
r 11 —■1 
1

LAISVE
Semi-Weekly

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

i Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. under the

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

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

PRICE 10c

No. 50 Antradienis, Liepos (July) 7, 1970 Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 59-ieji

KRISLAI
Nasser ir Podgorny 
Ir sekretoriaus planas 
Mūsų spaudos piknikas 
Ir tokius įsileidžia 
Dar apie tą mano “brolį” 
Kas planavo žudymą?

A. Bimba

Maskvoje lankėsi Jungtinės 
Arabų Respublikos (Egipto) 
prezidentas Naseris ir ten tarė
si su Tar. Sąjungos prezidentu 
Podgornu ir kitais aukštais 
tarybiniais pareigūnais. Pra

nešama, kad visi jie mušė į 
vieną tašką, būtent, kad Vi- 

* dūrio Rytuose turi būti at- 
>teigta taika. Ji turi būti pa
remta teisingumu.

O teisingumas reikalauja, 
kad Izraelis turi sugražinti 
arabams visas jų užgrobtas 
žemes. Iliuzija ir apsigaudi- 
nėjimas svajoti, kad šiame pa
saulio kampe taikos atsteigi- 
mas galimas be atitaisymo 
šios skriaudos.

šiomis dienomis buvo daug 
kalbėta apie mūsų vyriausy
bės naują ir “reališką” planą 
Vidurio rytuose taikai pasiek
ti. Deja, plano smulkmenos 
neskelbiamos. Tiek tik viešai 
sakoma, kad šio plano šūkis: 
“Sustokite šaudytis, pradėki
te kalbėtis“.

Bet vargiai kas išeis. Izra
elis turi užėmęs milžiniškus 
plotus. Jam patiktų, jeigu 
arabai- liautųsi siekę juos at
siimti. Bet sunku įsivaizduo- 

jr’li, kad jie su tokia propozici- 
sutiktų.
Izraelio vadai turėtų supra

sti, kad laikas yra anoje pu
sėje. Anoje pusėje daug dau
giau žmonių. Jiems tik stin
ga vienybės. Bet kas bus, kai 
vieną gražią dieną jie susi
vienys ?

Izraeliečiai dabar turėtų iš
sikraustyti iš užgrobtų plotų 
ir ieškoti su arabais susitari
mo.

Naujosios Anglijos laisvie-
čių didysis tradicinis spaudos 
piknikas jau ateinantį sekma
dienį. Girdisi, kad į pikniką 
ruošiasi vykti niujorkiečiai net 
keliomis mašinomis. O ką 
jau bekalbėti apie daug arti
mesnius miestus Connecticut 
valstijoje.

Labai gražu, kad Hartfordo 
Laisvės choras su savo solis
tais sutiko piknikui duoti šau- 
nią meninę programą.

Vienas geras dalykas su 
Worcesterio Olympijos parku 
yra tas, kad ten nereikia bijo
ti lietaus. Jų ton salėn gali 
gražiai sutilpti keli šimtai 
žmonių. O salės rūsyje (skie
pe) puikiai įruošta valgykla.

Kanadietis Povilas Liauke- 
vičius buvo nuvykęs į Lietuvą 
ir iš jos sugrįžęs ipasakoja 
“baisius dalykus”. Jis sako, 
kad jis buvo Tarybų Lietuvos 
priešas ir kad jo ten nuvyki
mas tik “patvirtino” jo nuo
monę apie ją.

žmogus, matyt, pamiršo, 
kad dabar jau šimtais Jungti
nių Valstijų ir Kanados lietu
viai aplanko savo gimtąjį kra
štą ir tų “baisių dalykų” ne- 

ji^mato. Jo pasakojimu patikės 
tiktai jo vienminčiai, kurie ne- 
Oiori sužinoti tiesos apie nūdie
nę gražiai klestinčią Lietuvą.

* Bet vienas geras dalykas:
(Tąsa 6-me puslapyje)

Tėvai ragina Nixong 
baigti karą

Nixono administracijos 
antinegrinė programa

Senato nuosprendis 
dėl Kambodijos

Washingtonas.— Tėvai už 
Taiką pridavė prez. Nixo- 
nui peticiją su 2,600 parašų. 
Pasirašiusieji tėvai ir jų 
vaikai studentai reikalai! j o 
Nixono nieko nelaukiant 
baigti karą Indokinijoje.

Jie aiškina, kad karo tę
simas sudaro šaliai ir jos 
žmonėms nebepataisomą ža
lą. Pasirašiusieji yra loja
lūs amerikiečiai, norį gero
vės žmonijai ir savo šaliai. 
Jie nurodo, kad karas įneša 
i draugiją nepataisomus ki
vi rčus ir kartu šeimas dras
ko.

Maskva. — Egipto prezi
dentas Nasseris atvyko čia 
tartis su TSRS vyriausybe 
Vidurio Rytų krizės klausi
mu.

Aukščiausiajame Teisme 
beturčiai laimėjo

Washingtonas. — Aukš-®
čiausiasis Teismas 5 balsais 
prieš 3 užgyrė dviejų betur
čių negrų apeliaciją, kurio
je jie,nurodo,. kad . juos areš
tavus nepaskirtas advoka
tas juos ginti, nors įstaty
mai to reikalauja.

Alabamos teismas apkal
tino H. Coleman ir O. Ste
phens bandymu apiplėšti ir 
tuo metu panaudoti šūvius 
prieš porą žmonių. Kaltina
mieji sako, kad jie nekalti. 
Jie reikalavo advokato juos 
ginti, bet negavo. Nuteisti 
po 20 metų kalėjimo. Da
bar jie bus antru kartu tei
siami su jiems paskirtu gy-
nėju.

Parkinsono ligai 
vaistų veikla

New Yorkas. — Marjorie 
Kohl, 63 metų amžiaus, iš- 
sirgusi Parkinsono drebėji
mo liga 24 metus, Beth 
Abraham Ligoninėje, gavu
si naujųjų L-dopa vaistų 
pasidarė beveik normali, 
kalba pasitaisė, riebius juo
kus krėtė, linksmai dainavo.

Parkinsono ligos per dau
gelį metų kamuojami vyrai 
taipgi pasidarė normalūs, 
tik jiems lytinis apetitas pa
gyvėjo, pradėjo vaikytis 
paskui slauges.

Tačiau tų vaistų veikla ne 
ilgai tęsiasi. Nenaudojant 
vaistų ligoniai vėl palieka 
Parkinsono ligos kamuoja
mi.

Stockholmas. — Daugiau 
kaip šimto deformuotų (in
validų) vaikų motinos pa
traukė teisman vaistų kom
panijų, kuri išdirba “thali
domide” vai s t u s. Jos nu
rodo, kad jos nėščios būda
mos tuos vaistus naudojo ir 
pagimdė deformuotus vai
kus. Jos reikalauja 14 mi
lijonų dolerių atlyginimo.

h---------------------------------------------

TSRS bankas pakėlė 
tarnautojams algas
Londonas. — Tarybų Są

jungos bankas, čia įsteigtas 
1919 m... patenkino tarnau
tojų reikalavimus: pakėlė 9 
proc. algas ir pripažino 
uniją.

Tarnautojai, kurių gera 
dalis yra anglai, uždirba 
maždaug po $9,600 į metus.

Washingtono majoras 
susitiko su Kosyginu

Maskva. — JAV sostinės 
Washingtono majoras Wal
ter Washington čia viešėda
mas susitiko su premjeru 
Kosyginu. Tai buvo abiem 
nuostabus susitikimas.

159,000 vietnamiečių 
stovyklose

> ■ >

Saigonas. — Pietų Viet
namo Išsilaisvinimo Fron
tas skelbia, kad daugiau 
kaip 150 tūkstančių vietna
miečių karo pabėgėlių su
grūsta į koncentracijos sto
vyklas ir nežmoniškai už
laikomi.

Apie 100,000 vietnamiečių 
randasi Kambodijos kon
centracijos sto vykiose ir 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
tokių Pietų Vietnamo sto-
vykiose.

Darbo uniją komitetas 
pradėjo veiklą

Memphis, Tenn. — Dau
giau kaip šimtas šio miesto 
unijų atstovų, negrų ir bal
tųjų, dalyvavo nepaprasto
je konferencijoje, kurią šau
kė 41 uniijų vadovas.

Konferencijoje nusitarta 
sudaryti platų darbo unijų 
komitetą kovai prieš karą 
Indokinijoje. Komitetas da
bar imasi darbo susirišti su 
kitų miestų prieškarinėmis 
grupėmis.

Kasyklos daro teršimą, 
sako TS mokslininkas
Maskva. — TSRS Mokslų 

Akademijos mokslininkas 
Trofimovas raportavo, kad 
Kuznecko kasyklos teršia 
žemę i ir vandenį, nuodina 
orą. Jis rekomenduoja ter
šimą sulaikyti.

Kompartijos vadas Brež
nevas, premjeras Kosyginas 
ir prezidentas Po d g o r n i s 
nurodė reikalą sulaikyti 
oro, žemės ir vandenų ter
šimą.

Cincinnati, Ohio. — Na
tional Association for the 
Advancement of Colored 
People pirmininkas vysku
pas Spottswood teigia, kad 
Nixono administracijos 
programa yra priešnegriš- 
ka.

Tokio teigimo įrodymui 
jis skelbia net 9 punktus, 
kuriuose nurodoma, kad 
administracija delsia mo

Amerikiečiai pasitraukė 
iš Kambodijos

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pranešė, kad visos 
amerikiečių militarinės jė
gos iki birželio 30 d. pasi
traukė iš Kambodijos ir 
persikėlė į Pietų Vietnamą 
kariauti.

Kambodijon buvo pa
siųsta daugiau kaip 18,000 
amerikiečių. Du mėnesius 
jie kariavo s,u partizanais 
ir šiaurvietnamiečiais. Kam
bodijoje žuvo daugiau kaip 
300 amerikiečių, sužeista 
daugiau kaip .4;500.. -

Nixonas sako, kad ame- 
.rikiečiai. išgelbėję Kambodi
jos valdžią, kuri ištikimai 
tarnauja amerikiniam im
perializmui. ' Dabar tą val
džią gina Saigono ir Tailan
do militarinės jėgos Ame
rikos ginklais.

Tarsis del svetimų šalių 
karinių jėgų ištraukimo

Budapeštas, Vengrija. — 
Socialistinių Varšuvos Pak
to šalių užsienio ministrų 
susirinkime nusitarta pri
imti NATO sutikimą tartis 
dėl svetimų šalių militari- 
nių jėgų ištraukimo iš Eu
ropos ir dėl Europos saugu
mo konferencijos.

Pietų Korėjos revoliucionierių 
kova prieš imperializmą

Seoul, — Pietų Korėjos®
Jungtinė revoliucinė Parti
ja, veikianti pogrindyje, tu
rėjo suvažiavimą, kuriame 
priėmė programą kovai 
prieš JAV imperializmą ir 
jo rėmėjus.

Programoje pasisakoma 
kovoti už nuvertimą imperi
alistų agento Parko val
džios, atsteigimą demokra
tijos ir taikingu būdu ap- 
vienijimą abiejų Korėjų.

Alžyras. — Alžyro valdžia 
oficialiai pripažino princo 
Sihanouko vad o v a u j a m ą 
tautinės vienybės valdžią 
Kambodijoje ir pasižadėjo 
ją remti kovoje prieš impe
rialistų agresiją Kambodi
joje.

kyklų desegregaciją ir ki
tokią kovą prieš rasinę dis
kriminaciją.

Ši organizacija paprastai 
skaitoma tarp negrų kon
servatyvi, nepritarianti 
negrų m i 1 i t a n t ų veiklai. 
Pirmiau ji nekaltindavo vy
riausybės negrų klausimu. 
Bet dabar jos pirmininkas 
griežtai pasmerkė Nixono 
administracijos programą 
kaip priešnegrišką.

Taryby Sąjunga išvarė 
JAV korespondentą
Maskva.— TSRS spaudos 

administracija informavo 
Jungtinių Valstijų kores
pondentą Wm. Cole, Colum
bia Broadcasting sistemai 
dirbantį, tuoj išvykti iš Ta
rybų Sąjungos.

Ministerija nurodo, kad 
Cole “užsiima veikla, prie
šinga svetimšalio žurnalisto 
padėčiai.” Jis Maskvoje gy
veno su žmona ir 5 metų 
dukra nuo 1968 metu.v

Seoul. — Pietų Korėjos 
prezidentas Parkas atmetė 
Šiaurės Korėjos siūlomą 
taikos, saugumo ir vienybės 
sutartį.

NATO šalių susirinkimas 
pasiūlė pirma svarstyti sve
timų šalių militarinių jėgų 
ištraukimą, o po to sušaukti 
saugumo konferenciją. 
Varšuvos Pakto susirinki
mas nori, kad Europos sau
gumo konf er e n c i j a nieko 
nelaukiant būtų sušaukta.

20,000 mainierių 
sustreikavo

Pittsburgh, Pa—Apie 20,- 
000 mainierių paskelbė 
streiką šioje plačioje apy
linkėje, protestuodami prieš 
saugumo įstatymo nevykini- 
mą. Streikas uždarė 50 ka
syklų. Teismas išdavė drau
dimą streikuoti.

Illinois valstijoje sustrei
kavo 3,000 mainierių dėl 
vietinių skundų, kurie per 
ilgą laiką tebėra neaptarti.

Addis Ababa, Etiopija.— 
Jungtinių Tautų tarptauti
nis mokslinis komitetas ruo
šia išleisti generalinę Afri
kos istoriją.

Washingtonas. — Sena-' 
tas 58 balsais prieš 37 už
gyrė senatorių Cooper ir 
Church siūlymą, kuris drau
džia Amerikos militarinės 
jėgas siųsti į Kambodiją.

Šis Senato nuosprendis 
nurodo, kad be Kongreso 
užgyrimo prez. Nixonas ne
turi teisės siųsti militarinių 
jėgų į Kambodiją.

Prieš porą menesių prez. 
Nixonas be Kongreso suti
kimo pasiuntė militarinės 
jėgas į Kambodiją. Tai bu
vo sauvališkas Nixono žy
gis, kurį Senatas pasmerkė.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga pastatė naują granito 
paminklą (biustą) ant mar
šalo J. V. Stalino kapo.

Šiaurės Airijos katalikai 
kovoja už savo teises

Belfast. — Šiaurės Airi-3
joje, kurią ko n t r o 1 i u o j a 
Anglija, nuolat tęsiasi kata
likų demonstracijos ir susi
kirtimai su protestantais ir 
policija bei armija. Susirė
mimuose keletas yra užmuš
tų ir areštuotų. Iš Londono 
atsiųsta dar 5,000 kareivių 
“tvarkai palaikyti.”

Katalikai reikalauja pa
leisti iš kalėjimo jauniausią 
parlamento narę Berna
dette Devlin, kurią teismas 
apkaltino “riaušių kėlimu,” 
kai ji vadovavo demonstra
cijai už katalikų civilines 
teises. Jai paskirta 6 mė
nesiai kalėjimo.

1969 metais ji buvo Jung
tinėse Valstijose ir rinko 
aukas persekiojamiems ka
talikams ginti.

Vaikai badu miršta 
Piety Afrikoje

Londonas. — Prof. Reid, 
apsilankęs Pietų Afrikos 
respublikoje, surado badu 
mirštančius tūkstančius af
rikiečių vaikų. Vaikų mir
tingumas yra kai kur pasie
kęs net 55 proc. Vien tik 
1966 metais badu mirė 65,- 
000 vaikų.

Pietų Afrikos respublika 
baltųjų rasistų kontroliuo
jama. Afrikiečiams ten 
ekonominis ir politinis gy
venimas nepakenčiamas.

Seattle, Wash. — Ameri
can Newspaper Guild 37- 
ame metiniame suvažiavime 
delegatai aštriai kritikavo 
viceprezidentą Agnew už jo 
spaudos komentarus, kad 
Agnew neatskiria žinių nuo 
komentarų.

Detroitas.— Speciali JAV 
valdžios programa, suteiku
si maistą 20,000 badaujan
čių šeimų, užsidarė, nes iš
sibaigė maistui fondas.

Bedarbių—puspenkto 
milijono

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Hodgsonas pra
našauja, kad nedarbas pa
sieks 5.6 proc. visos darbo 
jėgos jau šį mėnesį.

Gegužės mėnesį užregis
truotų bedarbių buvo 4,100,- 
000, liepos mėnesį manoma 
turėti 4,600,000. Nedarbas 
nuolat auga.

Jackson, Miss.—550 mies
to tarnautojų birželio 29 d. 
sustojo dirbę. Jie parėmė 
unijos reikalavimus pripa
žinti uniją, pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Persekioją komunistus
Beirutas, Lebanonas. — 

Tarptautinės spaudos repor
teriai paskelbė, kad Sirijoje 
ir Irake komunistai perse
kiojami.

Sirijos ir Irako valdžios 
teigia, kad komunistus tero
rizuoja reakcionieriai, bet 
ne valdžios organai. Sirijos 
ir Irako valdžios yra koa
licinės, susidedančios iš so
cialistų, komunistų ir kitų 
patriotinių organizacijų.

Kopenhagenas. — Danijos 
prieškarinis judėjimas pra
vedė masinį protestą prieš 
Amerikos karinių laivų lan
kymąsi Danijos uostuose.

Nixonas priešingas 
ligoninėms padėti

Washingtonas. — Senati- 
nio darbo ir viešosios gero
vės komiteto pirmininkas 
sen. Yarborough pareiškė, 
kad prez. Nixonas esąs 
priešingas ligoniams padėti.

Kai Kongresas vienbalsiai 
užgyrė bilių skirti 402 mili
jonus dolerių ligoninių sta
tybai ir remontui, tai Nix
onas pasisakė esąs tam bi- 
liui priešingas. Jis siūlo 
skirti nedaugiau 50 milijo
nų dolerių. Nixono vetavi- 
mą Kongresas atmetė.

Washingtonas. — Senato
rius Harke siūlo padidinti 
Social Security pensijas 20 
procentų.

6 mėnesius išmiegojusi 
pagimdė mergaitę

Alkmar, Olandija. — Mrs. 
Rosemaries Erbock, nuo 
smegenų sužeidimo be są
monės išbuvusi 6 mėnesius, 
pagimdė dukrą, kuri- yra 
pilnai sveika.

L
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? Dar vienas pasigyrimas
MŪSŲ prezidentas Nixonas paskelbė dar vieną ilgą, 

septynių tūkstančių žodžių pranešimą apie Vietnamo ka
ro eigą. Jame daugiausia dėmesio kreipiama į Amerikos 
jėgų invaziją Kambodijon ir iš jos šiomis dienomis išsi
kraustymą.

Visas pranešimas susideda iš pasigyrimo, kad ta in
vazija į Kambodiją, kuri mums kainavo 339 jaunas ame
rikiečių gyvybes ir tūkstančius sužeistų, pavyko dau
giau negu šimtu procentų. Kartojamos tos frazės, ku
rias jau esame girdėję keletą kartų pirmiau. Nė žodeliu 
mūsų ponas prezidentas neprisiminė, kokią baisią nelai
mę ši invazija užtraukė ant Kambodijos ir jos žmonių, 
nepasakė, kad toji invazija paskandino visą tą nelaimin
gą kraštą baisaus civilinio karo gaisre, kad su ta inva
zija jis Vietnamo karą išplėtė dar į vieną kraštą. Pa
sigyrimas, kad šis žygis sutrumpino arba sutrumpins 
Vietnamo karą, yra gryniausia veidmainystė. Kaip tik 
priešingai: karas tapo prailgintas ir jo nuostoliai pa
didinti.

Pranešimas baigiasi dar vienu Šiaurės Vietnamui pa
grūmojimu: Mes jus skaudžiai nubausime, dabar bū
kite “geri vaikai” ir sėskite prie derybų stalo, arba vėl 
gausite pliekti! žinoma, prezidentas nevartojo tokių 
žodžių, bet jo pranešimo paskutinio skyriaus “Ieškojimas 
taikos” prasmė yra tokia.

Ar Šiaurės Vietnamas ir Pietų Vietnamo liaudis da
bar atsižadės visko, už ką jie kovoje per dešimt metų 
praliejo upelius savo kraujo, paklus mūsų prezidentui ir 

..sudės ginklus?
To laukti arba tikėtis gali tiktai paskutinis politinis 

kvailys. Gi mūsų prezidentas tokiu nebuvo ir nėra, 
jeigu jis pats savo pasigyrimais ir retorika netiki, 
kaip gali tikėti Amerikos ir viso pasaulio žmonės, 
irgi netiki. •
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Juodieji žmOries pasisako
ŠIOMIS dienomis atlaikė suvažiavimą bene seniausia 

ir skaitlingiausia juodųjų žmonių organizacija National 
Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP). Ji skaitoma liberališkų pažiūrų ir nusistaty
mų organizacija. Dabartiniais jos vadais yra žurnalis
tas - kolumnistas Roy Wilkins ir vyskupas Stephen G. 
Spottswood.

Į suvažiavimą daug dėmesio atkreipė visa spauda. 
Suvažiavimo nutarimais ir pasisakymais susidomėjimas 
yra didelis.

Labai svarbu, kad NAACP vadai ir suvažiavimas 
griežtai pasisakė prieš prez. Nixono vadovaujamą vyriau
sybę. Jie ją vadina “antinegriška vyriausybe’.’ ir todėl iš 
jos nieko gero nesitiki. Joje vyrauja pietinių valstijų 
rasistų dvasia ir nuotaikos. Žinoma, tas labai nepatinka 
vyriausybei ir ji jau užprotestavo prieš Wilkins ir 
Spottswood.

Bet ne mažesnės svarbos klausimas siejasi su pa
čiuose negruose įvairiais judėjimais bei reiškiniais. Kai 
kurie kraštutinio nusistatymo negrų vadai, kaip žinia, 
propaguoja negrų atsiskyrimo nuo baltųjų politiką. Jie 
priešinasi mokyklose ir kitur integracijai. Kadangi juo
dieji žmonės per tokius ilgus amžius buvo baltųjų pa
vergti ir apiplėšinėjami, ypač pietinėse valstijose, tai ta 
atsiskyrimo idėja turi didelio pasisekimo juodųjų žmo
nių masėse.

Šis NAACP suvažiavimas šią klaidingą idėją griež
tai atmetė. Jis pasisakė už integraciją visose gyvenimo, 
darbo, mokslo, apšvietos, kultūros srityse. Savo nu
sistatymą prieš administraciją jis remia tuo argumentu, 
kad ji delsia su integracija, kad ji pataikauja rasistams 
ir 1.1.

Kaip šie NAACP suvažiavimo pasisakymai veiks ki
tas juodųjų žmonių organizacijas, kitas grupes ir sroves, 
sunku pasakyti.

JIS NEKLAUSĖ, JIS 
BĖGO IR BĖGO

Prabilo niekur pirmiau 
negirdėtas pabėgėlis Dr. A. 
Garimas. Žmogus pasako
ja apie jau senus laikus, 
apie pabėgimą iš Lietuvos.

Prieš lygiai 25 metus jis 
pabėgęs iš Lietuvos. Prie
glaudą susiradęs pas Hitle
rį Vokietijoje. Iki karo pa
baigos dirbęs Leipcigo^ U-to 
vaikų klinikoje.

Viskas, matyt, būtų buvę 
su daktaru gerai, jeigu ka
ras nebūtų pasibaigęs taip, 
kaip pasibaigė su pilnu tal
kininkų (Jungtinių Valsti
jų, Tarybų Sąjungos ir An
glijos) laimėjimu. Pasigir
do, kad prie Leipcigo talki
ninkų armijos., Daktaras 
mirtinai išsigando. Ir vėl 
bėgt, bėgt kur akys veda, 
kur kojos neša... Girdi, 
net “apetitas pradingo,” 
nors buvęs baisiai išalkęs.

Sutinka jis kitą lietuvį, 
kuris jam sako: “Broleli, 
blogai vakar kalbėjai, nes 
mes čia jau seniai laukiame 
rusų kaip išvaduotojų”.

Pasirodo, kad tas lietuvis 
buvo prievarta išvežtas į 
Vokietiją darbams. Su pa
sididžiavimu sako gerasis 
daktaras: “Jis laukė rusų 
kaip išvaduotojų, o aš be
gan nuo jų.”

Jis, sako daktaras, “vis 
prikalbinėjo mane, kad grįž
čiau į Lietuvą. Girdi, jei
gu aš nesu padaręs jokio 
nusikaltimo, nieko blogo ne
darys.” Deja, veltui buvo to 
gero žmogaus paštangos. 
Dr. Arūnas bėgo... darbi 
negražiai apšimelaVęs. Pra
šome: “Atsisveikinau ! ' su 
man daug prielankumo pa
rodžiusiu lietiivių, sakyda
mas, kad grįžtu į Lietuvą.’’

Iš tikrųjų gi:
“Aš, nesurasdamas kito 

būdo pabėgti, nutariau ri
zikuoti ir plaukti skersai 
Muldę. Nors upė nebuvo 
plati, bet buvo pavasaris, 
šalta ir vanduo buvo srau
nus ... bet perplaukiau ga
na lengvai...” (N.”, birž.

“jaunosios kartos 
vai”. Jis bara tuos, 
dėlei to būkštauja. 
tie jauni žmonės gali pra
dėti kalbėti apie bendra
darbiavimą su Lietuva. 
Tiesa, sako Gimantas, kad 
Toronto estai “įsileidę, tei
singiau, išrinkę į savo svar
biausių organizacijų vado
vybes savąjį jaunimą, da
bar susilaukė to, kad su vy
resniaisiais visiškai nesi
skaitoma, jųjų nuomonės, 
patarimų nepaisoma. O 
santykiuose su kraštu jau 
nueita iki tokių liapsusų, 
kaip pasikvietimas sovieti- 
namos Estijos vyriausybės 
aukšto pareigūūno”. Bet 
Gimantas mano, kad lietu
viškas jaunimas taip toli 
neis.

O gerai būtų, kad eitų. 
Mums atrodo, kad tie estų 
jaunosios kartos atstovai 
duoda puikų pavyzdį ir į 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybę išrinktiems lietuvių 
jaunosios kartos atsto
vams.

atsto- 
kurie 
Girdi,

Ten atsidūrė pas ameri
kiečius, o paskui ir Ameri-

Tuo istorija ir baigiasi.,

TOKS JAU TO ŽMOGAUS 
PASIPŪTIMAS

Kanadiečių “N. L.” redak
torius poetas Henrikas Na- 
gys baisiai supykęs ant Jo
no Meko už pastabas apie 
jo reakcinę politiką. Išplū- 
dęs jį ir “fanatiku”, ir “at
žagareiviu”, ir “garsiakal
biu”, Henrikas džiaugiasi 
savo reakciniu šių dienų 
klausimais nusistatymu. Jis 
sako, kad jis jaučiasi labai, 
patenkintas yisu kuo.

Už tai jį barti arba kriti
kuoti neapsimoka. Geriau 
žmogus nežino. Bet negalima 
pateisinti jo nesvietiško pa
siputimo.. Pav*, ’ jis sako, 
kad jeigu jis nebūtų ėjęs 
tuo keliu, tai visa Maskva 
būtų, prieš jį nusilenkus ir 
jį įsodinusi net į “kultūri
nio ryšininko postą”. To
kiame atsitikime, žinoma, 
visas pasaulis būtų apie jį 
išgirdęs. Bet jis, matote, 
“tos garbės netroško” ir ge
riau pasiliko tik paprastu 
nelaimingos “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktoriu
mi. Toks “baisus nuostolis” 
ne tik Maskvai, bet visam 
pasauliui...

Mielas Drauge!
Pereitame laiške papasa

kojau apie savo susitikimus 
su rinkėjais Telšių rajone, 
o dabar noriu kad ir trum
pai apibrėžti tolimesnę ke
lionę po Žemaitiją.

Iš Telšių nuvažiavau per 
Varnius ir Laukuvą į Šila
lę, kurios nebuvau matęs 
apie trejus metus. Per tą 
laiką ir čia daug pasikeiti
mų. Pastatai, kurie tada 
dar tik buvo pradėti ar pro
jektuojami, dabar jau už
baigti. Tai visa eilė gražių 
mūrinių gyvenamųjų namų 
bei administracinių pasta
tų. Jų tarpe Partijos rajono 
komiteto rūmai, Vykdomojo 
komiteto rūmai, naujas 
trijų aukštų viešbutis. Šila
lė jau įgijo tikro miesto iš
vaizdą, o kadaise tai buvo 
tik skurdus bažnytkaimis. 
Žymiai pakilęs ir Šilalės ra
jonas. Grūdų vidutinis der
lius pernai pasiekė beveik 
21 dvigubą centnerį, žymiai 
padidėj o gy vulin i n k y s t ė, 
praturtėjo kolūkiai, kurių 
pajamos pasiekė pernai 8 
miljionų 315 tūkstančių 
rublių. Iš tų pajamų 4 mi
lijonai rublių išmokėta kol
ūkiečiams, kurių dienos už
darbis vidutiniai siekė be
veik 4 rublių, neskaitant pa
jamų iš savų pasodybinių 
sklypų ir nuosavų gyvulių. 
Eilėje kolūkių pastatyti 
gražūs kultūros namai.

Apie Šilalės rajono darbo 
žmonių turtėjimą ryškiai 
kalba tokios skaitlinės: jei 
1965 metais taupomosiose 
kasose savo santaupas lai
kė 2,390 indėlininkų, kurių 
santaupos sudarė 675 tūks-i 
tančius rublių, tai dabar ra-j 
jone yra 5,350 indėlihinkų, 
o jų bendros santaupos su
daro 5 milijonus 80 tūkstan
čių rublių. Be traktorių, 
kombainu ir kitu žemės 
ūkiu mašinų kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, rajo
ne yra 930 įvairių markių 
auto mašinos ir daugiau 
kaip 2,300 motociklų.

Daug ką galėtų kalbėti apie 
kadaise labai atsilikusio 
Šilalės rajono kilimą ekono
minėje ir kultūrinėje srity
se, bet noriu papasakoti 
apie susitikimus tame rajo
ne.

I Pirmasis susitikimas Šila
lės rajone įvyko Bilionyse, 
Karolio Požėlos kolūkio 
kultūros namuose. Tie na
mai pastatyti netoli Žemai
čių plento ir tuo plentu pra
važiuojantieji gali pasigro
žėti įspūdingu kultūros ži
diniu, užbaigtu tik pernai. 
Čia susirinkimą atidarė 
LKP rajono komiteto I se
kreto r iu s A. Balčiūnas, o 
kalbėjo Medvėgalio tarybi
nio ūkio veterinarijos gydy
tojas Viršila, Laukuvos vi
durinės mokyklos mokytoja 
Bakanienė, Juodviršių tary
binio ūkio zootechnikas 
Martišius, K. Požėlos kol
ūkio pirmininkas S. Martin- 
kus, o paskui sekė mano 
kalba. Šiame susirinkime

tą šeštadienio popietę įvy
ko pirmoji Palangos dainų 
šventė, pritaikyta oficia-^ 
liam sezono atidarymui. 
Į dainų šventę pavėlavo
me, nes atvykome apie 8^ 
valandą vakaro. Bet užtaįf 
teko pamatyti išmislingą 
karnavalą, kuris įvyko Bal
tijos paplūdimyje ir ant jū
ros tilto. Čia suplaukė mi
nių minios žmonių, sustoju
sių kopose, užpildžiusi gau
siai paplūdimį abipus tilto. 
Karnavalo žygienė pasirodė 
nuo Birutės kalno pusės. 
Jos priešaky jojo Kęstutis, 
pasisodinęs ant žirgo gra
žuolę Birutę, paskui jų 
keturi vyrai nešė pusnuo
gę merginą su žuvies uode
ga—Undinę, toliau žygiavo 
Eglė su savo vyru Žilvinu ir 
vaikeliais, stebuklingas gy
dytojas Aiskauda su įvairių 
žvėrelių kompanija, tautų 
draugystės grupė, kurią su
darė jaunimas įvairių tautų 
drabužiais. Buvo čia ir jau
navedžių globėjas Gandras, 
o visur švaistėsi Palangos* 
Juzė su milžiniškomis žirk
lėmis.. Visą tą žygionę tvar-,^

Ir biznieriai priešingi karui
KAD Amerikos žmonėse nėra vienodo nusistatymo 

Vietnamo karo klausimu, tai seniai visiems aišku. Pa
sidalijimas ir nuomonių skirtumai pasireiškia visose kla
sėse. Prieškarinis judėjimas yra palietęs ne tik jauni
mą, ne tik inteligentiją, ne tik dvasininkiją, ne tik dar
bininkus, bet ir biznierius. Antai, prieš kelias dienas į 
Washingtoną buvo nuvykę daugiau kaip šimtas biznierių 
reikalauti, kad Vietnamo karas būtų baigtas dar šiemet 
ir kad visos Amerikos karinės jėgos išsikraustytų iš vi

deos Indokinijos, o ne vien tik iš Pietų Vietnamo.
t : Tokius biznierius taikos šalininkai nuoširdžiausiai 
^yeikina.

REIKALAUJA IR ČIA 
SMETONIŠKOS 
CENZŪROS

C leve lando sme tom Įninku 
“Dirva” (birž. 26 d.) vanoja 
kailį VLIko nariui V. Vai
tiekūnui. Jis parašęs anglų 
kalba labai, labai blogą kny
gutę apie Lietuvą. Mat, to
je knygutėje “Lithuania” 
jis nepagyręs smetoninės 
diktatūros Lietuvoje. “Dir
vos” vedamojo autorius tie
siog ir sako:

“Lithuania knygutę ne
reikėtų daugiau platinti ir 
nustoti rašius šmeižtus sve
timomis kalbomis, nes tai 
labai pakenks bendrai ko
vai su tikru priešu”.

O kas tūs veiksnių “tikra
sis priešas”? Ogi Tarybų 
Lietuva. Juk kitokio priešo 
šiuo laiku buržuaziniai na
cionalistai neturi. Jų visos 
pačios didžiausios kanuolės 
yra nukreiptos prieš Lietu
va.

PAVYZDYS IR 
LIETUVIAMS

Al. Gimantas. kanadiečių 
“N. L.” (birž. 24 r.) džiau
giasi, kad Lietuvių Ben
druomenės valdybos rinki
muose esą išrinkti keli

“Drau-

TIKRAI PUIKUS 
TIKSLAS

Chicagos kunigų 
ge” (birž. 23 d.) vienos ži
nios tokia antraštė: “Ko
munistų tikslas — laimėti 
Amerikos jaunimą”. Bet 
kokia politinė partija arba 
grupė tokio tikslo nesiekia? 
Kodėl smerkti komunistus, 
kad jie siekia laimėti Ame
rikos jaunimą kovai už lai
mingesnį, šviesesnį rytojų 
ne tik Amerikai, bet visam 
pasauliui?
Klerikalai irgi .sušilę dar

buojasi laimėt jaunimą. Su 
jais bėda tik tame, kad jie 
tą jaunimą nori panaudoti 
blogiems tikslams, stiprin- 
mui reakcijos, kovai prieš 
pažangą. ,

IR JIE NEBEPAISO
Iš pranciškonų “Darbinin

ko” (birž. 23 d.) sužinome, 
kad birž. 14 dieną ir vėl 
reakcininkai buvo susirinkę 
prie “lietuviško kryžiaus” 
Flushing Meadows. Taip 
pat sužinome, kad ten daly
vavo ne tik lietuviai, bet ir 
latviai su ęstaais. Vadinasi, 
net trijų tautų “veiksniai.” 
Todėl, atrodo, turėjo būti 
didžiausia žmonių masė.

Bet paklausykime: “žmonių 
prisirinko apie pusantro 
šimto.” Tik tiek!

Dar daugiau. “Darbinin
kas” sako: “Atidarymo žo
dį tarė pagrindinis organi
zatorius Peter Wytenus, 
lietuviškojo kryžiaus globos 
komiteto prmininkas”.

Iš pavardės reikia spręsti, 
kad jis yra nelietuvis. O ko
dėl to kryžiaus negalėtų 
pagloboti prelatas Jonas 
Balkūnas, ar kuris 
lietuvis kunigas ?

kitas

dalyvavo penkių kolūkių at
stovai. Koncertą atliko 
Upynos kolūkio saviveikli
ninkai.

Tą pačią dieną kitas susi
rinkimas įvyko pačioje Šila
lėje, kultūros namų salėje. 
Atidarė rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininkas V. 
Daujotas, kalbėjo rajono 
kooperacijos sąjungos prof
sąjunginės orga n i z a c i j o s 
pirmininkė Kairienė, Buiti
nio aptarnavimo įstaigos 
stalius Budrys, “Nemuno” 
kolūkio pirmininkas žičkus 
ir Šilalės vid. mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja 
Raštutienė. Savo kalboje 
čia priminiau buržu a z i j o s 
skelbtus seimuose pažadus 
apie deir ^kratiją, laisvę, ly
gybę, gerovę, kurie visi 
buvo sulaužyti, tuo tar
pu tarybinės valdžios ir Ko
munistų partijos pažadai 
yra vykdomi. Koncertą at
liko Šilalės Muzikos moky
klos mokiniai.

Dar vienas susirinkimas
Šilalės rajone įvyko Kvė- kė ir per garsiakalbį rikiai 
darnoje, vidurinės mokyk- kz'; o,,y
los salėje. Atidarymo žody
je sekretorius A. Balčiūnas 
papasakojo apie rajono pa
siekimus ir tolimesnius už
davinius. Kalbėjo Meliora
cijos stoties darbuotojas 
Damulis, “Saulėtekio” kolū
kio pirmininkas Levickas, 
Pajūralio tarybinio ūkio par
tinės organizacijos sekreto
rius Rimkus ir Kvėdarnos 
vidurinės mokyklos direkto
rė Dulcienė, pažy m ė j u s i, 
kad mokykloje mokosi arti 
900 mokinių. ir reikia mo
kyklą praplėsti. Kalbėda
mas čia, aš priminiau apie 
didelį; skirtumą, kokį nega
lėjau nepastebėti tarp pa
dėties, kuri buvo pereitą 
kartą būnant Kvėdarnoje ir 
dabartinės, kada taip žymus 
pakilimas visose srityse.

Ir šis susirinkimas neap
siėjo be koncerto, kurį čia 
atliko Pajūrio žemės ūkio 
technikumo moksleiviai. Jie 
patiekė įdomią ir įvairią 
dainų, šokių ir muzikos pro
gramą.

Šių susitikimų proga tu
rėjau galimybę susipažinti 
su Telšių ir Šilalės rajonų 
kolūkiais, pasikalbėti su 
daugeliu kolūkiečių, o taip 
pat pramonės darbininkų 
bei mokytojų ir kultūros 
darbuotojų. Labai malonūs 
buvo įspūdžiai, nes visa, ką 
teko matyti ir girdėti, liudi
ja apie nepaprastai sukles- 
tėjusį Žemaitijos žmonių 
gyvenimą, dar labiau paki
lusią jų materialinę gerovę, 
kultūrinį pakilimą. Tuo la
biau buvo malonu, kad šie
met sukanka 30 metų nuo 
didžiųjų permainų Lietuvo
je, nuo tų dienų, kada 
Lietuvos darbo žmonės 
galėjo pasukti nauju, so
cialistiniu keliu savo 
gyvenimo kryptį. Tų 30 
metų praktika akivaizdžiai 
parodė, kad tas kelias tikrai 
išvedė Lietuvos darbo liau
dį iš skurdo, išnaudojimo, iš 
nelaisvės, kurioje ją laikė 
savanaudiški fašistiniai val
dovai.

Susitikimas Kvėda r n o j e 
buvo paskutinis Šilalės ra
jone. Iš čia per Švėkšną, 
Priekulę ir Klaipėdą pasu
kau į Palangą. Norėjosi pa
buvoti tame gražiame Lie
tuvos kampelyje Gintaro jū
ros pakrantėje. Nors dar 
buvo tik birželio pradžia ir 
oras šaltokas, nepalankus 
pajūrio malonumams, ta
čiau Palangoje buvo pilna 
žmonių. Tuo labiau, kad, 
kaip ten atvykę sužinojome,

vo bei įvairius pokštus su
maniai skelbė išmoningasis 
tokių masinių reginių reži
sierius Zauka.

Sutikau šio karanavalo 
metu Kultūros ministrą L. 
šepetį, o taip pat Aukštojo 
ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministrą H. Zabu- 
lį, kurie atvyko į Palangos 
dainų šventę. Buvo čia ir 
svečių iš kaimynės Latvi
jos, iš Liepojos ir iš Rygos 
pajūrio imesto — Jūrmalos. 
Toji diena baigėsi “Vaidilu
tės” svetainėje, kur susirin
kome vakarienės. *

Kitą dieną iš Palangos už
sukau į Salantus, o paskui 
vėl nuvykau į gimtuosius 
Telšius. Tą sekmaienį čia 
įvyko Telšių rajono dainų 
šventė sporto s t a d i j o n e. 
Įspūdingas buvo vaizdai 
kada su gražiai uniformuo
tu orkestru priešakyje atžy
giavo apie 1,000 dainininkų, 
šokėjų ir muzikantų. Šven
tę atidarė Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas V. Kiš
kis, o paskui aš trumpai pa
kalbėjau. Apie 2 valandas 
tęsėsi šventės programa — 
pakaitomis dainos, šokiai, 
kuriuos atliko ir jauni ir 
seni šokėjai, kaimo kapela, 
orkestras. Tą dieną Lietu
vos 21 rajone įvyko tokios 
dainų šventės.

Tuo baigėsi ši mano ke
lionė po Žemaitiją. Tą pa
tį vakarą pasiekėme Kau
ną. Pirmą kartą teko nak
voti naujame dešimties 
aukštų viešbutyje “Balti
ja,” kur patekau į 7-jį aukš
tą. Kiek susipažinęs su 
Kauno naujenybėmis, se^j 
kančią dieną atvažiavau 4) f 
Vilnių, o dabar ruošiuosi at-* 
gal į Maskvą.

Per eilę paskutinių savai
čių tiek Lietuvoje, tiek vi
soje Tarybų Sąjungoje vy
ko rinkėjų susitikimai su 
kandidatais. Kai gausite šį 
laišką, rinkimai jau bus 
įvykę ir bus žinomi jų rezul
tatai — kiek rinkėjų daly
vavo balsavime, kiek balsa
vo už kandidatus, kiek prieš 
juos.

Tad kol kas viso geriau
sio!

Justas Paleckis
Vilnius, 1970.VI.il

New Yorkas. — Aštuoni 
farmų organizacinio komif 
teto nariai areštuoti ragij 
nant Bohack supermarketo 
viršininkus neparda v i n e t i* 
vynuogių, kurios yra už- 
streikuotos.

1970.VI.il
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“Laisves” jubiliejinio albumo 
' reikalu

, Mes ir vėl kreipiamės į “Laisvės” draugus bei rėmė
jus ruošiamo Jubiliejinio Albumo reikalu. Džiugu minėti, 
'^og darbo pradžia gera, drąsinanti! Tikimės, kad jo to
lesnė eiga bus dar sėkmingesnė. Visi pažangiečiai su
pranta momento svarbą ir šią naudingą pastangą remia. 
Tenelieka nė vieno “Laisvės” draugo, kuris liktų Al
bume nepaminėtas, kuris savo vardą jo lakštuose neį
amžintų !

Šiuo metu mes norėtume atkreipti gerbiamųjų Albu
mo patriotų dėmesį į keletą klausimų, kurių teigiamas 
išsprendimas žymiai padėtų tiems, kurie Albumą ruošia 
bei redaguoja. Mes aukojame visą savo laisvalaikį bei 
atostogas, dirbame be jokio atlyginimo ir dirbame daug: 
rašome, mitinguojame, tariamės, kad tik kuo mažiausiai 
būtų Albume klaidų, nesklandumų ar netikslumų. Pra
šome ir jus mums padėti, mūsų darbą palengvinti. O pa
dėti galite štai kaip:

Nelaukite paskutinių dienų, vietas užsisakykite 
dabar, nes laiko nedaug. Rašykite apie save trumpai ir 
aiškiai. Daugelio žmonių braižas neįskaitomas, negalima 
atskirti e nuo i, r nuo v, p nuo J ir pan. Pažymėtos 
datos, gimtieji kaimai, vardai ar įvykiai neaiškūs. To
kiais atvejais gali įvykti netikslumų, kurių mes stengia
mės išvengti. Šiuo metu daugelis turi rašomąsias maši
nėles— jei ne tėvai, tai jų vaikai ar kaimynai. Paprašy
kite, kad jūs padiktuotą raštą jie perrašytų mašinėle. 

’Tai būtų mums didelis palengvinimas! Kai reikia studi- 
* juoti kelių puslapių neaiškų raštą — tai neapsakomai 

trukdo patį darbą. Kurie norite daugiau apie save, ar 
tavuosius, parašyti — užsisakykite visą puslapį ar bent 
jo pusę. Kai kas pasiima tik puslapio ketvirtį, o prirašo 
3-4 puslapius. Tiek rašto į tokią riiažą vietą sutalpinti ne
galima. O kai kas dar nori idėti ir nuotrauką.

Nesiųskite spalvotų nuotraukų, nes jos aiškiai ne- 
atsispaudžia. Nesiųskite ir didelių senų nuotraukų, ku
rios užklijuotos ant kartono. Geriau kad ir mėgėjo pa
daryta nedidelė nuotraukėlė. Kai kas parašo: “mano 
fotografija tilpo “Laisvėje,” tai paimkite iš ten.” O ta 
fotogafija tilpo gana seniai, klišė dingusi, tai kaip ją 
surasti. Nuotraukas siųskite kartu su užsakymu.

Kartu su užsakymu vietos Albume, teikitės atsiųs
ti ir pinigus. Tuomi žymiai palengvinsite darbą adminis
tracijai.

Albumo Redakcija

KONSPIRACINĖ BŪSTINĖ

Įdomūs pasakojimai apie praeitį
Šiandien dėl rytdienos žmogus ramus, 
Ir jo širdis visų širdžių tyriausia.
Krauju atpirkta laisvė veda mus
Į ateitį, į komunizmo aušrą.

Vladas Mozūriūnas
Kaip kasmet, taip ir tą 

pavasarį busimieji agrono
mai mokomojo ūkio laukuo
se mokėsi vairuoti trakto
rius. Nepaprastai įdomu, 
kai tau paklusta metalinis 
žirgas, ritmingai traukia 
plūgus, akėčias, sėjamąsias 
mašinas... Rasėj ę savo 
normą, studentai prigulė 
pailsėti. Prasidėjo pokalbis 
apie žemės ūkio mechaniza
ciją. Daugelis teigė, kad ši 
mokomoji praktika pati 
įdomiausia. Paskiau mintys 
nuskriejo j praeitį. Prisi
minė, ką tėvai šneka apie 
buržuazinę Lietuvą, krizės 
metus, darbininkų strei
kus. .. Aptarė ir tai, kokį 
vaidmenį suvaidino pogrin- 

r dyje leidžiami laikraščiai, 
x atsišaukimai.

— Va, tenai, už krūmelių 
matyti sodyba. 1939 metais 
joje buvo pogrindininkų bū
stinė— pastebėjo iš tos apy
linkės kilęs komjaunuolis.

Daugelis nustebo, kad Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
jos mokomojo ūkio teritori
joje yra istorinių-revoliu- 
cinių vietų, o apie tai mažai 
kas žino. Prašė draugo pla
čiau papasakoti.

Komjaunuoliai svarstė, 
kodėl prie pat vieškelio bu
vo įrengtos Lietuvos Ko
munistų partijos Centro 
Komiteto slaptos “Sparta
ko” ir “Kovos” spaustuvės, 
įdomavosi kas jose dirbo, 

* gėrėjosi pogrindininkų pa
siaukojimu ir drąsa.

ninkauti. Draugai tai min
čiai pritarė.. Sekmadienį 
grupė busimųjų agronomų 
nuvyko į minėtą sodybą ir 
ėmėsi darbo..

Merginos tvarkė darželį, 
dalis komjaunuolių ardė se
ną tvorą, G. Bulanovas su 
draugais kasė duobes, L. 
Vileikis padavinėjo lentas, 
o S. Augustinavičius, J. Gri- 
gutis ir kiti tvėrė ir dažė 

I tvorą. Darbas virte virė. 
! Po kelių valandų sodybos 
aplinka buvo atnaujinta, 
takai išbarstyti smėliu.

Ir dabar toje sodyboje 
studentai dažni svečiai. 
Mėgsta pasikalbėti su siau
bingų dienų liudytojais, o 
pasikalbėti visada yra apie 
ką.

Jau kiekvienas komjau
nuolis žino, kad buržuazi
niais valdymo metais, ypač 
1937,1938 ir 1939 m. vasaro
mis, akademijos mokomojo 
ūkio teritorijoje aktyviai 
darbavosi komunistai po
grindininkai, kad 1939 me
tų pavasarį komunisto Juo
zo Prekevičiaus sodyboje, 
esančioje Ringaudų kaime, 
buvo įrengtos slaptos 
“Spartako” i r “Kovos” 
spaustuvės, kad komunistai 
Fridis Kraštinis, Antanas 
Milvydas ir Antanas Zabu
lionis jose spausdino po
grindinę literatūrą. Nema
žą pagalbą jiems teikė S. 
Kairys, S. Lamsargienė, V.

Sniečkus ir I. Meskupas bei 
Centro Komiteto nariai V. 
Niunka, B. Baranauskas, 
A. Petrauskas, F. Krašti
nis.

Su dideliu įdomumu stu
dentai klausosi pasakojimų 
apie tuometinę pogrindi
ninkų veiklą akademijos do
cento Fridžio Kraštinio, ta
da dirbusio minėtose kons
piracinėse spaustuvėse.

— Spausdinimo technika 
tuomet buvo labai primity
vi.— prisimena doc. F. Kra
štinis.— Turėjome šlifuoto 
stiklo lakštą, geležinį rėme
lį, šrifto rinkinį, išskirstytą 
nagai raides ir skyrimo žen
klus 80x50 cm dydžio medi
nėje dėžutėje, spausdinimo 
dažus, ylą korektūrai taisy
ti, du volelius (vienas da
žams tepti, kitas; popieriui 
prispausti) ir spausdinimo 
popierių.

Pradžioje po darbo visus 
tuos reikmenis slėpdavome 
J. Prekevičiaus sodybos kie
me, įkąsdami žemėje. Bet 
tai buvo labai nepatogu, 
nes dažnai reikėdavo duobę 
atkasinėti. Vėliau slėptuves 
įrengėme tvarte. Kadangi 
turėjome du spaustuvinius 

į komplektus, tai vieną pa- 
slėpėm karvių ėdžiose, 
įrengdami dvigubą dugną, 
o antrą — kiaulių gardo 
pertvaroje. Tos slėptuvės 
buvo talpios, jose slėpdavo
me ir išspausdintą literatū
rą (atsišaukimus, “Tiesos” 
laikraštį), o taip pat popie
rių, dažus ir kitus spausdi
nimo reikmenis.

Spausdinti buvo nelengva. 
Ypač užtrukdavome, kol 
surinkdavome tekstą ir iš- 
barstydavome raides. “Tie
są” leidome keturių pusla
pių. Dėl raidžių stokos vi
sų puslapių iš karto negalė
jome išspausdinti. Surink
davome vieną puslapį ir jį 
išspausdindavome. Po to iš- 
barstydavome ir rinkdavo
me antrą. Tą patį darėme 
ir su trečiu bei ketvirtu 
puslapiais.

Studentai susižavėję klau
sosi, jų mintys nusikelia į 
praeities laikus, o docentas 
F. Kraštinis vis pasakoja: 
— Juozas Prekevičius, no
rėdamas padėti partijai, su 
šeima persikėlė į virtuvę, o 
du kambariukus užleido1

konspiracinių spaustuvių 
d a r b u o t o j a m s. Ar tai 
būdavo d i e n a. ar vaka
ras, J. Prekevičius ir jo 
vaikai saugodavo sodybą, 
kad nepastebėtai neužeitų 
pašaliniai žmonės, kaimy
nai ar pakeleiviai. Kam 
nors artėjant prie sodybos, 
mus įspėdavo iš anksto su
tartu ženklu (pabarbenda
vo į duris ar į langą, kuris 
vakare būdavo iš vidaus už
dengtas). Labai akyliai mus 
saugojo mažieji sargybi
niai, J. Prekevičiaus vai
kai. Danute tuo laiku buvo 
septynerių, o Rymantukas 
oenkerių metukų, šie ma
žieji pogrindininkai laikėsi 
ir tada, kai žvalgybininkai 
užklupo mūsų būstine. Jie 
vaikus vaišino saldainiais ir 
klausinėjo, kokie dėdės 
ateidavo pas tėtį. Tačiau iš 
jų nieko nesužinojo.

Šios konspiracinės spaus
tuvės primena sunkią ir ri
zikingą pogrindžio kovą. 
Apie ją docentas F. Krašti
nis mielai pasakoja ne tik 
studentams, busimiesiems 
žemės ūkio specialistams, 
bet ir daug kam. Pas jį at
važiuoja moksleiviai, kom
jaunuoliai, o neretai ir pa
gyvenę žmonės. Visi išvyk
sta su didele pagarba ir dė
kingumo jausmu tiems, ku
rie grūmėsi su buržuazija, 
kovojo už darbo žmonių tei
ses, šviesią ateitį.

Vandalinas Junevičius

Pianistų konkursas
Maskva. — Tarptautinia

me Čaikovskio piano kon
kurse pirmą premiją laimė
jo anglas John Lili ir ta
rybinis pianistas V. Krai
nevas; antrą premiją lai
mėjo kubietis H. Guiterrez; 
trečią — brazilietis A. Moi- 
reira-Lima ir maskvietė V. 
Postnikova.

Konkurse dalyvavo 68 pi
anistai iš 22 šalių.

Washingtonas. — Septy
nių kolegijų studentų gru
pės čia atvykusios pareiškė, 
kad jų tikslas susisiekti su 
kongresm an ai s ir senato
riais, gauti jų nuomones ka
ro klausimu ir paremti tuos 
kandidatus, kurie reikalau
ja baigti karą Indokinijoje.

Kokiu tikslu buvo ren
giamas pavasarinis 
spaudos piknikas?

Pastarais keliais metais 
Naujosios Anglijos pažan
gusis lietuvių j u d ė j i m a s 
pergyveno skaudų smūgį. 
Keletas metų tam atgal 
mes netekome Montellos 
Tautiško parko. Du metai 
tam atgal netekome Maple 
parko Methuenuose. Nete
kimas dviejų parkų, kurie 
buvo plačiai apylinkei žino
mi ir pasiruošę publikai 
pilnai patarnauti, buvo 
skaudus smūgis. O skau
džiausias smūgis, tai kad 
mirtis nuskynė daug mūsų 
judėjimo veikėjų. Ar dyvaij 
kad mūsų veikimas sulėtėjo 
ir net pradėjo trupėti? 
Kaip sykis šiame piknike 
mes gražiai pademonstravo
me ir sužinojome pažangaus 
judėjimo ateities pajėgumą.

Tiesa, transportacija per
daug iškaštinga ir nepatogi. 
Blogiausia, kad senesnio 
amžiaus žmonės į tolesnę ir 
nežinomą vietą susilaikė 
nuo važiavimo ir neatvežė 
savo kaimynų. Mat, dabar 
ne tie laikai, kad mašinos 
savininkas ieškotų keleivių.

Patsai piknikas, pagal 
šiuos laikus, buvo skaitlin
gas ir jaukus. Visą laiką 
grojo, dainavo ir šoko. 

t

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba pasakė turiningą 
kalbą ir padarė gerą pra
džią ateinančiu metų “L” 
Jubiliejiniam Albumui. Wor- 
cesteriečiai Irena Janulienė 
ir Albertas Daukša dainavo 
solo ir duetus. Publika juos 
sveikino griausmingais ap
lodismentais, o jie nešykštė
jo savo skambiomis liaudies 
dainomis linksminti svečius.

Pabaigus dainuoti, priei
na prie manęs Irena Janu
lienė ir sako: Mes už savo 
dainavimą nieko neimsime. 
Tegul būna “Laisvei” auka. 
Labai didelis ačiū jums, 
mieli dainininkai.

Virtuvę aptarnavo: J. Ru
dis, J. Milvidas, A. Kodie- 
nė, E. Kralikauskiene, A. 
Šupetrienė, Genovaitė 
Braun (montellie t ė) ir P. 
Petruškev i č i e n ė. Penkių 
svarų hamę ir pantę vaniles

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Gražiai plaukia užsakymai į “L” Jubiliejaus Albumą. 

Prašome pasiskaityti:
Keturios seserys Kavaliauskaitės, Manhattan,

Woodhaven, St. Petersburg ir Linden ... $200.00

Visą Puslapį po $100:
Graham ir Šukių šeimos, So. Boston, Mass.
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass.
Povilas Karpavičius, Nashua, N. H.
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass.
A. E. Klimai, Hartford, Conn.
A. M. P., Brooklyn, N. Y.
A. I. Bimbai, Richmond Hill, N. Y.
E. Repšienė, Dorchester, Mass.
J. Gredaitis, Elizabeth, N. J.
D. Gurklys, Philadelphia, Pa.
S. A. Wolf, Seffner, Fla.
J. M. Strižauskai, Bridgeport, Conn.
Laisvės Choras, Hartford, Conn.

Pusę puslapio po $60:
Povilas Niukas, No. Andover, Mass.
Liet. Am. Pil. KL, per P. Bečį, Great Neck, N. Y.
Jonas Krapavickas, Auburn, Me.
Pelitas Kuliackas, Gardner, Mass.
K. V. Milenkevičiai, Brooklyn, N. Y.
J. S. Bimbai, Hawthorne, N. J.

Ketvirtadalį puslapio IX) $30:
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y.
Joe G. Byron, Jackson Hts., N. Y.
Barbara Kiudulas, Oakville, Conn.
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfield, Conn.
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla.
G. V. Kvietkauskai, Dorchester, Mass.
Helen Žekonis, So. Boston, Mass.

J. E. Sharkey, Ely, Minn., prisiuntė $70. Anksčiau 
davė R. I. Januliai $30, tai visa šeima (Januliai, Šarkiū- 
nai, Smith) ima pilną puslapį.

Ig. Bechis, Union, N. J., prisiuntė $40. Anksčiau jo 
brolis Povilas Beeis prisiuntė $60. Tad, abu broliai ima 
pilną puslapį.

• *“ • •

Sekanti asmenys prisiuntė mažiau $30. Reiškia, jų 
tilps tiktai vardai, pavardės, miestas ir valstija:

Povilas Zunaris, Lantana, Fla. $25.• • •
Po $10: A. J. Stukai, Lewiston, Me.; Stasys ir Mar

celė Klastauskai, Scottville, Mich.; Jonas ir Kotryna Ka
linauskai, Freehold, N. J.; Anna Cibulsky, Maspeth, N. 
Y.; Juozas ir Marytė Kupčinskai, Great Neck, N. Y.; 
Pranas Gardauskas, New Britąjp, Conn.; Bernice Chu- 
berkis, So. Boston, Mass.

J. E. Kasmočiai, B’klyn, N. Y. $6.

Po $5: P. Galinis, Lawrence, Mass.; Afemia Kodienė, 
Lawrence, Mass.; Isabelle Drilling, Easton, Pa.; Frank ir 
Mary Kvietkai, Miami Beach, Fla.; Benedikta Nava- 
linskienė, Philadelphia, Pa.; Mrs..A. Garland, Namaimo, 
B. C., Canada. 

* * * • “ • •
Širdingai ačiū viršminėtiems už jų užsakymus ir do

vanas į Albumą. Turime daugiau. Kai bus sutvarkyti, 
paskelbsime.

Jubiliejaus Sekretorė
........................................... " ' ■ ----------------- -------------------- ■ "

Krestjanovas, A. Muraus
kaite, E. Balčiūnaitė ir kiti 

Vienas iš draugų pasiūlė pogrindininkai. Laikraš- 
aplankyti tą sodybą, pasi- čiams bei atsišaukimams 
kalbėti su ten gyvenančiais. tekstus rašė,, juos tikrino 
žmonėmis, jiems patalkį-Į LKP CK sekretoriai A.

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKAI 400 METŲ

Vilniaus universiteto biblioteka turi apie 3 milijonus to
mų knygų, čia yra ir turtingiausia pasaulyje lituanistikos 
kolekcija — apie 11 tūkstančių leidinių, kurių tarpe yra ir 
pirmoji lietuviška knyga, 1547 m. Karaliaučiuje išspausdin
tas Martyno Mažvydo “Katekizmas”. Beje, tai vienintelis 
šios knygos egzempliorius Tarybų Sąjungoje, šį rudenį bi
blioteka pažymi savo 400-asias metines.

Nuotraukoje: universiteto bibliotekos lituanistikos sky
riaus knygų saugyklose. Šio skyriaus darbuotoja Eugenija 
Ulčinaitė tvarko senų ir retų lituanistikos leidinių fondus.

> A. Brazaičio nuotrauka

dovanojo Juozas Valinčiaus- 
•kas.

Paskutinis žodis. Kaip 
mūsų visas gyvenimas pil
nas stokumų ir klaidų, taip 
ir šiame piknike jų nestoka- 
vo. Bet abelnai viską su
dėjus į daiktą, tai atlikome 
kultūringą darbą, ir likęs 
gražus pelnas sustiprins 
“Laisvę,” kurios paramai 
piknikas buvo rengiamas.

Dar kartą ačiū visiems!
J. Petruškevičius

Mirė tarybinis vandenynų 
tyrinėtojas

Maskva. — Mirė tarybinis 
vandenynų gelmių ir augalų 
tyrinėtojas Lev A. Zenke- 
vič, išgyvenęs 81 metus am
žiaus.

San Francisco. — Pasižy
mėjęs evangelistų kunigas 
Asa A. Allen rastas miręs 
viešbutyje. Miesto daktaras 
Turkel pripažino, kad jis 
mirė nuo alkoholizmo ligos.

Pittsburgh, Pa.— Negrai 
sukėlė protesto riaušes, kai 
12 metų negrutis buvo prie 
baltųjų namų žaidžiant už
muštas. Policija puolė pro
testuotojus, 6 sumušė, 8 
areštavo.

Fašizmas Prancūzijoj
Šio pavasario vieną mė

nesį baimė ir panika apsu
po 120,000 Prancūzijos pi
liečių mieste Amiens. Jie 
manė, kad jų moterys yra 
sistematiškai svaiginamos, 
apgaunamos, įžeidžiamos ir 
galop parduodamos lytinei 
vergijai Pietinėje Ameriko- 
koje ir Afrikoje.

Netikėtina?
Dabar jie supranta, kad 

šitas pas a k o j i m a s plinta 
kaip maras per visą miestą.

Nors baltųjų vergių tur
gaus raštinė nepraneša apie 
bent vienos vietinės moters 
dingimą, bet žmonės surado 
šešias suknelių dirbtuves, 
kuriose, primieruodami suk
neles, apnuodija moteris.

Iškilusioje panikoje pasi
piktinę piliečiai apsupo nu
žiūrimas dirbtuves ir šau
kė biaurius priešsemitiškus 
grasinimus savin inkams, 
visiems žydams.

Šios dienos keistas raganų 
gaudymas praėjo. Ar taip?

Prancūzijos sociologas Ed
gar Martin raportuoja pa
našų išsiveržimą prieš žy
diškas dirbtuves: Orleans, 
Toulouse, Tours, Limges, 
Dauai, Rauen, Le Mans, 
Lille ir Valenciennes.

1965 metų prezidentiniuo
se rinkimuose fašistų kan
didatas gavo 1,260,208 bal
sus. Jie pasirinko Fixier- 
Vignencour, kraštutinį de- 
šinsparnį advokatą savo 
kandidatu.

Šiandien vienas iš jo bu
vusių pagalbininkų, Jean 
Francois Galvaire, yra gal
va fašistinių organizacijų, 
vadinamų Ordre Nouveau 
(New order). Galvaire sa
kosi turįs 7.000 narių.

J. N.

JAV sulaikę javų 
deginimą Vietname
Saigonas, Pietų Vietna

mas. — Jungtinių Valstijų 
militarinė komanda paskel
bė, kad sulaiko chemikalais 
javų deginimą, nuo kurio 
pirmiau labai nukentėjo ry
žių laukai.

Dabar tie lėktuvai, kurie 
sėdavo ant laukų chemika
lus, prisidėjo prie Kambodi- 
jos teritorijos bombardavi
mo.

Fort Lewis, Wash. — Mi
litarinė policija areštavo 6 
kareivius, atsisakiusius 
vykti kariauti j Indokiniją,
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i puslapis EAISVK Antradienis, Liepos (July) 7, 1970

Iš mūšy judėjimo ir veiklos Royal Oak, Mich.
praeities

Vartant senus “Laisvės” 
komplektus mintys skrenda 
į praeitį ir įsivaizduoji kaip 
ir kas tais laikais buvo vei
kiama. Bandysiu su Jumis 
pasidalinti tomis mintimis.

Dukart savaitinis laikraštis 
“Laisvė” buvo atkelta į 
Brooklyn, N. Y., 1914 m. 
vasario mėn. Jos redakto
riumi buvo L. Prūseika, ad
ministratoriumi J. Undžius. 
Kaip žinia, “Laisvė” buvo 
pradėta leisti So. Boston, 
Mass., keleto asmenų, apie 
ką jau plačiai rašė šiomis 
dienomis “Laisvėje” vienas 
iš jų, būtent P. Naudžius.

“Laisvę” atkėlus į Brook-
lyn, buvo pradėta kelti klau
simą apie laikraščio leidimo 
suvisuomeni n i m ą, ir buvo 
įkurta kooperatyvinė ben
drovė, į kurią galima įstoti 
pasiperkant jos šėrą. Bet 
sykiu jos narystė buvo ap
ribota tiktai Lietuvių Socia
listų Sąjungos nariais. Dar 
ir 1916 m. bendrovės narių 
susirinkime buvo pakarto
tas tarimas p r i i m ti į ben
drovę tiktai LSS narius.

“Laisvė” tarnavo organu 
APLA (Augščiausia Prie
glauda Lietuvių Ameriko
je), regis, nuo 1915 metų 
iki jos susivienijimo su 
LDS (Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu) 1937 metais. 
Ji taipgi organavo daugeliui 
vietinių pašalpinių draugi
jų. Čion suminėsiu bent da
lį ju:

Laisvės Sūnų Draugija, 
Mahanoy City, Pa.

Lietuvių Kelionei Pas. 
Draugija, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos, Waukegan, Ill., 
Elizabeth, N. J. ir Rock
ford, Ill.

Lietuvos Brolių Drg., Ra
cine, Wis.

CLTDD “Mirta,” Cleve
land, Ohio
Draugija Sūnų ir Dukterų, 

Melrose Park, Ill.
Liet. Pašalp. Drg., Easton, 

Pa.
I .ai s vės Myl etoj u Drg., 

Collinsville, Ill.
Tokios draugijos kūrėsi 

visose kolonijose, kur tik 
buvo ganėtinai lietuvių. Vy
riausias jų tikslas buvo pa
gelbėti finansiniai nariams 
susirgus ar kitai nelaimei 
ištikus. Progresyviai lietu
viai į jas stojo ne tik dėl 
materialės pagalbos, bet sy
kiu ir tam, kad sėtų lais
vas mintis ir šviestų narius 
politiniai. Dėl to kildavo 
ginčų, ir daug įdėta darbo 
įtikinimui narių paimti 
“Laisvę” organu. Tuo būdu 
visi nariai gaudavo laikraš
tį nupiginta kaina ir skai
tydavo darbininkiškų pa- 
pakraipų progresyvį leidinį.

Vienu tarpu “Laisvė” bu
vo Brooklyno lietuvių uni
jos lokalo (Amer. Clothing 
Workers of America Local 
54) organu. Vietos žiniose 
pilna to lokalo veiklos ap
rašymų.

1916 m. prasidėjo krista- 
lizavimasis politinių pažiū
rų lietuvių tarpe. Jeigu 
iki tol pirmoje vietoje sto
vėjo laisvamanybė, tai da
bar prasidėjo politinė veikla 
ir lietuvių darbininkų kairė
jimas. Daugelis stojo Soci
alistų Partijon. Pasižymi 
lietuviai darbininkai stoji
mu į darbo unijas ir veiki
mu jose. Jie pasižymi strei
kuose, ypač karingai veikia 
streikuose mainieriai (ang
liakasiai) Pen nsylvanijoje, 
Illinois ir West Virginia

valstijose. Draugo Kapsuko 
atvykimas gegužės mėnesį 
šiais metais padeda vysty
muisi revoliucinių idėjų.

Brooklyn o siuvėjo lokalas 
kovingai dalyvauja šių me
tų siuvėjų unijos Amalga- 
meitų streike, ir unija laimi 
48-50 valandų darbo savai
tę. Svarbiausia, kad laimi 
pripažinimą unijos, ir kad 
visų darbininkų samdymas 
turi eiti per unijos ofisą. 
Bosai nebegali elgtis savo
tiškai su darbininkais.

Nuo 1914 metų verda pa
saulinis karas Europoje. 
1916 metų rudeni J. V. pre
zidentu išrinktas Woodrow

Trumpos žinutės
Šių metų ankstyvą pava

sarį man susidarė tokios gy
venimo sąlygos, kad suma
niau apleisti Yucaipą, Cal., 
ir atvykau gyventi į Detroito 
priemiestį Royal Oak, Mich. 
Kelionę atlikom automobi
liu, tad teko mums patirti 
nemalonaus oro, šturmuoto 
vėjo, sniego ir lietaus. Ari
zonos valstijoje net keturias 
dienas prisiėjo apsistoti mo
telyje, iki oras sušvelnėjo. 
Apie balandžio 21 d. oras 
prašvito, tada leidomės į 
kelionę, ir po penkių dienų 
ir naktų pasiekėme Royal 
Oak.

Pas Detroito lietuvius
Labai mums buvo malonu

Nauji Lietuvos skulptorių 
darbai

Wilson vyriausia dėl to, kad 
jis pažadėjo neįvelti J. V. į 
karą. Tačiau to pažado jis 
neišlaikė.

Įkurtas Lietuvos Šelpimo 
Fondas rinkimui aukų nuo 
karo nukentėjusiems Lietu
voje. Bandoma šį fondą pa
laikyti bepartyviu, bendrai 
su tautininkais ir katalikais. 
Fondo sekr. T. Dundulis, 
ižd. K. Šidlauskas. Dauge
lyje miestų eina ginčai ir 
bandymas trims sriovėms 
susitarti. Surinkta tūkstan
čiai. dolerių.

Šių metu kovo mėn. at
vyksta A. ir A. Bulotai su 
J. Žemaite. Maršrūtuoja po 
visas lietuvių kolonijas. 
Renkamos aukos. Balan
džio mėn. susitaria pasiųs
ti 5,000 dolerių M. Biržiš
kai — Gydymo ir Maitini
mo Draugijai, Vilniuje. 1,- 
000 dolerių pasiunčiama 
“Globai” prūsų lietuvių ne- 
laisviams.

Lapkričio 1 d. prez. Wil- 
sonas paskelbia “Lietuvių 
Dieną,” ir visur gatvėse 
renkami pinigai karo nu
kentėjusiems. Bet aukos ir 
drabužiai taip surinkti, pri
valėjo eiti per Raudonąjį 
Kryžių. Kai kuriose kolo
nijose buvo nepasitikėji
mas, kad aukos nueis varg
šams. Dėl to vietos organi
zacijos sudarančios bendrą 
frontą, rūpinosi susitarti, 
kad surinktos aukos būtų 
padalinta pagal sriovių at
stovybes. Pav., Minersville 
ir Mahanoy City socialistai, 
tautininkai ir katalikai ben
drai dirbo ir rinko pinigus 
ir vėliau pasidalino į tris 
dalis, ir siuntė Lietuvon su- 
lyg jų pažiūrų draugijoms.

Per minimą Lietuvių Die
ną surinkta apie 120 tūks
tančių dolerių karo nuken
tėjusiems. Dalis tų pinigų 
siųsta Agronomijos draugi
jai, “Grūdui” Petrogradan 
ir kitur, sulyg vietinių ko
mitetų susitarimo. Taipgi 
tartasi su Vilniuje įkurtu 
komitetu, kurin įėjo M. Bir
žiška, Šiaulis, Kairys ir kiti.

Bendrai, lietuviai progre
savo veikloje, nuo kovos su 
bažnyčia ėjo į kovas prieš 
darb i n i n k ų išnaudojimą, 
plėtėsi socialistinės idė
jos, kristalizavosi, vystėsi 
pažinimas marksizmo, vė
liau komunizmo ir leniniz
mo. Aišku, dalis pasuko ir 
nuėjo kitais keliais ir net 
tapo darbininkų judėjimo 
priešais.

Prie progos bandysiu tęs
ti šį nors ir paviršutinį tų 
laikų apibūdinimą.

E. N. JeskeviČiūte
Jubiliejinės 
Komisijos narė

susitikti su Detroito, Dear- 
borno ir Saint Clair Shores 
lietuviais. Mane labai įdo
mino tas, kad pažangiečiai 
tvirtai laikosi organizacijo
se, ir veikla dar pagirtinai 
gera. Tiesa, daug veiklių 
pažangiečių jau neradau po 
tiek laiko—nuo 1946 metų, 
bet tebegyvenantieji atrodo 
energingi ir veiklūs, ir ku
riuos sutikome, visi malo
niai mus sveikino ir drau
giškai priėmė.

Kadangi Detroito Lietu
vių Klubas turi savo užeigą 
ir susirinkimų salę, tai da
bar jis tapo ir organizacijų 
centru. Ten dabar LLD, 
LDS kuopos ir Moterų Pa
žangos Klubas laiko susi
rinkimus ir pramogas.

Detroito Lietuvių Klube 
veiklą pagerino advokatė 
Stefanija Masytė ir kiti 
jauni ir energingi jauni 
klubiečiai. Stefanija labai 
maloniai moka prieiti prie 
jaunų ir senų žmonių ir 
supranta lietuvių organiza
cijų bėgančius reikalus. Ji 
yra Klubo pirmininkė ir mo
ka tvarkyti Klubo reikalus. 
LDS kuopos valdyba ir 
LDS busimojo Seimo ko
misija labai rūpestingai ren
giasi, kad Seimas būtų pa
sekmingas, ir kad atvykę 
delegatai būtų patenkinti 
detroitiečių priėmimu. Ruo
šia pramogas, kad padarytų 
užtektinai finansų LDS Sei
mo reikalams.

Man labai patinka, kad 
Detroito organizacijos veik 
visos turi gerus korespon
dentus, kurie labai nuosek
liai aprašo visą veiklą.

Birželio 21 d. įvyko pikni-1 
kas pažangiosios spaudos 
paramai. Bet dėl prasto 
oro, manau, pasekmės buvo 
mažos. Labai gaila.

Alvinas

Trisdešimt devynerių me
tų darbininkė iš Baltarusi
jos miesto Mogiliovo V. 
D u b n i c k a j a jau daugiau 
kaip dvejus metus buvo vi
siškai nedarbingą. Gydyto
jai nustatė, kad reumato 
pakenkti širdies vožtuvai 
nebeatliko savo funkcijų.

Prieš mėnesį laiko Vil
niaus klinikinės ligoninės 
kardiochirurgai atliko pir
mąją Lietuvoje trijų širdies 
vožtuvų pakeitimo operaci
ją

Šiuo metu V. Dubnickaja 
jau vaikšto, jaučiasi gerai.

Vieno ir dviejų širdies 
vožtuvų protezavimo ope
racijų Vilniaus klinikinės 
ligoninės kardiochirurgai 
yra atlikę daugiau kaip 
šimtą.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie iums bus dėkingi

Rio Grande, Puerto Rico. 
General Electric korporaci
jos įmonės darbininkai at
metė kompanijos ir unijos 
siūlomą kontraktą. Jie strei
kuoja beveik 8 mėnesius.

Paminklai rašytojams
Senosiose Vilniaus Rasų 

kapinėse, savotiškame lie
tuvių kultūros ir meno vei
kėjų panteone, bus pastatyti 
nauji monumentai. Valsty
bės lėšomis šiais metais čia 
bus pastatyti paminklai ra
šytojams V. Mykolai čiu i- 
Putinui, Jonui Šimkui, Po
vilui Višinskiu!. Projektus 
šiems monumentams sukū
rė skulptoriai V. Vildžiū
nas, R. Kaz 1 a u s k a s ir B. 
Vyšniauskas. Lietuvos kul
tūros minis t e r i j o s monu
mentaliosios dailės taryba 
gerai įvertino darbus.

Vilniaus karių kapinėse 
palaidotam rašytojui Jonui 
Ragauskui tai]) pat šiais 
metais bus pastatytas ant
kapinis paminklas — barel
jefas.

Didžiausias memorialinis 
ansamblis

Projektus Kauno IX forto 
memorialiniam ansamb 1 i u i 
kūrė septynios skulptorių ir 
architektų grupės. Jų ma
ketai buvo eksponuoti M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. 
Aptardami šiuos projektus, 
žinomi respublikos kultūros 
ir meno veikėjai pažymėjo, 
kad memorialinis ansamblis, 
kuris visuomenės lėšomis 
bus statomas IX forte fašiz
mo aukų atminimui pagerb
ti, yra pirmasis tokio masto 
monumentas Lietuvoje. 
K on k u r s i n i ų darbų (an
samblio projektui sukurti

buvo paskelbtas konkursas) 
aptarimas dar pratęsiamas 
ir tik po to vienam iš auto
rių kolektyvų bus užsakytas 
galutinis projekto varian
tas.

Šiam konkursui (per visus 
jo turus) respublikos skulp
toriai ir architektai yra su
kūrę kelias dešimtis labai 
įdomių projektų. Jie bus 
eksponuojami na u j a j ame 
forto muziejuje — rodys su
dėtingą memorialinio an
samblio kūrimo kelią.

Sustok, keleivi...
Kryžka 1 n y j e, kur prieš 

| ketvirtį amžiaus vyko ar
šios kovos vaduojant Lietu
vos žemę iš vokiškųjų oku
pantų, iškils didelis skulp
tūrinis - architektūrinis an
samblis šioms kovoms at
minti. Pagrindinį jo akcen
tą sudarys aukštai ant kal
vos stovinti mergaitė — lie
tuvaitė su ąžuolo lapų vai
niku, simbolizuoj anti per- 
galę-

Kiek atokiau bus įreng
tas modernus serviso kom
pleksas turistams — nedi
delis viešbutis, restoranas, 
automobilių prof ila k t i k o s 
stotis.

Ansamblio autoriai — ar
chitektas V. Gabriūnas ir 
skulptorius B. Vyšniauskas.

V. P.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

Detroit, Mich.
Apie mūsų draugus

Teko nugirsti, kad Detro
ito veiklus draugas ir geras 
spaudos rėmėjas Pranas 
N akas sparčiai rengiasi 
vykti į Lietuvą ir ten pa
būti keletą savaičių. Tai 
geros kloties, drg. Nakui.

•

Prisiminimas M. Alvinienės
Žinome, kad kol žmogus 

sveikas, tai laikas labai 
greitai, nejučiomis slenka. 
Taip yra su mūsų draugais 
ir draugėmis, kurie atsiski
ria nuo mūsų — laikas grei
tai prabėga ir dažnai mes 
apie juos pamirštame.

Čia aš norėčiau prisimin
ti apie savo buvusią gyveni
mo draugę Margaretą Alvi- 
nienę. Ji staigiai mirė šių 
metų sausio 14 d., tai liepos 
14 d. jau sueis 6 mėnesiai po 
jos mirties. Nors žmonių 
mirtis nėra išvengiama, 
nors mes žinome, kad mes 
visi jos sulauksime anksčiau 
ar vėliau, bet kuris asmuo 
labai reikalingas organiza
cijų veikime ir gyvenime, 
mes neturėtume tokių žmo
nių pamiršti. Margareta 
Alvinienė buvo sumani šei
mininkė ir nenuilstamai 
veikli darbininkiškose orga
nizacijose.

Apsilankius pas Verą 
Smalstienę

Gegužės mėn. pabaigoje 
teko susitikti draugę Verą 
Smalstienę. Trumpai pasi
kalbėjus su ja apie gyveni
mo reikalus, užkvietė mus

pas save pasisvečiuot ir sa
kė, kad ji rengia draugiš-* 
ką sueigą ir gerus pietus.

Tad mums buvo proga ap
lankyti Detroito priemies
tį, Livoniją, ir susitikti apie* 
porą desėtkų įvairių pažiū< 
rų lietuvių. Baigiant val
gyti pietus, Josephina Vait
kienė sumanė pasakyti ke
lis žodžius — linkėjimus Ve
rai jos gimtadienio proga, o 
iš to prasidėjo daugiau kal
bų, kaip ir diskusijos.

Kadangi daugumai Vera 
Smalstienė yra žinoma kaip 
puiki “Vilnies” ir kitų laik
raščių vajininkė, tad buvo 
išsireikšta apie jos veiklą.

J. Vaitkienė rimtai tvar
kė diskusijų eigą, ir popie
tė gražiai užsibaigė.

Apie save
Aš iki dabar esu paten

kintas savo gyvenimu. Esu 
dėkingas detroitiečiams, ko
respondentams už draugiš
ką link mūs atsinešimą.

Alvinas

Prancūzijos ekonomistai
Pjeras Furnerė, Prancūzių 

jos politinių mokslų institu* 
to docentas, ir jo kolega 
Alenas Gurdonas, Prancūzi
jos parlamento delegacijos 
finansiniais klausimais vy
riausiasis inspektorius, ge
rai įvertino Lietuvos moksli
ninkų paruoštą gamybinių 
jėgų išdėstymo schemą.

Būdami Vilniuje, svečiai 
lankėsi Valstybinėje plano 
komisijoje, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekono
mikos institute, miesto vyk
domajame komitete.

WORCESTER, MASS

LAISVES’ PIKNIKAS*
f

Seksnadsenir Liepos-July 12 dieną 
OLYMPIA PARK E - PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO

SO. QUINSIGAMOND AVE. SHREWSBURY, MASS.

Laisves Choras, vadovė Wilma Ilolhs

Tai bus tradicinis “Laisvės” piknikas,, kuriame sueis visi Naujosios Anglijos' lietuviai. Atvyks ir iš kitų 
valstijų. Iš Hartfordo dalyvaus Laisvės Choras, ir iš New Yonko bus iš “Laisvės” kolektyvo. Kviečiame 
visus dalyvauti. ~ Rengėjai



Antradienis, Liepos (July) 7, 1970 EAiSVI 5 puslapis

NEGYJANTI ŽAIZDA
NOVELE -^7 BRONIUS JAUNIŠKIS

HARTFORD, CONN.
Mirė

Mikolas Naktinis
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, sūnui 

ir anūkams

(Pabaiga)
< Ir jis plačiai atvėrė duris į svetainę, 
išklotą rainais kilimais. Svečiams įėjus, 
į juos pažvelgė knygų stiklinės sekcijos. 
Šalia knygų nugarėlių dairėsi įvairiau
sios statulėlės: Palangos Juzė, stovįs 
ant didesnės, kaip jis klumpės, Birutė su 
Kęstučiu prie žirgo, senas vaidila su 
kanklėmis, apsuptas vaidilučių. O šalia 
statulėlių — ordinai, žvaigždės, kovų ir 
pergalių medaliai.

Elenutė kiekvieną daiktelį apžiūri
nėjo lyg kokią šventenybę. Širdyje di
džiavosi savo dėde. Pagerbtas jis, pa
šlovintas labiau negu darbo didvyris. 
Vestuvėse tikriausia krūtinę pasipuoš 
apdovanojimų juostelėmis. Kiekvienas 
iš vestuvininkų norės su juo pasikalbėti, 
prisiminti tas dienas, kai su juo susiei
davo. Senieji prisimena, kai jis pirma
sis pradėjo kalbinti kaimynus į kolūkį. 
Tada beveik visi širdo ant jo, o dabar 
didžiausį dėkingumą reiškia.

Arvydo žvilgsnis ilgiau sustojo ties 
ordinais. Jis visai nežinojo, kad sužiedo- 
tinės dėdė kovojo su fašistais ir kad taip 

•gausiai už kovas buvo apdovanotas. Tik 
jis žinojo, kad Elenutės dėdė po karo 
buvo sunkiai peršautas; žinojo ir tai, 
kas jį peršovė, bet paslaptį lyg negyjan- 
čią žaizdą jis nešiojo giliai paslėpęs sa
vo širdyje. Apie Motiekų niekada su 
kuo nors nėra ką nors kalbėjęs. Jo pa
vardė jį degino lyg nematoma elektros 
srovė.

Tadeušas, pastebėjęs susidomėjusius 
jo dovanomis svečius, įnyko į savo rank
raščius. Vartė juos, skaitinėjo. Staiga 
jo veidas patamsėjo, o akys sublizgo, ir 
jis pamojo duktėriečiai:

—Elenute, ateik, va čia, paskaityk!
Dukterėčia susidomėjo, net jos akių 

vyzdžiai išsiplėtė. Labai atsargiai priė
jo, lyg nenorėdama sudrumsti iškilmin
gos tylos. Pasilenkė prie balto popie
riaus tarsi prie tyros sąžinės ir nuslydo 
kampuotais, kiek kreivais sakiniais.

“Temo. Negera nuojauta neapleido. 
Bet čia savi laukai. ^Tėvas pas buožę 
Jaudžemį pusę amžiaus kumečiavo. Čia 

užaugau. Čia mano jaunystė prabėgo. 
f kiekvienas pelkės kupstas pažįstamas4 

lyg brolis. O baimė ėmė ir Darėsi šiušu. 
Bet aš buvau drąsus. Fronte pro fašistų 
tankus prasprūkdavau. Tik prie Šiaulių 
išdraskė krūtinę.

Nuo samanio pasukau į mišką. O 
nuo čia—namai ranka pasiekiami. Stai
ga keli vyrai drioktelėjo iš medžių ir at
kišo automatus. “Pakliuvau!” Pats kal
tas. Per ilgai užtrukau susirinkime ar
telės įstatus aiškindamas. “Nepasiduo
siu !” Griebiau pistoletą. Pašoko Jaud- 
žemis ir man užlaužė rankas.”

Elenutė intuityviai dirstelėjo į Ar
vydą: “Giminė?” Norėjo dėdės pasi
klausti, bet akys vėl nučiuožė virpančia 
ranka rašytais žodžiais.

“— Neištrūksi,— prasišiepė bandi
tas.— Mano tėvą apiplėšei — jo žemę 
tinginiams išdalinai. Dabar pats jos pri- 
siėsi!— ir trenkė ant žemės. Bandžiau 
atsistoti. Kiti kojomis pridėjo. Ir dau
žė lyg sviedinį. Gerklėje pajutau krau
jo aitrumą. Visą kūną nudaigstė skaus- 

*mai. O mane vis keikė ir nesigailėdami 
Mdaužė.”

Elenutė vėl dirstelėjo į savo sužadėti
nį. Per krūtinę nurėžė nirtulys. Kodėl 
Arvydas nenorėjo važiuoti . pas dėdę? 
Nelabai norėjo, kad Tadeušas būtų svo
tu! Kodėl?..

“—Banditai!— Šūktelėjau jiems.

Montello, Mass.
“Laisvės” skaitytoja Ka

zimiera Kmaras sunkiai su
sirgo. Dabar randasi Brock
ton City Hospital, Ward C, 
Room 134. Turintieji laiko 
malonėkite ligonę aplanky
ti, priduoti energijos, kad 
greičiau susveiktų.

Fr. Čereška iš Goddard 
^ospital, Stoughton, Mass., 
viėl geresnio pagydymo Įs

ivežtas į Bostoną.
Išėjo iš ligoninės ir gydosi 

namie John Stočkus, A.

Užspringdamas krauju ir pakildamas 
nuo žemės.

—Mes jam banditai!— sugriaudėjo 
vienas lyg žvėris atsuko automatą. — 
Pasitraukit! Aš čia jį vietoje!

—Šitokiam šovinių gaila! — nusuko 
vamzdžio kiaurynę Jaudžemis.— tegul 
jis pats save. Pats save!.. Aš jį palydė
siu.— pagiežingai nutęsė.

Įsakė man atsistoti. Rankas už nu
garos stipriau suveržė. Atbulam liepė 
eiti į pelkes. Ir aš žingsnis po žingsnio, 
kartais suklupdamas ir grimzdamas į 
liūnus, traukiau į akivaras, vis galvoda
mas, kaip sprukti į šalį., Staiga krante 
pasigirdo Uršutės1 balsas:

—Kraugeriai, Tadeušą!
Jaudžemis kilstelėjo automatą ir nu

spaudė mygtuką. Papliūpos nudaigstė 
man pusiaują, ir aš susmukau į siūbuo
jančią akivarą. Visą kūną apėmė degi
nantis skausmas. Bandžiau dar pakilti, 
bet kažkur dingo mintys. Nieko nebe
jaučiau. Tik, rodos, pati erdvė grūmo
jo banditams, ir, rodos aš jaučiau: jeigu 
aš nepakilsiu iš akivaros, mano troški
mas juos nutrenks. Mirusiųjų mintys 
stipresnės už gyvųjų. Tik po gilios am
žinybės mane Uršutė paklausė:

—Tadeli, kas šitaip tave?
—Kas?.. Mūsų šeimininkas! Pra

nas Jaudžemis...
Ir vėl man atrodė, kad mirusiųjų 

mintys stipresnės už gyvųjų veiksmus.” 
“Pranas.” Elenutė panarino veidą 

delnuos. Plykstelėjo akyse kaulėtas vei
das, sulinkę pečiai. Kolūkio laukų der
liais plaukia kombainai. Sunvežimiai pil
ni grūdų trata prie svirnų. Tas plikas 
senis priiminėja derlių.

—Tavo tėvas banditas!— pašokusi 
įsismelkė Elenutė į sužadėtinio krūpte
lėjusias akis.— Kodėl man nieko nesa
kei. Ko jis buvo ištremtas? Atliko bau
smę ir tylite?

Širdį silpnumas užliejo. Mintys 
šnabždėjo lyg būtų gyvos. “Priimk žie
delį!” O kai reikėjo įmokėt už kelią 
Nemunu, atkalbinėjo, kad kelionės nie
ko įdomaus neatneša. Dėl kiekvienos 
kapeikos dreba kaip tėvas. Kokia nelai
mė.

—Praeitis. Toks buvo laikas. Ar 
verta prisiminti.

—Bandito marti! Tokios žaizdos ne
gyja.

Stipriai, laikydama padėklą, Uršule 
nešė garuojančią kavą. Pilnas aromato 
kvapas pamažu sklido į šalis. O vidury
je padėklo puikavosi apvalus lyg svogū
nėlis konjako grafinas. Šeimininkė ėjo 
atsargiai, tačiau jos mintys raizgėsi apie 
vestuves. Ji kelintą kartą persvarstė 
rūtų vainiko vakarą. Seniau kiekviena
me darželyje merginos sėdavo žaliąsias 
rūtas. Tu r būt ir dabar apie namus rū
telės stiepiasi į saulę. Bus iš ko Sienu
tei vainiką nupinti. Tik kaip su duon
kubiliu? Ant jo, kaip busimąją šeimi
ninkę, prisegdami vainiką, jaunąją sodi
na. Dabar kolūkiečiai duoną perkasi 
parduotuvėse ir, tur būt, duonkubiliai 
išnyko.

Kai kavą išdėstė ant pailgo stalelio, 
Uršulė nepastebėjo, kad Elenutės akyse 
žvilgėjo ašaros. Ji pripilstė konjako 
taureles, žvilgterėjo į susimąsčiusį Tade
ušą ir prisislinko prie viešnios.

—Pasakyk man, vaikeli, ar dabar 
kaime duonkubilių yra?

—Yra, tetule, yra,— suvapeno Ele
nutė.—• Kur jie dings. Bet aš bandito 
sūnaus žmona nebūsiu. Ne!

Ir ji pravirko balsu.

Venslaūskas ir J. Niaura.
Jau bus apie 3 metus kaip 

paralyžiaus liga serga K. 
Railienė. Negali nei kalbėti, 
nei vaikščioti. Dabar guli 
Goddard ligoninėje, Stoug- 
htone.

Visiems ligoniams linkiu 
sėkmingai pasveikti.

Pranešu, kad “Laisvės” 
spaudos piknikas įvyks lie
pos 12 dieną Olympia Par
ke, Shrewsbury, Mass., ša
lia Worcester. Iš Montello 
busas išeis nuo Liet Tautiš
ko Namo (668 Main St.) 11 

vai. prieš pietus. Kurie va
žiuosite, būkite anksčiau, 
pasipirkite tikietus, tai ne
reikės tenai pirkti.

Publikos suplauks iš vi
sur. Bus šauni meninė pro
grama . Susitiksime seniai 
matytus draugus ir links
mai laiką praleisime.

G. Shimaitis

Yelm, Wash. — Fort Lew
is militarinėje stovykloje 
randasi 12 indėnų kareivių, 
pareiškusių nepasitenkini
mą rasine diskriminacija.

A., E. Klimas
M. Barnett
F. Roman
J. V. Vasil
L. Butkevičienė
J. Lukštas
J. V. Kazlau

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Mirė liepos 5, 1963 I

Jau .septyneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras. Aš niekuomet tavęs ųepamiršiu. Tavo kapą 
lankysiu ir gėlėmis dabinsiu kol būsiu gyva.

Ilsėkis Amerikos žemėje.
—Karolina Kazlauskienė, žmona

So. Boston, Mass.

Chester, Pa.
Birželio 20 d. V. L. Pa

šaipiais Klubas atšventė 60 
metų sukaktį nuo pradžios 
savo gyvenimo. Tai ilgas ir 
svarbus laikotarpis Draugi
jos/ daug n^rrių įsirašė, 
daug jau nesiranda gyvųjų 
tarpe, bet Draugija dar vis 
laikosi, gerai gyvuoja kaip 
nariais taip ir finansiniai.

Klubo pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 14 dieną 
savam name. Visi nariai tu
rėtų atsilankyti, išgirsti val
dybos pusmetinį raportą. 
Taipgi tą dieną dalis valdy
bos bus perrenkama.

Šiomis dienomis mirė 
Stanley Jurgaitis sulaukęs 
78 metų ir Walter Lukoše
vičius 53 metų amžiaus. Lai 
ilsisi ramiai šaltoje žeme
lėje.

•

Teko sužinoti, kad Povilas 
Šlajus sunkiai susirgo. Lin
kiu jam greit pasveikti.

Vietinė spauda labai daug 
rašo, kad per Delaware upę 
yra pilamas fundamentas 
dėl tilto. Tai, sakoma, bus 
trečias ilgiausias tiltas pa
saulyje.

A. LipČius

Waterbury, Conn.
Birželio 28 dieną šaunioje 

Vaitonių so dy b p j e įvyko 
graži sueiga, ir, kaip atro
do, tai bus paskutinė šioje 
vietoje. Dalykas tame, kad 
čia bus pravesta gatvė. Vai
tonių namas jau parduotas. 
Jų ūkis pakeis išvaizdą. To
je vietoje statomi nauji 
vienaukščiai namukai.

Piknike (sueigoje) svečių 
buvo gražus būrelis. Visi 
buvo iki sočiai pavaišinti. 
Tiek daug valgio prigamin
ti reikėjo daug energijos. O 
tai visa atliko draugė Svin- 
kūnienė su pora gerų pa
galbininkių. Joms širdingai 
ačiū. O kas liečia vyrus, tai

L. Žemaitienė
C. Miller
A. Latwen
A. Žilinskienė
G. O. Silks I
J. A. Černauskai I
M. Raulinaitienė I

nežinau, kas iš jų daugiau
sia pasid a r b a v o. Darbo 
jiems buvo nemažai — sta
lus, suolus sutvarkyti. Tur
būt draugas Dūda daug pa
sidarbavo. Jis visada daug 
gelbsti. Jis visur tinkamas.

Man ši sueiga patiko. Su
tikau daug seniai matytų 
draugų.

J. Strižauskas

Canton, Mass.
Garbinga vedybinio 
gyvenimo sukaktis

Antanas ir Karolina Bar- 
čiai, 36 Pleasant Circle, bir
želio 20 dieną atšventė gar
bingą vedybinio gyvenimo 
auksinį jubiliejų — 50-meti
nę sukaktį.

Birželio 20 d. jiems pagerb
ti buvo suruoštas gražus 
banketas jų pačių gražiame 
apartmente. Iškilmėse da
lyvavo jų artimi giminės ir 
geriausi draugai ir draugės.

Banketo suruošimu rūpi
nosi Barčienės seserėčios — 
Anna ir Steo Janus, Nancy 
ir Peter Poškevičiai. Annės 
sūnūs Paul ir Edward su 
kitais jaunuoliais gražiai 
patarnavo prie stalų. Už tai 
visiems tenka gražus ačiū.

Draugai Barčiai, norėda
mi tinkamai ir garbin
gai atžymėti savo vedybinio 
gyvenimo 50-metį paskyrė 
laikraščiui “Laisvei” $50 — 
po dolerį už kiekvienerius 
vedybinio gyvenimo metus.

Giminės ir draugai jubili
atams linkėjo laimingai su
laukti deimantinio jubilie- 
jas.

M. Uždavinis

Helsinkis, Suomija. — Pa
saulinė Taikos Taryba nu
skyrė liepos 20 d. kaip pro
testo dieną prieš karą Indo
kinijoje, minint Genevos su
tartį, kuri buvo pasirašyta 
1954 m. liepos 20 d. Kartu 
bus išreikštas solidarumas 
Indokinijos kovojančiai 
liaudžiai prieš imperiąlisti- 
nę agresiją.

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

SERVICE ADVISOR

Arc 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)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

NURSE-RN. 11 PM to 7 AM., 
full or part time. Excellent employee 
benefits. Pleasant working condi
tions. Modern infirmary. METHO
DIST HOME for AGED. Belmont 
and Monument Ave., Philadelphia. 
215-TR-8-3600. (50)56)

PRANEŠIMAI
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 11 dieną, ant
rą valandą po pjetų, toj pa
čioj salėj. Parengimų ko
misija pateiks pranešimą iš 
buvusio sėkmingo parengi
mo ir pasitarsime apie ki
tus svarbius organizacijos 
reikalus. Todėl malonėkite 
atsilankyti visi nariai.

Valdyba

Layrence-HaveAhill, Mass., 
važiuosime į pikniką liepos 
12 d. į Woriesterio Olympia 
parką.

Iš Haverhillio busas išeis 
nuo Gedimino klubo, 11:45 
vai. ryte.

Iš Lawrencaus — nuo Ba
varian klubo, 90 Knox St., 
12 vai.

Busas jau pilnas. Visi bū
kite paskirtu laiku.

Renginio komitetas
(50-51)

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos Kompartija kviečia 
žmones reįkalauti, kad Bra
zilijos valdžia paleistų iš ka
lėjimo advokatą Caio Pra
do, nuteistą kalėjime išbūti 
puspenktų metų už “subver- 
syvę veiklą,” kovojimą už 
demokratiją.

San Juan, Puerto Rico.— 
Daugiau kaip 100,000 puer- 
torikiečių šeimų gyvena 
pusbadžiai tokiuose lūšny
nuose, kurie nebetinka ir 
gyvuliams.

Dakaras, Šenegalis. — JT 
tyrinėtojų grupė pripažino, 
kad Portugalija papildė 
agresiją prieš Afrikos res
publiką Senegalį.

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 wirng, year 
round work, all benefits. Apply: 
1717 E. Elizabeth Ave., Linden,N.J. 
or 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.
(44-50)

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)

CLERK TYPIST. Jersey Printing 
Co. is looking for a girl to work 
part time General Office duties, in
clude typing, filng and telephone 
work. Hours are 12:30 PM—3:30 
PM. 5 days a week. Call for inter
view appoint. Mrs. Martin. 777-5900. 
JERSEY PRINTING CO., 238 Penn
sylvania Ave., Paterson, N. J.

(50-56)
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Atsisveikinome su Irena ir Levu Vladimirovais
ir pasveikinome S. Sasną su jubiliejumi

Tas nepamirštamas įvykis
Noriu nuskristi mintimis 

truputį atgal, į Jungtinių 
Tautų Dag Hammerskjold 
bibliotekos auditoriją, kuo
met jos direktorius drg. Le
vas Vladimirovas skaitė pa
skaitą apie Vilniaus Kapsu
ko universiteto mokslinės! 
bibliotekos 400 metų sukak
tį. Ši biblioteka yra se
niausia visoje Tarybų Są
jungoje ir L. Vladimirovas 
buvo jos direktorium per 16 
metų. Jo paskaita buvo pa
vaizduojama filmu apie bi
bliotekos archyvą ir ten 
esantį pirmąjį Lietuvoj 
spausdintą 1525 metų lei- 
dinį (gydytojo Pranciš
kaus Skorinos “Apaš
talas,” gudų kalba), apie 
senąją M. Daukšos knygą 
“Katekizmas” ir daug senų
jų lietuviškų leidinių. Fil
me pamatėme ir šių laikų 
Kapsuko universiteto bib
liotekos skaitykloje, se
miančius žinias, studentus.

Tai buvo dar taip nese
niai, gegužės 12 dieną, kai 
sėdėjau minėtoje bibliote
kos auditorijoje tarp atsi
lankiusių lietuvių ir kita
taučių svečių, klausiau mi
nėtos d. L. Vladimirovo iš
samios paskaitos, o po to, 
gėrėjausi nepaprastai ta
lentingo solisto Vaclovo 
Daunoro dainavimu, kas 
tarytum apvainikavo šią 
šventę, įvykusią didžiausio
je pasaulio įstaigoje—Jung
tinėse Tautose. Tas nepa
mirštamas įvykis visuomet 
glūdės mano prisiminimuo
se.

Dideli nuopelnai
Pęr šešerius metus, Jung

tinių Tautų Dag Hammers
kjold bibliotekos direkto
riaus pareigas ėjęs, dr. L. 
Vladimirovas atliko dide
lius darbus ne tik savo sri
tyje, bet ir savo tautos var
do pakėlime. Apart savo 
pareigų, jam rūpėjo supa
žindinti kiekvieną su Lietu
vos istorija, jos papročiais 
ir kultūra. Jo žmona Irena 
nesilaikė nuošaliai. Ji dar
bavosi su United Nations 
Women’s Guild, kur buvo 
tos organizacijos pirminin
kė. Ji prie kiekvienos pro
gos kėlė lietuvių tautos 
vardą, jos iniciatyvos dėka, 
buvo surengta gintaro ir 
tarptautinių lėlių parodė
lės, į kurias apsčiai atsilan
kė ir lietuvių.

Dabar dr. Levas Vladimi
rovas jau apleido savo pos
tą Jungtinėse Tautose. 
Nors buvo atsikreipta į jį, 
kad dar ilgiau tose pareigo
se pasiliktų, bet jo noras 
yra grįžti Tėvynėn ir ten, 
toje srityje darbuotis.

Mūsų parengimas
Šia proga birželio 27 die

ną Laisvės salėje susirinko
me atsisveikinti su mielai
siais draugais I. ir L. Vla
dimirovais ir tuo pačiu kar
tu pasveikinti “Laisvės” re
daktorę draugę S. Sasną su 
75-ju gimtadieniu. '

Pirmininkas Povilas Ven
ta savo įvadinėje kalboje, 
tarp kitko, pasveikino drg. 
S. Sasną su gimtadieniu ir 
pabrėžė dr. Levo Vladimi
rovo atliktus Jungtinėse 
Tautose didelius darbus, 
apgailestavo netenkant jų 
ir pakvietė sekančius drau
gus apie tai pasireikšti.

Draugų pasisakymai
LLD sekr. I . Mizarienė

pabrėžė L. Vladimirovo at
liktus Jungtinėse Tautose 
darbus ir ten paliktus pėd
sakus, kuriuose sekančiam 
bibliotekos direktoriui bus 
daug lengviau darbuotis. 
Priminė, kad I. Vladimiro- 
vienė vra Moterų Klubo na
rė; Tarptautinės Moters 
Dienos proga ji davė Įdo
mią paskaitą apie United

Vladimirovais
Nations Women’s Guild. 
Kalbėjo apie S. Sasnos atsi
davusį darbingumą “Lais
vėje” ir palinkėjo geriau
sios sveikatos.

Aido choro pirm. J. Gry
bas palinkėjo draugams T. 
ir L. Vladimirovams ge
riausiu .sėkmių tolimesniuo
se darbuose Tėvynėje. Pa
sveikino S. Sasną su 75-ju 
jubiliejumi ir primine, kad 
jinai jau 15 metų dainuoja 
Aido chore.

dY. L. Vladimirovo labai 
pamėgtą sportą —futbolą...

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba dirba per metų me
tus su drg. S. Sasna redak
cijoje, jis žino jos atsidavi
mą pažangioje veikloje. Sa
vo kalboje jis užakcentavo, 
kad nėra tokios pažangios 
organizacijos, kur drg. S. 
Sasna nepriklausytų, nebu
vo tokių parengimų, kur jos 
nematytume, nėra tokio pa
žangaus lietuvio, kuris jos 
nepažintų. Tiek daug dar
bingų metų įdėta į “Lais
vę”, tiek daug pareigų ir 
darbu atlikta. Nuoširdžiau
siai reik jai palinkėti ge
riausios sveikatas.

Kalbant apie Levą Vladi
mirova, — toliau tęsė A. 
Bimba—yra labai daug ka.s 
pasakyti. Pirmiausia mus 
nudžiugino jo išlaikytas 
konkursiniu būdu kvotimas 
del Dag Hammerskjold bib-

Dr. Levas Vladimirovas
LDS 1-mos kp. pirm. V. 

Bunkus, kuris visuomet 
daug dirba įvairiuose pa
rengimuose, palinkėjo drau
gams I. ir L. Vladimiro
vams laimingos ateities, pa
reikšdamas, kad dėka L. 
Vladimirovo, Lietuvos pres- 
tyžas tapo aukštai iškeltas 
Jungtinėse Tautose. Primi
nė drg. S. Sasnos nuveiktus 
darbus, dėl kurių jinai nie
kuomet nesiskundė, pasvei
kino ją su gimtadieniu.

Jungtinių Tautų Ekono
minio Skyriaus darbuoto
jas G. Cibulskis savo kalbo
je 'pareiškė malonumą būti 
laisviečių tarpe, apgailėjo 
draugų I. ir L. Vladimiro- 
vų išvažiavimą, bet jie at
liko didžiulį darbą, ir tuo 
lietuviai tik turi didžiuotis. 
Gražiai atsiliepė apie drg. 
S. Sasną, pasveikino ją su 
75-ju jubiliejum.

“Moscow News” koresp. 
prie Jungt. Tautų A. Lau- 
rinčiukas palinkėjo drau
gams I. ir L. Vladimiro
vams geros keliones, pa
brėždamas Levo užsitarna- 
vimą tarptautiniai ir tarp 
lietuvių. O drg. S. Sasna, 
savo sunkiu darbu užsipel
nė didžios pagarbos. Gim
tadienio proga, palinkėjo 
jai laimės ir geros sveika
tos.

Dailininkas R. Feiferis 
palinkėjo I. ir L. Vladimiro
vams laimingos kelionės ir 
kad kitais metais susitikus 
tėvynėje, prisiminus jaunas 
dienas, dar tektų pažaisti

liotekos pareigų, kas reika
lauja labai aukšto išsimoks
linusio žmogaus. Pęr 6 me
tus jis ėjo tąs svarbias pa
reigas, pavažinėjo po Ame
rikos universitetus su pa
skaitomis., O mieloji Irena 
bendradarbiavo “Laisvėje” 
— atliko daug vertimų iš 
anglų kalbos. Lietuvių tar
pe juodu atliko svarbų 
vaidmenį, plačiai susipaži
no su pažangiaisiais lietu
viais ir jų, taip sunkiose są
lygose, veikla. Jie sugrįžę 
papasakos apie mūsų rū
pesčius, mūsų troškimus, ir 
kaip mums rūpi Lietuvos 
gerovė ir ateitis.

Sveikinimai, dovanėlės
Po kalbų, “Laisvės” ad

ministratorė L. Kavaliaus
kaitė palinkėjo geriausios 
kloties Irenai ir Levui Vla
dimirovams, padėkojo Ire
nai už bendradarbiavimą 
“Laisvėje” ir perskaitė te
legramą nuo Vilniaus “Tie
sos” vyr. redaktoriaus H. 
Zimano ir nuo visų skaity
tojų, kurioje sveikinama 
mūsų gerb. draugė S. Sas
na su 75-ju jubiliejumi. Tuo 
pačiu kartu Lilija įteikė 
Stefanijai ir Irenai dovanas 
nuo “Laisvės” kolektyvo, 
Moterų Klubo, Ilsės ir An
tano Bimbų ir nuo kitų 
draugų.

Jų padėkos žodis
Irena Vladimirovienė pa

dėkojo už šiltus žodžius ir 
linkėjimus. Išgyvenusi čio
nai 6 metus, jaučiasi įleidu

si čia šaknis, susidraugavo 
su lietuviais, .ir dabar liūdna 
atsiskirti. Rodos, kur ji da
bar neeitų, visur atrodo jau 
paskutinį kartą matomas 
reginys, — net savotiškai 
darosi graudu... Žiūrint į 
drg. S. Sasnos nuveiktus 
darbus, ji jauči už pareigą, 
sugrįžus namo, trauktis to
liau darban.

Irena pasveikino drg. S. 
Sasną su jubiliejumi, ap
juosė ją su gražia plačia 
lietuviška juosta ir įteikė 
sveikinimo albumą nuo Ire
nos ir Levo Vladimirovų, 
Izoldos ir Alberto Laurin- 
čiukų ir Gregorijaus ir Ga
linos Cibulskui.

Paskutinį žodį tarė gerb. 
drg. Levas Vladimirovas. 
Vykstant namo, jam rodos 
gaila, kad neatlikta dar 
daug darbų. Dirbant Jung
tinėse Tautose, reikėjo pa
rodyti, kad tarybinis žmo
gus gali atlikti darbus tik
sliai. Jis bandė platinti tei
singas informacijas apie 
Tarybų Lietuvą.' Susitiki
muose su išeiviais įvairio
mis progomis, visuomet pa
brėžė, kad mes, atliekame 
didelį darbą, skelbiam tei
singą žodį apie T. Lietuvą. 
“Drg. S. Sasna yra nepa
prasto kuklumo, nepapras
to darbštumo moteris”—pa
stebėjo di*. Vladimirovas ir 
pasveikino ją su 75-ju gim
tadieniu. Padėkojo už šil
tus linkėjimus ir gerus žo
džius.

Dar ir vaišės
Pabaigoje buvo vaišės, 

kurias pagamino N. Ventie- 
nė, L. Kavaliauskaitė, V. 
Bunkienė ir I. Bimbienė.

Džiugu pasakyti, kad 
Jungtinių Tautų Dag Ham
merskjold bibliotekos direk
toriaus pareigas perėmė ir 
vėl tarybiniu, žmbgus, šį 
kartą moteris. Tai Natali
ja Tyulena — TSRS Vals
tybinio Lenino vardo bib
liotekos diręktoriaus pava
duotoja. Mes nuoširdžiai 
linkime jai geriausių sėk
mių.

Jungtinių Tautų aukšta
sis pastatas matosi iš gana 
toli, ir kiekvieną kartą pa
sižiūrėjus prisimindavau, 
kad ten darbuojasi trys mū
sų tautos šaunūs sūnūs: Le
vas Vladimirovas, Albertas 
LaurinčiuoSų. ir Georgijus 
Cibulskis, o dabar pama
čius prisiminsiu, kad vieno 
jau jų tarpe nėra...

Nuoširdžiausi linkėjimai 
Irenai ir Levui Vladimiro
vams tolimesnėje ateityje, 
ir miela jai S. Sasnai — ge
riausios sveikatos. i

H. Feiferienė

Black Girl as Miss 
America?

Cheryl Browne, Miss Io
wa, will be the first black 
contestant in the “Miss 
America Pageant. A shapely 
19-year-old honor student 
at Luther College in Deco
rah, Iowa, was recently 
crowned Miss Iowa for the 
Miss America Pageant in 
September.

She is also from New 
York City. Her home was 
Jamaica, Queens. She said 
that she was indeed sur
prised that Iowa, with its 
conservative tradition, “Si
lent Majority” and small 
black population (1 per 
of the state’s 1970 popula
tion of 2,800,000) was the 
first state to pick a black 
girl as its representative.

As the representative of 
the city of Decorah, Miss 
Browne beat 19 other girls 
— all white — at the Miss 
Iowa Pageant on June 13 
in Davenport. She was 
placed first in the swims- 
suit competition. Her ta
lent was an original ballet 
perf o r m a n c e depicting a 
child’s dream. During the 
dance, she carried a stuffed 
black cat that she has had 
since she was 5 years old.

She is majoring in psy
chology and hopes some day 
to work with schizophrenic 
children. Her extracurri
cular activities have includ
ed cheerleading and march
ing in picket lines with the 
Black StudentsUnion which 
eventually persuaded Lu
ther'College officials to 
start a Black Studies Pro
gram.

Miss Browne is in favor of 
immediate troop withdraw
al from Vietnam, sympath
izes with ,the Women’s Lib
eration Movement, and con
siders herself a Democrat.

Use

Išvyko j Lietuvą
Birželio 29 dieną Pan Am 

orlaiviu iš.Kennedy oro sto
ties išskrido Lietuvon Ona 
Vosylienė (Shamber) vie
šėtis pas gimines ir pama- 
matyti Lietuvą. Ji apsistos 
pas seserį Marcelę Zubrie- 
nę, kuri gyvena Kazlų Rū
doje.

Ona atvyko į JAV 1913 
m. pas brolį J. Mikalavičių, 
gyvenantį Minersville, Pa., 
ir pati ilgą laiką ten gyve
no — vėliau persikėlė į 
Pottsville, Pa.

Ona laikraščio “Laisvės” 
skaitytoja, o praeityje, kuo
met anglių kasyklose darbai 
ėjo visu greičiu, o darbinin
kų aštri kova ėjo už geres
nes darbo sąlygas, tai Ona 
Vosylienė kartu su pažan
giais lietuviais dalyvavo to
se kovose.

Man išlydint Oną į Ken
nedy oro stotį, ji sako: Nors

Laiškas iš Vilniaus
Amerikiečiui yra daug ko 

įdomaus pamatyti Lietuvo
je. Pirm vykimo į Lietu
vą, prižadėjau “Laisvės” 
redakcijai, kad parašysiu 
taip greit, kaip greit įkel
siu koją į Lietuvą. 1

Prižadėjau, bet neištesė
jau. Priežastis buvo ta, 
kad Lietuvoje yra daug ge
rų, širdingų ir meilingų 
žmonių ir tiek daug naujo 
pamatyti, kad aš tame visa- 
kame paskendau ir neturė
jau galimybės ir laiko pa
rašyti.

Todėl tik užsirašinėju no
tas ir dedu į galvą, o kaip 
greit grįšiu, taip greit pa
rašysiu Lietuvoje įgytus 
įspūdžius. Tik tiek turiu 
dabar priminti, kad laimin
gas tas amerikietis, kuris 
-įoos pĄnuiud feSo.id nunnS 
alistinę Lietuvą.

A. Gilman

Mieste pasidairius
Subvių priežiūros komi

sija pareiškė, kad prastas 
inžinierių darbas ir netiku
si priežiūra turi imti atsa
komybę už gegužės 20 die
nos dviejų traukinių susi
mušimą, kuriame du kelei
viai užmušti, 70 sužeista.

Komisiją sudaro 15 neap
mokamų piliečių, subvių 
priežiūrai majoro Lindsay 
paskirtų. Komisija taipgi 
kritikavo M e t r o p o 1 i t e n 
Transportacijos Autoritetą.

Nepaisant daugelio pilie
čių protestų, miesto apskai
čiavimo taryba 18 balsų 
prieš 4 nutarė pakelti van
dens kainą net 75 proc.

Queens ir Richmond pa
vietų prezidentai buvo tam 
priešingi. Pakėlimas kainų 
miesto biudžetą padės suba
lansuoti. Metinės miesto iš
laidos siekia $7,700,000,000.

Manhattane trys Wool- 
wortho krautuvės vienu pie
tų užsidegė. Gaisrai Buvo 
greit užgesyti, niekas nenu
kentėjo.

Policija skelbia, kad rasta 
7 padegimui maišeliai. Už
sidegę apdegina drabužius, 
sudaro daug troškinančių 
dūmų, išvaiko pirkėjus iš 
krautuvių. Manoma, kas 
nors tiksliai tai padarė.•_

Liepos 1 d. New Yorko 
taikos grupės turėjo didžiu
lę protesto demonstraciją 
Duffy Square.

Demonstrantai reikalavo 
baigti karą Indoki n i j o j e. 
Kalbėtojai nurodė, kad šis 
karas yra nelegalus, nemo
ralus, padidina pasaulinio 
karo pavojų.

•
Dažytojų unijos distrikto 

9 tarybos rinkimuose laimė
jo eilinių narių kandidatai.

Daugiau kaip 5,000 dažy
tojų (painters) iš 19 lokalų 
dalyvavo rinkimuose.

•
Harlemo kongres manas 

Adam C. Powell, pralaimė
jęs demokratų nominacijas, 
pasiskelbė neprikl a u s o m u 
kandidatu.

Demokratų nomina c i j a s 
laimėjo legislatorius Ran
gel, taipgi negras, smarkus 
kovotojas prieš rasinę dis
kriminaciją.

Miesto taryba nutarė su
teikti teisę pakelti nuomas 
1,300,000 apartmentams.

Su rugpiūčio 1 d. pakėli
mas nuomų gali siekti iki 
15 proc. Tiems nuominin
kams, kurie moka mažiau 
$60 į mėnesį, gali būt pakel
tos nuomos nuo $10 iki $15.

Rep.

Važiuos 
į Worcesterio pikniką

New Yorkas. — Gimimo 
ir mirties certifikatai paki
lo nuo 50 et. iki $2.50. Di
rektorius Stern kaltina in
fliaciją.

išgyvenau 57 metus Ame
rikoje, bet mintyse visuo
met klaidžiojau Lietuvoje, 
O koks džiaugsmas šian
dien, kad mano ilgų metų 
sapnai išsipildė!..

Linkiu Onutei smagiai 
leisti atostogas gimtojoje 
šalyje Lietuvoje.

Uršulė Bagdonienė

Atrodo, kad iš “Laisvės” 
kolektyvo į Worcesterio pik
niką (sekmadienį, liepos 12 
d.) vyks net keletas žmo
nių. Jų tarpe “Laisvės” ad
ministratorė Lillian Kava
liauskaitė, redakcijos narė 
Eva Mizarienė, Spaudos 
bendrovės prezidentas Po
vilas Venta ir spaustuvės 
lin o t i p i n i n k a s Steponas 
Večkys. Nugirdau, kad gal 
trys ar keturios pilnos ma
šinos pribus New Yorko 
laisviečių.

Reporteris

Atėnai. — Graikijos val
džia paskelbė, kad iš kalė
jimų paleido 73 politinius 
kalinius. .

Parengimą Kalendorius
Rugsėjo 27 d. *

Įvyks LKS B-vės popietė, 
“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajau£ 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

Liaukevičiaus apsilankymas 
i dulkes sumala “veiksnių” 
pasaką, kad į Lietuvą įsilei
džiami tiktai •pažangių pažiū
rų žmonės. Pasirodo, kad jos 
durys plačiai atdaros visiems.

*
Dabar jau aš pradedu įsiti

kinti, kad istorijai apie tą> 
mano nelaimingą ‘brolį” nie
kados galo nebebus. T

žiūriu ir net savo akimis ne
tikiu. Tose pačiose Chicagos 
menševikų “Naujienose” il
giausias, net per tris nume
rius (birželio 25, 26 ir 27) 
straipsnis “Prie Bimbos-Ber- 
tašiaus dialogo’’.

Pats biauriai apsimelavęs 
Bertašius nutilo, užsidarė sa
vo burną. “Naujienos” susi
rado kitą. Dabar rašo R. O. 
Kiškėnas. O skirtumas tarpe 
Bertašiaus ir Kiškėno tik ta
me, kad pastarojo liežuvis 
daug ilgesnis ir miklesnis. Jis 
tik pakartoja ir praplečia pir
mojo sapaliojimu-s.

Atsiprašau. Mano klaida. 
Ne visai taip. Iš Kiškėno su
žinau, kad 1945-1946 metais 
man lankantis Tarybų Lietu
voj^ buržuaziniai nacionalis
tai (fašistiniai banditai) buvo 
suplanavę mane nužudyti. Sa
ko Kiškėnas: jie “visai rimtai 
rūpinosi jį sumedžioti... Bet 
nepagavo”.

Mano buvus laimė, kad ta
sai pats gerasis “mano brolis” 
kamajiškis Juozas Bimba, ku
ris, tiek Bertašiaus, tiek Kiš
kėno žodžiais, atėjęs iš miško 
ir mane baisiai sumušęs, ma
ne “laiku įspėjo”. Vadinasi, 
tik todėl aš buvau nenužudy
tas !

Dabar klausimas: Ar Kiškė
nas buvo vienas iš tų banditų, 
kad taip viską žino?

Kaip žinia, Amerikos kleri
kalai, smetonininkai ir men
ševikai (Šimutis iš “Draugo”, 
Grigaitis iš “Naujienų” ir kt.) 
po karo finansavo ir dirigavo 
Lietuvoje • buržuazinių nacio
nalistų pogrindį. Ar tai reiš- 
škia, kad jie tame sąmoksle 
dalyvavo, arba bent jau apie 
tai žinojo ir Kiškėnui papasa-^ 
kojo? 4.

Kaip žinia, man lankantis 
Lietuvoje, čionai minėtų sro
vių vadai rinko parašus po 
reikalavimu Amerikos val-
džiai, kad ji manęs nebeįsi- 
leistų į Ameriką. Matyt, tai 
buvo daroma po to, kai jie 
sužinojo, kad tenai, Lietuvo
je, banditams nepavyko mane 
nužudyti. Juk jeigu būtų pa
vykę nužudyti, tai nebebūtų 
reikėję reikalauti valdžios, 
kad nebeįsileistų į Ameriką ?

Tai visa, matyt, gerai žino 
“Naujienų” redaktoriai ir Kiš
kėnas. Jie turėtų ipasiaiškinti.

IEŠKOMA PAGALBA
Ieškau senyvo žmogaus, kuris ga

lėtų pagelbėti man prie namelio. 
Mano kojos nelabai tvirtos. Nekaįfc. 
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 SarpolisV 
611 No. Parkhill, West Frankfort, 
Ill. 62896. (48-50)
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