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KRISLAI
Nelabai skaitlingi, 

bet sėkmingai
To krašto nelaimė
Jaunimas sostinėje 
Argi tik komunistai? 
Mūsų tikrieji talkininkai 
Kriminalizmo augimas

Rašo A. Bimba

Jau turėjome keletą 
sarinių parengimų,
riuose ir man teko dalyvauti.

taip 
bet

La is-

pava-
Kai ku-

nusi-

Išvada: Jie nebuvo 
skaitlingi, kaip būdavo, 
vis tiek labai sėkmingi, 

.viečių ūpas geras.
Tiesa, daugelis draugų

skundžia nesveikata, bet ran
kų nenuleidžia. Visi visur kal
ba apie ateinantį Laisvės še
šiasdešimtmečio jubiliejų. La
bai daugelis ruošiasi save ir 
savo artimuosius įamžinti “še
šiasdešimtmečio albume”.

Kam JAV kariai reikalingi 
Piety Korėjoj

Soul.—Pietų Korėjos pre
zidentas Parkas pareiškė, 
kad Korėjoje Jungt. Valsti
jų militarinės jėgos “būti
nai reikalingos,” nes be jų 
pagalbos nebūsią galima 
atsilaikyti prieš komunis
tus.

Parkas tai pasakė Pietų 
Korėjos militarinėje stovy
kloje. Jis parodė priešingu
mą mažinti Jungtinių Vals
tijų militarinės jėgas. Da
bar Pietų Korėjoje yra 
64,000 amerikiečių karių.

ra-

Kodėl dvi Korėjos. Kodėl 
jos nesusivienija?

į šiuos klausimus atsako 
Šiaurės Korėjos vadovybė su 
pasiūlymais Pietų Korėjai.

Didžiausia, beveik vienintelė 
kliūtis, ji sako, tai Amerikos 
okupacinė kariuomenė Pietų 
Korėjoje. Ji susideda iš 64,- 
000 ginkluotų vyrų. Ji nelei
džia Pietų Korėjos žmonėms 
laisvai pasisakyti už abiejų 
Korėjų susivienijimą.

Tegu šita kariuomenė išsi
krausto ir korėjiečiai susiras 
kelią į vienybę.
^Deja, Pietų Korėjos diktato- 

tj’ius Park, kurio sostas pasi
laiko Amerikos ginklais, ne
nori, kad ta armija išsikraus
tytų.

Labai gerai, kad mūsų jau
nimas įsitraukia į politines ko
vas. Reikia tikėti, kad jau
nųjų žmonių įkūrimas šalies 
sostinėje pastovaus “lobby”, 
gerai paspaus abiejų kapita
listinių partijų politikierius 
skaitytis su liaudies balsu, rei
kalaujančiu, kad Vietnamo 
karas būtų nutrauktas ir kad 
Amerikos ginkluotos jėgos iš
sikraustytų iš visos Indokini- 
j os.

Kalbant apie Vietnamo, 
Kambodijos ir Laoso karą, gal 
pastebėjote, kad visuose pra
nešimuose figūruoja tiktai 
“komunistai”. Atrodo, kad nei 
Vietnamo, nei Kambodijos, 

ynei Laoso plačioji liaudis ne- 
gyvuoja ir nekariauja.
A Komunistams, žinoma, dide
lė garbė, kad į juos tiek daug 
dėmesio kreipiama. Bet tų 
pranešimų tikslai labai pikti. 
Komunistų atskyrimu nuo 
liaudies siekiama suvedžioti 
Amerikos žmones. Matote, sa
ko, mūsų jauni vyrai ten 
kraują lieja, kad tų kraštų 
liaudį išgelbėtų iš “saujelės” 
komunistų.

Be to, duodama suprasti, 
kad ir ta komunistų “saujelė” 
nėra iš minėtų kraštų žmonių, 
jie visi esą atėjūnai iš šiaurės 
Vietnamo.

Nelaimė, kad kai kurie ame
rikiečiai ta apgavyste patiki. 
Jie nepagalvoja, kad jeigu 
būtų reikalas tiktai su iš š. 
Vietnamo atėjusių komunistų 
gaujele, tai nebūtų reikėję per 
(dešimt metų kariauti ir tiek 
č/aug kraujo pralieti. Jie ne

pagalvoja, kad prieš šitą mū
sų vyriausybės avantiūrą yra 
sukilusi tų kraštų liaudis, žmo
nių mases.

Detroitas.—280 Fruehauf 
Trailer korporacijos rašti
nės moterų streikuoja sep
tintą mėnesį, laikosi vie
ningai.

Kambodijoj laimėjimais 
nesidžiaugia

Saigonas. — Pietų Viet
namas. — Anglų kalba lei
džiamas laikraštis “The 
Vietnam Guardian” visai 
nesidžiaugia militar i n i a i s 
laimėjimais Kambodi joje. 
Jis rašo, kad centralinis ir 
šiaurvakarinis frontas tebė
ra pavo j i n g o j e padėtyje, 
kad ten partizanai įsitvir
tinę atlaiko pozicijas.

Laikraščio redoktoriai nu
rodo, kad militaristų pasi
gyrimai lainjėjimais Kam- 

Ibodijoje yra “surūgę.”

Demonstracijos ir streikai 
prieš saugumo sutartį

Toki j as.—N ors Amerikos- ®
Japonijos saugumo sutartis j prieš sutarti. Policija į 
automatiškai pratęsta dar 
10 metų, demonstracijos ir 
streikai dar vis nesustoja. 
Komunistai ir socialistai 
nusitarę tęsti kovą, iki bus 
šioji militarinė sutartis pa
naikinta.

Darbo unijos ir kairiųjų 
politinės organizacijos bir
želio 24 d. sostinėje sušau
kė masinį mitingą protestui

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
SVARBI MOKSLINĖ 

KONFERENCIJA
Kaunas.—Čia Įvyko moks- į 

line konferencija, kuri na
grinėjo proletarinio inter
nacionalizmo teorijos klau
simus, išdėstytus tarptauti
nio komunistų ir darbininkų 
parti jų pas įtarimo doku
mentuose. Šis pasitarimas 
ivyko prieš metus laiko 
Maskvoje.

Konferencijoje dalyvavo 
mokslininkai iš Maskvos, 
Leningrado, Kijevo. Minsko, 
Rygos, Baku, Almaatos, 
Vilniaus, Frunzės, Talino. 
Jerevano, daugelio Rusijos 
Federacijos miestų.

Įžymių šalies istorikų ir 
filosofų pranešimų pasi
klausyti susirinko Lietuvos 
aukštųjų mokyklų dėstyto
jai, politinio švietimo tin
klo darbuotojai, propagan
distai, partinis ir tarybinis 
aktyvas.

Įžanginį žodį konferenci
joje tarė Lietuvos Kompar
tijos Centro komiteto pir
masis sekretorius A. Snieč
kus.

sakoja apie Tarybų Lietu
vos gyvenimą.

Į Gvinėjos sostinę
Vilnius. — Į Gvinėją iš

vyko socialinio aprūpinimo 
ministerijos vyriausiasis 
ekspertas, gydytojas Ado
mėnas.

Gvinėjos sostinėje Kona- 
kryje iškilo moderni ligoni
nė. Tai Tarybų Sąjungos 
dovana tos šalies liaudžiai. 
Vilnietis gydytojas Adomė
nas drauge su kolegomis iš 
brolišku respublikų ne tik 
gydys Konakrio ir aplinki
nių vietovių gyventojus, bet 
ir padės ruošti busimąjį 
goninės personalą.

li-

JAV suteikia Saigonui teisę 
laisvai veikti Kambodijoj

maišė, studentai gynėsi laz
domis ir nemažai areštuotų.

Visi pripažįsta, kad tai 
buvo didžiausias masinis 
mitingas Tokijo miesto isto
rijoje. Publika šaukė, kad 
amerikiečiai nešdintųsi na
mo ir japonus paliktų ra
mybėje, kad karas Indoki
nijoje būtų baigtas.

Lietuvos ministras 
Lenkijoje

Vilnius. — Į Varšuvą su

Lietuviškas madas 
mato pasaulis

Vilnius. — Drabužių ko
lekcija Vokietijos Demokra
tinei Respublikai sukūrė 
Vilniaus modelių namų ko
lektyvas. Ja sudaro dau
giau kaip 70 moteriškų ir 
vyriškų ansamblių visiems 
metų laikams. Šie ansamb
liai demonstruojami Erfur
te, Berlyne, Veimare ir ki
tuose miestuose.

Kitoje Žemės rutulio pu
sėje — Osakoje — su lietu
viškomis madomis supažin-

Londonas. — Jungtinių 
Valstijų gynybos sekreto
rius Laird, čia lankydama
sis, pasakė, kad Nixono ad
ministracija suteikia Saigo- 
no valdžiai ir militaristams 
teisę laisvai veikti Kambo- 
dijoje, kuomet iš ten bus 
ištrauktos amerikiečių jė
gos.

Laird užtikrino, kadprez. 
Nixonas tikrai ištrauks 
amerikiečių militarinės jė
gas iki birželio 30 d. Ta
da visą svarbiausią atsako
mybę turės imti Pietų Viet
namo militaristai Kambodi- 
joje, nes Kambodijos armija 
viena negalinti išsilaikyti 
prieš partizanų spaudimą. 
Kaip žinia, Amerikos lėktu
vai padės bombarduoti par
tizanų įsitvirtinimus.

Išteisinti neva šovę 
į policistus

Detroitas. — Puertorikie- 
tis R. Viera ir negras C. 
Fuller buvo džiurės ištei
sinti. Jie buvo kaltinami 
šovimu į policistus kovo 29 
d. Tuomet vienas policistas 
buvo užmuštas, kitas sužeis
tas.

Apsišaudymas įvyko, kai 
100 policistų apsupo baptis
tų bažnyčioje susirinkimą 
rasinės diskr i m i n a c i j o s 
klausimu. Apie 100 dalyvių 
policija areštavo. Viera ir 
Fuller buvo kaltinami žmog
žudystėje. Džiurė dabar juos 
išteisino.

Dokininkų streikas gązdina 
naująjį premjerą Heath

oficialiu < vizitu* atvyko Lie- Einami pasaulinės parodos
tuvos TSR švietimo minis
tras Jablonskis

Saigono kareiviai grobia 
žmonių turtą Kambodijoj
Phnom Penh. — Kambo- prašė, bet turto negrąžino, 

dijon įsiveržę Saigono ka- Už gynimą Kambodijos nuo 
riai visokiais būdais grobia partizanų jie atsilygina tur- 
Kambodijos žmonių turtą to grobimu.
ir siunčia Pietų Vietnaman.

Daugelis kambodiečių pa
siskundė militariniems vir
šininkams, tai jie tik atsi-

Taip, Amerikos žmonės Ja
ponijoje turi apsčiai gerų tal
kininkų. Bet jais yra ne tie, 
kuriuos talkininkais laiko mū
sų valdovai.

“Daily World” (birž. 24 d.) 
sako: “Tikraisiais Amerikos 
žmonių talkininkais yra tie 
milijonai japonų, kurie vakar 
demonstravo prieš taip vadi
namą saugumo sutartį tarp 
Amerikos ir Japonijos val
dančiųjų klasių. Jų tikslas 
taikinga Japonija ir pastovi, 
taikinga situacija visuose To
limuosiuose Rytuose. Tokie 
pat tikslai ir Amerikos žmo
nių”.

Bet tokios Japonijos nenori 
nei Japonijos premjeras Šato, 
nei mūsų prezidentas Nixonas.

Taikos kovotojai 
laimėjo teisme

New Yorkas. — Federa
linis teismas nusprendė, 
kad Nassau pavietas negali 
persekioti ir bausti taikos 
kovotojų už vėliavos naudo
jimą taikos batinuose (but
tons).

Dvi taikos grupės, kovo
jančios prieš karą Indokini
joje, buvo kaltinamos vėlia
vos paniekinimu. Teisme jos jeras Qaddafis atsišaukė į 
laimėjo.

Atgarsiai iš Kubos
Vilnius. —Kubos savaiti

nis žurnalas “La Bohemia” 
birželio 13 d. vieną puslapį 
paskyrė neseniai Havanoje 
ir kituose miestuose gastro
liavusiems Lietuvos TSR 
Valstybinės Filharmonijos 
kameriniam orkestrui, ku
riam vadovauja Saulius 
Sondeckis.

Muzikos kritikė Klara 
Sand straipsnyje “Lietuvos 
kamerinis orkestras” skai
tytoją supažindina su šio 
kolektyvo istorija, recenzuo
ja jo programą, aukštai 
vertina orkestro pasirody
mą.

Žurnale taip pat išspaus
dintas Klaros Sand pasikal
bėjimas su Sondeckiu. Pa
sikalbėjime dirigentas pasa-

lankytojai. Į Japoniją išvy
ko Vilniaus modelių namų 
darbuotojų grupė, vadovau
jama daugiau kaip 100 ma
dingiausių lietuviškų dra
bužių ansamblių.

Londonas. — Naujasis 
Anglijos premjeras Heathas 
jau susitinka su ekonomine 
problema. Dokų darbinin
kai reikalauja didesnio atly
ginimo ir geresnių darbo 
sąlygų. Jie nusitarė strei
kuoti liėpos 14 d., jeigu iki 
to laiko jų reikalavimai ne
bus patenkinti.

Tai bus pirmas naciona
linis dokininkų streikas nuo 
1926 m. Jei streikas prasi-

Garbės vardas 
nusipelniusiam inžinieriui 
Vilnius. — Lietuvos TSR 

Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
prezidiumas išleido tokį įsa-

Už nuopelnus, mechani
zuojant žemės ūkio gamy
bą, suteikti Lietuvos žemės 
ūkio mechan i z a c i j o s ir 
elektrif ik a c i j o s mokslinio 
tyrimo instituto skyriaus 
vedėjui, technikos mokslo 
kandidatui Viktorui Petruš
kevičiui Lietuvos TSR nusi
pelniusio inžinieriaus gar
bės vardą.

Antanas Vaivutskas

Libija kviečia visas arabų 
valstybes vieningai veikti

Tripolis. — Libijos prem-

Vėliausi pranešimai iš Wa- 
shingtono parodo, kad per 
pirmąjį šių metų ketvirtį A- 
merikoje sunkiosios, didžio
sios kriminalystės pagausėjo 
net 13 procentų! Ir priduria
ma, kad joms sumažėti per
spektyvų nesimato. Nedarbui 
kylant ir skurdui masėse plin
tant, jų skaičius dar padidės.

Kriminalizmas pakilo 
13 procentų

Washingtonas. — Federa
linis Investigacijų Biuras 
(FBI) skelbia, kad per pir
mąjį šių metų ketvirtį kri
minalizmas Amerikoje pa
kilo 13 proc.

Nixono administracijos 
bandymas išlaikyti “įstaty
mus ir tvarką” visai neduo
da pageidaujamų pasekmių. 
Kriminalizmas nuolat auga.

visas arabų valstybes, kvies
damas vieningai kovoti prieš 
Izraelio agresiją, padėti ko
vojantiems palestiniečiams. 
Jeigu kai kurių arabų vals
tybių valdovai būtų priešin
gi bendrai kovai, tai “ma
sės turėtų padaryti spaudi
mą, nors reikėtų ir revoliu
ciją sukelti.”

Libijos vadovas tai pasa
kė trijų dienų celebracijoje, 
minint Jungtinių Vaalstijų 
mįMtarinių jėgų ištraukimą 
ir bazių panaikinimą Libi
joje.

SEOUL.— Pietų Korėja 
gavo iš Šiaurės Korėjos ne
puolimo sutarties siūlymą, 
jeigu Amerikos militarinės 
jėgos bus ištrauktos iš Pie
tų Korėjos.

Nepuolimo sutarties 
lymas buvo paskelbtas 
nint 20 metų sukaktį
Korėjos karo pradžios. 
Šiaurės Korėja taipgi siūlo 
tartis dėl abiejų Korėjų su
jungimo per laisvus balsa
vimus, sumažinant milita- 
rines jėgas iki 100,000 ka
rių.

siū- 
mi- 
nuo

Madridas.— Ispanija ir 
Prancūzija pasirašė milita- 
rinio kooperavimo sutartį.

dės ir užsitęs, tai labai sun
ki ekonominė Anglijos padė
tis gali dar labiau pablogė
ti. Premjeras Heathas de
da pastangas kaip nors su- 
sitaikyti su dokininkais, bet 
dar nieko jis nepasiekė.

Prie dokininkų gali pri
sidėti ir kitų pramonių dar
bininkai, kurie taipgi nepa
tenkinti žemu atlyginimu ir 
darbo sąlygomis.

Peticija Jungt Tautoms
New Yorkas. — Aktorius: 

ir rašytojas (negras) Ossie 
Davis, indėnų atstovės Horn 
ir Blackley ir humoristas 
Diek G r e g o r y paskelbė 
spaudos konferencijai, kad 
bus priduotos Jungtinėms 
Tautoms peticijos, reikalau
jančios sulaikyti negrų ir 
kitų nebaltųjų rasių žmo
nių naikinimą Jungtinėse 
Valstijose.

Peticijų komitetas teigia, 
kad bus surinkta daugiau 
kaip milijonas parašų su 
reikalavimu, kad' Jungtinės 
Tautos svarstytų JAV rasi
nę priespaudą.

Susirinkimas Varšuvos 
Pakto valstybių

Budapeštas, Vengrija. — 
Socialistinių Varšuvos Pak
to valstybių užsienio reika
lų ministrai turėjo dviejų 
dienų susirinkimą, kuriame 
aptarė Europos saugumo 
konferencijos šaukimo rei
kalus.

Susirinkime taip pat nu
sitarta atsakyti į NATO 
laišką dėl saugumo konfe
rencijos.

Užpuolė Amtorgą
New Yorkas. — 27 žydų 

gynybos sąjungos nariai įsi- 1 
veržė į Tar. Sąjungos pre
kybinės įstaigos Amtorgo 
raštinę ir apstumdė Amtor
go prezidentą Vlasą Nich- 
kovą. \

Pašaukta policija užpuoli
kus areštavo. Užpuolikai sa
ko, kad jie protestuoja, ko
dėl Tarybų Sąjunga neiš
leidžiant! žydų į Izraelį.

Tokį pat užpuolimą pir
miau žydai nacionalistai bu
vo atlikę ant pažangaus 
dienraščio “Daily World,” 
kam jis smerkia Izraelio 
agresiją prieš arabus.

Philadelphia, Pa.— Staty
bos darbininkai laimėjo 25 
procentus algų pakėlimą.

Pranešimas
Dėl tautines Liepos Ket

virtosios šventės penktadie
nį “Laisvės” neišleisime. Se
kamas numeris išeis liepos 
7 dieną.

Kaip matote, šis numeris 
yra tiktai keturių puslapių. 
Priežastis tame, kad susir
gus vienam linotipininkui 
pritrukome surinktų raštų. 
Atsiprašome skaitytojus. 
Dėlei tos pačios priežasties 

milijonų dolerių vertės gin- ir LDS laikraščio “Tiesa” 
klais. išėjimas susivėlavo.

Pnompenh.— Kambodijos 
valdžia gavo iš Jungtinių 
Valstijų skubią paramą 8

klais.
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Kokiems interesams atstovauja 
mūsų prezidentas Nixonas?
PAŽANGIŲJŲ amerikiečių anglų kalba laikraštyje 

‘‘Daily World” (birž. 20 d.) išspausdintas labai įdomus 
žymaus Amerikos žurnalisto Art Shields straipsnis apie 
mūsų prezidento Richard Nixono santykius ir ryšius su 
stambiuoju kapitalu. Straipsnio antraštė—“The Money 
Men’s Man.”

Art Shields tiesiog ir sako: “Nixonas priklauso Vi
durinių Rytų žibalo baronams, amunicijos karaliams, 
streiklaužiškiems samdytojams ir imperialistiniams ban
kininkams. Po to, kai jis pralaimėjo Kalifornijoje 1962 
metų rinkimuose, jie jį ištraukė iš politinio šiukšlyno 
ir padarė ji direktorium bilijonų dolerių ($11,000,000,- 
000).

Viena iš tų kompanijų — Investors Diversifield 
Services of Minneapolis — turėjo septynių ir pusės bili
jonų dolerių ($7,500,000,000) vertės šėrų. Trijų ketvirta
dalių bilijono dolerių vertės Šerai buvo žibalo kompanijų. 
Dauguma jų išnaudojo žibalo šaltinius arabų šalyse. O 
dar didesnius turtus valdė ginklų gaminimo kompanijos.

Net ir mažam vaikui nesunku suprasti, kaip prisi
minimas šių žibalo kompanijų ir ginklų gaminimo tur
tų veikia Nixono karo politiką Vidurio Rytuose, Viet
name, Kambodijoje ir Laose.”

Nixonas savo laikais vadovavo Antiamerikinės Veik
los ragangaudiškam komitetui.

Vėliau, po pralaimėjimo rinkimuose prieš John Ken
nedy, jis tapo nariu advokatų firmos New Yorke. Tai 
pačiai firmai priklausė ir dabartinis jo paskirtas valsty
bės prokuroru John Mitchell. Ta firma atstovauja pa
tiems stambiausiems Amerikos finansams, Rockefellerio, 
Morgano interesams. Prieš išrinkimą prezidentu Nixo
no metinės pajamos siekė daugiau kaip $200,000!

Iš to, kas čia parodyta, turėtų būti aišku, kokiems in
teresams atstovauja mūsų prezidentas.

Nominacijas laimėjo, bet ar 
laimes rinkimus?
NEW YORKO valstijos Demokratų partija pagaliau 

turi kandidatus į visas aukščiausias vietas, kuriose jau 
daug metų sėdi republikonai su gubernatoriumi Rckefel- 
leriu priešakyje. Gubernatoriaus vietai nominacijose lai
mėjo buvęs Aukščiausiojo Teismo narys Arthur Gold
berg, o jo padėjėjas — negras Basil A. Paterson; į vals
tijos prokurorus nominuotas Adam Walinsky ir į Jung
tinių Valstijų senatorius Richard L. Ottinger. Visi jie 
yra skaitomi liberalais. Visi jie yra pasisakę prieš Viet
namo karą ir prezidento Nixono politiką Azijoje. Bet 
visi jie besąlyginiai palaiko Izraelio pusę jo ginčuose su 
arabais.

Reikia pripažinti, kad kandidatų sąstatas yra tvir
tas ir populiarus. Bet tai dar nereiškia, jog jis jau ir lai
mės busimuosiuose rinkimuose. Pav., demokratų kan
didatas į senatorius Ottinger turės persiimti su labai 
populiariu ir gerai Vietnamo karo klausimu nūsistačiusiu 
dabartiniu senatoriumi republikonu Goodell. Jam lai
mėti perspektyvos nėra per geriausios. Na, o kaip su 
Goldbergu, kuriam pavesta misija “nuversti” guberna
torių Rockefellerį? Reikia žinoti, kad labai didelė dalis 
ir New Yorko valstijos organizuotų darbininkų palaiko 
Rockefellerį, kuris, reikia pripažinti, nėra panaudojęs 
savo posto kokiam nors streiklaužiškąm aktui prieš dar
bininkus.

Tiesa, New Yorko valstijos užsiregistravusių demo
kratų daug daugiau negu republikonu. Bet iš praeities 
žinome, kad ne visi demokratais užsiregistravę piliečiai 
balsuoja už tos partijos kandidatus. Netgi ir praėjusiose 
nominacijose jie parodė didelį apsileidimą arba nepai
symą. Nė trečdalis jų nedalyvavo nominacijose. Jeigu 
panašia apatija jie susirgs ir rinkimams atėjus, jų par
tijos kandidatams laimėti progos nebus.

Japonijoje protestu audra 
nenutilsią
Iš Japonijos sostinės ateina žinių, kad visoje šalyje 

siautėja streikai ir politiniai protestai. Japonijos, kaip 
ir mūsų Amerikos, studentija-jaunimas rodo didžiausią 
nerimą ir nepasitenkinimą.

Protestų ir demonstracijų pobūdis šiek tiek pasikei
tė. Dabar jie turi naują argumentą prieš šalies vyriau
sybę. Mat, šiomis dienomis Japonijos valdžia pasirašė 
pratęsimą taip vadinamos su J ungtinėmis Valstijomis 
“saugumo sutarties” dar penkeriems metams. Japonijos 
jaunimas ir vis augantis skaičius visų gyventojų šią su
tartį laiko imperialistinio pavergimo sutartimi. Tai da
bar streikai ir protestai pagrindiniai nukreipti prieš 
šią sutartį.

TARYBŲ LIETUVOS 
NUSIPELNĘS ARTIS
TAS APIE KUBĄ

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad įžymus garsusis 
Lietuvos Filharmoijos Ka
merinis Orkestras neseniai 
gastroliavo Kuboje. Dabar 
jie jau sugrįžo. Orkestro 
vadovas Lietuvos nusipel
nęs artistas Saulius Sondec
kis Vilniaus “Tiesoje” (bir
želio 15 d.) pasakoja apie 
patyrimus ir įspūdžius toje 
socialistinėje šalyje. Štai 
keletas Sondeckio pastabų:

“Pakvietimas buvo ne
lauktas. Šių metų sausio 
mėnesį, kai Lietuvos TSR 
Valstybinis akademinis ope
ros ir baleto teatras gastro
liavo Maskvoje, koncertą 
surengė ir mūsų kamerinis 
orkestras. Jį nufilmavo 
Maskvos televizija. Ir štai 
tas televizijos koncertas pa
traukia Tarybų Sąjungoj 
viešinčių kubiečių, jų kul
tūros ministro dėmesį. Ma
tyt, grota neblogai, nes ki
taip argi tuoj pat pakviestų 
atvažiuoti?

Surengta vienuolika kon
certų: šeši Kubos sostinė
je Havanoje, po du — Ma- 
tanzoje ir Santiage, vie
nas — Kamaguėjuje.

Koncertams duotos ge
riausios salės, kurios būda
vo pilnos pilnutėlės. Į Gar
si jos Lorkos teatrą paklau
syti koncerto atvyko daug 
diplomatų, Tar. Sąjungos, 
Anglijos, Italijos ambasado
riai ...

Koncertuota Kubos Rašy
tojų sąjungoje, kuri ten jun
gia ne tik rašytojus, bet ir 
dailininkus, ir muzikus, ir 
atlikėjus. Sąjunga turi pui
kius rūmus ir pasiūlė kon
certuoti jų salėje. Tačiau 
mūsų kamerinis orkestras 
pasirinko laiptų galeriją 
kieme ir, gavęs sutikimą, 
grojo lauke.

Kubiečiai pirmą kartą su
sipažino su Lietuvos muzi
ka. Tarsi atrado naują mu
zikos šalį. Iki šiol jie ne
žinojo net apie mūsų M. K. 
Čiurlionį, tik gyrė V. Žala- 
kevičių, D. Banionį, tiesa, 
neminėdami pavardžių, bet 
taip puikiai nupasakodami 
apie juos, kad abejonių būti 
negalėjo. Dabar jie išgirdo 
rimtosios muzikos atlikėjus, 
o pagal tai, kaip orkestras 
groja A. Vivaldį ar V. A. Mo
cartą, sprendžiama ne tik 
apie orkestro meninį lygį, 
bet ir apie šalies muzikinę 
kultūrą. Ir kai šalia šių 
autorių grojami lietuviškos 
muzikos kūriniai, lieka ti
krai išsamus įspūdis. •

Kubos klausytojas pasiro
dė labai jautrus, įdomus. 
Tokios auditorijos mūsų ka
merinis orkestras nėra su
tikęs, o juk yra koncerta
vęs ir Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje, ir Če
koslovakijoje, ir Lenkijoje, 
ir Kanadoje, ir Anglijoje, 
pravažiuodamas — Atėnuo
se, Helsinkyje...

Kubos auditorija nepa
prastai jaučia muziką, pa
gauna ritmą, ir tai matyti 
iš veidų, iš judesių. Jei pa
tinka, tai jie negali nuslėpti,

jei nepatinka — taip pat. 
Jokios diplomatijos, labai 
nuoširdi, klausanti auditori
ja.

Per koncertą Matanzoje, 
grojant Mocarto Divertis
mentą, staiga užgeso šviesa. 
Orkestras nestabtelėjo, visą 
kūrinį užbaigė tamsoje. 
Toks eksperimentas užsie
nio gastrolėse nelabai pa
geidautinas. Bet jis pavy
ko, ir kubiečiai už tai atsi
dėkojo nepaprastai nuošir
džiai. Jų plojimai ir pagy
rimo šūksniai nenutilo iki 
buvo sutaisyta elektra.

Labai malonus buvo priė
mimas Kubos ir Tarybų Są
jungos draugystės draugi
joje. Priėmė draugijos pir
mininkas, Kubos Mokslų 
Akademijos prezidentas A. 
N. Chimennsas, kurio ‘Ku
bos geografija’ yra išversta 
į rusų kalbą ir buvo mūsų 
muzikantams gerai žinoma.

Daug kalbėtasi su Ch. Ar- 
devoliu — vienu iš žymiau
sių Kubos muzikinių veikė
jų, kuris aštuoniolika me
tų — iki 1952-ųjų, iki Batis- 
tos režimas nustojo finan
suoti kamerinę muziką — 
vadovavo Kubos kameri
niam orkestrui.”

o gal istorija 
JUOS PADARYS 
DIDVYRIAIS

Draugų kanadiečių “Liau
dies Balso” (birž. 19 d.) ve
damajame “Triukšmas dėl 
mažmožio” sakoma, kad 
prisiekdinant Kvebeko sei
melio atstovus, šeši separa
tistai atsisakė prisiekti išti
kimais karalienei. Vietoj 
to jie norėjo prisiekti būti 
ištikimais Kvebekui, Kvebe
ko žmonėms.”

Mes manėme, kad po to 
seks “Valio jiems!” Deja, 
mūsų draugai juos dar pa
barė, kad jie “be reikalo 
šiaušiasi.” Girdi, “jei, pa
gal konstituciją, karalienė 
tebėra ir Kanados karalie
nė, tai reikia laikytis šios 
tvarkos, kol ji bus pakeis
ta.”

Gal reikia, o gal ne visada 
reikia? O jeigu tokio pata
rimo būtų prisilaikę Ame
rikos trylikos kolonijų žmo
nės, jei kas nors nebūtų at
sisakęs prisiekti būti ištiki
mais tos pačios Anglijos ka
raliui, ką būtų istorija pa
sakius? Istorija pilna pa
vyzdžių, kad žmonija didvy
riais laiko ne tuos, kurie že
mai nulenkė galvą prieš nu
senusius įstatymus ir nuse- 
senusias konstitucijas, bet 
tuos, kurie prieš juos suki
lo, net paaukodami savo gy
vybę.

Gal reikėtų pasmerkti mi
nėtų separatistų siekimus ir 
tikslus, kad jie kovoja už 
Kvebeko atsisakymą nuo ki
tų Kanados provincijų, jei 
kam atrodo, kad tie tikslai 
yra klaidingi arba pavojin
gi. Bet čia jau kitas klau
simas.

Antanas Sniečkus sako:
“Iš laukų sugrįžo pasku

tinieji sėjos agregatai, ir 
dabar jau laikas susumuo
ti kai kuriuos pavasario 
darbymečio rezultatus.

Džiugu, kad mūsų sėjėjai 
pasidarbavo išties šauniai. 
Nors pavasaris kaip reta 
vėlavo, bet užtat sėjos tem
pai buvo kaip niekad spar
tūs. Grūdinių kultūrų sė
ja buvo pradėta savaite vė
liau, negu pernai, bet ji už
baigta bemaž dviem savai
tėm anksčiau.

Geru darbų darnumu ir 
spartumu ypač įspūdingos 
buvo gegužės vidurio die
nos, kada savaitės bėgyje 
buvo užsėta pusė grūdinėms 
kultūroms skirtų plotų, 66 
procentai cukrinių runkelių, 
bemaž pusė linų. Tatai reiš
kia, kad mūsų ūkių vadovai, 
agronomai, mechanizatoriai 
išmoko sumaniau rikiuoti 
darbus, vengiant jų eilišku
mo. dėl kurio anksčiau ne
retai būdavo pažeidžiami 
sėjos terminai. Tiesa, dar 
negalime pasigirti, kad vi
sur visos kultūros pasėtos 
geriausiu laiku, bet daugu
mos kolūkių ir tarybinių 
ūkių žemdirbiai įstengė ir 
išlaikyti terminus, ir, kas 
nemažiau svarbu, užtikrinti 
gerą darbų kokybę. O tatai 
rimtas pagrindas gausiam 
derliui.”

Nuoširdžiausi ir mūsų 
sveikinimai Lietuvos žem
dirbiams už puikiai atlik
tus sėjos darbus!

Jis sklidinas šviesos, kaip 
jaunųjų lobių ieškotojų vei
dai — džiaugsmo.

Kai rudens ar pavasario 
audra sušiaušia jūrą, žmo
nės sako, kad tada atplau
kia gintaras. Netoli nuo 
Klaipėdos — Palangoje — 
yra speciali įmonė, kur šis 
Baltijos auksas meniškai 
apdorojamas. Čia, Palango
je, garsiame pajūrio kuror
te, yra gintaro muziejus 
(vienintelis toks muziejus 
visame pasaulyje), saugan
tis didžiulius lobius. Čia ga
li pamatyti neįprasto didu
mo ir formos , keisčiausių 
atspalvių gintarą, prieš 35 
—0 milijonų metų skaid
riuose n.j’uose sustingusių 
ir užsikoncervavusių vabz
džių, seniai jau išmirusių 
vorų atstovų. Kaklo vėri
niai (karoliai), padaryti 
prieš tūkstantį, o kai kurie 
net daugiau kaip prieš tris 
tūkstančius metų, ekspo
nuojami šalia gražiausių 
šių dienų meistrų dirbinių.

Čia iš tikrųjų galima pa
miršti, kaip eina laikas. 
Gintaro muziejus, įrengtas 
buvusiuose grafo Tiškevi
čiaus rūmuose, vidury di
delio septyniasdiešimties 
hektarų parko, buvo atida
rytas 1963 metais; per pir
muosius penkerius metus jį 
aplankė daugiau kaip 600

tūkstančių žmonių. Muz^- 
jaus lobiai nuolat papila
mi naujais archeologiniais 
radiniais. Tik 1966 metais 
buvo rastas gintaro papuo
šalas, pagamintas pirmaja
me—antrajame tūkstant
metyje prieš mūsų erą. Ša
lia šitokių senovinių radi
nių čia gali pamatyti origi
naliausius naujųjų meistrų 
darbus.

Palangos “gintaro poetai” 
— Dailės meistrai—ant ne
didelių šio jūros akmens 
gabalėlių sukuria įvairiaus- 
sius peizažus. Šiaip ar taip, 
lietuviški gintaro dirbiniai 
yra vieni geriausių pasau
lyje; jie labai aukštai įver
tinti ir pripažinti tarptau
tinėse mugėse taip pat pa
saulyje 1967 metų parodoje 
“Expo-67” Montrealyje 
(Kanada). *

Tuose pat rūmuose įreng
ta ir žavi Lietuvos liaudies 
meno paroda—liaudies i^e- 
no, kurio šimtmetinės tra
dicijos rūpestingai puoselė
jamos ir šiandien. Kas me
tai daugiau kaip 100,000 
lankytojų čia susipažysta 
su lietuvių liaudies menu, 
mokosi jį vertinti ir mylėti, 
žodžiu, abu tie muziejai po 
vienu stogu yra tikri ir 
taip jau žavaus pajūrio per
lai.

Apie mokslo užbaigimo 
ceremonijas

DŽIAUGIASI
PAVASARINIAIS
PASIEKIMAIS

Lietuvos Komunistų Par 
tijos pirmasis sekretorius

Minėta sutartis buvo priimta 1951 metais. Prieš ją 
iš pat pradžios buvo nusistatę ne tik Japonijos komunis
tai, bet ir socialistai. Netenka abejoti, kad ir dabarti
niuose prieš šią sutartį protestuose tos dvi gana įtakin
gos politinės partijos vaidina svarbų, nusveriamą vaid
menį. Tuo tarpu Japonijos vyriausybė, su premjeru Sa
to priešakyje, žinoma, visais būdais siekia liaudies pro
testus nuraminti. Kai kur policija žiauriai susidoroja 
su demonstracijomis. Daug sužeidimų, daug areštų...

ATITAISYMAS
34-tame “Laisvės” nume

ryje (gegužės 5 d.) tilpo 
mano straipsnis “Tikrovės 
iškreipti nereikia,” kuriuo 
atsiliepiau į Miko Detroitie- 
čio aprašymus iš viešnagės 
Lietuvoje. Su apgailestavi
mu turiu pažymėti, kad 
dėl redakcijos ar spaus
tuvės darbuotojų kaltės 
straipsnyje prileista daug 
klaidų. Būtų pusė bėdos, 
kad kai kuriuose sakiniuo
se praleisti arba iškreipti 
atskiri žodžiai ir nuo to nu
kenčia minties aiškumas, 
bet skyrelis “Apie mūsų vai
ruotojus” taip supainiotas, 
kad jame nėra jokios logi
kos. Todėl patikslindamas 
pažymiu, kad pradedant 
straipsnio 2-ros kolonos 1- 
ma pastraipa tekstas turi 
skambėti taip:

“Be to pažymėtina, kad 
Lietuvoje kaip ir visoj Ta
rybų Sąjungoje veikia eis
mo taisyklės, nustatytos pa
gal tarptautinę konvenciją 
ir ne jokie vairuotojai nie
ko nuo savęs pakeisti ne
gali.

Amerikoje būti neteko ir 
nežinau, ar ten kiti reika
lavimai automobilių vairuo
tojams, bet nenorėčiau tikė
ti, kad jie daug skirtųsi 
nuo tarptautinių taisyklių, 
galiojančių pas mus, o todėl 
ir pritaikius amerikoniškas 
taisykles dauguma vairuo
tojų ne “tupėtų” kalėjimuo
se, kaip rašo autorius, bet 
dirbtų savo darbą.”

Toliau kaip tekste.
Juozas Gudukas 

Ignalina, 1970.VI.18.

Ypač per vasaros karščius 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.
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Užrašykite “Ląisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

Šiemet universitetų ir ko
legijų mokslo užbaigimo eg
zaminų parengimai buvo 
labiau skirtingesni, negu 
būdavo pirmiau. Seniau to
kie parengimai būdavo tė
vams linksmi, kad jų vaikai 
užbaigė mokslą ir kad galė
jo panešti ilgų metų išlaidas 
savo vaikų gerovei. Vaikai 
būdavo irgi linksmesni apsi
ginklavę mokslo žiniomis, 
žiūrėjo į savo gyvenimo at
eiti šviesesnėmis akimis.

Šiemet to visko nėra. Yra 
tik nusiminimas, kerštas ir 
pasidalinimas. Kaip tėvų, 
taip ir vaikų įdėtos pastan
gos, kad turėti mokslo atei
ties gyvenimui, yra bever
tės. Kol ką nors pradėsi, 
pirmiausia būsi išvežtas į 
tolimą kraštą kariauti.

Tie parengimai niekur ne
praėjo linksmai, gražiais 
sutartinai ir ramiai. Daug 
studentų, kurie laike egza
minus bei kai pasiėmė savo 
diplomus, nenešiojo akade
minių uniformų, tuo iš
reikšdami savo nepasitenki- 
kinimą tuo, kas darosi da
bar.

Institucijų administraci
jos irgi drebėjo savo kaily
je, nes vietomis ir profeso
riai yra nepasitenkinę da
bartine padėtimi. Adminis
tracijos turėjo tartis su 
jais, kad tose ceremonijose 
studentai turi turėti ir ra- 
dikališkesnį kalbėtoją, tai
kos šalininką. Pavyzdžiui, 
katalikų universiteto,' South 
Orange, Seton Hall ceremo- 
monijose kalbėjo JAV kon- 
gresmanė iš New Yorko, ne
grė. Jinai kalbėjo labai aš
triai prieš karą ir prieš visą 
šalyje padėtį. Jaunimo ir 
šiaip publikos susirinko tiek 
daug, kad užpildė universi- 
teto plotus ir užblokadavo 
So. Orange gatvę. Ir visi 
šaukė: “Mes. norime taikos 
ir kitų pagerinimų šalyje.”

Neatsiliko ir mergaičių 
kolegija. Jos tose ceremo-

I nij ose, turėjo prisisegę 
baltas gėles, kas atkreipė 
korespondento dėmesį. Ir 
jis pasiteiravo, kam jos dė
vi gėles ir dar tokias pras
tas. Mergaitės atsakė, kad 
“Mes esame už taiką. B^lm 
spalva reiškia taiką, ramy
bę ; kad gražesnių gėlių ne
turime, kad tėvai neturi 
pinigų, tai turime pasiten
kinti pievose pasirinktomis 
gėlėmis.”

Dėl visų tų neramumų 
‘Newark Star Ledger’ para
šė aštriai kritikuojantį edi- 
torialą prieš prezidento ve
damą Vietnamo klausimu 
politiką. Tas klausimas, gir
di, buvo biskutį apsirami
nęs, bet įsiveržimas į Kam- 
bodiją — kaip įpylimas alie
jaus į neužgesonią ugnį.

Kitas kolumnistas tame 
pačiame laikraštyje rašo: 
Kokia čia taika gali būti 
tarp studentų ir preziden
to, kuomet jis juos vadina 
bomais? Ir kuomet New 
Yorko statybos darbininkai 
daužė studentams galfas, 
tai prezidentas pasišaukė 
tos grupės organizatorių į 
Baltąjį namą ir tą mušeiką 
paskelbė herojumi. Ir vice
prezidentas kalba, kad pri
ėmimas iš getų suvargusių 
žmonių vaikų užteršia ir 
pažemina mūsų aukštąsias 
mokslo įstaigas.

Ignas

Išvyko į Čilę
Į kūrybinę komandiruotę 

Čilėje išvyko baletmeistrė, 
TSRS liaudies artistė Geno
vaitė Sabaliauskaitė. Šalies 
sostinės Santjago Naciona
liniame operos ir baleto te
atre ji statys rusų klasiki
nį baletą, teiks konsultaci
jas vietos choreografinių 
mokyklų pedagogams. >

Nustatoma, kad G. Saba
liauskaitė Čilėje .dirbs iki 
šių metų pabaigos.
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NEGYJANTI ŽAIZDA
NOVELE

* Patogiai sofos atlošo atsirėmusi, Ur- 
'kšulė pasigėrėdama nėrė plonų siūlų bliu-
skutę. Staiga koriudoriuke pratisai su
burzgė metaliniu balsu skambutis. Ur
šulė krūptelėjo. Ji negalėjo pakelti jo 
žvangesio. Šaižus tintėjimas jai atneš
davo nelauktų nuoskaudų: jų butan įsi
skverbdavo nepažįstami žmonės, o tie — 
Tadeušų išsivesdavo iš namų. Jis pas
kui juos skubėdavo į jų įstaigas, mokyk
las, įmones^ ir neretai Uršulei atrodyda
vo, kad tie, kurie ateina į jų pastogę, 
atima iš jos Tadeušą, o ji visą savo gy
venimą taip atidžiai juo rūpinosi. Pa
čią pirmąją minutę, kai ji, šliauždama 
nuo apkaso prie apkaso, rado jį pasken
dusį apkrašėjusiame kraujuje, aukojosi 
jam. Kulipkų kimšai lyg bičių spie
čiui švilpaujant, nuo jo nuplėšė prikepu
sią palaidinę, išdraskytą krūtinę ap
tvarstė bintais. Gaudžiant ir besiarti
nant “Tigrams”, užsivertusi ant nuga- 

i ros, tempė jį. Kulipkos varstė juos, ir 
jų kraujas, šiltas ir glitus jungėsi ir sru
vo per jų kūnus. Bet tada ji, rodos, ne-

• jautė aštraus, deginančio skausmo, kaip 
dabar ją žeidžiančio skambučio1. Ji gel-

* bėjo karį.
V O dabar Uršulė niekaip negalėjo su
prasti, ko tie jauni žmonės ieško jos vy
ro gyvenime. Kovotojų — ir jaunų, ir 
vidurinio amžiaus gausybė. Arba, kodėl, 
kviesdami Tadeušą, nepagalvoja apie ją? 
Likus tarp mūsų sienų, darosi gūdu. 
Kartais atrodo, kad tos sienos ima ir su
juda. Pamažu, be garso ūždamos, artė
ja, artėja ir nori užgriūti. Baimė su
spaudžia gerklę, apima veidą, galvą ir 
ji tik neuždūsta. Iš virpulio, o kartais 
ir iš nebūties, ją pažadina skambutis. 
Tas pats skambutis. Tik jis tada skam
ba lyg gražiausia melodija — ateina Ta
deušas.

O jeigu jis ilgėliau nesugrįžtų? Ar 
kas bepratęstų jos mūro sienų gyveni
mą? Ir ar dėl to ji aukojosi visą gyve
nimą. Ne, ji niekur neleis savo Tade
ušo. į

Ir kai dabar koriudoriuke pyktelėjęs 
vėl suburzgė skambutis, Uršulė kietai 
užsimerkė, bevelydama suaugti su sofos 

-Aatloša. Tada ji liktų beformė ir negalė
jų prieiti prie durų ir negalėtų atrakin
ti jų. Niekas neįeitų į kambarį ir Tade
ušo neiškviestų. Tačiau jos iliuzinius 
jausmus sutrikdė sugirgždėję kambario 
durų vyriai. Ji atsimerkė ir tamsioje 
angoje pastebėjo rudą barzdelę ir tam
siais rėmais akinius. Ir jai atrodė, kad 
tą pačią barzdelę kažkur matė. Ar ne 
fronto medicinos punkto pašiūrėje. Ta
da buvo pavasaris. Žydėjo sodai. Pa
saulis šventė karo pergalę. Ji išlydėjo 
pasveikusį Tadeušą, ir jis kietai suspau
dė jai ranką — visam gyvenimui.

—Uršute, ar man pasigirdo?—stab
telėjęs įsismelkė pablėsusias akis į besi
rangančių nuo sofos moteriškę:— Gal 
man pasigirdo ?...

—Aš, Tadeli, aš,— jausdama prie
kaištingų vyro žvilgsnį, nutateno prie 
laukųjų durų. Pamažu spynoje atsuko 
raktų ir, ilgesingai nunėrusi akis į šalį, 
gerai žinodama, kad atsilankiusieji pasi
klausę, ar namuose yra Motiekus, pra- 

f suks pro ją, laukė pražengiant. Bet ši- 
^>toji porelė nesiskubino. Stovyniavo ir, 

rodos, apžiūrinėjo Uršulę.
—Prašom,— nenoromis tarstelėjo ir 

pakėlė sunerimusias akis.
Dabar Uršulė tikrai pastebėjo, kad 

viešnia žvilgsniu apglėbusi jos raukšlėtą 
lyg suaižė j usį veidą, pilkus lyg plėniu 
aptrauktus plaukus. Įtaru Uršulei pasi
darė: ko ji?..

—Motiekus dar namuose, prašom,— 
ir šeimininkė atvėrė koridoriuko duris. 
— Nueis jis, nueis pas jus...

—Man atrodo, kad jūs, tetule, ma
nęs nepažįstate? Aš gi Elžbietos dukra, 
— ir viešnia Uršulę apglėbė per pečius, 
tokių čiuplutę, sulinkusių lyg pakelės 
gluosnis. — Mes čia su Arvydu. Į sve
čius atvažiavome kviesti.

Dabar Uršulė atidžiau apžiūrinėjo 
viešnių, žiugždančia neilono suknia.

X Ant krūtinės gintarinis medalionas. La- 
kiniais batais. Uršulė nesusigaudė — 
argi ta Elžbieta — Tadeušo sesuo. Duk-

4 ra jos dar maža — gal tik mokyklinė. Įr 
išpuošti argi taip sugebėtų? Kolūkyje. 
Ir kartu suabejojo. Ar gali atpažinti? 
Keleri metai, kaip jie neišsiruošia pas

BRONIUS JAUNIŠKIS
gimines. O pas Elžbietą gal nebuvo nuo 
tada, kai Tadeušas išvyko iš jų kolūkio 
į šitų miestų ūžiantį, dundantį, nerims
tantį. Tai dabar ji ir tūno savo kamba
riuose lyg požeminiuose urvuose. Buto 
verge pasidarė. Tadeušo tarnaite. Ir 
staiga Uršulė pajuto, kad į širdį nelaiku 
širdgėlą įsileido. Užgniaužė ją ir sve
čius paprašė į vidų:

—• Einame, Tadeušas tai džiaugsis!
O kai įėjo į koridorių, Uršulė, atro

do, dar sumažėjo lyg į kamuoliuką su
sirietė. Švelniai atidarė svetainės duris.

—Tadeli, štai ji, Elžbietos dukra,— 
ir viena sau vėl pagalvojo: “Argi kolū
kiečiai gali taip puošniai aprėdyti savo 
vaiką?” O kad mergina Tadeušo sesers 
dukra, tai jau pažino iš putnių ir raus
vų lyg prisirpusią vyšnia žandų ir sto
ros, gelsvos lyg supintų linų pluoštas 
kasos, nusidriekusios per visą nugarą, 
lyg Elžbietos.

—Dukra!.. Sesers!..— Tadeušas iš
skėtė rankas lyg pasiruošęs paimti kaž
kokių retų brangenybę.— Nagi, nagi, pa
sirodyk! Visa mergina! — Ir apglėbęs 
karštai prispaudė prie sumenkusios krū
tinės. — Net mane praaugai! Verute?

—Nee, dėde, Elenutė. Jūs ir vardą 
mano pamiršote. Mus visai apleidote. O 
mes atvažiavome jus į mūsų vestuves 
kviesti. Čia mano sužadėtinis. Arvydas 
Jaudžemis. Atsimenate ?

— Kad tave skeltanagis, sučiupai! 
Ir kaip sučiupai,— ir Tadeušas su sve
čiu pasisveikino. Lyg ir nematytas. O 
gal buvo pažįstamas? Po karo audros 
keleris metus jų apylinkėje darbavosi. 
Bet ar prisiminsi pyplius, jeigu jie ąžuo
lais užaugo. Ilgas, skeltas velveto švar
kas, pilkos lavsano kelnės, plaukai ant 
kaklo užsiraitę. Gal koks agronomas 
ar brigadininkas. Tik jo pavardė kaž
kaip per krūtinę nurėžė. Bet Tadeušas 

.neleido sunkioms miūtiftiš užgožti švie
sios valandėlės.— Tačiau tavo dėdė, Ele- 
nute, dar gyvas ir judrus. Daug dirba: 
pensininkas — tebetarnauja, rašo atsi
minimus. .. O kai tu gimei — aš tada su 
mirtimi kovojau. Lenktyniavome: ji — 
ar aš ją. Tur būt, motina papasakojo. Vi-Į} 
sas pusiaujas automato kulipkų buvo iš
varpytas.

— Mama, na, nepasakojo. O kas dė
dę sušaudė?

—Ilga istorija. Kai knygą išleisiu — 
viską sužinosi. Dabar miesto mokiniams 
pasakoju. Ir dėl to dažnai namuose ne- 
pasėdžiu. O per tavo krikštynas — pa
dėjau tau vardų parinkti. Ir dar pasi
žadėjau: jeigu ištruksiu iš mirties, kai 
tu vesi — svotu būsiu.

— Ot gerai! — suplojo delnais Ele
nutė.— Mes dėl to su Arvydu ir atva
žiavome. Dėdė — svotu, o tetulė — svo
čia. Pagrindiniai mūsų vestuvių svečiai.

—-Kaip, Uršute, važiuosime. Paža
das ! Bet svočios — labai atsakingos pa
reigos. Išvakarėse — rūtų vainikėlio 
vakaras! Po sužieduotuvių — svočios 
stalas. O kiek oracijų, dainų reikia mo
kėti.

“Gal atsisakyti?” — dingtelėjo Ur
šulei baugi mintelė. O akys nuslydo ko
ridoriuko sienomis. Vėl vienai. Ne. 
Rūtų vainikėlio vakarų ji prisimena iš 
vaikystės, kai kartą pusseserės vestuvė
se pamerge buvo. O svočios stalas — 
svarbiausia dovanos. Jaunajam šilko 
baltinius dovanodavo. Bet dabar tur 
būt, -nemadinga. Ką jam? Na, pagal
vos dar. Su Tadeušu pasitars. Jis iš
maningas. Padės. r

—Tai kaip, Uršute? Gal dar pagal
vosim?

Ką čia begalvoti, Tadeli. Sutikim, 
jau. Aš bėgu kavutę paruošiu,-— ir nu- 
tuteno į virtuvę.— Tokie svečiai!;.

— Ir kohjekėlio nepamiršk!—šūkte
lėjo Tadeušas. O Uršulei užsidarius vir
tuvėje, pridūrė;
ja, — o akys vėl užkliuvo už Arvydo pa
ilgo veido. Bandė atspėti: gal? Bet ne! 
Tas Jaudžeiųis — apvalus lyg raudona
sis burokėlis; godžiomis, turto ištrošku- 
siomis akimis. O šitas
Kiek jau visko kalbėjo ir aptarė, o jis nė 
žodžio nepratarė. Vis žvilgsnį panari
nęs žemyn, tik galva linkčiojo, viskam 
pritardamas.—- Kų as čia?— Susigriebė 
Tadeušas.
šom.

Gera mano išgelbėto-

lėtas. Tylus.

Prašom į kambarį. Pra

(Bus daugiau)

ST. PETERSBURG, FLA.
Netikėtas svečias

Linksmai atžymint tėvų 
dieną, pažangiečių pramo
goj dalyvavo svečias iš Kau
no, Felikso Sklerio brolis 
Povilas Skleris. Nesuspėta 
paklausti, kaip ilgai jis pla
nuoja čionai viešėti ir kokį 
jo tolimesni planai susipa
žinti su Amerikos žmonių 
gyvenimu, pamatyti mies
tus.

Per pramogų pirm. V. J. 
Valley iškviestas svečias 
pakalbėti. Sužinota, kad jis 
yra baigęs melioracijos in- 
žinierystės mokslą. Tad ir 
kalbėjo, kaip Tarybų Lietu
voj mokslinamas jaunimas. 
Po karo buvę dideli sunku
mai, neturint patenkinančių 
mokymui pastatų, bet laikui 
bėgant, daug sunkumų nu
galėta. Kalba buvo įdomi. 
Pas mus skaičiuojama, kad 
iš T. Lietuvos į Floridą at
silankė septintas asmuo, ne
pasiduodama clidmiesčiams, 
ypač New Yorkui ir Chica- 
gai.

Pirmininkas ryškiai už
akcentavo, jog penketas me
tų praslinko, kai birželio 
13 d. mirė Pranas Pakalniš
kis. Šis taurus draugas per 
daug ankstyvame gyvenime 
išsibraukė amžinai iš mūsų 
tarpo. Buvo nemažai sukū
ręs eilėraščių ir šiaip rašęs 
pažangiajai spaudai, mokęs 
chorą, rodos, buvęs LLD 
centro komitete.

Programos eigoje Dainos 
mylėtojai, vad. Adelės Pa
kalniškienės, sudainavo liū
desio dainelę Pranulio (kaip 
jis po eilėraščiais pasirašy
davo) prisiminimui. Paskui 
buvo sudainuota daugiau 
dainelių, visos išėjo harmo
ningai. Trumpai kalbėjo J. 
P. Milleris.

Tėvų diena atžymėta bir
želio 20, LLD 45 kuopos na
riams pietūs pateikti nemo
kamai, tai kuopos sena tra
dicija. Ar ilgai taip bus ga
lima padaryti, netolima at
eitis parodys. Didelė padė
ka tenka šeimininkėms, jos 
šiuo laiku karštyje ir dar 
prie degančių pečių gausiai 
publikai turėjo pagaminti 
nemažai valgių. Darbavo
si Sholunienė, Raškauskie- 
nė, Petkūnienė, gelbėjo Vil- 
kauskas. Kitos prie leng
vesnių darbų smarkiai dar
bavosi.

I Norisi pažymėt, koks na
rių skaičius buvo ligos su
spausti. Kuopos pirminin
kė P. Blaškienė per treje
tą kartų buvo patekus į li
goninę, bet jau dalyvavo 
šioje pramogoje. M. Štei- 
nys, Margareta Puishes, bu
vę ligoniai, taip pat pasiro
dė pramogoje. Rožė Samu- 
lionienė ir Palionienė, sir
guliavusios, bet ir jos pri
buvo. Jonas Yuknis ir Ted 
Švedas dar vis taiso sveika
tą Šv. Antano ligoninėje. 
Buvo praleistas nesuminė
tas pirmiau Tarnas Norve- 
la, irgi operuotas, jo laimei, 
greitai susveikęs dalyvau
ja pramogose.

Skaudi nelaimė patiko va
žiuojant automobiliu A.

Kelly. Ji važiuoja iš choro 
pamokų. Kai tik skersavo 
gatvę, taip ir smogė kita 
mašina į jos mašinos šoną. 
Jos didelė laimė, kad buvo 
tik sunkiai sutrenkta, bet 
kaulai netrūkę. Mašiną su
taisyti gerokai kaštuos.

Linkėtina pasveikusiems 
neatkristi, o sergantiems 
greitai susveikti.

Vikutis

Haverhill, Mass.
Apie moterų stalą

Birželio 21 dieną įvyko 
spaudos piknikas Gedimino 
parke, Bradford, Mass. Jį 
rengė LLD 7-ta apskritis. 
Bostoniečiai automobil i a i s 
ir busu atvažiavo .į pikniką. 
Moterys turėjo stalą, kuris 
nebuvo kupinai apkrautas 
valgiais, kaip kitus kartus, 
bet vis tiek už valgius įėjo 
$19. Daugelis stalui auko
jo pinigais, gėrimais ir ki
tais dalykais, ir iš viso sta
lo vardan įėjo net $107.50.

Štai aukotojų vardai:
A. Kodienė — beskę su 

valgiais. Pelno iš jos gau
ta $25. Jai pagelbėjo A. 
Urbon ir P. Kalošienė.

K. Kalvelienė, A. Morke- 
vičienė ir A. Skirmont — di
delį sūrį ir butelį degtinės; 
A. Matuzienė—butelį vyno. 
Pasidarbavo J. Plutienė ir 
Belekevičienė ir uždirbo $25.

Nuo lawrencieciu pinigais 
gauta: J. N. Rudžiai — $2; 
J. A. Kodžiai — $2, P. J. 
Petruškevičiai — $2; Po $1: 
S. Penkauskienė, M. Melvi- 
dienė, S. Shupetrienė, J. 
Šleivienė, A. E. Chuladienė, 
A. Kavaliauskas ir P. Lip- 
sevičius.

Mr. and Mrs Niukai — 
$10; William Žilaitis — $10, 
P. Žukauskienė—$5; po $2: 
E. Belekevičienė, N. Griga
liūnienė, O. Dudonis, N. 
Grybienė.

Nuo Montello Moterų Ap- 
švietos Klubo — $3.50.

Šios draugės aukojo val
gių: H. Žukonienė — 4 
svarus varškės; L. Plutie
nė—naminį pyragą; B. Ker
šis—sūrį; A. Yalauskienė— 
sūrį; E. Freimontienė — 2 
tuzinus kiaušinių, duoną ir 
stiklainę mayonaise; E. 
Kralikauskienė — pyragą ir 
sūrį; B. Chuberkienė—2 tu
zinus kiaušinių.

Prie stalo dirbo daugiau
sia N. Grigaliūnienė, o jai 
prigelbėjo Žukonienė. Ne
turėjau laiko patėmyti,kas 
kiti dirbo.

Važiuojant namo iš pik
niko, E. Repšienė pardavė 
15 bilietų važiuoti busu į 
Worcester liepos 12 d. Bu
šas vėl išeis nuo 318 Broad
way, So. Boston, 12 vai. Ku
rie norėsite važiuoti į pik
niką Olympia parke, užsisa
kykite bilietus pas tuos pa
čius asmenis, kaip pirmiau 
užsisakėte. Kurie nespėsite 
užsisakyti iš anksčiau, atei
kite prieš 12 vai. Manau, 
kad vietos buse bus.

E. Repšienė 
t

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Verute Mineikiene
K

Liepos 4 d. sueis aštuoneri metai kai mirė 
mūsų brangi sesutė Verutė. Liūdime jos.

Mary ir Frank Kvietkas 
! sesuo ir švogeris

. • ' — Miami Beach, Fla.

HELP WANIED--NALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

SERVICE ADVISOR

• Are You Looking For a

Great Future?

1) Top Pay and Commission; 2) Paid Vacation; 3) Factory Training;

4) Pleasant Working Conditions. For further information phone: 914- 

EL 8-4800. Ask for Mr. Boersema or write: FOREIGN CARS OF

ROCKLAND, Route 59, West Nyack, N. Y. (49-52)

Worcester, Mass.
Jau buvo rašyta spaudoje, 

1971 metais “Laisvė” minės 
60 metų sukaktį, išleisdama 
gražų jubiliejinį albumų.

Mane, kaip “Laisvės” va- 
jininką, jau dauguma klau
sė, kada pradėsiu rinkti al
bumui sveikinimus.

Jau keletas “Laisvės” 
skaitytojų įteikė pinigų al
bumui.

Kurie norėsite per albu
mą pasveikinti “Laisvę” su 
jos 60-mečiu, o kartu ir sa
vo brolius Lietuvoje, galite 
matyti mane Olympia Par
ke sekmadieniais. Sutvar
kysime jūsų sveikinimus 
pagal jūsų skonį.

y Jaskevičius

Stoughton, Mass.
Pranešimas visiems Un

ited Lithuanian Societies 
Liet. Taut. Namo nariams, 
kad pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 26 dieną, 2 
vai. popiet, minėtame na
me, 24 Morton St.

Visi nariai būtinai turite 
dalyvauti.

United Lithuanian Socie
ties valdyba:

Pirmininkas A. Raila 
Prot. rašt. Anna Chancius 
Fin. rašt. R. Jacob 
Kasierius Frank Jacob

Worcester, Mass.
“Laisves” piknikas

Liepos 12 d. Olympia Par
ke tradicinis “Laisvės” pik
nikas, į kurį visi pažangio
sios spaudos rėmėjai suva
žiuoja. Vieta yra graži. Jei
gu ir lynotų, vietos po stogu 
yra daug. Šis suvažiavimas 
bus svarbus tuo, kad mūsų 
audringais laikais visi esa
me susirūpinę, kad mūsų 
pažangi spauda gyvuotų ir 
teiktų mums teisingas ži
nias. Čia smagiai besisve
čiuodami pa remsime šį 
gražų darbą.

Aido choras šiame piknike 
negalės dalyvauti, nes mo
kytojas Albertas Daukšys 
ir mūsų šaunioji solistė Ire
na Janulienė išvyksta į Lie
tuvą. Bet piknike duos pui
kių dainų programą mūsų 
mylimas Hartfordo Laisvės 
choras vadovybėje Wilma 
Hollis su jų gerbiama so
liste Helena Braazuskiene. 
Laisvės choras yra susimo
kęs keletą naujų dainelių. 
Teko girdėti šį pavasarį te
nai juos dainuojant, tai 
žinau, kad visiems bus ma
lonu jų pasiklausyti. Todėl 
mūsų plačios apylinkės 
“Laisvės” rėmėjai nepamirš
kit visi atvykti į Olympia 
parką liepos 12 d. Žinau, 
kad bus daug svečių.

J. M. Lukas

Hartford, Conn.
Birželio 8 dieną mirė Mi

kolas Naktinis, sulaukęs 86 
metų. Liūdi žmona K. Nak- 
tinienė, sūnus ir anūkai. 
Priklausė prie pažangiųjų 
orga n i z a c i j ų. “Laisvės” 
skaitytojas buvo per dauge* 
lį metų. Paėjo iš Lietuvos, 
Kadarų kaimo.

SAWYER AND SMALL CREW,

To operate sawmill, year round. H. 
C. Tuttle. Top of the World, East 
Side, Lake George, N. Y. 12845.

Phone: 518-668-5415.
(49-55)

PAINTER-SPRAY. I need a top
notch painter, steady work; salary 
commensurate with abilty. Call Mr. 
Crystofalo, 201-925-7100, Linden, N. 
J. Equal Opportunity Employer.

(49-55)

DOCK SUPERVISOR. Large trans
continental carrier (night opera
tion), experienced preferred. Good 
starting salary, all company benefits 
including paid hospital medical. We 
are an equal opportunity employer. 
Call Joseph Burgmeyer, 201-792- 
5300. Jersey City.

, (49-55)

Experienced EXTRUDER OPER
ATORS wanted for Polyethylene 
Extrusion Plant. Call Mr. Bates.

GEMINI PLASTICS
Belleville, N. J. 201-751-4600.

(49-51)

NURSING DIRECTOR for ultra 
mdrn 129 bed nursing home in West 
Orange, N. J., excl. salary-working 
cond. and hrs., for appt, call North
field Manor Nursing Home, 201- 
731-4500. Mr. Graham.

(49-52)

ELECTRICIANS-MECHANICS ex
perienced in residential wimg, year 
round work, all benefits. Apply: 
1717 E. Elizabeth Ave., Linden,N.J. 
ot call 201-486-7445.

(49-55)

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.
444-50)

FACTORY WORKER

Opening for full time or summer 
help. Diversified plant work. Call 

939-2030. Vitra Seal Co.
E. Rutherford, N. J.

(44-50)

PAINTERS
Structural Steel. Top wages. Union 

or willing to join.
215-BA 9-6263. Philadelphia.

(49-51)

FIREMAN. Black Seal. Good 
benefits. Days.

FRANK D. ROSS CO., INC.
6 Ash St., Jersey City. 201-433-4512

(49-55)

WIRERS- Mechanical assemblers, 
needed in growing company. Excell
ent starting salary and liberal be
nefits. Apply NUCLEAR CORP OF 
AMERICA, 2 Richwood Pl., Denville, 
N. J. 201-627-4200.

(49-55)

Norite pamatyti arba pa
siklausyti operos? Ar žino
te, kad geriausias bilietas 
“tik” $60?!

W .. ■■■■»" ' ■»
Lai būna jam lengva šios 

šalies žemelė.
Pagerbimui savo gyveni

mo draugo, K. Naktinienė 
skiria $5 “Laisvei,” nors pa
ti serga jau ilgas laikas*
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“LAISVES” REIKALAIS
Vasaros metu labai mažai įplaukų gauname laikraš

čiui, o išlaidų yra daug. Visvien, žmonės, kurie atsinau
jina prenumeratas, kiek išgali, prideda ir dovanėlių. Pra
šome pasiskaityti.

“L” Administracijai: Čia randate čekį sumoje $75, tai 
bus pelnas nuo LLD 25 kuopos pikniko, kuris įvyko geg. 
24 d. Draugiškai, Jennie Stanienė, Baltimore, Md. (Drg. 
Stanienė prisiuntė $10 nuo J. Kasparavičiaus, tad viso 
pasidaro $85.—Adm.)

Įdomus buvo Motery klubo 
susirinkimas

Nuo kitų gauta sekamai:
Lietuvaitė (gimtadienio proga),

Philadelphia, Pa......................................
Juozas S. Deltuva, Baltimore, Md..................
N. A. Liet. Moterų Sąryšis, per N. Grybienę
J. Vanagas, Catskill, N. Y..............................
Draugai Zambusevičiai, Reading, Pa..............
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich. ..... 
Andrew Stenes, Bronx, N. Y...........................
Antanas Navickas, Haverhill, Mass..............
M. J. Strižauskai, Bridgeport, Conn...............
Anton Borden (atminčiai žmonos Mary),

Kenosha, Wis......................................... ..
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass...............
W. Staugaitis, W. Suffield, Conn...................
M. Gudas, Verdun, Canada ...............•.........
Mrs. Romikaitis, Reading, Pa..........................
Wm. Kulik, Ulster Park, N. Y.........................
J. Weiss, Brooklyn, NY......................... .
St Bružas, Norwood, Mass..............•..............
Sena pažįstama iš New Jersey......................
Elzb. Repšienė, Dorchester, Mass...................
John Sutkus, Stoughton, Mass.....................
S. Penkauskienė (atminčiai vyro Stasio),

Lawrence, Mass.........................................
L. Tilvikas, Easton, Pa....................................
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass.................
Ona Dudonis, Worcester, Mass. .. •.............
K. Markūnas, Lawrence, Mass.........................
Alex Gudaitis, Glendale, N. Y.........................
J. E. Sliekai, Miami, Fla..................................
James šeškas, Philadelphia, Pa.......................
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y............ .
J. Pikcilingis, Auburn, Ill.................................
Po $1: J. K. Sharkey, Ely, Minn.; A. Pilkauskas, 

Worcester, Mass.; Pauline Kolendo, Massapequa, N. Y.; 
A. Dobilienė, B’klyn, N. Y.; J. S. Waswill, Lewiston, Me.; 
Mary Lupsevičius, Newark, N. J.; Amelia Ramanaus
kienė, Kingston, Pa.; El. Freimontienė, Somerville, 
Mass.; Albina Volunges, B’klyn, N. Y.

$100.00
. 40.00

25.00
, 21.00
. 20.00
. 13.00
. 11.00

10.00
. 10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00
7.00 
5.00 

•5.00 
. 5.00

5.00 
5.00 
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Širdingai dėkojame viršminėtiems draugams u ž jų 
paramą laikrašičui. Laukiame ir nuo kitų gerų priete- 
lių.

Pastaba: Šios dovanos vien tiktai laikraščiui, su 
Albumu nieko bendro neturi.

Administracija

A Very Good Choice
Once again our ALDLD 

Central Comm it tee has 
made an excellent choice 
for their Englis - reading 
members in picking “The 
Garnet Bracelet” by Alex
ander Kuprin.

The author, A. Kuprin, 
was born in 1870 in a small 
town Narovchata. Soon af
terwards his family moved 
to Moscow where he en
tered a military school at 
the age of ten. While he 
was attending this school he 

. wrote a short story which 
was published in a newspa
per. It was illegal for any 
cadet to write anything for 
publication and he was ar
rested. This put an end to 
his military career since he 
was not permitted to enter 
the General Staff Academy 
and in 1893 he became a 
“free man.”

From there he moved to 
Kiev, where as a young 
writer he found little em
ployment until he met Max
im Gorky around 1897 and 
was invited to write for a 
publishing company. This 
was his ladder to fame and 
from then on his popularity 
grew and so did his skill as 
a writer.

After the 1905 defeat of 
the revolution, he drifted 
away from Gorky and be
came associated with 
writers who were not en
tirely sympathetic with the 
new movement. Although

Birželio 17 dienos vakare 
pažangios lietuvės moterys 
skaitlingai susirinko Lais
vės salėn į savo klubo pa
skutinį šio sezono susirinki
mą.

Šiame susirinkime nusi
tarėme aptarti tik svarbiau
sius klubo reikalus, kadan
gi buvome n u s i t a r u- 
sios visos klubietės ben
drai nusifotografuoti ir 
nuotrauką įdėti į “Laisvės” 
60-mečio Albumą, kuriam 
mūsų klubas paskyrė $200.

Adelė Rainienė pateikė 
raportą iš LLD 2-osios ap
skrities konferencijos, įvy
kusios gegužės 24 d. Har- 
risone, N. J. Konferencija 
buvo brandi, pravesta gerų 
nutarimų Draugijos naudai.

Per Ir. Levanienę į LLD 
įsirašė Albina Valunges ir 
pasimokėjo duoklę $2. Per 
N. Skublickienę į klubą įsi
rašė Paulina Meškienė, pa- 
simokėdama $5 ir tapdama 
amžina klubo nare. Per L. 
Kavaliauskaitę įsirašė į klu
bą K. Misiūnienė, Stefanija 
Donegan ir turistė iš Lie
tuvos V. Palčinskaitė, pasi- 
mokėdama $5 ir tapdama 
amžina mūsų klubo nare. 
Pas Albiną Vaznienę atvy
ko iš Lietuvos jos sesutė O- 
na Samulionienė. Albina įra
šė savo sesutę į mūsų klu
bą ir pamokėjo $5 kaip am
žiną narystę.

Pirmininkė I. Mizarienė 
priminė klu b i e t ė m s, kad 

šeštadienį, birželio 20, šio
je salėje turėsime svečių iš 
Tarybų Sąjungos, ir kvietė 
klubietes dalyvauti svečių 
pasitikime.

Aukos klubui
O. černevičienė ... $5.00 
E. Sungailienė .... 5.00 
Ona Walmusienė ... 5.00 
Alice Kunevičienė .. 3.00 
E. Liepienė ............... 3.00
O. Kalvaitienė .......  2.00
Paulina Wallant 

philadelphietė, $1 ir 
pyragą, per L Bim- 
bienę.

Maisto aukojo šios drau
gės: M. Jakštas ir O. Zei- 
datienė — vyno; Onutė—ka
vos; E. Kasmočienė — py
ragą; N. lešmantienė — vy
no; Alb. Vaznienė — vyno 

saldainių ir gėlių; Katrina 
Petrikienė iš Rocky Point, 
L. L, — šviežių braškių, ke-

nąs Vilniuje ir dirbąs Res
publikiniame Onkologinia
me klinikiniame dispansery
je skyriaus vedėju. Jo žmo
na taipgi gydytoja. Jie au
gina du sūnelius, 14 ir 7 me^ 
tų.

Poetė V. Palčinskaitė bu
vo pakviesta. į mūsų susi
rinkimą ji mums paskaitė iš 
savo poezijos keletą eilėraš
čiu.

Širdingas ačiū gerbiamai 
poetei.

Daktaras Romas Kant
rauskas gyvena Vilniuje.

Dirba Respublikiniame 
Onkologiniame klinikinia
me dispanseryje skyriaus 
vedėju. Jo žmona taipgi gy
dytoja. Jiedu augina du sū
nelius (4 ir 7 m.).

Daktaras R. Kantrauskas 
atvyko paviešėti į New Yor- 
ką pas savo tetas — Adelę 
Rainienę ir Oną Laukaitie
nę.

Jis pakeliavo plačiai po 
Ameriką. Viešėjo tris mė
nesius. Aplankė didžiuo
sius mūsų šalies miestus: 
Detroitą, Clevelandą, Mia
mi, Fla., Chikagą ir kitus. 
Apsilankė keliose ligoninė
se.

Teko susitikti su lietuviais 
daktarais: Dr. J. Valaičiu, 
Dr. Žemaičiu, Dr. Milerių 
ir kitais. Turėjo dalyki
nius pokalbius.

Pirmininkė L. Kavaliaus- 
daktarą

PALINKĖKIME LAIMINGOS KELIONĖS
Sekančią savaitę išskrenda grupė lietuvių menininkų 

į T. Lietuvą, kur įvyks didelė tradicinė Dainų šventė 
Vilniaus Vingio parke. Nuskambės pajėgiausių chorų 
dainos, sumirgės įvairūs tautiški kostiumai ir nuaidės 
birbynių ir trimitų aidai...

Ten dalyvaus ir mūsų aidiečiai, kuriems rengiamos 
išleistuvės jau šį sekmadienį “Laisvės” salėje, 1 valandą. 
Gal bus atvažiavusių svečių ir iš kitų miestų, kurie taip 
pat važiuos į Lietuvą su ta pačia įgrupe.

Sueikime palinkėti jiems gero vėjo, kad laimingai 
pasiektų Lietuvą, kad pasisemtų daug įspūdžių ir sugrįžę 
mums apie tai papasakotų.

Bilietas tik $3. Laukiam atsilankant į Aido choro 
pietus-išleistuves. 1 H F.

Parengimų Kalendorius
Liepos 5 d.

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

Kuprin was sympathetic 
with the movement, he did 
not grasp its full signific
ance.

He left Russia and lived 
in Paris from 1920 until 
1937 when he finally re
turned to his beloved 
Russia. After a period of 
illness he passed away in lias stiklaines uogienės ir 
1938.

His works were aptly de
scribed by a Soviet literary 
critic who said Kuprin’s 
work may be reduced to 
two points: description of a 
sad present, and anticipa
tion of a wonderful future.

In this book, which con
tains only eight stories by 
the author, the reader will 
find himself involved so 
deeply in each story that he 
becomes a part of it and ex
periences all the frustra
tions, hopes, pains and 
hates that the characters 
themselves undergo.

One story is about a steel 
factory that is “eating up” 
the workers lives; another 
is about a girl and her 
grandmother who are false
ly accused of being witches; 
a poor soldier and hiš 
miserable existance; an old 
man, his young assistant 
and a dog that make up a 
traveling acrobatic troupe 
until they meet up with a 
rich, spoiled child; a man 
is forced to become an act
or in order to survive in a 
strange city; the unwaver-

gėlių. Ačiū visoms!
Antrai vakaro daliai pir

mininkavo L. Kavaliauskai
tė. Čia jau prisirinko ir vy
rų.

Turėjome viešnią iš Ta
rybų Lietuvos. Tai poetė 
Violeta Palčinskaitė, atvy
kusi paviešėti pas gimines. 
Talentinga, daug žadanti 
gyvenimui. Baigusi Vilniaus 
universiteto istorijos filolo
gijos fakultetą. Išleidusi net 
6 poezijos rinkinius. Poe
tė V. Palčinskaitė buvo pa
kviesta į mūsų susirinkimą. 
Ji mintinai pateikė mums 
keletą savo eilėraščių. Šir
dingas ačiū gerbiamai poe
tei.

Antras mūsų svečias iš 
Tarybų Lietuvos buvo d-ras 
Romas Kontrauskas, gyve-

ing desire for a musician to 
provide music for his fel
low men; the human-like 
thoughts of a race horse re- 
garding his stable-mates, 
grooms, his desires and 
hopes; and finally the story 
of an impossible love affair 
from which this book was 
titled.

A.

kaitė pakvietė 
mums pakalbėti.

Daktaras Romas 
trauskas davė įdomią pre- 
lekciją apie vėžio ligos atsi
radimą. Daktaras sakė, kad 
medicinos mokslas ištyrė, 
kad ankstyvoje pradžioje 
suradus piktybinį naviką 
yra galimybių ligonį pagy
dyti naujais mokslo išras
tais vaistais., ir chirurgijos 
pagalba.

Be kita ko daktaras pa
minėjo keletą cheminių me
džiagų, kurios sukelia vė
žio ligą. Tačiau mūsų mo
derniniame gyvenime sun
ku nuo visko apsisaugoti. 
Geriausias daktaro patari
mas, kad pastebėjus ko
kią nors netvarką savo kū-

Kan-

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kandidatai Tar. Sąjungos bus apdovanoti svečiai ir 

Valstybinei premijai
Paskelbti kandidatai 1970- 

ųjų metų TSRS Valstybinei 
nremijai gauti. Iš Lietuvos 
šiam aukštam apdovanoji
mui pristatyti Kąųno klini
kinės ligoninės skyriaus ve
dėja, medicinos mokslų 
daktarė A. LukoševiČiū- 
tė ir Kauno medicinos 
instituto profesorius A. 
Smailys. Drauge su kitais 
šalies mokslininkais jie pa
siūlė naujus metodus šir
dies ritmo sutrikimui gydy
ti.

TSRS Valstybinei premi
jai gauti taip pat pristatyti 
Lietuvos TSR Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies an
sa m b 1 i o “Lietuva” balet
meisteris, TSRS liaudies ar
tistas Juozas Lingys ir šio 
ansamblio meno vadovas 
ir dirigentas, respublikos 
nusipelnęs artistas Vladas 
Bartusevičius.

Lietuvos nusipelnę bibliote
kininkai.

Viešėjo Suomijos 
Kompartijos delegacija
Tris dienas Lietuvoje sve

čiavosi Suomijos Komunis
tų partijos apygardų orga
nizacijų pirmieji sekreto
riai. Delegacijai vadovavo 
Suomijos Kompartijos Cen
tro Komiteto politinio biu
ro narys, SKP CK sekreto
rius E. Kivimiakis. Svečiai 
susitiko su respublikos par
tines organiz a c i j o s vado
vais, pokalbių metu jie bu
vo supažindinti su Lietuvos 
Komunistų partijos istori
ja, jos dabartine veikla.

Delegacijos nariai apžiū
rėjo Vilniaus ir Kauno is
torijos bei architektūros 
paminklus, lankėsi Elektrė
nuose, Trakuose, Kapsuke, 
Kaišiadorių rajone. Prie 
Pirčiupiu Motinos monu
mento, Kauno IX forte Suo
mijos komunistai pagerbė 
fašizmo aukų atminimą.

Trys pastabos
Viena pastaba, tai kad 

“Laisvės” salėje ant estra
dos būtinai reikia turėti 
garsiakalbį, kad, reikalui 
esant, galima būtų jį var- 
tot. Gi be garsiakalbio, tai 
ne visų kalbėtojų arba de
klamatorių girdisi žodžiai. 
Ir dėl to kai kurios paren
gimų programos išeina silp
nokai.

Antra pastaba, tai kad 
kalbėtojai bei deklamato
riai turi žinot, kad jų bal
sas siekia paskutinėse eilėse 
sėdinčius žmones, o ne tiki 
pirmose. O ypač deklama
toriai turi žodžius tart ryš-^ 
kiai, garsiai ir jausminga^. 
Kitaip, tai lieka neišpildy
tas poeto jausmas, įrašytas 
į eilėraštį.

Trečia: būtinai reikia juo
dų užlaidų ant salės langų, 
kad filmus rodant dienos 
metu būtų tamsu; kitaip 
paveikslai būna neaiškūs.

Manoma, kad salės prižiū
rėtojai- atkreips dėmesį į 
šias pastabas ir pataisys tą 
viską.

Jonas Juška

i

y

Ruošiantis Jubiliejinei 
dainų šventei

Mažiau kaip mėnuo laiko 
beliko iki įžymiosios datos— 
Tarybų Lietuvos 30-mečio 
jubiliejaus. Tomis dienomis 
respublikos sostinėje, be ki
tų iškilmių, įvyks įspūdin
ga Dainų šventė. Iš įvairių 
Lietuvos kampelių į Vilnių 
atvyks apie 30 tūkstančių 
geriausių liaudies meno en
tuziastų — dainininkų, šo
kėjų, muzikantų. Laukiama 
taip pat svečių — pažangių
jų JAV lietuvių choristų 
grupės.

Na, o dabar dainų šven
tės vyksta miestuose ir ra-

ne, tai reikia kuogreičiau-i-onuose Tai lyg generalinė 
šiai kreiptis prie gydytojo, Dai gventgs repeticija, 
tuomi bus išvengta didesnių kurf rodo> kaip dar meniš.
nemalonumų.

Vėžio ligomis užsikrėti
mas ir paveldėjimas dar nė
ra įrodyta, nors jau seniai 
yra tyrinėjama.

Tačiau, tikimasi, kad neto
limoje ateityje bus surasta 
priežastis vėžio ligos sukė
limo.

Paklaustas apie įspūdžius 
Amerikoje, daktaras atsakė, 
kad jam maloniausių įspū
džių padarė susitikimai bei 
pabendravimai su lietuviais, 
ypatingai su pažangiaisiais.

Po prelekcijos buvo klau
simų. Daktaras nuoširdžiai 
atsakinėjo.

Reikia pasakyti, kad Dr. 
Romas Kantrauskas labai 
draugiškas, nuoširdus ir ge
ras kalbėtojas/

Klubo vardu nuoširdus 
ačiū mielajam prelegentui.

Po programos turėjome 
pasivaišinimą.

Maistą supirko ir suvežė 
V. Bunkus. Prie paruošimo 
valgių dirbo Nelė Ventienė,i 
Nastė Buknienė, Ilsė Bim- 
bienė, Onutė Jakštienė, A- 
delė Rainienė.

Ši korespondencija iš mo
terų klubo susirinkimų šiam 
sezonui paskutinė, nes turė
sime atostogas iki rugsėjo 
mėnesio. Linkiu visom klu-

kai tapo mūsų meno savi
veiklos kolektyvų pasirody
mai.

Jau išėjo pirmasis šių me
tu Jubiliejinės dainų šven
tės organizacinio komiteto 
leidinys “Skambėk, daina.”

Įdomi paroda
Šilutėje atidaryta paroda, 

kuri pasakoja sausinimo 
darbų Nemuno deltoje isto
riją nuo 1907 iki mūsų die
nų.

Čia yra senų nuotraukų, 
rodančių, kaip seniau buvo 
sausinamos pievos ir neiš
brendamos pelkės, archyvi
nių dokumentų, ištraukų iš 
tų dienų laikraščių. Gali
ma pamatyti ir tokius retus 
eksponatus, kaip melioraci
jos darbuose naudotas ark
lių klumpes, primityvius 
drenažo vamzdžius, darbo 
įrankius.

Paroda taip pat vaizdžiai 
pasakoja, kokius didelius 
darbus atlieka Šilutės me
lioratoriai, kokios galingos 
mašinos pakeičia jų sunkų 
darbą.

ATITAISYMAS
Birželio 23 d, laidoje til

po Liūdnas Prisiminimas, 
skelbimas (Pranas Bukš- 
nys). Pasirašyta Vera Buk- 
šnienė; žmona- ir Albertas 
Bukšnys ir jo šeima. Turė
jo būti: Albertas Bukšny^, 
sūnus. Jis nevedęs.

Miesto universiteto 
dentai turės mokėti po 
už kiekvieną kreditą, 
šiol mokėdavo po $35. 
mokslas pabrango. Pakėli
mas paliečia 18,870 jaunuo
lių. Kai kuriems bus sunku 
išsimokėti.

1976 metais.Jungt. Valsti
jos minės savo 200-ą j į gim
tadienį. Kuris miestas lai
mės? Kur įvyks pasaulinė 
paroda? Atrodo, kad mūsų 
New Y orkas nė nesivaržo už 
tą garbę. Tos garbės labai 
nori Philadelphija, Bosto
nas ir Miami.

stu- 
$50 
Iki

1 Universiteto bibliotekos
- sukaktis

Rugsėjo mėnesį įvyks Vil
niaus universiteto moksli
nės bibliotekos 400 metų ju
biliejaus iškilmės.

Jubiliejaus išvakarėse 
bus atidaryta nauja knygų 
saugykla Sruogos gatvėje, 
kuri jau baigiama statyti. 
Bus surengta mokslinė kon
ferencija, į kurią, be žy
miausių Tarybų Sąjungos 
bibliotekininkų, pa k v i e s t i 
svečiai iš Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Vokietijos, Demokra
tinės Respublikos, Vengri
jos, Belgijos, JAV, Švedijos.

Lenino premijos laureatas 
Gediminas Jokūbonis sukū
rė jubiliejinį medalį, kuriuo

bietėm geros sveikatos ir 
linksmai praleisti atosto
gas.

V. Bunkiene

Londonas.—Pusantro mi
lijono amerikiečių turistų 
šiemet lankosi Angį i j o j e. 
Daugeliui turistų sunku 
gauti viešbučiuose vietą, 
kadangi viešbučiai perpildy
ti turistais.

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-T 
skalbti. Turiu gražų namelį su vis^į&ę 
įtaisymais, 5 kambariai. PrašauA 
kreiptis šiuo adresu: Mary Sarpolis, 
611 No. Parkhill, West Frankfort, 
Ill. 62896. (48-50)

<•>

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
IŠ LIETUVOS

Per mus galite užsisakyti arba užsiprenumeruoti įvairius 
žurnalus, laikraščius, knygas ir plokšteles.

UŽEIKITE Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ, 
rasite didelį pasirinkimą įvairių žurnalų, knygų, 

laikraščių už prieinamą kainą.

Four Continent Book Store
156 5th Avenue

Telefonas: CH 2-4500
New York, N. Y. L

• i

Prašykite mūsų katalogo.
Galite užsakymus siųsti per paštą.

's




