kuris gyveno pas 
Oną Vilimaitis. Kadangi jis 
buvo viengungis, tai drau
gė Vilimaitienė rūpinosi juo 
ligoje ir laidotuvėmis.

Jurgis veik nesirgo. Pa
gavus slogą (šaltį), pašauk
tas gydytojas, kuris įsakė 
vežti jį į ligoninę. Nuvež
tas ligoninėje tą pačią dieną 
mirė.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, buvo “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Liaudies Balso” il
gametis skaitytojas ir rė
mėjas. Jis aukojo visiems 
darbininkiškiems reikalams 
pagal savo išgalę. Mirda
mas paliko aukų spaudai. 
Jis buvo narys Gedimino 
Draugystės ir užėmė vietą 
antrojo raštininko. Buvo 
narys LDS 11 kuopos, ku
rioje buvo vicepirmininkas. 
Lietuvių Piliečių klube bu
vo finansų raštininkas. Pri
klausė LLD 50 kuopoje. Jis 
visur dirbo kiek pajėgė. 
Per ketverius metus jis kas 
savaitę nemokamai dirbo po 
dvi dienas Gedimino klube.

Apie jo gimines neteko 
sužinoti. Tik tiek žinau, kad 
jo sesers dvi dukterys buvo 
laidotuvėse, viena iš Kali
fornijos, o kita iš Floridos.

Šermenų direktorius buvo 
G. Savage. Karstą puošė 
daug gėlių ir šermenyse 
lankėsi daug palydovų.

Jurgis palaidotas River
side kapinėse. Prie kapo 
atstisveikinimo kalbą pasa
kė Gedimino Draugystės 
pirmininkas Petras Mali
nauskas. Visi palydovai bu
vo užprašyti į Gedimino 
svetainę ir gerai pavaišinti.

Ilsėkis, Jurguti, amžinai 
šaltoje žemelėje.

L. Bekešiene

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos 10 kuopos parengimas 
buvo pasekmingas, kuriame 
minėjome Lietuvaitės gim
tadienį ir “Laisvės” 60 me
tų sukaktį.

“Laisvė” labai daug pri
sidėjo savo moksliškais raš
tais prie pakėlimo ir pra- 
lavinimo darbo klasės šio
se šalyje. Susirikusieji pa
linkėjo, kad dar daug metų 
“Laisvė” skleistų tą bran
gų žodį.

Taipgi buvo prisimintas 
100-asis gimtadienis to di
delio revoliucijos vado V. L 
Lenino, kuris per taip trum
pą laiką supurtė visą pa
saulį ir pakeitė seną neti
kusią tvarką Rusijoje nau
jąja.

Užsibaigus pietums, sve
čiai puikiai praleido laiką 
pasikalbėdami.

Aukų spaudos reikalams 
gavome sekamai:

$10: C. Zambusevičiai, 
A. Bimba, J. Staniai, M. Du- 
doniai, A. Fergison, Charles 
Lipka, A. B. Gegžna, A. Lip- 
čius, J. A. Lacisky.

Viešnia aukojo $7, Va- 
lantai $6.

Po $5: Lietuvaitė, P. Gi- 
žauskienė, Merkytė, J. šeš
kas, A. Liaudanskas, N. 
Griciūnienė, A. Paniukaitis, 
P. Baranauskas, P. Šlajus, 
Alen Williams, Martha 
Schmidoll, Mr & Mrs. John 
Bmetes(?), Dam. Gurklis, 
Vaišvilienė, Benedikta Na- 
valinskienė, Gužonienė, Si
dabrienė, D. Merkis. J. An- 
drulienė, E. Bekampienė, F. 
Navardauskas, Pivariūnie- 
nė, Kevet $4.

Po $3: Repsevich, Agnes 
Darbiek, Kaspa r i ū n i e n ė, 
Machunas, Pusvaškienė $2.

Smulkių $7.
Viso $239.

Port Moresby, Naujoji 
Gvinėja. — Šioje arti Aus
tralijos saloje daugelis gy
ventojų iš bado miršta. 
Plantacijose darbininkai te
gauna po $4 į mėnesį.

Londonas. — Politinių ka
linių amnestijos internacio
nalas skelbia, kad šiuo me
tu pasaulyje yra daugiau 
kaip 250,000 politinių kali
nių. _________

Kairas. — Egipto ekono
mika šiais metais yra geres
nė, kaip buvo prieš karą 
1967 metais. Nemažai eko
nominės pagalbos gavo iš 
Tarybų Sąjungos.

PRISIMINIMAS

NEWTON, MASS.

Anna Buividiene
Birželio 28 d., sukaks vieneri metai kai mirė 

mūsų brangi draugė Anna. Mes jos labai pasi- 
gendam. Dažnai aplankom jos kapelį ir papuo
šiame gyvomis gėlėmis.

P. Žukauskiene, tetulė
Milda ir Amelia, sesutės 
Helen, pusseserė

... 1

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

EXPERIENCED
COOK WANTED

See Chef
HOTEL STERLING

Wilkes-Barre, Pa.
(44-50)

TRANSIT OPERATORS

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

(44-48)

MECHANICAL 
TROUBLE SHOOTER

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

247-6015. (44-48)

FACTORY WORKER
Opening for full time or summer 

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

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

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 
for promotion. Apply to: Mr Sperco 
or 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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“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Žmonių atsiliepimas į Albumo projektą eina sklan

džiai. Tie, kurie nori įsiamžinti į Albumą su savo auto
biografija ir nuotrauka (yra ir tų, kurie nenori dėti nuo
traukos), prisiuntė užsakymus sekamai:

Juozas Deltuva, Baltimore, Md., $300.00.

Gražiai praleista popiete 
su turistais iš T. Sąjungos

Visą puslapį po $100:
Juozas Nedvaras, Chicago, Ill.
M. Janis, Portland, Oregon.

Jau buvo rašyta “Laisvė
je,” kad į Ameriką atvyko 
Trupė tarybinių turistų, su
riedanti iš 16-os asmenų— 
mokslininkų, inžinierių, ar
tistų, fabrikų darbininkų, 
medikų ir kitų profesiona-

Pusę puslapio po $60:
Pijus Dennis, Cliffton, N. J.
M. J. Svinkūnai, Waterbury, Conn.
O. Petrauskienė, Prospect, Conn.
Mrs. N. Rakickas, Kearny, N. J.
Frank Yakstis, Ozone Park,, N. Y.
W. J. Duda, Woodbury, Conn.

Ketvirtadali puslapio po $30: 
Baltimorės organizacijos.
J. Jočionis, Grand Rapids, Mich.

O tie, kurie prisiuntė žemiau $30, tai bus tik jų var
dai, pavardės ir miestai paminėti. Gauta:

Po $15: P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.; Ame
lia Ramanauskienė, Kingston, Pa.; William Degutis, Al
bany, N. Y.; Veronika L. Wasiloski, Mountain Top, Pa.; 
B. Keršis, Cambridge, Mass.

Joe Margaitis, Windsor, Conn., $12..
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y., $11.
Po $10: Marcelė Karvelis, Woodhaven, N. Y.; An

tanas Galinis, Scranton, Pa.; Bernice Chuberkis, So. Bos
ton, Mass.; O. černevičienė, Maspeth, N. Y.; William 
Karlen, Jensen Beach, Fla.; Suzanna Kazokytė-Jones, garob. 
Frackville, Pa.; Charles P. Devetzko, Brick Town, N. J.; 
Michael Gavėnas, Pittsfield, Mass.; Dr. John S. ir Lilli
an Stane.slow, New Smyrna Bch, Fla.; M. Rainys, Phi
ladelphia, Pa.; Anna Zeidat, Brooklyn, N. Y.; Alice Ku
nevičienė, Maspeth, N. Y.; Marytė K. Tamelienė, Flush-Marytė K. Tamelienė, Flush-

Po $5: Joseph Saverinas, Rochester, N. Y.; Frances 
Piktinas, Shenandoah, Pa.; Vladas Graunas, Ozone Park, 
N. Y.; Veronika Lisajienė, Woodhaven, N. Y.; Julia ir 
Frank Šimkus, B’klyn, N. Y.; E. Kasmočiai, B’klyn, N. 
Y.; Vera Urbanas, B’klyn, N. Y.; Mae Zasinis, North
ridge, Calif.; Anna Walmus, B’klyn, N. Y.; Mikas Ma- 
čionis, Newark, N. J.; P. Cox, Roslindale, Mass.; Simon 
Povilaitis, Baltimore, Md.; Wm. Chesnick, Saltzburg, Pa.; 
A. Kleposky, Sommerville, N. J.; Ona Dobilienė, B’klyn, 
N. Y.; Michalina Juhevich, fe’klyn, N. Y:; Ona Kučiaus- 
kaitė,-Buckler, Baltiinbre, Md.; Edna Zack, Grand Ra
pids, Mich.

Tai tiek šį sykį. Turime ir daugiau užsakymų ir au
kų į Albumą, sutvarkę, paskelbsime. Ačiū viršminėtiems 
prieteliams už jų užsakymus ir aukas.

Jubiliejaus Komisija

Picnic in Haverhill
It’s a long drive from 

o r k to Haverhill,New
Mass., but it’s a beautiful 
drive. Summer is in its full 
glory. The green of the 
fields and trees is rich and 
lovely. We had a driver we 
can depend on — Steponas 
Večkys, so we could relax 
and enjoy the scenery.

Our first stop was at the 
Večkys house to say “Hello” 
to friends of Steponas. 
Their charming daughter 
Olga greeted us at the door. 
She is the pride and joy of 
her parents, who are get
ting old and have serious 
health problems. Mrs. Več
kys is in a wheelchair and 
Mr. Večkys has trouble with 
his eyes. Mrs. Večkys’ both 
legs were amputated and re
placed with artificial ones, 
but it was amazing to see 
that her spirit hasn’t been 
affected by the suffering. 
She talks with grekt' inte
rest about everything.

Our second stop was at 
Patricia and John Petrus 
(Petruškevičiai). They 
have a nice house and a 
beautiful garden. We stayed 
there overnight and went 
to the picnic the following 
morning. It was a bright 
day, though it could have 
been a bit warmer so the 
beer w*ould have tasted bet
ter.

People came from near 
and fir. “Laisve’s” editor

addressed the crowd — ex
plaining the political situa
tion in the United States at 
the present, calling all the 
people to stay close to their 
organizations and praised 
them for their great achieve
ment — having their own 
newspaper “Laisve” for 60 
years. An album is being 
published to mark this his
torical event and Lithuani
ans everywhere should be a 
part of it, sending in their 
pictures and information 
about their activities in com 
nection with their paper 
and the Lithuanian pro
gressive movement in gene
ral in the United States.

Irene Janulis and Al Dup- 
sha won the hearts of the 
crowd with their beautiful 
outdoor performance. With
out a piano they sang Lith
uanian songs perfectly. It 
sure was a treat to all of us.

We started our long drive 
back home sooner than we 
really wished to go. But 
the following day was a 
working day. We left with 
a happy feeling — the pic
nic was a success. It was 
good to see friends, shake 
their hand, talk to them. 
It was good to see people 
coming together, sharing 
their happy moments and 
encouraging each other in 
their hardships.

Thanks to all the people 
who worked hard in the 
kitchen and all others who

Turistai plačiai pakeliavo 
no mūsų šalį ir aplankė di
džiuosius Amerikos mieštus. 
Grįždami į namus, keletui 
dienų sustojo pasižvalgyti 
no mūsų New Yorką.

Ta proga New Yorko lie
tuvių Moterų klubas birže
lio 20-osios popietę Laisvės 
salėje paruošė susitikimą 
su svečiais.

Iš grupės atvyko šeši žmo
nės, jų tarpe du lietuviai— 
Kauno miesto Vykdomojo 
komiteto Pirmininko pava
duotoja Janina Narkevičiū
tė ir Vilniaus Dailės mu
ziejaus direktorius dailinin
kas Pranas Gudynas. Kiti— 
Maskvos kino artistė Nina 
Makarova, inžinieriai Vla
dimiras Petrovas ir Anato
lis Ribakovas ir Taškento 
fabriko darbininkas V. Za-

Pirmininkaujanti 
zarienė pristatė 
Narkevičiūtę mums pakal
bėti. Viešnia pirmiausia 
supažindino popietės daly
vius su savo bendrakelei
viais. Perdavė linkėjimus 
nuo Lietuvos vyriausybės ir 
nuo Lietuvos žmonių.

Publika pasveikino sve
čius gausiais aplodismen
tais.

J. Narkevičiūtė papasako
jo apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą, kad nauja socia
listinė santvarka veda Lie
tuvą į gražų ir šviesų gyve
nimą. Mokslas aukštai iški
lęs. Lietuva šiandien turi 
aukštai išsilavinusių ‘moks
lininkų, inžinierių, medikų, 
menininkų ir kitokių profe
sijų žmonių. Kolūkiečiai gy
vena gražiai; turi patogius 
butus, mokyklas, bibliote
kas, kino teatrus; apsiren
gę gražiai, kaip ir miestie
čiai.

Baigdama kalbėti, dėkojo 
už draugiška priėmimą, 
sveikino “Laisvės” kolekty
vą, visus jos rėmėjus ir 
skaitytojus jubiliejinių me
tų proga; linkėjo visiems 
sveikatos ir ištvermės dar
buotis pažangai — žmoni
jos gerovei.

Pabaigus kalbą, padekla
mavo poeto Vaičaičio eilė
raštį “Yra šalis, kur upės te
ka” ir pakėlė tostą už tai
ką ir visų sveikatą.

Svečiai turėjo atsivežę 
filmą, kuriame vaidina ar
tistė Nina Makarova. Fil
mą savo aparatu demons
travo Jonas Grybas: Jis 
paprašė artistę padovanoti 
šį filmą mums priminimui. 
Ji mielai sutiko. Sakė, tai 
pirmas jos vaidinimas, at
liktas prieš 20 metų. Fil
mas vaizduoja, kaip Rusijos 
jaunimas kovojo prieš hit
lerininkus.

Artistė Nina Makarova 
mums papasakojo savo ke
lią, kaip ji tapo filmų ar
tiste. Jos kalba buvo įdo
mi. Kadangi ji ir kai 
kurie kiti svečiai kalbėjo 
rusiškai, tai jų kalbas 
vertė žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas. Visi svečiai 
dėkojo už draugišką priė
mimą.

I. Mi- 
Janiną

helped to make the picnic ą 
happy occasion for all of us.

Use

keramikos 
kitu nuo- u

Mizarienė

Vladimiras Petrovas, baig
damas kalbą, įteikė Moterų 
klubui suvenirą — mažytį 
rusišką samovarą. Ieva Mi
zarienė padėkojo svečiui už 
dovaną.

Dailininkas Pranas Gudy- 
nas taipgi dėkojo už ma
lonų priėmimą. Jis sakė: 
Man malonu susitikti su 
Amerikos lietuviais, mūsų 
bendros idėjos draugais.

Gerbiamas dailininkas, be 
kita ko, papasakojo apie 
Lietuvos dailininkus. Sakė, 
kasmet Vilniaus meno mo
kyklos išleidžia apie 50 dai
lininkų ir vis jų dar trūks
ta, nes dailininkai reikalin
gi visose gyvenimo srityse.

Po kalbos jis parodė nuo
traukas - skaidres: Vilniaus 
Dailės muziejaus gintaro 
rūmus, naują’miesto rajoną 
Žirmūnus, naujus Dailės 
parodos rūmus, 
darbus ir daug 
trauku, v

Pirmininkė I.
padėkojo, gerbiamam daili
ninkui už įdomias nuotrau
kas ir už malonią kalbą.

Pirmininkė pakvietė Mo
terų klubo iždininkę Onutę 
Jakštienę tarti keletą žo
džių. Onutė pasveikino sve
čius ir įteikė Janinai Nar
kevičiūtei kuklią Moterų 
klubo dovanėlę, ir kitiems 
svečiams — po suvenyrą.

Taipgi sveikino svečius ir 
viešnias “Laisvės” adminis
tratorė Lilija Kavaliauskai
tė ir Liet. Darbininkų Su
sivienijimo vicepirmininkė 
Helena Jeskęvičiūtė, įteik- 
damos svečiams po suveny
rą.

Po to sekė dainų progra
ma. 1

Amelia Young padaina
vo tris dainas: “Ramunėlė,” 
‘Prisipažinimas” ir “Ei, 
upeli.” aJi akompanavo Al
dona Anderson.

Viktoras Bekeris padai
navo “Augau aš pas tėvelį.” 
Jam akompanavo Mildred 
Stensler.

Po programos buvo pa- 
si vaišinimas.

Mūsų klubietės, žinoda
mos, kad pobūvyje turėsime 
nepaprastų svečių, prikepė 
skanių pyragų svečiams pa
vaišinti. Štai jos:

Irena Levanienė, Domi
cėlė Galinauskienė, Marce
lė Jakštienė, Adelė Petrai- 
tienė; Julė Lazauskienė — 
pyragą ir puokštę gėlių, Ka
trina Petrikienė — daug 
uogų ir gėlių.

Prie vaišių paruošimo dir
bo H. Feiferienė, N. Buk- 
nienė, V. Burikienė, J. Wa- 
risonas ir V. Bunkus.

Lilija Kavaliauskaitė dir
bo prie bilietų.

Moterų klubo vardu—vi
siems širdingas ačiū!

V. Biinkiene

Ilgiausių Metų!
Visas “Laisvės” kolektyvas linki mūsų PETRUI ŠO* 

LOMSKUI, “Laisvės” spaustuvės technikui, Ilgiausių Me
tų! Birželio 22 d. jis atšventė savo gimtadienį—81-ąjį!

Daug laimės, sėkmės tau, Petrai, o svarbiausia—sti
prios sveikatos!

“Laisvės” kolektyvas

Vyks į waterburieciu 
pikniką

Kaip visada, taip ir šie
met niujorkiečiai bus tinka
mai atstovaujami laisviečių 
ruošiamame piknike Water
bury, Conn., šį sekmadienį. 
Sužinota, kad žada vykti 
Povilas Venta, Steponas 
Večkys, Ant. Bimba, o gal 
ir daugiau kas. Tikimės, 
kad waterburieciai juos ge
rai priims ir smarkiai pa
vaišins. Rep.

Širdinga padėka
Mūsų mylimas vyras ir 

tėvas, Donatas (Dan) Ma- 
žilis, mirė staiga širdies li
ga birželio (June) 2 d.

Dėkojame visiems, kurie 
padėjo mums pergyventi tas 
liūdnas valandas. Dėkojame

laiškus ir atvirukus, už at
silankymą į šermeninę ir 
palydėjimą į kapus. Taipgi 
dėkojame visiems kitiems, 
kurie kokiu nors būdu 
mums patarnavo.

Ypatingai norime tarti 
širdingą padėką “Laisvės” 
redaktoriui Antanui Bimbai 
už gražią kalbą koplyčioje 
ir ant kapų. Taipgi norime 
tarti ačiū Mrs. M. Shalins 
už simpatingą patarnavimą 
ir Frank Bručas už paruoš
tus pietus.

Mes niekuomet neužmir
šime visų atjautimo šioje 
nelaimingoje munis Valan
doje.

Po ilgų atostogų— 
atgal į Lietuvą

Ilgai atostogavęs Ameri
koje, vilnietis daktaras on- 
kologas Romas Kontraus- 
kas praėjusį trečiadienį, 
karštai atsisveikinęs su te
tomis A. Rainiene ir O. 
Laukaitiene ir būreliu kitų 
brooklyniečių, išskrido at
gal į Lietuvą pas savo šei
mą, kurios buvo jau labai 
pasiilgęs.

Paklaustas apie įspūdžius 
Amerikoje, daktaras atsa
kė, kad giliausi ir maloniau
si jo įspūdžiai — susitiki
mai ir pabendravimai su lie
tuviais New Yorke, Miamy- 
je, Chicagoje, Detroite, Cle- 
velande ir kitur.

New Yorko lietuviu Mo
terų klubo suruoštame va
kare gerb. d-ras R. Kon- 
trauskas pasakė labai įdo
mią kalbą apie navikus. Ne
prisimenu, ar kada anksčiau 
pas mus tokia kalba buvo 
pasakyta. Klausytojai buvo 
suraminti, kad vėžio liga 
nėra limpanti. SV

Parengimų Kalendorius
Liepos 5 d.

Aidiečių išleistuvės į Ta
rybų Lietuvą. Bus pietūs 
ir dainų programa. PraT 
džia 1 vai. “Laisvės” salo
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Įžanga priei
dama.

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

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

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
visai neplanuoja pilnai ir be
sąlyginiai pasitraukti iš Indo- 
kinijos.

Frances Mažilienė 
Frances Baltrus 
(Mažilytė)

Mieste pasidairius
Pereitą antradienį fašisti

nės Jewish Defense League 
narių grupė buvo įsiveržusi 
į tarybinės Amtorg Trading 
Corporation patalpas. Buvo 
pašaukta policija ir įsiver
žėliai buvo pašalinti. Kele
tas suareštuęta.'

Jie sakė, kad jie protes
tuoja, kad tarybinė valdžia 
neleidžianti žydams vykti į 
Izraelį.

Chicagos ‘‘Daily News” ko
respondentas Beech paskelbi* 
pasikalbėjimą su jaunu Kam-t 
bodijos armijos kapitonu, ku-' 
ris pasakęs: V

“Prieš amerikiečių atėjimą 
mus išgelbėti mes gyvenome 
ramiai ir taikiai. Bet dabar, 
kai jūs čia esate, mūsų žmo
nės pergyvena terorą ir krau- 
japlūdį.” Amerikiniai lėktu
vai, helikopteriai, kariniai lai
vai ir artilerija atnešė Kom- 
bodijos liaudžiai mirtį ir su
naikinimą.

Ir Kambodijoje nebus ra
mybės ir taikos, kol svetimų 
šalių karinės jėgos 
tės.

ten siau-

Visiems Saules 
garbintojams turėtų 
ma, kad per didelis karštais 
spinduliais besideginimas gali 
sukelti odos vėžį.

Amerikos vėžio ligų draugi
ja ąpskąičiuoja, kad šią vasa
rą 112,000 amerikiečių gali 
rimtai susirgti odos vėžio li
ga. Todėl patartina būti ajį>^ 
sargiems, per daug nesidt*- 
ginti.

spindulių 
būt žino-

Dėl Vilniaus ‘Ąžuoliuko’
“Laisvės” vasario 3 d. lai

doje buvo pranešta, kad 
Great Necko Simfoninės 
Muzikos Draugija pasiuntė 
kvietimą Lietuvos vaikų 
chorui “Ąžuoliukas.” Ten 
pat pasakyta “.. nei ameri
kiečiai, nei iniciatoriai ne
gavo jokio atsakymo, net 
padėkos už kvietimą.

Dabar sužinojome, L----
niekas Lietuvoje negavo to
kio pakvietimo, nei “parei
gūnai” (kaip rašyme pasa
kyta), nei Ąžuoliuko choras.

Gaila, kad toks nesusi
pratimas įvyko. Rašydami, 
visi mes turėtume būti at
sargesni.

“Laisvės” redakcija

Evangelistas Billy Gra
ham pradėjo penkių dienų 
misiją išvaduoti iš velnio 
rankų visus niujorkiečius. 
Savo pamokslus jis laikys 
Shea Stadiume, Flushinge. 
Jis tikisi, kad daugiau kaip 
300,000 niujorkiečių susi
rinks klausyti jo pamokslų.

Beje, Graham kritikavo 
tuos, kurie patriotizmą sie- 

kadba su politika.

Plėšikai nužudė A & P 
krautuvės vedėją Dominick 
Nanną. Krautuvė randasi 
12211 Madison Ave., Man- 
hattane. Liko žmona ir trys 
vaikai.

Atsisveikinsime, pagerbsime
Graži, kultūringa bus popietė Laisves salėje šešta

dienį, birželio 27 dieną. Du gražūs, garbingi supuolimai. 
Po šešerių metų gyvenimo ir darbavimosi Jungtinėse 
Taultose, grįžta į tėvynę Lietuvą Irena ir Levas Vladhni- 
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

Trečiadienį prasidėjo va
sariniai koncertai miesto 
parkuose. Pirmutinis kon
certas įvyko Damrosch Par
ke, Lincoln Centre.

Bronxe rastas nužudytas 
75 metų amžiaus Joseph 
Metzner jo paties bute. Po
licija sako, kad pirma ne
laimingas buvo baisiai kan
kintas, o paskui peiliu nu
durtas. Lavonas rastas spin
toje su surištomis rankomis 
ir užkišta gerkle, žmogžu
džių ieškoma. Niekas neži
no, kokiais sumetimais žmo
gus buvo nužudytas.

Pranešimas
“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Posėdis turi įvykti šį pir
madienį, birželio 29, 4-ą vai. 
popiet.

Po Direktorių Tarybos 
posėdžio, 5 vai., “Laisvės” 
Jubiliejaus komisija turės 
pasitarimą.

Visi šių posėdžių asmenys 
prašomi pribūti pasiskirtu 
laiku, kad nereikėtų laiko 
eikvoti vieniems 
laukiant.

kitų be- 
Sekr.

Šio šeštadienio popietė tik
rai New Yorko apylinkės pa
žangiems lietuviams labai 
svarbi.

Išleisime į Lietuvą mieluo
sius Vladimirovus ir kartu pa
sveikinsime “Laisvės”
cijos narę Stefaniją Sasną, 
kuriai dabar sukanka 75 me
tai amžiaus.

Tad šeštadienį pasimatysime 
Laisvės salėje.

redak-

Atvyksta Moisejevo 
šokių grupė

Metropolitan Operoj Moi
sejevo šokių grupė duos 
spektaklius per tris savai
tes, nuo liepos 7 iki 25. Juos 
pakvietė S. Hurok.

Sakoma, jau dabar suniki 
gauti bilietus. Jie parduo’A 
darni operos teatre (Lincoln 
Center). IM

Masinė demonstracija 
liepos 1 dieną

“Vietnam Peace Parade” 
komitetas praneša, kad tre
čiadienį, liepos 1 d., nuo 4 
vai. iki 7:30 vakare, įvyks 
milžiniška demonst racija 
Duffy Square, 46 th Street 
ir Broadway, New Yorke.

Demonstracija įvyks, ne
paisant ką praneš preziden
tas Nixonas birželio 30 d. 
Jis sako, tą dieną turėsiąs 
svarbų pranešimą.

Demonstrantai reikalaus 
visuotino ištraukimo JAV1 
kariuomenės iš pietrytinėj 
Azijos ir galo rasizmui ir 
represijoms. >

Ruoškimės dalyvauti.
IM
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