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J. Gasiūnas

LDS organas “Tiesa
bia, kad visi senieji LDS Cen
tro Valdybos nariai laimėjo 
rinkimus, kuriuose dalyvavo 
52 kuopos ir 138 pavieniai na
riai.

Dabar LDS ruošiasi prie 19- 
‘ojo seimo, kuris įvyks Detroi
te rugpjūčio 21 ir 22 dieno
mis. Daugelis kuopų jau išrin- 
J'ai delegatus.

Detroitiečiai smarkiai dar
buojasi, kaip geriausia priim
ti seimo delegatus, suruošti iš
kilmingą šeiminį banketą su 
menine programa.

Kadangi lapkričio mėnesį 
sukanka 40 metų nuo LDS 
susikūrimo, tai seime bus ap
tarta, kaip žymiau paminėti 
40 metų jubiliejų. Jau dabar 
kuopos kviečiame^ prisiųsti 
centrui rašinius apie kuopų ir 
LDS veikėjų darbus su jų 
nuotraukomis.

LDS vajus davė 119 naujų 
narių. Tai nėra kuo pasigir
ti. Vajuje tedalyvavo tik 32 
vajininkai 23 kuopose. Apie 
90 kuopų visai neprisidėjo 
prie vajaus. Geriausia pasidar
bavo LDS 74 kp. veikėjas J. 
Mockaitis, įrašydamas 28 nau
jus narius. Jis laimėjo $200 

£ dovaną ir kelionę į Floridą.
* Narių mirtingumas nuolat 
didėja. Birželio mėnesį, kaip 
“Tiesoje” skelbiama, mirė 19 
narių. Tai vis svarbi proble
ma, kaip atpildyti mirusiųjų 
ir išsibraukusiųjų narių vietas. 
Seimui teks rimtai tą proble
mą aptarti.

Nepaisant sunkių aplinky
bių, LDS 19-asis Bowlingo 
Turnamentas, įvykęs gegužės 
mėn., Kenosha, Wis., gerai pa
vyko.

Atrodo, kad Wisconsino ir 
Chicagos bowlininkai puikiai 
pasidarbavo. Jis apgynė LDS 
vardą. Gaila, kad iš rytų ne
buvo bowlininku.

LDS turi nemažai čia gimu
sių narių. Centro Valdybos 
daugumą sudaro čiagimiai. 
Būtų gerai, kad ir kuopų va- 
dovybėn būtų daugiau įtrauk
ta čiagimių. Tai sudarytų tvir- 

* tesnį LDS gyvavimui pagrin- 
xAą. Seimas turėtų šį klausimą 

taipgi aptarti.

“Drau- 
1941 m. 
Lietuvo- 
okupan-

tą lietu- 
sukilimą

Klerikalų “Draugas” pa
skelbė dar vieną “iškilmingą 
sukaktį”, kuri turėtų “vaduo
tojams” suteikti daugiau fa
šistinės tvirtybės.

Esanti kaip ir pamiršta bir
želio 22 d. šventė, 
gas” primena, kad 
birželio 22 d. įvykęs 
je sukilimas “prieš 
tus”.

Taip, atsimename 
viškų nacionalistų
prieš tarybinius karius, žino
me ir tai, kad tas sukilimas 
padėjo hitlerininkams oku
puoti Lietuvą. Vėliau tie na
cionalistai sukilėliai įsijungė 
tarnauti Hitleriui.

* Pats “Draugas” pripažįsta, 
head birželio 22 d. “drauge bu
vo ir vokiškosios hitlerinės 
okupacijos pradžia”. Matyt, 
kai kam svarbu pagerbti hit
lerininkų talkininkus.

Svarbus unijistų 
suvažiavimas

Chicago. — Birželio 27 ir 
28 dienomis įvyko svarbus 
eilinių unijistų suvažiavi
mas. Dalyvavo daugiau kaip 
900 atstovų iš 26 valstijų.

Suvažiavime buvo aptar
ti bendrieji darbo žmonių 
reikalai, pasisakyta prieš 
karą Indokinijoje ir prieš 
AFL-CIO prez. Meany rė
mimą Nixono karinės poli-

Amerika ir Saigonas telkia 
karo jėgas Kambodijoje

Saigonas. — Pietų Viet-0 7 ”
namo premjeras Khiem ir 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Rogers su 
savo palydovais ir patarė
jais turėjo bendrą susirin
kimą Kambodijos militaris- 
tų gynimo klausimu.
Nusitarė telkti visas gali

mas jėgas militaristų val
džiai ginti. Atsišaukė į Tai
landą, Pietų Korėją, Aus
traliją ir Naująją Zelandi
ją, kad ir jos prisidė
tų prie karo Kambodijoje. 
Tailandas jau prisidėjo, bet 
nuo kitų dar negauta para
ma.

Rogers aišikno, kad Ame
rika neapleisianti Kambodi
jos. Nors amerikiečiai ka
riai dabar ištraukti, bet oro 
jėgos tebeveikia ir toliau 
bombarduos partizanų įsi
tvirtinimus.

Gerai, kad prez. Nixonas 
pasistengė ištraukti 18,000 
amerikiečių iš Kambodijos iki 
birželio 30 d. Bet nedovano
tinas dalykas, kai po birželio 
30 d. amerikiečių lėktuvai 
skraido virš Kambodijos, mė
to bombas, sėja Kambodijos 
žmonėms mirtį.

Liepos 6 d. radijas praneša, 
kad Kambodijos teritorijo
je buvo numuštas amerikie
čių helikopteris ir jame esą 
amerikiečiai žuvo. O tai rei
škia, kad Amerika tebedaly
vauja Kambodijos kare.

Indokinijoje karas bus baig
tas tik tada, kai visos ameri
kiečių jėgos bus ištrauktos ne 
tik iš Kambodijos, bet ir iš 
Pietų Vietnamo, taipgi iš La
oso ir Tailando, kuris dabar 
įsitraukęs į Indokinijos karą.

Amerikos komercinėje spau
doje daug rašoma apie Kam- 
bodijos partizanų žiaurumus 
su paimtais priešo nelaisviais. 
Bet JAV korespondentai, par
tizanų suimti, visai ką kitą pa
tyrė.

Spaudos reporteris Michael 
Morrow paskelbė vieno parti
zano sargo pastabą:

“Kai mes paimame belaisvį, 
mes jo neužmušame. Mes ka
riaujame ne žmones užmuši
nėti, bet laimėti savo siekį. 
Mes nenorime užmušinėti am
erikiečių, kad ir Amerikos ka
reivių .. . Kiekvienas gali būt 
apšviestas. Kai mes ką nors 
suimame, tuomet tarp mūsų 
ir jo skirtumai baigiasi.”

tikos. Priėmė 12 punktų 
veiklos programą.

Atvyko į suvažiavimą 
naujasis Newarko majoras 
Gibson. Jis pasakė kovin
gą kalbą, kurioje atžymėjo, 
kad jis iš jaunų dienų dirbo 
skerdyklose ir dabar tebėra 
skerdyklų darbininkų uni
jos narys, taipgi ir jo tėvas 
tebedirba skerdyklose ir vei
kia unijoje. Dalyviai entu
ziastingai sveikino Gibsoną.

Italai praranda 
Vatikane kontrolę

Roma. — Per šimtmečius 
Vatikano administracinė 
kontrolė buvo italų ranko
se, bet dabar dalykai pa
krypo į jiems priešingą 
puse.

Vatikano administracinius 
reikalus tvarko apie 2,000 
žmonių, kurių tarpe dabar 
ne italų kilmės yra 62 proc., 
o 1961 m. buvo tik 43 proc.

Oklahoma City. — Romos 
katalikų vyskupas Reed pa
siuntė bažnyčioms laišką, 
kuris smerkia karą Indoki
nijoje ir reikalauja ištrauk
ti Amerikos karines jėgas.

Tacoma, Wash. — Negras 
veteranas Bill Thompson už 
atsisakymą antru kartu 
vykti į Vietnamą ka
riauti karo teismo nuteistas 
išbūti kalėjime du metus.

Moterys bus kunigais
Minneapolis. — Amerikos 

liuteronų bažnyčios konven
cija dauguma balsų užgyrė 
pasiūlymą suteikti teisę mo
terims būti kunigais.

Konvencijoje dalyvavo 
600 delegatų, kurie atstova
vo 3,200,000 liuteronų para
pijiečių. Moterų priešai tei
gia, kad šis tarimas sudaro 
liuteronų bažnyčioje vieny
bei pavojų.

Dublinas.— Daugiau kaip 
100 Airijos vadovų ragina 
Airijos valdžią pasmerkti 
Jungtinių Valstijų agresi
ją Indokinijoje.

Senatas užgyrė 
Graikijos rėmimą

Washingtonas. — 50 bal
sais prieš 42 Senatas atme
tė siūlymą sulaikyti Graiki
jos militarinei valdžiai gin
klų siuntimą.

Sen. Hartke, siūlydamas 
sulaikyti Graikijos rėmimą, 
nurodė, kad dabartinė mili- 
tarinė diktatūra persekioja 
ir terorizuoja kovotojus už 
demokratijąą.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Susirinko Lietuvos 

parlamentas
Vilnius. — Birželio 30 d. 

prasidėjo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos septin
tojo šaukimo septintoji se
sija.

Sesiją atidarė Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
pavaduotoja deputatė Bace
vičienė. Ji priminė, kad bir
želio 10 d. mirė Lietuvos 
Komunistų Partijos centro 
komiteto narys, Aukščiau
siosios Tarybos deputatas, 
nusipelnęs inžinierius, mais
to pramonės ministras Ro
mualdas Jurevičius. Depu
tatai atsistojimu pagerbė 
Jurevičiaus atminimą.

Septintai sesijai pateikti 
svarstyti šie klausimai: 1) 
Dėl darbo apsaugos įstaty
mų vykdymo ir priemonių 
darbo apsaugai stiprinti; 
2) Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos įsakų tvirtinimas.

Pranešimą apie darbo ap
saugos įstatymų vykdymą 
padarė profesinių sąjungų 
tarybos pirmininkas Dobro
volskis. Diskusijose kalbėjo 
ideput. Valaitytė, Scevins- 
kas, Kairelis, Rogovas, Ber
notas, Kalanta ir Kleiza. 
Tuo pirmasis posėdis baig
tas.

Vakariniame posėdyje pir- Antanas Vaivutskas

TSRS, 'Kinija 
pasmerkė JAV 1<

Maskva. — Kompartijos 
dienraštis “Pravda” daug 
rašo apie Amerikos jėgų 
ištraukimą iš Kambodijos 
su birž. 30 d., kaip apie ap- 
gavingą žygį, neva taikos 
sumetimais paremtą.

Kol amerikiečiai nebuvo 
įsiveržę į Kambodiją, ten tai-

ir Vietnamas 
Larą Indokinijoj 
ka viešpatavo. Dabar Ame
rikos jėgos užkūrė karą vi
soje Indokinijoje. Ir tą ka
rą nuolat plečia.

Panašiai rašo Kinijos ir 
Šiaurės Vietnamo spauda, 
kad amerikiečiai nuolat ple
čia karą.

Princas Sihani
Phnom Penh. — Kambo

dijos militarinis teismas nu
teisė princą Sihanouką mir
timi, tik negali jo nužudyti, 
nes jis dabar randasi Kini
joje ir ten turi suorganiza
vęs Kambodijos išsilaisvini
mo valdžią.

Sihanoukas pirmiau buvo

oukas nuteistas
Kambodijos koalicinės val
džios galva. Jis visada lai
kėsi Vietnamo karo klausi
mu neutraliai. Amerikai 
tas nepatiko. Su Amerikos 
parama militaristai nuvertė 
jo valdžią ir įsteigė savo 
valdžią, kai Sihanoukas bu- 
'vo užsienin išvykęs.

Naujas Meksikos prezidentas
Meksikos Miestas. — Lie-0 

pos 5 d. rinkimus laimėjo 
Revoliucinės Insti t u c i n ė s 
Partijos kandidatas Luis 
Echeverrio Alvarez. Apie 
16 milijonų balsuotojų daly
vavo rinkimuose. Naciona
linės Akcijos Partijos kan
didatas Gonzales Morfin 
gavo daug mažiau balsų.

Laimėjusis prezidento vie
tą 6 metų terminui yra vie
nas vadovų valdiškos parti
jos, kurios kandidatai visa
da laimi.

Sakalas, puldamas grobį, 
skrenda 360 kilometrų per 
valandą greičiu. 

mininkavo Aukščiausios i o s 
Tarybos pirmininko pava
duotojas deputatas Baga- 
slauskas. Deputatai toliau 
svarstė pranešimą apie ap
saugos įstatymų vykdymą. 
Diskusijose kalbėjo deputa
tai Zimanas, Belovas, Luka- 
ševičius, Martinaitis, Sabo
nis, Velička ir Matulionis. 
Nutarta baigti diskusijas. 
Deputatai vienbalsiai priė
mė nutarimą dėl apsaugos 
įstatymų vykdymo.

Antrasis darbų tvarkos 
klausimas — Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo 
įsakų tvirtinimas. Prane
šimą padaro A. T. Prezidi
umo sekretorius Naujalis. 
Aukščiausioji Taryba vien
balsiai priėmė įstatymus ir 
nutarimą, kuriais patvirti
no A. T. Prezidiumo įsakus, 
išleistus laikotarpiu tarp 
šeštosios ir septintosios 
A u k š č i a tįsiosios Tarybos 
sesijų ir ryšium su tuo pa
darė atitinkamų pakeitimų 
kai kuriuose Lietuvos TSR 
konstitucijos straipsniuose.

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavad u o t o j a s 
Bagaslauskas praneša, kad 
visi sesijos darbų tvarkos 
klausimai išspręsti, ir skel
bia septintąją sesiją užda-

Kinai kasa 3 kanalus
Hong Kongas. — Čia gau

tas Pekino žurnalas “Kini
ja Atstistato” talpina nema
žai nuotraukų iš trijų ka
nalų kasimo.

Apskaičiuojama, kad prie 
kanalų kasimo dirba 1,700,- 
000 žmonių. Kadangi ma- 
žaį. teturi reikalingos maši
nerijos, tai darbininkai ka
sa ir žemes išveža senoviš
kais įrankiais.

Adresuodami laiškus būti
nai uždėkite “Zip Code” nu
merį.

Neamerikinj komit 
svarstys teisme

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atsisakė 
išklausyti Justicijos depar
tamento apeliaciją prieš fe- 
deralinį teismą Chicagoje, 
kur trys visuomenės veikė
jai buvo kaltinami atsisa
kymu liudyti kongresiniam 
neamerikinės veiklos subko- 
mitetui.

Federaliniame teisme jie 
laimėjo, bet Justicijos de
partamentas pasiryžo ape-

Šiaurės Vietnamas siūlo 
taikos sąlygas

Paryžius.—Atvyko Jung-0^ 7
tinių Valstijų deleg a c i j o s 
naujas vadovas Bruce, kurį 
Nixonas paskyrė tartis Viet
namo taikos klausimu.

Šiaurės Vietnamo dele
gacijos pasitarime pasakė, 
kad Vietname taika gali
ma, jeigu Jungtinės Vals
tijos besąlyginiai, ištrauks 
militąrinęs .jėgas iš Pietų 
Vietnamo ir jeigu Saigon o 
valdžia bus pakeista koali
cine valdžia, kuri tikrai no
rės taikos Vietname.

Dabar viskas priklauso 
nuo Jungtinių Valstijų. 
Valstybės sekretorius Ro
gers jau pasakė, kad tokios 
sąlygos Amerikai nepriim
tinos.

Kviečia padėti 
Ispanijos unijoms

Praga.—Pasaulinės Dar
bo Unijų Federacijos sekre
toriatas paskelbė atsišauki
mą į viso pasaulio darbo 
unijos, kviesdamas padėti Is
panijos “darbininkų komisi
joms,” kurios nelegaliai vei
kia kaip darbo unijos.

Atsišaukime nurodo, kaip 
sunkiai Ispanijos darbinin
kų organizacijos veikia prie 
aršios fašistinės diktatū
ros. Todėl jiems reikalinga 
parama.

Laisvas žodis pavojuje
Detroitas. — Amerikos 

Bibliotekininkų Sąjungos 
89-ame metiniame suvažia
vime sąjungos prezidentas 
dr. Wm. S. Dix nurodė, kad 
Amerikoje laisvas žodis 
bandomas užtušinti, kad 
knygos ir bibliotekos yra 
reakcininkų atakuojamos už 
laisvas mintis.

Jis toliau nurodo, kad dėl 
to nukenčia Amerikoje- in
telektuale laisvė.

Chicago. — 9,000 plieno 
darbininkų unijos lokalas 
išrinkot prezidentu negrą 
Robert Hatch, dirbantį plie
no liejykloje.

Maskva. — Nuo liepos 1 
d. Tarybų Sąjungoje numa
žintos daugelio produktų 
kainos.

liuoti į Aukščiausiąjį teis
mą.

Dabar kongresinio saugu
mo komiteto ragangaudžiai 
jau gali susitikti federali
niame teisme, kur bus 
sprendžiama, ar šjs komite
tas yra konstitucinis ir ar 
jis reikalingas palaikyti.

Masulipatam, Indija.—Ap
virtus Kiršna upėje laivui 
daugiau kaip 150 žmonių 
prigėrė.

Pasmerkė Portugalijos 
kolonizatorius

Roma.—64 šalių ^tarp
tautinių ir nacional. orga
nizacijų atstovai pasmerkė 
Portugalijos kolonizatorius 
Afrikoje, ban d ančių s (su
laikyti liaudies kovas - už 
laisvę ir nepriklausomybę.

Konferencija ragina Va
karų Vokietiją ir kitas ša
lis, kurios prekiauja su Por
tugalija, nutraukti preky
bos ryšius. Konferencijoje 
buvo raportuota, kad socia
listinės ir pažangios šalys 
padeda Portugalijos koloni
jų žmonėms kovoti.

Riaušėse 43 pašauti

dųjų rajone kilusiose riau
šėse 600 valstijos ir miesto 
policijos buvo panaudota. 
Policija panaudojo ir šau
tuvus. 43 žmonės buvo ap
šaudyti ir ligoninėje ap
tvarstyti. Viso sužeistų bu
vo daugiau kaip 60 žmonių. 
Šimtai areštuotų.

Riaušės kilo dėl nepaisy
mo juodųjų reikalavimų. 
Buvo paskelbta daugiau 
kaip 20 reikalavimų. Svar
biausieji reikalavimai: dau
giau darbų ypač jaunuo
liams, daugiau naujų butų 
ir senų remonto, daugiau 
vaikams ir jaunuoliams žais
mių aikščių, sulaikyti pre
kių kainų kilimą ir tt.

Riaušėse pardųotuviu lan
gai daug nukentėjo. Žalos 
nemažai padaryta.

Trafike žuvo 540 žmonių
Chicago, Ill. — Liepos 4 

d. savaitgalyje trafiko ne
laimėse žuvo 540 žmonių. 
Tai gerokai mažiau, kaip 
prieš metus laiko. Tuomet 
užmušta 611 žmonių.

Japonų protestai prieš JAV
Tokijas.—Japonijos prieš

kariniai kovotojai išstojo į 
protesto demonstraciją, kai 
čia atvyko trijų dienų vi
zitui valstybės sekretorius 
Rogers.
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Istorija kitaip nutars *
KAMBODIJOS militarinė klika suvaidino tikrą ko

mediją, už akių nuteisdama princą Nordomą Sihanouką 
mirti. Vyriausias prieš jį kaltinimas yra, kad jis būk 
buvęs parsidavęs komunistams ir jiems talkaudavęs, per- 
leidžiant jų armijas iš Šiaurės Vietnamo per Kambodiją 
į Pietų Vietnamą. Tokiu savo poelgiu jis tapęs šalies iš
daviku ir nusipelnęs mirties bausmę.

Istorija, žinoma, iš šios komedijos gražiai pasijuoks. 
Iš tikrųjų, Sihanouko didžiausia klaida buvo, kai jis valdė 
Kambodiją, kad jis kratėsi susitarimo su savo šalies ir 
abiejų Vietnamu komunistais sudaryti bendrą frontą. 
Tiktai toks bendras frontas būtų išgelbėjęs Kambodiją 
nuo dabartinės kruvinos tragedijos.

Tą tiesą, matyt, dabar supranta ir pats princas, nes 
dabar jei tikėti pranešimais, jis jau siekia tokį frontą 
sudaryti ir bendromis jėgomis gelbėti savo šalį nuo su
naikinimo ir pavergimo.

Bet reikia nepamiršti, kad tikras tos visos komedi
jos ir tragedijos kaltininkas yra mūsų šalies valdžia. Jos 
pagalba ir noru buvo nuversta Sihanouko valdžia. Jos 
norus pildo ant Kambodijos užkartas militarinis režimas. 
Ji pravedė invaziją į Kambodiją. Jos lėktuvai šiandien 
tebenaikina Kambodijos miestus ir kaimus.

NoI režimas suvaidins dar ne vieną komediją, jeigu 
jis išsilaikys galioje. Jo nuvertimas ir sunaikinimas — 
vienintelis Kambodijos liaudies kelias išsigelbėjimui nuo 
pražūties.

Atrodo, kad Sihanouk turi daug pasitikėjimo Kam
bodijos žmonėse. Jei jis tą savo įtaką iš tikrųjų panau
dos kovai prieš militaristus, jis suvaidins svarbų vaid
menį.

ŽURNALO “ŠVIESA” 
ANTRAS NUMERIS

Jau pasirodė š. m. žurna
lo “Šviesa” 2-ra-s num. Kaip 
ir visada, žurnalas įvairus, 
pilnas gerų, naudingų pasi
skaitymų. Jame nemažai 
eilėraščių. Visa eilė gerų 
straipsnių. Žymėtini šie:

S. J. Jokubkos—“Apsilan
kius ten, kur mirė Leninas”

R. Maliukevičiaus—“Kap
sukas Lietuvos istorijoje”

Al. Lau rinčių ko —“90 
knygų prieš neteisybę”

Pr. Ulevičiaus — “Tary
bų Lietuvos ir užsienio lie
tuvių bendradarbiavimas.”

Astronomo Ant. Juškos— 
“Mėnulis — antroji žemė”

Pavardžių žodynas—-“Nuo 
Abadausko iki žvirgždino”

Valstiečio Sūnaus— “Juo
dasis istorijos lapas”

Dr. A. Petrikos—“Šiaurės 
Amerikos Sahara”

D. M. Šolomsko — “Kaip 
kūrėsi ALDLD”.

Nori'karą dar labiau išplėsti
VASTYBĖS sekretorius William P. Rogers lankėsi 

Pietų Vietname su labai “svarbia misija.” Skaudžiai tapo 
suvilti tig anlerikiečiai, kurie manė, kad prėzidentas Nix- 
onas jį ten pasiuntė pasidarbuoti taikos reikalais. Pra
nešimai kalba visai ką kita. Pagal juos, ponas sekretorius 
sušilęs darbavosi karą dar labiau išplėsti. Jis,sako, griež
tai reikalavo, kad kitos “mūsų talkininkės” *— Tailandas, 
Australija, Naujoji Zelandija bei Pietų Korėja — padidin
tų savo militarinį įnaša i šį kara; ypač jis reikalavęs, kad 
jos skubintųsi su visokia pagalba Kambodijos. militari- 
ųiam režimui, kuriam, matyt, gana prastai klojasi.

Tuose pačiuose pranešimuose sakoma, kad tos kitos 
“mūsų talkininkės” nežada skubintis su tokia, pagalba 
Kambodijos režimui, nes, matyt, jų liaudis priešinga karo 
aštrinimui ii- plėtimui. Net ir Tailando karališkoji vy
riausybė pradedanti svyruoti.

Kaip ten nebūtų, mes ir vėl turime reikalą su pre
zidento Nixono dviveide politika. Kai jis paskyrė poną 
B mice būti mūsų šalies delegacijos Paryžiaus derybose 
pirmininku, kai kam atrodė, kad jis pradeda rimtai ieš
koti politinio susitarimo, o ne militarinės pergalės. Bet 
beveik tą pačią dieną jis instruktavo valstybės sekretorių 
'karą praplėsti, paaštrinti, giliau į jį įtraukiant viršuje 
minėtas šalis.

Žinoma, taikos šalininkai nieko kito ir nesitikėjo, 
■todėl jiems netenka nusivilti šiais įvykiais ir prezidento 
elgesiu. Tie įvykiai tiktai turėtų juos paskatinti dar veik
liau, ir energingiau kovoti už šio karo baigimą.

LINDBERGO 
PERSERGĖJIMAS

Prieš 43 metus visas pa
saulis išgirdo Charles A. 
Lindbergo pavardę, kai jis 
vienų vienas mažu lėktuvu 
perskrido Atlantiko vande
nyną. Tai buvo didelis isto
rinis žygis.

Lindbergas ir dabar tebe
sirūpina žmonijos reikalai^. 
Šiomis dienomis jis atkrei
pė visų dėmesį į technologi
jos progreso pavojų. Jei ji 
nebus “pažabota”, ji mus 
sunaikins! >
.< “Pačios ! mūsų į civilizaci
jos,! jei ne paqios žmonijos, 
išlikimas”, jis, sako, “pri
klauso nuo mūšų pajėgumo 
ir sugebėjimo numatyti ir 
sukontroliuoti tas fantas
tiškas visokios technologi
jos jėgas, kurias mūsų mok
slinis žinojimas paleido 
darban.”

Jis nemano, kad žmonija 
su savo technologija jau pa
siekus tą laipsnį, kuris jau 
lemia mums pražūtį. Jis 
mano, kad mes dar galime 
tam pavojui pastoti kelią ir 
savo techninį žinojimą pa
naudoti žmonių gerovės 
pakėlimui.

Ji siūlo valdžiai susirū
pinti apsaugojimu gamtos 
ir jos turtu. Bet to neuž
tenka. Jis sako, kad “mums 
reikia tokios politikos, ir to
kio plano, kurie apimtų vi
są mūsų planetą” — visą 
žemę. Vadinasi, tuo turi su
sirūpinti visų šalių valdžios 
ir žmonės.

Fašisto balsas...
\ - I

BIRŽELIO 26 dieną Bostone įvyko įdomus ir pa
vojingas susirinkimas. Jį suruošė fašistinė John Birch 
•draugija. Susi linko daugiau kaip 800 “rinktosios” pub
likos. Ir kalbėtoju buvo pakviestas Georgia valstijos 
rasistas gubernatorius Lester G. Maddox. Na, ir jis kal
bėjo. Jis šaukė gelbėti Ameriką “nuo komunizmo,” į 
jkurį vedą tie, kurie kovoja už rasinę integraciją arba 
už mūsų sistemoje reformas. Ir susirinkusieji tą žmogų 
karštai ir ilgai sveikino!

Prie Maddox pridėkime Alabama valstijos rasistą 
George Wallace, kuris po būsimų rinkimų užtikrintai bus 
tos valstijos gubernatoriumi. Pereitais rinkimais, atsi
minkime, jis, kaip kandidatas į prezidentus, gavo keletą 
milijonų balsų. Ir gavo gerai balsų ne tik pietinėse vals
tijose, bet ir šiaurinėse, ir vidurvakarinėse, ir vakarinėse 
valstijose.

Tai didelis laisvei ir demokratijai pavojus. Kai to
kie demagogai, kaip Maddox ir Wallace, suranda tiek 
daug pasekėjų, būtų didžiausia klaida tokio pavojaus 
nematyti.

SUSVETIMĖJIMAS, IR 
KĄ JIS REIŠKIA

Pas mus Amerikoje spau
doje, kalbose ir literatūroje 
plačiai ir garsiai skamba 
žodis “alienation”. Lietu
viškai — “susvetimėjimas”. 
Mūsų jąunimas yra “susve
timėjęs”. Su juo, girdi, 
“nebegalima susikalbėti”. 
Jis nieko nebepaiso, nieko 
nebegerbia, kratosi nuo pa
čių “švenčiausių” tradicijų, 
papročių, patyrimų, įgū
džių ir tt. Viskas jam “sve
tima”, viską jis. atmeta. Di
džiausia bėda...

Įdomu, kaip tas klausimas 
sustovi socialistiniuose kra
štuose, konkrečiai — Tary
bų Lietuvoje. Ar tokių reiš
kinių yra? Kaip į juos žiū
rima bei su jais kovojama?

Su giliausiu susidomėjimu 
mes perskaitėme Istorijos 
mokslų kandidato A. Bal

sio straipsnį “Kas sava ir 
kas svetima?”, išspausdin
tą š. m. žurnalo “Švyturys” 
8-tam numeryje. Iš jo suži
nome, kad ir Lietuvoje su
svetimėjimo ženklų pasirei
škia. Straipsnio autorius 
susvetimėjimo klausimą pa
ima istoriniai. Jis parodo, 
kaip Marksas ir Engelsas į 
tą klausimą žiūrėjo. Paskui 
pereina į kai kurių žmonių 
susvetimėjimo1 priežastis 
šiandien Lietuvoje.

“Tam tikrus susvetimėji
mo reiškinius gali sukelti 
su bjekty viniai, voliuntari
stiniai socializmo principų 
iškraipymai, socialistinės 
demokratijos pažeidimai, 
masių psichologinis nepa- 
ruoštumas priimti tam tik
ras valstybės priemones”, 
sako Balsys. Pav., “daug 
žalos žemės ūkiui padarė 
sub j ekty viniai komandavi
mo metodai, kai nebuvo at
sižvelgiama į vietos sąly
gas. Jeigu partija nebūtų 
ėmusis priemonių šiems ne
normalumams pašalinti, — 
socialistinei visuomenei bū
tų padaryta rimta žala”.

Arba, antai, “dar pasitai
ko faktų, kai dėl planavi
mo ir tiekimo nesklandumų 
bei kitų priežasčių įsigali 
kyšininkavimas, piktnau
džiavimas tarnybine padėti
mi... Tokie reiškiniai iš
kraipo žmonių savytarpio 
santykius ir su jais mūsų 
visuomenė kovoja.”

Dar kita priežastis, tai 
žmogaus nusivylimas savo 
darbu bei užsiėmimu. Ne 
visada jam pavyksta susi
rasti arba pasirinkti tai, 
“ko žmogus labiausia norė
tų”. Na, vVr toks žmogus 
“patiria neišpildžiusių sva
jonių kartelį; nusivilymą, 
tenkinasi formalia pažiūra 
į savo pareigas”. Kaip su 
tuo kovoti? “Kad tokių rei
škinių būtų kuo mažiau”, 
sako Balsys, “reikia gerinti 
profesinį orientavimą, jau
triau atsižvelgti į žmonių 
sugebėjimus ir individua
lius polinkius”.

Kas liečia jaunimą, tai 
svetimėjimą gimdo ir senos 
pažiūros į mokslą. A. Bal
sys sako:

“Nemaža rūpesčių visuor 
menei suteikia jaunimo 
skeptiška pažiūra į mokslą. 
Norint teisingai suprasti 
šios pažiūros šaknis, tenka 
atsižvelgti į visuomenėje 
nuo seno vyriausią tradici
ją — mokslo siekimą sieti 
su galimybėmis užimti tik
rą privilegijuotą padėtį. So
cialistinė valstybė, rūpinda
masi žmonių kultūros kėli
mu, įgyvendina visuotinį vi
durinį mokslą, skiepija in
dividualioje sąmonėje po
reikį mokslui kaip gėriui,, 
kaip vertybei, be kurios ne
gali būti pilnakraujo gyve
nimo. Tačiau dalies žmonių 
sąmonėje nuo seno įsijun
gusios pažiūros į mokslą ne 
visada sutampa su socialis
tinės visuomenės siekimu. 
Ir, matyt, praeis tam tik
ras laikas, kol šis prieštara
vimas bus įveiktas.”

Nenuostabu, kad Maskvai 
lankstosi kai kurie P. Ameri
kos, pietryčių Azijos kraštai, 
naujosios Afrikos valstybėlės 
ar pagalbos prieš Izraeli pra
šantieji arabai. Ten dažniau
siai viešpatauja skurdas ir a- 
narchija, taigi gera dirva ko 
munizmui. Bėt labai nešn.agu 
girdėti, kad sovietams vis la
biau taikstosi ir nuo Vakarų 
tolsta mūsų šiaurės kaimynas 
— Švedija.

Švedai prie Sovietų artėti 
pradėjo prieš keletą metų. A- 
biejų kraštų draugystė vis la
biau reiškiasi 'politinėje, eko
nominėje ir mokslinėje srityje. 
Pastebėti vis dažnesni abiejų 
pusių diplomatų susitikimai, 
vizitai, pasitarimai. Švedų vy
riausybė ir spauda ėmė vis la
biau pasisakyti prieš JAV-bes. 
šis kraštas ėmė globoti visus 
Amerikos priešus, įskaitant 
jos armijos dezertyrus, suteik
damas dviem ar trim šimtam 
pabėgėlių, kurių paprastai ne
priima kiti kraštai, apsaugą 
ir globą. Norėdami parodyti 
rusams dar didesnes savo prieš 
amerikines nuotaikas, šve
dai suteikė Š. Vietnamui ir 
Vietkongui daugiau kaip 40 
milijonų dolerių vertės pašal
pą. Švedijoje, kaip ir Sovie
tuose, šaukiami dažni gyven
tojų mitingai, kuriuose smer
kiama “Amerikos agresija 
Vietname ir Kambodijoje’’. 
Neseniai daugelyje krašto vie
tų buvo labai iškilmingai mi
nima Lenino šimtmečio sukak
tis.

Žurnalistė M. Macijaus
kienė vieši Amerikoje
“Laisvės” skaitytojams 

gerai žinoma žurnalistė-po- 
etė Marija Macijauskienė 
vieši Santa Monica, Kali
fornijoje, pas savo tetą. 
Linkime jai gražiai praleis
ti laiką saulėtoje Kalifor
nijoje.

Tikimės, kad Marytė su
stos bent savaitei New 
Yorke prieš grįžtant į na
mus. Laukiame!

Marytė gyvena Kaune, il
gą laiką dirbo Kauno “Tie
sos” redakc i j o j e. paskiau 
kiek laiko dirbo “Nemuno” 
žurnalo redakcijoje, o da
bar dirba respublikiniame 
Literatūros muziejuje kaip 
literatūros istorikė.

Ieva

Premijos geriausiems
VILNIUS. — Paskirtos 

kasmetinės Lietuvos kom
jaunimo premijos už ge
riausius rašytojų, dailinin
kų, kompozitorių ir kitų 
menininkų darbus jaunimo 
tematika. 1969 metų pre
mijos paskirtos rašytojui V. 
Bubniui ir poetui P. šir
viui, kompozitoriui A. Bra> 
žinskui ir fotomeistrui R. 
Rakauskui, dailininkui L 
Piekurui, aktoriui A. Rose- 
nui ir kinorežisieriui A. 
Žebriūnui.

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerija 
paskelbė pareiškimą, kuria
me išreiškia priešingumą 
karo plėtimui Indokinijoje.

SUSIRŪPINO
ŠVEDIJA

Chicagos kunigų organas 
“Draugas” (birželio 29 d.)
vedamajame “Pagalba prie
šui” šitaip rašo apie šian
dieninę Švedijos poziciją 
tarptautiniuose santykiuo
se:

Į New Yorką iš viso pa
saulio suplaukė apie 600 
jaunuolių į World Youth 
Assembly. Sesijos prasidė
jo vakar. Asamblėją su
šaukė Jungtinės Tautos.

Alabamos valstijoje Alli
ance for Labor Action uni-
jos laimėjo 75 proc. rinkimų 

i darbavietėse.

Jau savaitė Lietuvoje, tai 
pradedu atsipeikėti ir susi- 
koncentruoti mintyje, ką 
Lietuvoje matau ir ką gir
džiu. Tur būt kiekvieno 
pirmoji impresija yra įdo
mi, tai ir mano taip.

Aš pirmiausia pastebėjau 
tą kraštutiniai rimtą ir rū
pestingą Lietuvos miestų 
švarumą. Jau buvau ne tik 
Vilniuje, ale Kaune, Šiau
liuose, Joniškyje, ir vis ta 
rūpestinga švara. Tas tuo
jau prilimpa prie svečio ir 
tu priverstas taip daryti, 
“kaip “romiečiai daro.”

Vilniuje kiekviena įstaiga 
kas rytas ne tik nušluoja 
šaligatvį prie savo įstaigos 
bet ir nuplauna jį gerai 
vandeni;: iš guminės žarnos. 
Vidurio gatvės šlavimu ir 
plovimu pasirūpina pats 
miestas. Įdomu ir tas, kad 
tie darbai atliekami anksti 
rytą, kai gatvėse ir šaligat
viuose nieko nėra.

Šaligatvių švarinimo dar
bą atlieka beveik vien tik 
moterys. Kiek patyriau, jos 
dirba “ant savęs.” Jos su
lygsta švariai laikyti įstai
gos šaligatvį už tam tikrą

mokestį; veikiausia už di
desnį šaligatvį daugiau turi 
mokėti.

Girdėjau, kad tos mote-^. 
rys, kurios tuo darbu užsi
ima, ima tik tiek darbo, kiek 
jos gali atlikti. Todėl stip
resnė šlavėja uždirba dau
giau už silpnesnę.

Vieną rytą einu pro par
ką, kur herojaus generolo 
Černiakovskio gražioji sto
vy la stovi ant juodojo gra
nito platformos ir laiptų. 
Gi moteris su “mapa” kad 
jau švarina, tai švarina pa
stolį ir laiptus. Paklausiau 
ją:, kaip dažnai. Gi kas
dien !..

Tas reiškia, kad Lietuvos 
žmonės aukštai gerbia savo 
herojus. Jei kuris tampa 
jos herojumi, tai ji rūpinasi, 
kad jis ir atrodytų heroju
mi, pagarboje, švaroje...

Abelnai žiūrint, man at
rodo, kad tas švaros gylys 
įgylęs visus Lietuvos žmo
nes. Daug jau mačiau jų* 
miestuose, daug mačiau jų. 
ir ūkiuose — ir vis ta švara 
pas juos, švarūs ir jie pak 
tys.

A. Gilman

Laiškai redakcijai
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija ir 
Administracija,

Sveikinu gerbiamus “Lais
vės” redakcijos ir adminis
tracijos darbuotojus ir dė
koju už įdomų laikraštį! 
“Laisvę” gaunu jau šešeri 
metai su maža pertrauka. 
Ateina visi numeriai, nors 
ir su pavėlavimu. Ją per
skaitęs, • -duodu ir ; kaimy
nams pasiskaityti.

AngsČiau 1 man :'“LaisVę” 
užsakydavo velionis dakta
ras A. Butko, gyvenęs Či
kagoje. Bet ir po daktaro 
mirties aš “Laisvę” gaunu. 
Norėčiau sužinoti, kas yra 
tas geradarys, kurio dėka 
mane aplanko Jūsų laikraš
tis.

Gyvenu mažame Lietuvos 
miestelyje Rozalime, mėgs
tu skaityti įvairius laikraš
čius. Kai kada ir pats pa
bandau ką nors parašyti. 
Nepratusiam rašyti į spau
dą yra sunku. Bet kartais, 
akivaizdžiai matant, kaip 
turtėja ir gražėja mūsų 
gimtasis kraštas, norisi pa
rašyti ir apie Rozalimo apy
linkės gyvenimą bei pasikei
timus. O bendrai paėmus, 
tai ir “Laisvėje,” ir “Vil
nyje” mažai būna korės- 
pondencij os iš Pakruojo 
rajono. Mūsų rajonas labai 
kaimiškas. Čia daugumas 
yra žemdirbiai - kolūkiečiai, 
tik nedaugelis dirba pramo
nėje ir prie statybų. Ka
dangi aš esu vietinis gyven
tojas, tai savo akimis ma
čiau visus tuos pasikeiti
mus, kurie įvyko mūsų rajo
ne pokario metais. Ir sumi
nėti viską sunku. Nekalbė
siu apie laimėjimus, kuriuos 
atsiekė kolūkiai. Tik keletą 
žodžių norėtųsi parašyti 
apie kelius.

Mūsų rajonas neturėjo nė 
vieno kilometro asfaltuoto 
kelio. Dulkių debesys už
tvindydavo miestelius ir kai
mus. Dabar jau dalis Pa
kruojo miesto gatvių asfal
tuotos. Nusitiesė asfaltas i 
Linkuvą ir Žeimelį. Išas
faltuotas jau kelias iš Pa
kruojo į Rozalimą per pušy
ną. Netrukus šis - asfaltas 
įsijungs ties Smilgiais į 
plentą Panevėžys - Šiauliai. 
Po karo kaimo gyventojai

buvusį Pakruojo valsčiaus 
centrą pasiekdavo pėsčio
mis, su arkliuku arba dvi
račiu. Dabar po Pakruojo 
rajoną kursuoja autobusai. 
Už keletą kapeikų galima 
greit ir patogiai nuvažiuoti. 
Pagausėjo motociklų ir 
lengvųjų mašinų.

Kartais tenka paskaity
ti laikraščiuose ištraukas iš 
“Naujienų.” Ir kokių nesą
monių tie ponai neprisigal- 
vojū1 apie Lietuvą! Jie ma
to tik mūsų trūkumus, o 
laimėjimų nepastebi. Šiaip 
ar taip, o jų dvareliai jiems4 
nebesugrįš! Ir kas jiems be
dirbs tą žemę? Jeigu pa- 
klaustum eilinio kolūkiečio, 
nežiūrint į tai, kiek jis tu
rėjo žemės iki kolūkio susi
kūrimo, kiekvienas pasa
kys, kad jam asmeniška že
mė nereikalinga, kad kolū
kyje dirbti lengviau ir ma
žiau rūpesčių.

Gal ir perdaug nukrypau 
nuo savo temos, nes norė
jau tik sužinoti, kas užsa
ko man “Laisvę,” kad ga
lėčiau padėkoti ir atsilygin
ti. Džiugu, kad Amerikos 
pažangieji lietuviai teigia
mai įvertina mūsų atsieki- 
mus. Tai matyti iš “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Liaudies 
Balso.”

Baigdamas noriu palinkė
ti “Laisvės” redakcijos ir 
administra c i j o s darbuot 
jams puikių kūrybinių min
čių, geros sveikatos ir ilgų 
metų “Laisvei.”

J. Rudzinskas
1970.VI.20
Lietuva—Rozalimas

Geriausia sodyba
VILNIUS.— Susumuoti 

konkurso Lietuvos kaimo 
sodybų projektams paruoš
ti rezultatai. Vertinimo ko
misija pripažino, kad ge
riausią kaimo sodybų pro
jektų seriją pateikė Drus
kininkų miesto vyriausiasis 
architektas V. Petkevičius, 
o geriausią vienos sodybos, 
projektą — vilnietis archi
tektas R. Plyčiuraitis -y 
Ply tis. V iena paskatinamitr 
jų premijų už sodybų pro
jektų seriją paskirta Ute> 
nos rajono architektui H. 
Bronušui.
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SMETONINIO REŽIMO AUKA KUR BUVO JŲ GALVOS? Kas jį sugalvojo ir padarė

Juozas Garelis - revoliucionierius
“.. . darbas, kurį dirbau, esu įsitikinęs, 
ėjo Lietuvos liaudies gerovei.”

Birželio 29 d. sukako ko- santvarka sunaikinti, 
revoliucionieriaus tie, kurie jų gina.”

Viso priteisto laiko J. Ga
relis neiškalėjo: buržuazinei 
Lietuvai ir TSRS 1933 me
tais pasikeitus politiniais 
kaliniais, J. Garelis išvyko 
į Maskva. Dirbdamas tenai 
partinės mokyklos lietuvių 
sektoriaus vedėju, jis dve
jus metus vadovavo revo
liucinių kadrų ruošimui,

bet

Kas vyksta Floridoje

munisto, 
profesionalo Juozo Garelio 
70-osios gimimo metinės.

Turtinga ir reikšminga J. 
Garelio biografija. Sunku 
jų sutalpinti keliose skilty
se. J. Garelis gimė 1900 m. 
birželio 29 d. Mažeikių ap
skrities Tirkšlių valsčiaus 
Pievėnų kaime. Jo tėvo, 
kalvio, uždarbis toli gražu 
negalėjo patenkinti penkių 
žmonių šeimos poreikių. 
Nelengvas gyvenimas ir 
1918 metų proletarinė revo
liucija nulėmė J. Garelio gy
venimo kelia. Savo autobio
grafijoje jis rašo: “Kai tik 
aš gavau keletą komunisti
niu atsišaukimu ir susiti- 
tikau su begrįžtančiais iš 
Rusijos į Lietuva, aš paju
tau, kad bolševikai visais 
klausimais teisūs...”

* 1918 metais Pievėnų kai- 
.me V. Jacevičiaus iniciaty
va buvo sušauktas darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių 
susirinkimas. Jame buvo 
organizuota komu n i s t i n ė 
kuopelė, į kuria įstojo ir 
Juozas Garelis. Netrukus 
jis buvo išrinktas kuopelės 
kasininku ir delegatu į par
tinę Raudėnų parajonės 
konferencijų. Konferencijo
je buvo nutarta surengti de
monstracijų, buvo kalbėta 
apie Tarybų valdžios kūri
mų bei stiprinimų, dvari
ninkų žemės dalijimų.

Nuslopinus Tarybų val
džia Lietuvoje, J. Garelio 
tikėjimas galutine jos per
gale nepalūžo. Jis pasi
traukė į pogrindį, dalyvavo 
1920 m. sausio 1 d. įvyku
sioje LKP Sedos parajonės 
konferencijoje, o rudenį — 

^Mažeikių parajonės konfe
rencijoje Tirkšliuose.

Dirbdamas nelegalų dar
bų. J. Garelis daug skaitė, 
siekė įsigyti teorinių žinių. 
Juozo Norkaus pavarde 
1922-1925 metais mokėsi 
Vakarų tautinių mažumų 
komunistiniame universite
te Maskvoje.

Grįžusį į Lietuvų Juozų 
Garelį partija pasiuntė dirb
ti į Kaunu — į LKP CK 
pogrindinę “Spartako” 
spaustuvę. Čia ypač pasi
reiškė J. Garelio kaip po
grindininko konspiraciniai 
gabumai: net ir po 1926 me
tų fašistinio perversmo jis 
sugebėjo neįkliūdamas tęsti 
partinį darbų.

1929 metais J. Garelis bu
vo kooptuotas į LKP CK na
rius, dirbo partijos Panevė- 

w žio rajono komitete, lankė 
^partines organizacijas.

* J. Garelis partijos darbui 
skyrė visas savo jėgas ir 
laikų. Imkim tik 1930 me
tus. Tais metais jis dirbo 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto sekre
toriate, vadovavo CK sky
riui, buvo LKP CK atsto
vas LKJS Centro Komitete 
ir Lietuvos Raudonosios pa
galbos organizacijos Centro 
Komitete, Kauno kairiųjų 
profsų jungų delegatas, 
Profinterno V kongreso 
Maskvoje dalyvis.

J. Garelio veikla buvo 
rakštis žvalgybos akyse. 
1932 metais Kaune Kazidr 
Mekšėno pavarde jis buvo 
suimtas ir nuteistas 6 me-

* tus kalėti. Tačiau ir teismo 
| salę J. Garelis panaudojo

kaip partinę tribūnų. Kal- 
0 tinamas priešvalstybine 

veikla, jis pareiškė: “Aš 
manau, kad ne tie daro nu
sikaltimų, kurie siekia tų

Daug kas vyksta Florido
je, šioje pensininkų žemėje. 
Bet tas viskas didžiumoje 
liečia tik tuos, kurie dar 
priversti kovoti už duonų 
kasdieninę. O mums pensi
ninkams jau netenka kovo
ti, nes mūsų “kviečių der
lius” visada vienodas: Suė
jo mėnesis, gavai Socialės 
apdraųdos perlaidų ir beg į 
bankų jų iškeisti.

Būtų labai sunku arba ir
perduodamas jiems savo pa- visiškai^ neįmanoma jpragy- 
tyrima.
1935 metais J. Garelis grį

žo į Lietuvų. Netrukus, 1936 
metais, Juozo Steponaičio 
pavarde, vėl buvo suimtas ir 
nuteistas 8 metams sunkių
jų darbų kalėjimo. Kaltina
mas ir šį kartų J. Garelis 
atsakė: “Nesu kaltas, nes 
darbas, kurį dirbau, esu įsi
tikinęs, ėjo Lietuvos liau
dies gerovei.”

Įtemptas pogrindinis dar
bas, kalinimo metai pakirto 
Juozo Garelio sveikatų. 
1938 metais Šiaulių kalėji
me jis sunkiai susirgo. Po
litiniai kaliniai reikalavo į 
suteikti jam medicininę pa-! 
galbų. Bet iš jų reikalavi
mų kalėjimo administracija 
tik tyčiojosi. Liga sparčiai 
progresavo. Ir tik 1940 me
tu kovo mėnesi J. Garelis be 
sųmonės buvo nuvežtas į 
Kauno kalėjimo ligoninę. 
Birželio 4 diena jis mirė. Jo 
netekimas buvo didelis nuo
stolis Lietuvos darbininkų 
klasei.

Visų gyvenimų kovojęs už 
liaudies laisvę, Juozas Gare
lis mirė, kai iki laisvės tiek 
nebedaug buvo belikę. Jo 
gyvenimas ir kova moko at
sidavimo liaudžiai, tikėjimo 
komunistiniais idealais, 
ištvermės, kuklumo ir nuo
širdumo.

A. Lazickaitė
Partijos istorijos instituto prie 

LKP CK moksline bendradarbė.

Ar tiki stokai nuotaky
Keturiolika gražių itališ

kų kavalierių Alpine kaimo 
iš Carcoforo (gyventojų 
200) paieškojo merginų 
apsivedimui, ir atsiliepė 850 
iš visos Europos.

Sergio Manetta miestelio 
mėsininkas-dešrininkas, su
sitaręs su kitais kavalie
riais, pasiskelbė taip: “Mes 
esame geri vyrai ir norime 
tuoktis. Nuobodžiau j ame. 
Visos gražios merginos išė
jo su savo vyrais. Pasiliku
sios nenori tuoktis. Mes no
rime pasilikti kaime su mū
sų senuoliais.

Mes užkviečiam merginas 
ištoet kurio pasaulio kraš
to rašyti mums. Jos turi 
būti mūsų amžiaus grupės 
(25-30) ir mums atsiųsti sa
vo nuotraukas ir apie save 
aprašymus.

Mes išsirinksime nuotakas 
iš tų, kurios mums atsakys. 
Mes prižadame meilę, ištiki
mybę, šeimų ir gerų mažų 
namų ir jame taikingų, svei
kų Alpine klonyje orų.”

Washingtonas. — Geležin
kelių kompaniijos ieško iš 
federalinės valdžios dau
giau subsidijų. Per perei
tus 15 metų jos gavo subsi
dijų 229 bilijonus dolerių.

Delano, Calif. — Vynuo
gių darbininkų unija čia 
laimėjo kontraktų 12,000 
akrų plantacijose.

mis.) ir iki Atlantiko. Taip 
vadinamas Cross - Florida 
Barge Canal. Sumanymas 
būtų neblogas, nes tai pa
darytų trumpesnę kelionę 
del visų prekinių laivų, ku
rie atplaukdami nuo Mexico 
arba plaukdami linkui Me
xico, turi keliauti aplinkui 
Key West.

Iškeltas šio kanalo klausi
mas kongrese 1942 metais, 
gavo didelį pritarimų ir su
mų $93,000,000. Kanalas 
pradėtas kasti 1965 metais, 
nuo Meksikos užlajos, ir 
jau taip toli darbas veda
mas, kad jau įdėta 3 užda
rai—locks. 1970 metais pri
valėjo būti baigtas, bet vie
toję baigti, tai visai susto
jo. Politikieriai susipešė 
už ne visai keistus daly
kus. . .fondus, jų trūkumus.

Nėra pinigų baigti dar
bų... O dar ir tokie nema
lonūs dalykai, kad, sakoma, 
jog šis kanalas visiškai ne
reikalingas, ir net žalingas.

venti tik iš Socialinės ap- 
draudos perlaidos. Ji, ro
dosi, nemaža, bet visam 
mėnesiui pragyventi ir vis
ką apsimokėti? Nebūtų ga
lima nueiti į pažangių lietu
vių pokylius ir prisidėti 
prie bendros veiklos. Rodo
si, kad visi pensininkai (lie
tuviai) turi dar ir geras 
santaupas, gauna procentus 
bankuose už padėlius ir vis- 
kų tinkamai apskaičiavę, 
numato kiek atlieka veik
lai, pažangiai spaudai, tiek 
ir paskiria, savęs nenu- 
skriausdami.

j Visur yra visaip, bet gal 
niekur nėra taip, kaip yra 
Floridoje. Ši valstija dar 
tik prieš desėtkų kitų metų 
pradėjo būti žinoma ir gir
dima. Čia buvo tik uodų 
masė, niekas neturėjo drą
sos čia apsigyventi.

Bet pradėjo garsėti, kad 
čia yra didelės progos nu
sausinti pelkes, užvesti so
dus, daržus bei statyti ko
telius, motelius ir garsinti, 
kviesti svečius iš kitu vals
tijų, atvykti čia praleisti 
atostogas, o ypatingai pra
leisti šaltus 
sius.

Atsirado žmonių su pini
gais ir norinčių dar dau
giau praturtėti, atvyko į 
Floridų ir pradėjo ardyti 
šių žemę, nusausinti pelkes, 
sodinti citrusų sodus, o dar 
vėliau veisti mėsinius galvi
jus—jaučius. Daugelis pra
turtėjo, daugelis paliko 
ubagais, o Florida vis vys
tėsi, plėtėsi, tvirtėjo.

Yra žemių, kurios nepri
einamos, nes jos marių du
gne. Jos “išdalintos į skly
pus” ir parduotos žmonėms, 
gyvenantiems didmiesčiuo
se, kurie taip užimti kas
dieniniais darbais, kad ne
gali atvykti į Floridų pasi
žiūrėti ir pasirinkti kokį 
sklypų žemės jie norėtų. Jie 
girdėjo apie Floridų, kad 
čia būtų labai gera vieta 
baigti savo senatvę; gėrė
tis šiltais saulės spinduliais, 
gerti apelsinų sunkų ir 
maudytis sūriame marių 
vandenyje. Tokie žmonės 
pilnai pasitiki reklamomis 
ir agentūroms., daugelis iš 
jų palieka aukomis savo ne
atsargumo.

Yra elementų, kurie tun
ka iš žmonių nelaimių, oi jų 
daugiausiai yra Floridoje. 
Bematant susiorganizuoja 
kokia tai verslininkų įstai
ga; “jie perka ir parduoda 
žemes.” Jie daro sutartis 
naujų kelių pravedimui, pel
kių nusausinimui. namų 
statybai. Jie ir sučiupti mo
ka išlysti per teisių skyles, 
kurios gal tik tam ir yra 
paliktos įstatymų knygose.

Paskutinė “žuvelė” yra 
gana didelė, čia jau įtrauk
ta ir federalinė valdžia. Štai, 
Floridos politikieriai numa
tė, kad yra proga gauti pi
nigų iš federalinės valdžios, 
išvesti didelį kanalų skersai 
valstijų, nuo Meksikos užla
jos (žemiausiomis vieto- vaduotojas. Po fašistinio

planus, pradėjo kasti, visai 
neturėjo proto. Jis kaštuos 
ne $93,000,000, o daugiau 
$1,000,000,000!

Dėl daugelio priežasčių 
norima šį kanalų užversti, 
panaikinti, ir visas darbas 
ir lėšos nueis vėjais. Sako
ma, kad jis nebus baigtas 
anksčiau ir greičiau kaip 
2,000 metais, o tada jau jis 
visiškai bus nenaujas, o at
gyvenęs savo laikus.

Kur tie vsi patarėjai bu
vo pirmiau? Kur tie inži
nieriai (kurie nurodo, kad 
jis ir pavojingas, ir netin
kamas) mokėsi, ir pavėlavo 
su savo mokslu, kad pir
miesiems, kurie darė pla
nus ir pradėjo kanalų kas
ti, buvo viskas gerai, o 
šiems atrodo, kad verta už
versti ?

Nesutikimas politikoje, 
nesutikimas darbe daro di
delę žalų, o didelė dalis 
pensininkų, kurie čia laukia 
savo saulėlydžio, kaipo pilie
čiai, jau nemato reikalo erT 
zintis šiais klausimais.

Dzūkelis

Kuriamas fotomeno
muz

žiemos mene-

Matas Šalčius-keliautojas, 
žurnalistas

Šiame kambaryje dvelkia 
tolimų kraštų egzotika. Ant 
sienų kabo paveikslai, ant 
stalo. — albumai ir aplan
kai su atvirutėmis, laikra
ščių iškarpomis, laiškais. 
Kambario šeimininkė gydy
toja Raminta Savickienė 
rodo smulkia, bet aiškia ra
šysena prirašytus popie
riaus lapelius. Tai jos tėvo, 
žurnalisto ir keliautojo Ma
to Šalčiaus užrašai...

Prieš trisdešimt metų 
Kauno dienraščiuose pasi
rodė lakoniškas praneši
mas: Bolivijoje nuo malia
rijos 1940 m. gegužės 27 d. 
mirė Matas Šalčius...

Matas Šalčius gyveno tik 
50 metų. Augo jis didelėje 
valstiečio šeimoje Čiudiškių 
kaime, netoli Prienų. Su 
aukso medaliu baigęs “Sau
lės” mokytojų kursus, mo
kytojavo Skuode, Sedoj, Vy- 
togaloje., Bendradarbiauti 
spaudoje pradėjo būdamas 
15-os metų. Rašė “Nauja
jai gadynei”, “Darbininkui”, 
“Vilniaus žinioms”, “Lietu
vos ūkininkui”.

Vyresnysis jo brolis Jo
nas tuo metu gyveno Ame
rikoje ir dirbo anglių kasy- 

Ikliose. Matas taip pat išsi
ruošė į užsienį: per Sibiru, 
Kini jų ir Japoniją 1914 me
tų pabaigoje jis atvyko į 
Jungtines Valstijas.

Ketverius metus Matas 
Šalčius išgyveno Jungtinėse 
Valstijose. Ten jis aktyviai 
dalyvavo lietuvių kultūrinė
je veikloje, įgijo tam tik
rus žurnalistinio darbo įgū
džius, gerai išmoko anglų 
kalbų. Kalboms jis buvo 
labai gabus: be 
sios mokėjo rusų, 
prancūzų, lenkų, 
kalbas, šiek tiek 
graikiškai, itališkai, 
kai, persiškai.

Po karo grįžęs į Lietuvų, 
Matas Šalčius ėmėsi1 žur
nalistinio darbo. Raminta 
Savickienė rodo pageltusių 
knygutę. Tai Lietuvos Ra
šytojų ir žurnalistų sujun
gus klubo nario bilietas 
Nr. 1. Matas Šalčius buvo 
šio klubo įkūrimo iniciato
rius. Kurį laikų vadovavo 
ELTAI, buvo, dienraščio 
“Lietuva” redaktoriaus pa-

gimto- 
anglų, 
ispanų 

kalbėjo 
arabiš-

perversmo iš politinio gyve
nimo pasitraukė.

1929 metų rudenį laikraš
čiai pranešė: Matas Šal
čius išvyksta į didelę kelio
nę. Iš Kauno jis išvažiavo 
su motociklu, prie kurio bu
vo pritvirtintas užrašas: 
“Kaunas— Kairas—Kalku
ta”. Ši kelionė truko ket
verius metus. Matas Šalčius 
per Lenkijų, Vokietijų, Če- 
koslovakijų, Vengri jų, Jugo- 
slavijų, Bulgarijų, Graikijų 
vyko į Egiptu.

Šios kelionės metu jis pa
buvojo Palestinoje, Sirijo
je, Turkijoje, Irane. In
dijoje, Birmoje, Indokinijo
je, Indonezijoje, Honkonge, 
Makao, Kinijoje, Mandžuri- 
joje, Korėjoje, Mongolijoje, 
Japonijoje, Filipinuose, Cei- 
lone.

Grįžęs parašė šešių tomų 
knygų “Svečiuose pas 40 
tautų” (Ketvertų metų kelio
nės po Europų, Azijų ir Af- 
rikų aprašymas).

1936 metais Matas Šalčius 
išvyko į trečių kelionę. Ža
dėjo pravažiuoti išilgai abi 
Amerikas. Pabuvojo Ar
gentinoje, Brazilijoje, Čilė
je, Peru’’, atvyko į Boiliviijų.,.. 
Prasidėjus Europoje karui, 
dukroms rašė, kad per JAV 
grįš į Lietuvų. Deja...

Iš kelionių Matas Šalčius 
dažnai rašydavo į namus. 
Atvirukai su įvairių šalių 
vaizdais saugomi dabar ap
lanke. Čia ir jam rašyti lai
škai — Vidūno, J. Šliupo, 
M. Jankaus, Z. Žemaičio, K. 
Būgos ir daugelio kitų, Ma
hatmos Gandžio sveikini
mas. Nuotraukose — jis At
ėnuose, Tokijuje, Kaire, su 
žymiu Indijos nacionalinio 
kongreso partijos veikėju 
Krishna Menonu...

Trys Mato Šalčiaus duk
terys gyvena Lietuvoje: Al
dona, Aušra ir Raminta. 
Visos jos gydytojos. Ramin
ta Savickienė ėmėsi tvarky
ti -tėvo archyvų. Todėl ir 
kambarys Biliūno alėjoje, 
prie pat Panemunės šilo, 
tapo panašus į muziejų.

Z. Mikalauskas

ŠIAULIAI. — Daugiau 
kaip 130 metų žmonija fo
tografuoja. Meninės foto
grafijos parodose kasmet 
eksponuojama tūkstančiai 
nuotraukų. Tačiau parodos 
uždaromos, darbai išveža
mi ir didžioji dauguma fo
tomeno kūrinių dingsta ar
ba mažai kas turi galimybę 
juos dažniau matyti, moky
tis iš jų. Žūsta ir kita me
džiaga liečianti Lietuvos fo- 
grafijos istorijų.,

Šiaulių fotok lubas pirma
sis mūsų šalyje ėmėsi kurti 
fotomeno muziejų. Sudaro
mi keturi skyriai. Viename 
iš jų kaupiamos fotonuo
traukos (pirmiausia mūsų 
respublikos autorių), res
publikinėse visasųjunginėse 
bei tarptautinėse fotoparo- 
dose laimėjusios medalius, 
prizus arba diplomus. Mu
ziejui savo darbų jau padova
nojo žinomi fotomeistrai A. 
Macijauskas, R. Rakauskas, 
A. Sutkus, rygiečiai G. 
Binde, E. Spurts ir dauge
lis kitų. Artimiausiu metu 
esame numatę surengti ge
riausių šalies fotomeistrų dar
bų parodą, kurios eksponatai 
paskui papildys kuriamo 
muziejaus fondus.

Antrasis skyrius pava
dintas “Lietuvos fotografi
jos istorija”. Tai įvairūs do
kumentai, straipsniai, senos 
fotografijos ir negatyvai, 
parodu medaliai, katalo
gai. plakatai.

Sekančio skyriaus svar
biausi eksponatai — fotoa
paratai ir kitos fotografa
vimo priemonės. Jame jau 
turime įvairiausių markių

i e j u s
fotoaparatų — tiek tėvyni
nės, tiek užsieninės gamy
bos.

Ketvirtajame skyriuje 
kaupiama įvairiausia ir 
įvairaus laikmečio fotolite- 
ratūra: kyngos, brošiūros, 
fotoalbumai, tarybiniai bei 
užsienio fotožurnalai. Pa
geidautume įsigyti ir anks
tesnių “Sovetsko j e foto” 
numerių. Beje, šiuo metu 
muziejus gauna 8 fotožur- 
nalus.

Dar turime fototekų. Jo
je jau saugomi šimtai nega
tyvų, užfiksavusių momen
tus iš fotomeistrų susitiki
mų, parodų atidarymų, žy
miausių fotomeistrų port
retai. Renkami negatyvai, 
vaizduojantys šio amžiaus 
pradžios besikuriančius 
miestus, senų kaimų, žmo
nes, pirmuosius fotografus.

Šiauliečių užmojis — su
kurti fotografijos meno 
muziejų — sudomino dau
gelį šalies fotomeno meist
rų. Apie šį žingsnį teigia
mai atsiliepė žurnalas “So- 
vetskoje foto”. Tikimės, 
kad mums į pagalbų ateis 
respublikos fotožurnalistai 
ir fotomėgėjai, kraštotyri
ninkai — visi, kas neabe
jingi Lietuvos fotografi
jos istorijai. Eksponatų 
laukiame šiuo adresu: Šiau
liai, Vilniaus 118—11. Ak
tyviausiems muziejaus rė
mėjams numatyti atmini
mo medaliai, albumai, dip
lomai.

A. Dilys
Fotožurnalistas

Anna Louise Strong

Tokijas. —J A V-Japonijos 
saugumo sutartis pratęsta 
dar 10 metų, nepaisant ma
sinių protestų demonstraci-1 
jų prieš pratęsimų. '

Ji važiavo traukiniu iš 
Kauno į Maskvų, vežusiu 
Lietuvos seimo delegacijų 
prašyti Tarybų Sų jungo s 
aukščia/sius valdžios orga
nus, kad priimtų Lietuvų į 
Tarybinių Respublikų šei
mų, kaipo lygiateisę narę. 
Traukinys skendo gėlėse ir 
garliandų raizginiuose.

Jie pervažiavo tris buvu
sias sienas: tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sųjungos, tarp Lie
tuvos ir Lenkijos ir tarp 
Lenkijos ir Tarybų Sųjun
gos. Vienas iš delegatų iš
sireiškė: “Bėgyje vienerių 
metų trys sienos išgaravo 
kaip kamparas.” Neliko sie
nų bei pertvarų nuo Balti
jos iki Pacifiko.

Jau praėjo daugiau kaip 
du mėnesiai, kai Amerikos 
spauda pranešė, kad Kini
joje mirė senutė Anna Lou
ise Strong. Ji buvo sena 
Amerikos revoliucionie
rė, korespondentė ir ra
šytoja, visų gyvenimų pra
leidusi kovose ne tik už 
Amerikos darbininkų, bet 
ir už viso pasaulio darbi
ninkų reikalus.

1940 metais, kada Smeto
na pabėgo iš Lietuvos pas 
savo globėjus į Vokietijų, o 
vėliau ir į Amerikų, A. L. 
Strong buvo Genevoje prie 
Tautų Lygos koresponden
te. Išgirdusi apie įvykius 
Lietuvoje, ji suprato, kad 
ten vyksta svarbus istori
nis perversmas. Ji skubo
tai važiavo į Lietuvų, 
manydama pabūti ten 
keletu dienų, bet išbuvo 
iki viršminėto seimo dele
gacijos važiavimo į Mask
vų. Tad ji buvo Lietuvoje 
tuo istoriniu momentu, ka

da galutinai organizavosi 
Tarybų Lietuvos valdžia. Ji 
tų organizavimosi procesų 
vaizdžiai aprašė brošiūroje, 
anglų kalba, “The New 
Lithuania.”

Antrojo karo audromis 
A. L. Strong likosi nublokš
ta į Tolimuosius Rytus ir po 
karo, susikūrus komunisti
nei valdžiai Kinijoje, Ji ten 
ir apsigyveno pastoviai. Ten 
sulaukusi 80 metų mirė.

Aš tik vieno dalyko ne
galiu suprasti, kodėl “Lais
vė” apie jos mirtį nė vienu 
žodeliu neprisiminė, o ji gi 
buvo stambi asmenybė dar
bininkų kovose, užsigrūdi
nusi revoliucionierė. Argi 
dabartinės Kinijos nesan
taika su Tarybų Sųjunga 
ka nors bendro turėtų tu 
tuo?

S. Zavis
Redakcijos pastaba: Ge

rai, drauge, kad jūs plačiau 
parašėte apie šių veikėjų, 
kuri kadaise iš tikrųjų pui
kiai pasižymėjo darbo liau
dies kovose už šviesesnį ry
tojų. Gaila, kad paskuti
niais keliolika metų ji savo 
kaip žurnalistė plunksnų ir 
gabumus panaudojo kovai 
prieš Tarybų Sųjungų, ir, 
žinoma, kartu prieš Tarybų 
Lietuvų.

Apie jos mirtį buvo “Lais
vėje” paminėta kovo 31 d.

Talinas. — Estija su pus
antro milijono gyventojų 
pagamina 10 bilijonų kilo
vatų elektros jėgos. Pagal 
gyventojų skaičių Estija 
elektros gamyboje ūžimų 
pirmų vietų pasaulyje.
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mai poilsiaujant 
Palangoje

jo 75 metų sukaktuvės. Del 
to tūžo kai kurie “veiks
niai.” O dabar išleistas V. 
Stonio - K. Žitkaus eilėraš
čių rinkinys“ “Lyrika.” Rin
kiniu įdėta daugiau kaip 
100 eilėraščių, jų tarpe ir 
populiarioji “Vakaro dai
na.” Rinkinys pristato po
eto kūrybą 1908-1969 m. lai
kotarpiu.

Salomėja Neris 
savo gimtinėje

Gegužės mėnesio pabaigo
je įvyko Lietuvos Rašytojų 
sąjungos penktasis suvažia
vimas, po jo — poezijos pa
vasaris. Nauju Rašytojų są
jungos valdybos pirmininku 
išrinktas prozininkas Alf. 
Bieliauskas. Po visą Lietu
vą važinėjo poetai, skaitė 
savo kūrinius; pavasaryje 
dalyvavo ir kitų respublikų 
poetai — suvažiavimo sve
čiai.

Mėnesio pabaigoje buvo 
pagerbta Salomėja Nėris 
jos gimtajame Kiršų kaime, 
Vilkaviškio rajone. Poetės 
gimtojoje sodyboje buvo su
rengta poezijos diena. Jau
nimas gražiai deklamavo S. 
Neries kūrinius, savo eilė
raščius skaitė tai]) pat poe
zijos pavasario dalyviai, 
specialiai atvykę į Kiršų 
kaimą poetai V. Šulcaitė, Č. 
Astrauskas ir literatūros 
kritikas K. Nastopka, kuris 
paskaitė savo eilėraštį, su
kurtą tai progai.

Man teko antrą kartą lan
kytis Kiršuose. Įsitikinau, 
kad S. Nėries kolūkio žmo
nės su didele meile mini sa
vo žemietę poetę ir didžiuo
jasi, kad jų žemė išaugino 
Lietuvos lakštingalą.
Dr. A. Margelis sveikina 

pažangiečius lietuvius
Palangoje sutikau čia at

važiavusį paalsuoti pajūrio 
oru dr. A. Margerį. Jisai vis 
mėgsta pasakoti apie Čika
gą, apie tenykščius pažįsta
mus, apie pažangiųjų lietu
vių spaudą ir veiklą.

Slegiamas didelės metų 
naštos (jam eina 81 metai) 
ir kankinamas senatvės ne
galavimų, dr. A. Margeris 
džiaugiasi, kad nors gyveni
mo saulėlydį galįs leisti 
gimtajame krašte.

—• Kai važiavau iš Ameri
kos,—pastakoja Margeris,- 
galvojau, kad tuoj mirsiu. 
Dėl to gailiuosi savo bibli
otekos ir archyvo, kuris ten 
žuvo. Maniau, kad ilgai ne
begyvensiu, tai kam man to 
visko? O štai —• gimtojo 
krašto gamta suteikė man 
naujų jėgų, norėtųsi dar 
daug ką nuveikti, bet, kaip 
gydytojas, suprantu, kad 
norai ir troškimai vienas 
dalykas, o realios galimy
bės— kitas...

Velnio apsėstieji
Vaikystėje kaime girdė

jau pasakojimų, kad, esą, 
buvę atsitikimų, kai žmogų 
apsėdąs velnias. Pasakoda
vo neva tikrų atsitikimų. 
Žmogus baisiai kenčiąs: jis 
nenorįs bloga kalbėti, ran
komis užspaudžiąs lūpas, o 
jos vis tiek prasižiojančios 
ir leidžiančios visokius 
šlykščius žodžius, keiks
mus. Mokslas tai laiko psi
chine liga — šizofrenija ir 
kitokiais vardais vadina.

Mums atrodo velnio ap
sėsti kai kurie “veiksniai,” 
kurie puola tuos žmones, 
kurie lankosi gimtajame 
krašte. Jie puolė (o gal te- 
bepuola?) jaunimo atsto
vus—krepšininkus, kam jie

Mano apdūmoji 
gražiojoje

Gerbiama Ieva !
Šį kartą rašau iš Palangos, 

kur gėriuosi Baltijos jūra ir 
gražiomis pajūrio kopomis. 
Laiko prabėgo nemaža, to
dėl pažymėsiu pačius pasku
tiniuosius kultūrinius Įvy
kius, kuriuose ir man teko 
dalyvauti.
Rojaus Mizaros 
j ubili e j a u s pa gerbim as
Įvyko gegužės 15 d. prie jo 
amžino poilsio vietos Savi- 
lionyse ir Ryliškiuose jo 
vardo kultūros namuose. 
Nors “Laisvėje” apie tai bu
vo informacija, bet noriu 
pateikti savo gyvus įspū
džius.

Rojaus Mizaros 75 metų 
gimimo sukaktuvių minėji
mas buvo iškilmingas ir 
jaudinantis. Prie kapo ant 
aukšto Juodžio kalnelio su
sirinko daugybė apylinkes 
žmonių, o taip pat iš Vil
niaus bei Alytaus ir Varė
nos rajonų žymesnieji vado
vaujantieji asmenys. Padė
ta daug gelių.

Turiningas minėjimas bu
vo Ryliškiuose kul t ū ros 
namuose. Čia “Gimtojo 
krašto” redaktorius Vacys 
Reimeris padarė išsamų 
pranešimą apie Rojaus 
Mizaros gyvenimą, visuo
meninę kultūrinę ir litera
tu rinę veiklą. D a 1 y v a v o 
Alytaus meno saviveiklinin
kai. Dainavo dainas, o taip 
pat suvaidino veiksmą iš 
Rojaus pjesės “Prašvilpta 
laimė.” Bet įspūdingiausia 
ir labiausiai jaudino — tai 
Rojaus gyvi žodžiai, Įrašy
ti į magnetofono juostą — 
jo kalba respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos jubilie
jinėje sesijoje. Staiga salėje 
prabilo pats velionis!

Mačiau, kai]) visa salė su
kluso ir lyg apglumo — tar
tum Jubiliatas būtų gyvas 
ir į susirinkusius prabilo sa
vo aiškiu balsu.

Mačiausi su abiem Rojaus 
broliais — Vincu ir Juozu.

Ant kalno pasodintos pu
šelės auga, ir su laiku čia 
bus gražus pušyno guotas.

J. Basanavičiaus raštai
Labai svarbi ir įdomi 

“Vagos” leidyklos leidžiama 
knygų serija, sudarant lit
uanistinę biblioteką. Išleis
ta ne viena knyga, pa ro
danti senus, tolimus lai
kus. Tai — Gedimino laiš
kai, tai Mykolo Lietuvio 
knyga, tai Lasickio knyga 
apie senovės lietuvių dievus 
ir kitos. Pastaruoju laiku 
p a s i r o d ė d r. J. Basanavi
čiaus “Rinktiniai raštai.” 
Pradžioje yra akademiko, 
istorijos mokslų daktaro 
Juozo Jurginio įvadinis 
straipsnis apie Basanavi
čiaus mokslinį darbą bei jo 
autobiog rafijos būdingos 
ištraukos. Įdėta daug jo 
straipsnių įvairiais klausi
mais.

Daug kas rėkia m a v o s i 
Basanavičiaus gerbėjais, o 
tik Tarybų valdžios metais 
įvertinta jo veikla ir nuo
pelnai.

“Gražią dainelių 
daug girdėjau...”

Šitą dainą lig šiol dainuo
ja jaunimas, ji tapo tartum 
liaudies daina. O kas jos 
autorius? Jos autorius po
etas Vincas Stonis, kurio ti
kra pavardė Kazys Žitkus. 
K. Žitkus — kunigas, dabar 
jam 77 metai. “Gimtajame 
krašte” savu laiku buvo įdė
ta jo eilėraščių, paminėtos 

išdrįso atvažiuoti į Vilnių 
krepšinio sužaisti su tautie
čiais. Dabar, girdime, jie 
užpuolė šachmatininkus, 
norėjusius pakartoti krep
šininkų žygį. O ja jai, koks 
patriotizmas!..

Mes visai nepuolame tų 
žmonių, kurie iš Lietuvos 
nuvyksta į Ameriką pas gi
mines ir ten pagyvena mė
nesį kitą. Jie grįžta atga
lios ir vėl dirba savo darbą. 
Bet ko iš jų neprisiklausysi! 
Girdi, “dipukai” pirmiausia 
klausią, ar atvykęs moka 
lietuviškai kalbėti, ar raga
vęs sviesto ir t. t. Jie pir
miausia giriasi savo turtais, 
blizgesiu.

Blaiviau galvojantieji
Negalima sakyti, ir mes 

tuo netikime, kad visi “di
pukai” taip galvoja. Pasi
taiko ne vienas, nepritariąs 
gimtojo krašto juodinto
jams. Tokių sutinka mūsiš
kiai, apsilankę Amerikoje. 
Tokių pasitaiko ir pas mus 
atvykusių paviešėti. Tie jie 
visados prašo neminėti jų 
pavardžių. O tai tau laisvu- 
žė!

—■ Mes, emigracijoje atsi
dūrę, esame medžio šaka. 
Medžio kamienas ir šak
nys— jūs, čia, gimtojoje že
mėje gyvenantieji, — kal
bėjo vienas mokslininkas 
susitikime su rašytojais 
(kad jam nepake n k č i a u, 
pavardės neminėsiu). — Ša
ka, jeigu ji nesimaitins sy
vais, kurių gauna kamienas 
per šaknis, nudžius. Todėl 
mums būtini ryšiai su gim
tuoju kraštu... , '

Nieko negalima pridėti. 
Teisingai pasakyta! Tokių 
skaičius didėja, ypač įdomu, 
kad panašių balsų, girdėti iš 
kūrybiškojo išeivijos jau
nimo. Nedaug laiko praeis, 
kai generolai liks be armi
jos. Išmislus, prasimany
mus visados nugali gyveni
mo tikrovė, realybė.

Daug linkėjimų visiems 
laisv i e č i a m s ! Malonu ir 
dižugu skaityti “senosios 
gvardijos” straipsnius jūsų 
laikraščio skiltyse.

Julius Būtėnas 
Palanga, 1970.VI.17

Draugija skęstantiems 
gelbėti

VILNIUS. — Įvyko stei
giamas! s Lietuvos TSR 
skęstančiųjų gelbėjimo 
d raugi j o s suvažiavimas. I 
Respublikos įmonių ir orga
nizacijų atstovai išrinko 
naujos draugijos komitetą 
ir prezidiumą, taip pat re
vizijos komisiją. Prezidiu
mo pirmininku išrinktas 
Vytautas Bražiulis.

Atvirukų paroda
KAUNAS. — Perkūno na

muose atidaryta filokarti- 
jos paroda. Ji skirta pir
mojo iliustruoto atviruko 
išleidimo Lietuvoje šimtme
čiui. Parodoje—apie tūks
tantį eksponatų.

_  •_

Liaudies buities muziejai
VILNIUS. Liaudies buities 

muziejaus bendr a d a r b i a i 
sugrįžo iš pirmosios šių me
tų mokslinės ekspedicijos. 
Dūkijoje jie surinko dau
giau kaip 150 eksponatų: 
senų darbo įrankių, namų 
apyvokos daiktų, audinių, 
liaudies meistrų darbų, daug 
nuotraukų, piešinių.

Šiemet muziejus surengs 
astuonias ilgalaikes moks
lines ekspedicijas: į vidurio 
Aukštaitijos, vakarų ‘Žemai
tijos, Suvalkijos kaimus ir 
miestelius.

Iš

Iš Cliicagos į Pliiladelphią
negali, 3 sykius į savaitę va
žiuoja imti terapijos. Lin
kiu Bronei pasveikti kuo 
greičiausiai.

Tris dienas praleidau Phi- 
ladelphijoj. Ketvirtadienį 
važiavau pas sūnų Norfolk, 
Va. Vėl visa diena kelionės. 
Pasimačiau ir atsisveikinau, 
nes liepos mėnesį rengiausi 
aplankyti Lietuvą.

Rodos, viskas buvo sma
gu, kelionė sėkminga. Ir 
abu su Vincu rengėmės va
žiuoti pas jo dukrą pietau
ti. Aš nuėjau persirengti, 
o jis nuėjo į redakciją pa
dirbėti.
\ Ateinu į kambarį, randu 
jį ant kanapos parpuolusį 
skausmuose. Sako: 
bėk,Mabai skauda krūtinę. 
Ir be*sakymo matau, 
labai kenčia. Daktaras 
stogauja, kur kreiptis, 
kia greitos pagalbos.

Nuvežiau į ligoninę be 
daktaro. Visa litanija: 
koks šeimos daktaras, kas 
liepė vežti į ligoninę, vietoje 
tuoj duoti ligoniui pagalbą.

Pagaliau suteikė pagalbą, 
ligoniui palengvėjo jo 
skausmai.

Už poros dienų jautėsi ge
rai. Ir jau manėm, kad pa
ilsės iki savaitės pabaigos 
ir grįš namo. Bet per tas 
likusias dienas gavo 4 ata
kas ir vis naktimis. Šios 
buvo pavojingos, ir dar ke
letas menkesnių. . ,4..

Nuo dabar daktarai, už-

liūdnai pasibaigusios 
keliones

Birželio 13 d. 6 vai. vaka
re paėmiau busą į Philadel
phia, Pa.

.Sekmadienį, birželio 14 d., 
2 vai. po pietų, buvau pas 
A. Merkį.

Ten buVo didelė graži su
eiga, visi mano draugai ir 
pažįstami. Linksma ir ma
lonu juos visus matyti. Bu
vo ir “Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba su žmona 
Use.

Šį pokylį surengė ilgų me
tų veikėja Elzbieta Mulo- 
kaitė jos gimtadienio proga. 
Tai puikus pavyzdys ir ki
tiems. ' Tokie parengimai 
vyksta Chicago je. Labai 
gerai, kad ir kitur taip da
roma. Sudainovom Elzbie
tai “Ilgiausių metų.”

Po pasikalbėjimo gavau 
dienraščiui “Vilniai” aukų.

Zambusevičiai, Reading, 
Pa.„ pasimokė jo už prenu
meratą $10 ir paaukojo $20, 
viso $30.

Elzbieta Lietuvaitė, Phi- 
la., Pa., $100.

Antanas Adomaitis, Phi- 
la, Pa., $2. Nelė Griciūnie- 
nė, Phila., Pa., $5.

Viso “Vilniai” paramos 
parvežiau $137.

Aplankiau Bronę ir An
teną Ramanauskus. Labai 
gaila, kad Bronę ištiko to- 
kįa nelaimė. Būdama dak
taro kabinete, lipo nuo eg-j
zamino stalo, suolelis virto i draudė pašaliniams jį lan- 
ir ji sykiu ir susilaužė ran- kyti.^ Gali lankyti tik jo šei- 
ką. Nors ranka iš gipso jau mos nariai.
išimta, bet vartoti jos dar.

“Gel-

kad 
ato- 
rei-

Žinau, kad Vincas yra vi

WORCESTER, MASS.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Sekmadienį

OLYMPIA PARKE - PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO 
QUINSIGAMOND AVE. SHREWSBURY, MASS.

epos-Jnly!2 dieną

i Jį

lai 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

SO.

Laisvės Choras, vadove Wilma Hollis

sų gerbiamas ir mylimas ir 
turi daug draugų, bet gaila, 
daktaras nori išbandyti, kas 
jam kenkia. Atleiskite. Tas 
viskas daroma jo sveikatos 
gerovei.

Mes visi žinom, kaip jis 
mums brangus ir reikalin
gas.

Ligoninės adresas— 
Evangelical Hospital 
5421 So. Morgan St. 
Chicago, Ill. 60609 
Ačiū visiems draugams 

už aukas “Vilniai” ir visą 
kitą draugiškumą.

Liūdnai baigėsi visa ma
no kelionė.

J. Andruliene

IŠ LIETUVOS
. K ' '

Penktasis Tarybų Lietuvos 
rašytojų suvažiavimas

VILNIUS. — Gegužės 27- 
28 dienomis įvyko penktasis 
Tarybų Lietuvos rašytojų 
suvažiavimas. Ataskai t i n į 
pranešimą padarė Lietuvos 
Rašytojų sąjungos valdybos 
prezidiumo pirmininkas, Le
nininės premijos laureatas 
Eduardas Mieželaitis. Pra
nešėjas apžvelgė per ketve
rius metus, praėjusius nuo 
ketvirtojo suvažiavimo, at
liktus darbus, sukurtus nau
jus kūrinius, išleistas nau
jas knygas. Į rašytojų są
jungą buvo priimti 27 nau
ji žmonės. Dabar Lietuvos 
rašytojų sąjungoje yra 124 
nariai.

SuvažiavimasHšrinko nau
ją sąjungos valdybą ir re
vizijos komisiją.-Pirmajame 
valdybos posėdyje Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos val

dybos pirmininku išrinktas 
A. Bieliauskas, valdybos 
pirmininko pavaduotoju — 
A. Maldonis, valdybos se
kretorius — A. Pocius ir 
J. Požėra.

Dvigubai daugiau
PLUNGĖ. — Rajono “So

cialistinio kelio” kolūkis šie
met yra įsipareigojęs hek
tarui arimų užauginti pen
kis bekonus. Per pirmuo
sius keturis šių metų mėne
sius 100 hektarų naudmenų 
kolūkyje pagaminta po 62 
centnerius mėsos — dvigu
bai daugiau negu pernai 
per tokį pat laiką.

Kolūkio pirmjninkas 
stato “Žaldokynę”

UKMERGĖ. — Rajono La- 
beikių kolūkio pirmininkas 
J. Kazokevičius ne vien pa
sirūpino pastatyti naujus 
kultūros namus. Pirmąją 
premjerą naujuosiuose kul
tūros namuose — B. Dau-i 
guviečio “Žaldokynę” — pa
rodė J. Kazokevičiaus vado
vaujami kolūkio scenos me-^ 
gėjai.

Įkurtas prieš 50 metų
KAUNAS. — Iškilmingai 

pažymint Zoologijos muzie
jaus 50-metį, kalbėjo akade
mikas Tadas I v,a n a u s k a s 
(jau miręsLdfuris prieš pu
sę šimtmečio ir įkūrė šį 
muziejų. Dabar muziejaus 
ekspozicijoje daugiau kaip 
penki tūkstančiai ekspona
tų. Vien pernai jų pažiūrė
ti atėjo beveik 70 tūkstan
čių žmonių.

n
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Boston, Mass.
Birželio mėnuo yra gra

žiausias ir tinkamiausias 
piknikų rengimui, nes dar 
mažai galima pajūryje arba 

4f>rie ežero gulėti, nes vis 
dar nebūna karščių, o ypa
tingai šiais metais pas mus 
dar iki šiol visai šalta buvo. 
Tačiau mūsų tradicinis ir 
svarbiausias piknikas šią 
vasarą įvyks liepos 12-ą d. 
Gal ir nebus peršiltas oras 
šiam “Laisvės” naudai ren
giamam piknikui. Kad tik 
nelytų. Bostoniškiai turi 
autobusą nusisamdę. Kelio
nė į Olympia parką ir at
gal tik $3 asmeniui. Busas 
išeis 12-ą vai. nuo 318 W. 
Broadway, South Bostone. 
Norintieji važiuoti būkite 
laiku, nes į Worcesterj nu
važiuoti ima gerą valandą.

Manau, kad turėsime sve
čių ir iš tolimesnių lietuviš
kų kolonijų: iš Hartfordo ir 
New Yorko. Tai kurie dar 
turime jėgų, stenkimės šį

* sekmadienį praleisti gražia-
* me Olympia parke. Wor- 

cesteriečiai sako: jeigu ne
padarysime šio pikniko sėk
mingu, tai rudeninio spau
dos pikniko neturėsime, nes 
jie irgi mažai jėgų beturi, 
nori, kad ir kitų miestų su
važiavę prisidėtų, biskį pa
dirbėtų.

Pasimatysime graž i a m e 
Olimpijos parke.

A. K—a

mingas turėdamas gražią 
šeimą: žmoną, dvi dukreles 
ir anūkus.

Nuo savęs linkiu Vikto
rui ir jo šeimai laimingų ir 
ilgiausių metų.

Grandma

Worcester, Mass.
Spaudos piknikas čia pat. 

LLD 11 kuopa rūpinasi, kad 
jis būtų pasekmingas. Šio
mis dienomis kuopos komi
tetas turėjo susirinkimą ir 
apkalbėjo pikniko reikalus. 
Taipgi apkalbėtas ir rudeni
nis piknikas. Ar bus gali
ma jį įvykinti? Tas pri
klauso nuo šio pikniko, kiek 
kolonijos prisidės prie jo ir 
kiek prižadės darbininkų ki
tam spaudos piknikui. Pa
vasariniame apskrities su
važiavime visi skundėsi, kad 
jau pasenę ir jau negali nė 
vienos dienos metuose pa
dirbėti spaudai. Mes mano
me, kad jeigu kiekviena ko
lonija prisidėtų bent su po
ra darbininkų, tai žymiai 
pagelbėtų worcesterieciams, 
ir antras piknikas galėtų 
būti pravestas be jokių sun
kumu, c.

Pereitą pavasarį buvo su
grįžusi mūsų nenuilstanti 
kuopos dar b u o t o j a Hele
na Šarkiūnienė. Ji sve
čiavosi pas savo dukterį ir 
sūnų. Jai besisvečiuojant 
per penkias savaites, su jos 
pagalba buvo surengti pen- 
keri pietūs — trys parko 
naudai ir dveji LLD 11-tos 
kuopos naudai. Tas padarė 
kuopos turtą turtingesnių 
55 doleriais. Lauksime He- 
lenutės sugrįžtant; Gal ir 
vėl ką nors surengsime kuo
pos naudai.

• • ** •
Worcesterio miestas su 

175 tūkstančiais gyventojų 
negali visakame susilyginti 
su didmiesčiais. Bet prasi
žengimais — vagys temis, 
žudynėmis ir narkotikais— 
neatsilieka nuo kitų miestų. 
Kas savaitė papildoma dau
giau kaip šimtas vagysčių. 
Ypač savaitės pabaigoje, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
kuomet daug bizniškų įstai
gų užsidaro, tai vagiliams 
šienapiūtė. Per šias dvi 
naktis atliekama 35 ir dau
giau vagysčių.

Namuose irgi nesaugu. 
Namų savininkai savaitga
lyje kur nors išvažiuoja. 
Parvažiavę randa namus 
tuščius. Vagiliai ką tik ga
lėdami išneša ir greitai iš
keičia į narkotikus.

Turtingesniais apgyvento
je miesto dalyje daugiausia 
vagysčių žtliekama. Todėl 
gyventojai susiorganiza v o, 
moka po $2.50 savaitėje ir 
samdo slaptus sargus, kurie 
jų rajoną patruliuoja.

Daugelis Worcesterio pa

Montreal, Canada
Apie daug mūsų judėjime 

draugų galima pasisakyti, 
parašyti. Bet man norisi šį 
kartą tarti žodį kitą apie 
Veroniką ir Viktorą Zavi- 
šius.

Apie šiuos draugus daug 
ką galima parašyti. J^ada 
su jais sueini, klausant jų 
kalbos, nenoroms norisi nu

lenkti galvą prieš juos ir 
tisais širdies jausmais pa
gerbti jų darbus.

Viktoras kilęs iš Pane
munėlio, Kavolių kaimo. Jis 
baigė atitarnauti Rusų ka
riuomenėje. Užėjus Pirmam 
pasauliniam karui, jis ir vėl 
turėjo stoti į kariuomenę.

Augdamas Viktoras nuo 
mažens tarnavo pas ūkinin
kus. Net šiurpu klausytis 
kiek jam teko išgyventi. Ka
ro laiku šaltam vandenyje 
kopose turėjo išgulėti po ke
lias dienas, teko būti alka
nam, buvo sužeistas... Pa
sibaigus karui, vėl ūkinin
kas laukė nusisamdyti išti
kimą darbininką, bet Vikto
ras ieškojo geresnio duonos 
kąsnio ir atvažiavo į Kana
dą.

Zavišius pirmas stojo į 
t darbo organizacijų gretas, 

iis sako buvo devintas ei
lėje įstoti į Lietuvių Lite
ratūros Draugiją Kanadoje. 
Nuo 1926 metų jis skaito 
(prenumeruoja) “Laisvę” ir 
kitus pažangius laikraščius. 
Jis taipgi, visus progresy
vių laikraščius remia pagal 
savo išgalę. Jis tykus žmo
gus, be jokių pasigyrimų, 
niekuomet nei minutei nesu
svyravo progresyviame ju
dėjime. Anais laikais, ka
da vargingai mes gyveno
me, susirinkdavome drėg
nose, šaltose salėse, Vik
toras visuomet stovėdavo 
prie drabužių, už durų, kur 
dar šalčiau ir drėgniau bu
vo.

Taigi, mielas drauge Vik- 
torai, vargingas buvo gyve

nimas, bet dabar į senatvę 
gali džiaugtis, kad dirbai 

# naudingą žmonijai darbą. 
Visi Montrealio lietuviai 
lenkia galvas Tau. Esi lai-

LFŪDNI PRISIMINIMAI

Anna Schlavis
Antroji žmona, mirė liepos 11, 1968 m.

Mary Schlavis
Pirmoji žmona, mirė lapkričio 11, 1943 m.

4*
Peter E. Schlavis

Mylimas sūnus, mirė gruodžio 30, 1964 m. 
efc

Mano trys mylimi žmonės — liūdžiu jų.
Amžina ramybė jiems!

George Schlaves, 
Brooklyn, N, Y;

žangiečių paliesti ligų. Šio
mis dienomis grįžo iš ligo
ninės, ten praleidus tris sa
vaites, Lucy Ausie j us. Da
bar gydosi namie, prižiūri
ma dukters, kuri yra slau
gė.

V. Žitkus, LDD kuopos 
sekretorius, jau tris kartus 
buvo ligoninėje. Gydytojai 
ėmė tris nuotraukas, ligą 
tirdami.

M. Shipman, gera pažan- 
gietė, be kurios pagalbos nė 
viename parengime neapsi
einama, irgi serga.

Ona Dudonienė, gera lais- 
vietė, taipgi sirginėja. Svei
ka būdama visuomet dirbo 
mūsų parengimuose.

Linkiu jums visiems grei
tai pasveikti ir vėLjstoti į 
darbą bendrai si^TS^mis.

“Laisvės” Jubiliejiniam 
Albumui jau pradedu gauti 
sveikinimų su aukomis. Jū
sų vardai ir aukos tilps Al
bume, ir visi gausite po Al
bumą. Man sunku jus visus 
matyti, bet jūs visi galite 
mane matyti sekmadieniais 
Olympia Parke. Galėsime 
jūsų sveikinimą parašyti 
pagal jūsų norą.

Jaskevičius

Detroit, Mich.
Birželio 21 d. įvyko spau

dos piknikas Terzų sodybo
je, kurį surengė vietinės 
LLD ir LDS kuopos ir Mo
terų Progresyvių Organiza
cija.

Geroji gamta nuskriau
dė mūsų organizacijas — 
lijo visą rytą. Komisija 
buvo nusigandusi, bet vis- 
tiek nusitarėm laikyti pikni
ką.

Praėjus valandai laiko, 
svečiai pradėjo rinktis ir 
prasidėjo draugiški . pasi
kalbėjimai. Išvažiavimas pa
sidarė smagus, linksmas ir 
malonus. Tie, kurie supran
ta darbininkiškų organiza
cijų reikalus ir veiklą, nenu
sigando lietaus^ atvažiavo 
paremti spaudą ir pagerbti 
organizacijas. .Valandai 
prabėgus ir saulutė pasiro
dė, tas pralinksmino daly
vius ir komisiją.

Programos net u r ė j o m e 
bet ėjo draugiški pasikal
bėjimai ir juokavimai. Gas- 
padinės pradėjo triukšmau
ti su indais ir tuoj pasirodė 
valgiai ant stalų: vištų, 
maltų steikų ir visokių pri- 
dėčkų — skanių, saldžių ir 
rūkščių. Gaspadinės sukpsi 
kaip verpetai: Latomskienė, 
Daukienė, Nausėdienė, Doč- 
kienė, Radzevičienė. Prie 
tikietų: Varnackienė, Juš
kienė. Prie gėrimų: Ulins- 
kas. Mažesnius darbus atli
ko Latomskas, Nausėda, 
Nakas.

Valgių buvo prigaminta 
perdaug, tai likučius drau

gai ir draugės pirko ir ve
žėsi į namus ir išėjo viskas 
labai gerai. Kai kurios mo
terys aukavo keiksų ir ki
tokių dalykėlių.

Daug pagarbos žodžių 
tenka mūsų draugams ir 
draugėms, kurie aukojo ką 
nors bei su darbu prisidėjo, 
o labiausiai reikia tarti ačiū 
draugams Terzams už su
teikimą jųjų sodybos.

Finansiniai išėjome ne
prastai. Išlaidas apmokė
jus, pelno liko $126, aukų 
gavome $24, tai viso liko 
$150, kurie buvo paskirti 
sekamai: “Laisvei” ir “Vil
niai” po $60, o “Liaudies 
Balsui” $30. v

Aukornis. prisidėjo sekami 
draugai:

E. Ješkys ............  $5.00
F. Nakas ?.•...........  4.00
G. Nausėda ....... 3.00
A. Daukus............. 3.00
G. K. Latomskai ... 2.00
B. Klimas....... .  2.00
M. Tvaskienė ......... 2.00
J. Saulėnas ............. 2.00
J. Palukaitis •......  1.00

F. Nakas
Už Bendrą Komisiją

St. Petersburg, Fla.
Linksmos išleistuvės

Šiais metais Lietuvoje lie
pos mėn. įvyksta Dainų 
Šventė. Šio miesto LLD 
kuopos propanavimu birže
lio 27 d. buvo suruoštos Dai
nos mylėtojų choro moky
tojai A. Pakalniškienei iš
leistuvės į Tarybų Lietuvą, 
kad ir ji su kitais meno mė
gėjais galėtų pasidžiaugti 
Vilniuje busimoj šventėj. 
Jai bus ’ pirmas užkėlimas 
kojų ant Nemuno krašto 
žemės.

Vasaros karščiai, dalis 
žmonių jau iškeliavę į šiau
rę, kur yra gyvenę, tačiau 
linksmos publikos gausiai 
susirinko paspausti Adelei 
ranką, palinkėti linksmos 
jai kelionės. Sveikino ją 
kai kurie su dovanėlėmis, 
kad ji parvežtų daug nau
jienų, ką tik jos žvali akis 
įdomaus pastebės. Aišku, ji 
labiausiai domėsis meno ei
ga, parsiveš daugiau žinoji
mo apie choro mokymą ir 
t. t.

Kaip paprastai, papieta
vus pravesta trumpa pro
grama. Trumpai pakalbėjo 
kuopos pirmininkė P. Blaš- 
kienė ir sekr. A. Aleknienė,' 
abidvi padrasindamos Ade
lę sėkmingai pasiekti savo 
tikslą. Užbaigoje Dainos 
mylėtojai, vad. Adelės Pa
kalniškienės, padainavo ke
letą dainelių apie Lietuvą. 
Visos išėjo harmoningai, 
gražiai. Dabar dainininkai 
neturės pamokų gal iki vė
lyvam rudeniui. Beje, P. 
Pučkorius ir J. Stančikas 
irgi vyksta į Lietuvą. Jie 
taip pat tarė po keletą žo
džių.

Pas mus menkai spaudoje
žymime pramogose dirban
čius. Pereitoje korespon
dencijoje buvo prisiminta 
sunkius darbus atliekan-
čios šeimininkės. Dabar kalus savo susirinkimuose.

UŽUOJAUTA

Veronika Valušiene
mirė birželio 12 d., 1970 m.

Palaidota Lyduokių parapijos kapinėse 
Lietuvoje.

Liūdesyje liko sūnus ir anūkai; taipgi du broliai 
(Bačiai) Lietuvoje ir brolis Pranas Bačius 

Amerikoje,
Giliausia užuojauta likusiems giminėms.

Brooklyn, N. Y. Pranas Bačius

apie lengvesnius darbus, 
štai jie: Prie bilietėlių Eva 
Valley, prie bufeto J. Gen- 
drėnienė, prie kavos A. 
Stukienė ir A. Aleknienė, 
prie stalų aptarnavimo M. 
Klishius, T. Sholūnienė, 
M. Millerienė ir J. White. 
Didesnį darbą atlieka J. 
Blaškis, A. Raškauskas, pa
deda stalus sutvarkyti, mu
zika rūpinasi J. Greblikas, 
o gal kas ir daugiau gelbs
ti, visų nei sužinoti nebe
galima.

Ligos paliesti šie kuo
pos nariai: J. Juknis po 
operacijos iš lengvo eina 
į gerąją pusę; Ted Švedas, 
operuotas, gerėja; A. Jure
vičienės širdies nusilpnėji
mas nugalėtas; A. Kelly po 
mašinų avarijos progre
suoja; Rožė Samulionienė 
buvo pagerėjusi, bet ją vėl 
liga labiau suspaudė.

Kadangi dainų pamokų 
nebus, tai W. ir K. Kelley 
išvyko į Massachusetts vals
tiją, Adolfas Fercikas — į 
Connecticut valstiją. G. 
Gendrėnas buvo išvykęs į 
Kanadą pasidairyti ir su 
broliu pasimatyti. Grįžda
mas dar kai kur sustojo. 
Dabar jau namie.

Svečias iš Kauno, Povilas 
Skleris, dar vis Floridoje 
pasilaiko prie brolio. Jis 
sakė norįs daug kur pava
žiuoti, bet nežinąs kur pir
miausia būtų įdomiausia.

Vikutis

Įvairios Žinios
Philadelphia, Pa. — Dvie

jų aukštų name kilus gais
rui 5 vaikai sudegė. t

Newark, N. J. —■ Apart- 
mente ištikusiame gaisre 
žuvo 5 vaikai ir du suaugę, 
14 žmonių baisiai apdegė. 
Gaisragesiai teigia, kad kas 
nors kerosimi padegė namą.

Tripolis. — Libijos valdžia 
paskelbė, kad ji nacionali
zuoja svetimšalių kompani
jų aliejų. Policija užėmė 
aliejaus šaltinius.

Toronto. — Kanados lėk
tuvui čia sudužus 108 žmo
nės žuvo.

Streikuoja Izraelio 
slaugės

Tel Avivas. — 11,000 Iz
raeli o slaugių paskelbė 
streiką. Jos reikalauja pa
kelti algas 15 proc. Val
džia atsisako patenkinti jų 
reikalavimus.

Šiuo metu vidutinė Izra
elio slaugių alga — $160 į 
mėnesį.

Detroitas. — Michi g an o 
valstija smarkiai paliesta 
nedarbo, kuris čia siekia 8 
proc. visos darbo jėgos. Pus
antro milijono automobilių 
tebėra neparduotų.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisves” rei-

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. Bocrsema or write: FOREIGN CARS OF
ROCKLAND, Route 59, West Nyack, N. Y. (49-52)

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)

REAL ESTATE
GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 

yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modern kitchen, 2 
living rooms, natural gas heat, cop
per plumbing, 1 acre. $35,000. 2 bed
room year round hillside house, 300 
ft. from lake. Oil HA heat, large new 
kitchen, enclosed porch, w/w car
peting, $21,000. CHRISTMAN, Re
altor, Greenwood Lake, N. Y. 914- 
GR 7-8708. (51-60)

PRANEŠIMAI
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 11 dieną, ant
rą valandą po pietų, 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-Haverhill, 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.

Rengimo komitetas
(50-51)

Paveiksluoti telefonai
Pittsburgh, Pa. — Bell 

Telephone sistema jau pra
dėjo gaminti naujausius te
lefonus, kurie perduoda 
kartu su balsu ir paveikslą, 
kaip televizijoje.

Čia toks telefonas buvo 
išbandytas. Miesto majoras 
pasikalbėjo su kompanijos 
pareigūnu vienas kitą ma
tydami per nedidelį penkių 
colių ekraną.

Tik per vienerius metus
TAURAGĖ.-Per pirmuo

sius meninių pasirodymų 
metus Tauragės kerami
kos gamyklos estradinis an
samblis suruošė 83 koncer
tus, kuriuos žiūrėjo daugiau 
kaip 33 tūkstančiai žmonių. 
Ansambliečiai konce r t a v o 
ūkiuose, įmonėse, 14-je ra
jono centrų, Kaune, Vilniu
je. Solistė B. Levickaitė iš
kopė į trečiąjį respublikinio 
“Vilniaus bokštų” konkur
so turą, R. Nagys — Žemai
tijos zonos estradinių an
samblių ir atlikėjų konkur
so laureatas.

JERSEY PRINTING 
And Office Supply 

238 Penna Ave., Paterson. 
777-5900.

Wishes you and yours a Safe 
and Sane Fourth.

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 
Orangp, 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)

MECHANIC. General warehouse 
maintenance and light mechanical 
duties on fork lift trucks and ware
house equipment. 40 hr. wk., good 
starting salary, attractive perman
ent position for dependable con
scientious man. Call Harrison, N. J., 
201-484-8810. Between 10 AM and 
2 PM. (51-53)

INDUSTRIAL SPRAY PAINTER.
Must be experienced in finishing 
metal parts and familiar with fac
tory operations. 40 hour week. Top 
wages. Fringe benefits. For appoint
ment call: 315-475-1315, Syracuse.

(51-54)

GIRL FRIDAY wanted. For in
teresting position in office of nat
ional trailer leasing company. Sala
ry open for interview. Call Mr. Ro
binson at 201-656-5000, North Ber
gen, N. J. (51-60)

PAINTERS
Structural Steel. Top wages. Union 

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

| (49-51)
I
I

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 PI., 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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How much does it cost?
Dear Editor,

I found this article in 
“Variety,” the show busi
ness newspaper. I thought 
you might get an interest
ing article out of it. It was 
on the front page of the 
June 10th issue. The article 
does give a little insight in
to how they get these art
ists around tL^e world.

A. W. Baltrušaitis 
Brooklyn, N. Y.

AND THIS IS THE 
ARTICLE

Soviet Exported Artists 
to Cost 30-to-40%

More
The Soviets have decided 

to raise the pricetags of 
their most saleable product 
in the world market, music. 
Gosconcert (Moscow’s Cul
tural Department booking 
o.ffice) has sent word to S. 
Hurok in New York, Victor 
Hochhauser in London, and 
Fernand Lumbrosso in Pa-

ris (among others, presum
ably), that fees for all its 
artists will be raised from 
30 to 40%, as of now. In
volved are such as S. Richt
er, David Oistrakh, Emil 
Gilels, S. Rostropovich, L. 
Kogan and others.

For the time being no 
raise is being talked 
about for big ensembles, 
such as the Bolshoi, the Ki
rov Ballet, the Moscow Sym
phony, etc., presumably be
cause they are already at 
top levels.

Typical cases are Richter 
and Oistrakh, each of whom 
is labeled with an (approx) 
$2,500 per concert tag in 
Europe. Hereafter their 
fees go up to (approx) $4,- 
000 per concert in the U. S., 
and Gosconcert has not de
cided on their new prices 
here, probably in the $5,000- 
$6,000 range. To these sums 
the Hurok office in New 
York, the Hochhauser bu
reau in London, etc.,. must 
add their expenses, publi
city, transportation, etc.

Ačiū, ačiū! Sutiktuves žymiu turistij

Lets Hear the Youth 
of the World

Recently I saw an appeal 
in the New 
asking for financial help for 
the Youth Assembly which 
will take place in New 
York this summer. It tells 
how important it is for the 
young people all over the 
world to get together, learn 
to work together, respect 
each other, aud thus bring 
those nations closer toge
ther. Laqk.of funds threat
ens to make this impossible. 
. People who are ..against 
progress, for ware and 
against, .cooperation be
tween nations have been 
against- this. Assembly. 
There is. enough money for 
killing people and destroy
ing other lands, .but not for 
the Youth. Assembly. But 
they couldn’t stop other 
people from helping. Con
tributions started to come 
in. The producer of the 
famous play “HAIR” do
nated a big sum of money. 
And there have been others.

When I saw the appeal 
in the Times asking for a 
dollar or more, I sent my 
dollars on the way. A dollar 
is not much to give for 
something you believe in. 
And I know that there are 
.thousands or millions of 
people who felt the same 
way. j!

This is the answer I got 
for my little contribution:
Dear Mrs. Bimba,

Thank you for your con- 
tribution to the World 
Youth Assembly. The pub
lic response to the Secreta
ry-General’s. appeals for fi
nancial support of this 
meeting of '.young people 
from all over the world has 
been most encouraging. 
Every contribution, howev
er large or small, is appre
ciated and I am glad to say 
that a substantial propor
tion of the required funds 
has now been received. The 
Secretary - General has ac
cordingly decided to pro
ceed. with the plans to 
hold the Assembly within 
the scope originally planned.

Sincerely yours,
Victor M. Mills 
Executive Officer 
World Youth Assembly 

Use

Spectacular Soviet 
Dancers

ork Times
The spectacular Moiseyev 

dance group which has 
electrified the world opened 
at Metropolitan Opera 
Tuesday, July 7 and will be 
there for 3 weeks.

When Mr. Moiseyev start
ed the group in 1937 as an 
outgrowth of a nationwide 
folk festival, he put toge
ther a company composed 
of the country’s best ama
teur folk dancers and dan- 
cersj .with classic ballet 
trąiping.

The result was what 
Americans'are seeing for 
the fourth time since 1958— 
a spectacularly theatr i c a 1 
and professional dance 
company that captured the 
spirit of a multiną t i o n a 1 
folk heritage but did not 
simply reproduce it. It is 
the company’s professional
ism that Mr. Moiseyev 
stresses today.

LIGONINĖJ
Liepos 4 dieną buvo 

veštas į ligoninę woodhave- 
nietis Petras Kapiskas. Jis 
jau keletą metų nesveikuo- 
ja, bet šį sykį daktaras pa
tarė, kad reikia jam prie
žiūros ligoninėje.

■ Petras randasi Long Is
land Jewish Hospital, New 
Hyde Park (gale City Li
ne), N. Y. Lankymo valan
dos nuo 11 v. ryto iki 3 v. 
dieną, kasdien. Kambarys 
951.

Šią žinią telefonu pranešė 
Petro žmona Nellie, kuri 
pati silpna sveikatoje. Lin
kime Petrui sustiprėti svei
katoje, taipgi ir Nellei.

nu-

i Mano verstinos “vakaci- 
jos” gal būt baigsis su lie
pos 9 d., nes turėsiu tą die
ną pas daktarą-chirurgą 
“check-up”. Tiesa dar ne
sijaučiu pilnai pasveikęs.

Nu, bet ir už tiek turiu 
padėkoti daktaram — I. 
Skeiviui ir chirurgui S. 
Ginsbergui, ligoninės pa
tarnautojams, kurie pala
toje nuoširdžiai pildė dak
taro įsakymus.

Taipgi dėkoju kaimynams 
B. ir N. Skublickams, kurie 
pirmieji man patarnavo, 
nuveždami į ligoninę, be to, 
dar du kartu ar daugiau 
atsiveždavo manąją Juliukę 
lankyti mane kartu, o po 
20-ties dienų vėl atvyko 
parsivešti, t. y. parvežti na
mo.

Dėkoju ir kitiems priete- 
liarns, lankytojams: J. Gry
bui, V. Bunkui, W. Misiū
nui, A. ir I. Bimbams ir F. 
ir V. Budrioniams. Turėčiau 
sakyti, kad lankytojų nei 
nesitikėjau, net parašiau, 
kad nelankytų, nes ligoninę 
pasiekti be automobilio ne
lengva į Far Rockaway. 
Nuoširdžiai dėkoju tiems, 
kurie telefonu linkėjo svei
katos, o taipgi tiems drau
gams ir draugėms, kurie 
prisiuntė gražiausių, įdo
miausių kortų — atviručių 
net ir su visokiausiais “pri- 
klodais”, su “12 prisaky
mų”. Tikiu, ligoniui atvi
rutę gauti palatoje didelis 
malonumas. Čia ją perskai
tai bent kelioka. kartų, dar 
ir duoti pasižiūrėti palatos 
ko-partneriui. Ligoniui si> 
teikia didelį draugišką jau
smą iš pavienio ar grupės 
siuntėjų.

Iš.toliausių vietovių atvi- 
rukes gavau: Vancouver, 
B. C., Elk Point, Alta., Ed
monton, Alta, Toronto, Ont. 
Kanada; Ft. Lauderdale, 

I Miami, St. Petersburg, 
Fla.; Chicago, Ill., Water
bury, Hartford, Bridgeport, 
Conn.; Newark, Livingston, 
N. J. Žinoma, daugiausia 
vietinių draugų ir draugių 
newyorkieciu. Norėčia jums 
visiems kuo nors atsidėkoti, 
atsilyginti. O dar bent dar 
kartą: ačiū, ačiū!

Taipgi, dėkoiu “Laisvės” 
kolektyvui už du kart užuo
jautą, bei patalpinimą ligo
niškų mano “raportažų”.

Su Jumis,
J. Lazauskas

iš Lietuvos

Nuotraukoje: Janina Nar
kevičiūtė, Kauno miesto 
Vykd. K-to pirmininko pa
vaduotoja, su B. ir V. Ker- 
šuliais draugiškame susiti
kime. Pas Keršulius viešnia 
atvyko iš jai pagerbti su
rengto parengimo, įvykusio 
“Laisvės” patalpose. Paren
gimą (kuriame dalyvavo ir 
kiti tarybinės turistų gru
pės nariai) surengė N. Y. 
Lietuvių Moterų Klubas. Jo 
valdybos sekretorė yra B. 
Keršulienė.

Keršulių sode nuotaikin
gai. pabendrauta iki sutemų 
su kauniete viešnia, kuri po 
trijų savaičių viešnagės, 
JAV, kartu su kitais gru
pės nariais, jau buvo besi
rengianti sugrįžti į Tėvynę.

Viešnia nuoširdžiai svei
kino visus susirinkusius. 
Padėkojusi už vaišingumą, 
Narkevičiūtė papa šakojo 
apie gyvenimą Lietuvoje, 
pabrėždama įvairiose srity
se pasiektus laimėjimus. Ji 
ypač pasidžiaugė susidariu
sia proga šios viešnagės 
metu susitikti ir paben
drauti su pažangiaisiais 
Amerikos lietuviais, kurie

iš visos širdies myli Lietuvą 
ir domisi jos gyvenimu, ją 
lanko įvairiomis progomis.

Sveikino susirinkusius inž. 
Vladas Petrovas. Jis buvo 
vienas iš turistų, keliaujan
čių kartu su Narkevičiūte.

Vakaro programą vedė 
Povilas Venta, LKS B-vės 
direktorių pirmininkas.

Užbaigimui vakaro, pa
dainuota lietuviškų dainų, 
ir daryta daug nuotraukų 
prisiminimui.

Šiame susitikime dalyva
vo visa eilė pažangių vei
kėjų, kurie su Narkevičiūte 
buvo jau iš anksčiau pažįs
tami. Lankydamiesi Kaune, 
visi jie turėjo progos pa
tirti jos vaišingumą, ji, kaip 
Kauno miesto Vykd. Kom. 
pirmininko pava d u o t o j a, 
jiems aprodydavo miestą ir 
supažindindavo su jo įžy
mybėmis.

Brangiajai viešniai visi 
palinkėjo, laimingai sugrįž
ti į ios gražųjį miestą Kau
ną ir sėkmingai ir toliau 
jame darbuotis taip - atsa
kingose pareigose.

Rep.

rų šeimininkių nebūtų ir 
vaišių. Jos turėjo dirbti net 
tris dienas, kad pagaminus 
tokius pietus, o vasaros 
karščiuose — dar blogiau 
dirbti virtuvėje. Aido cho
ras nuoširdžiai dėkoja H. 
Siaurienei ir J. Lazauskie
nei už taip didelį darbingu
mą, už visą triūsą. Prie ki
tų darbų dirbo N. Buknie
nė, I. Bimbienė, W. Keršu- 
lis, J. Grybas ir P. Venta. 
Visiems širdingas dėkui!

Aidiečai, su grupe turistų, 
išvažiavo ketvirtadienio va
karo 7 valandą iš Kennedy 
aerodromo SAS orlaiviu, o 
šeštadienį jie bus jau Vil
niuje.

Linkime jiems laimingos 
kelionės, kad viskas kuo 
puikiausiai sektųsi, kad su
grįžtų pilni įspūdžių, o mes 
įu lauksime.

H. F.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo 6 d. *

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da-^ 
tą. r

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks* 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J.

Laiškas

Palinkėkime laimingos keliones

IŠVYKO FLORIDON
Trečiadienio rytą, į St. 

Petersburg, Florida, išvyko 
mūsų visuomenininkai1 Va
lys ir Vera Bunkai. Jie ten 
vyksta pas Valio brolį ir jo 
žmoną, Frank ir Anna Bun- 
kus.

Valys ir Vera labai norė
jo vykti šį sekmadienį į 
Worcesterio pikniką, bet 
sąlygoms susidedant, nega
lės ten dalyvauti. Tad jie 
aukoja $10 “Laisvei”. Lin
kime jiems linksmai pralei
sti atostogas. — LK.

Malonus drauge Nalivai
ka, atsiprašau, kad ilgai 
ant jūsų dviejų laiškų ne
atsakiau. Negalėjau. Akys 
dubeltavojo raides. Dabar 
tik viena akia matau. Pa
dariau sutartį su daktaru 
ir ligonine ant liepos 22 d. 
Darys operaciją ant akių. 
Po to nežinau, kada galėsiu 
matyti.

Eugene irgi nesijaučia ge
rai. Nedirba jau 6 mėne
siai. Dabar daktaras liepė 
neieškoti darbo iki sveika
ta pilnai pasitaisys. Nema
tau, ką rašau. Atleiskite.

Judita Sadauskienė
Visi laisviečiai linkime 

jums, drauge, sėkmės ope
racijoje.

J. Nalivaika

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

“Laisvės” Jubiliejinės 
misijos pasitarimas šaukia
mas liepos 14 dienos popie
tę, 5 vai. Sekr.

ko-

Praėjusį sekmadienį, lie
pos 5 dieną, susirinko pilnu
tėlė Laisvės salė svečių į iš- 
leistuves-p i e t u s, kuriuose 
palinkėjome aidiečiams ir 
visiems su jais važiuojan
tiems į Lietuvą geriausios 
kloties ir laimingos kelio
nės.

Po pietų buvo trumpa 
progr a m ė 1 ė , kurią sklan
džiai pravedė choro vice
pirmininkė N. Buknienė. Ji 
padėkojo visiems už atsi
lankymą, prisiminė apie šių 
metų artėjančią Dainų 
Šventę Vilniuje, kuri su
tampa su V. Lenino jubilie
jiniais gimimo metais, ku
rioje dalyvaus ir mūsų ai- 
diečiai: Aido mokytoja M. 
Stensler, N. Ventienė, S. 
Sasna, T. Stočkienė, A. Le- 
ševičienė ir J. Grybas. 
Drauge su jais ten dalyvaus 
ir newyorkiete solistė Am. 
Jeskevičiūtė-Young. Ji pri
minė, kad grupė susidaro 
daugiausia iŠ JAV gimusių 
lietuvių, kurie domisi pa
matyti savo tėvų kraštą, ir 
pabaigoje pakvietė pakalbė
ti “Laisvės” redaktorių A. 
Bimbą, Aido choro mokyto
ją M. Stensler ir visuome
nininką aidietį P. Ventą.

Jie kalbėjo apie vis di
desnį užsienio lietuvių susi
domėjimą T. Lietuvos pa
žanga ir krašto klestėjimu, 
kad kiekvieneriais metais 
vis daugiau ir daugiau lie
tuvių aplanko savo tėvynę. 
Ypatingai labai svarbu ir 
gražu, kad užsienyje gimu
sieji lietuviai nori pamatyti 
savo tėvų gimtinę, apie ku
rią jie tiek daug girdi po-

puliariose liaudies dainose, 
kurias prie kiekvienos pro
gos dainuoja.

Reikia priminti, kad gru
pėje išvažiavo aštuoni cho
rų mokytojai, ir visi gimę ir 
užaugę Amerikoje, štai jie: 
New Yorko “Aido” mokyto
ja M. Stensler ir buvusi 
“Aido” mokytoja A. Žilins
kaitė - Anderson, Worces
ter, Mass., “Aido” mokyto
jas A. Daupša, Miami, Fla., 
“Aido” mokytoja B. Ra
moškaitė, St. Petersburgo 
“Dainos Mylėtojų” choro 
mokytoja A. Pakalniškienė, 
Philadelphia, Pa., buvusio 
“Lyros” choro mokytoja R. 
Merkytė - Behmer, Chicago, 
Ill., Roseland “Moterų cho
ro” mokytoja D. Murelienė 
ir buvusi to choro mokytoja 
E. Bogden. Su jais važiuo
ja ir keletas choristų iš 
kiekvieno choro, bet dar ne
turiu tikro ir pilno sąrašo, 
tad apie tai bus pranešta 
sekančioje laidoje.

Tai vis pakartotinai skai
tomi ir žinomi vardai mūsų 
pažangioje spaudoje, ir 
džiugu, kad dabar jie turės 
progos pamatyti pirmu kar
tu tą kraštą, apie kurį jie 
tik daug dainų sumokino 
savuose choruose.

Po kalbų, pasiklausėme ir 
dainų. A. Young dainavo 
Žilevičiaus “Švento Jono 
vakarėlyj,” miamietis St. 
Vaineikis atliko M. Petraus
ko “Jausk ir mylėk.” o pas
kiausiai visa .grupė sudai
navo Šimkaus “Tykus buvo 
vakarėlis.”

Popietė praėjo draugiškai 
ir linksmai, tačiau be ge-

Mieste pasidairius
Padegamos bombos rasta 

po penkiais policijos auto
mobiliais Cunningham Par
ke, Hollis, N. Y.

Nei viena bomba neeks- 
plodavo, tai ir žalos nepa
darė. Policija ieško, kas jas 
padėjo.

Brooklyne 16 metų jau
nuolis Bellini buvo mirtinai 
sužeistas liepos 4 d. nuo 
“firecrackerių” spro g i m o. 
Nuvežtas ligoninėn pripa
žintas miręs.

Tą dieną nuo sprogdinęji- 
mu nemažai buvo susižeidi- 
mų tarp vaikų ir jaunuolių.

•
Vieną dieną 15 taksių vai

ruotoju buvo apiplėšti. Tak
sių vairuotojų apiplėšimai 
nuolat didėja.

33 ligoninių tarnautojai 
laimėjo dviejų metų kon
traktą su žymiu algų pakė
limu. Algų pakėlimas sie
kia nuo $30 iki $60 į savaitę.•_

10 puertorikiečių areš
tuota už protestą prieš blo
gas sąlygas Lincoln Hospi
tal Bronxe. Juos kaltina 
bandymu sukelti riaušes.

Sustreikavo 2,500 apart- 
mentinių namų tarnautojai. 
Jie reikalauja pakelti algas 
po $40 į savaitę. Ikišiol gau
davo maždaug po $100 į sa
vaitę.

Streikas paliečia daugiau 
kaip pusę milijono gyvento
jų užstreikuot u o s e apart- 
mentuose. Kitų 2,500 namų 
savininkai susitaikė su uni
ja ir streiką išvengė.

Federalinė valdžia uždarė 
“kraujo banką” ant 42 gat
vės. Patirta, kad ten per
ka kraują nuo visokių val
katų, girtuoklių, narkotikų 
naudotojų, džiovininkų ir 
kitokiomis ligomis sergan
čių žmonių.

- •
Montfiore ligoninėj areš

tavo du tarnautojus, kaip 
marijuana cigarečių ir kitų 
narkotikų pardavinėtojus.

Pantherių veikėja Joan 
Bird išėjo iš kalėjimo po 
$100,000 kaucijos. Ji buvo 
areštuota prieš 15 mėnesių 
ir ikišiol buvo išlaikyta ka
lėjime. Kaltinama bombų 
padėlio j imais New Yorko 
pastatuose.

•
Apšvietos Taryba išleido 

taisykles - direktyvas, kaip 
vidurinių mokyklų (high 
school) moksleiviai turi už
silaikyti. Jie turi vienas ki
tą gerbti ir vienas kitam 
nekliudyti mokytis;

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

Vyksta Lietuvon
Sužinota, kad Jadvyga ir 

Kazys Čiurliai išvyksta Lie
tuvon liepos 13 d. Abu Čiur
liai yra geri laikraščio 
“Laisvės” rėmėjai. Pas juos, 
jų sode, kasmetai įvyksta 
“Laisvės” naudai pietūs. 
Įvyks ir šiais metais pie
tūs, spalio 11 dieną.

Jadvyga ir Kazys pri
siuntė $10, vasarinė para
ma laikraščiui. Linkime 
“Gero vėjo” — gerai pra
leisti laiką Lietuvoje, ir lai
mingai grįšti į namus (jie 
gyvena Pattenburg, N. .) 
Iki pasimatymo spalio 11 d.

Kitas geras “Laisvesnį 
prietelius, kuris irgi liepos 
mėnesį išvyksta Lietuvon, 
tai Felix Milwid, iš Bayon
ne, N. J. Atsisveikindamas 
su- laisviečiais, jis įteikė 
laikraščiui $50.

Jam irgi—Gero vėjo, lai
mingai pasiekti savo tėviš
kę, gražiai ten praleisti lai
ką ir po atostogų, grįžti į 
mūsų visuomenę.

L. K—tė

Taisklės paliečia 275,000 
miesto vidurinių mokyklų 
moksleivių.

•
Ir “Daily News” pakėlė 

kainą. Būdavo 8 centai, da
bar jau 10 centų. Sekma
dieninės laidos pasilieka po 
25 centus. •_

Iš federalinio Dailės Foi¥-X 
do New Yorko trys meni-1 
nes grupės gavo $700,000. 
Daugiausia teko Ballet The
atre Foundation. Ji gavo 
$500,000.

•
Pereitą antradieųį čionai 

Haitian konsulate sprogo 
bomba. Vienas vyras ir dvi 
moterys sužeisti.

Taip pat rastos bombos 
Pietinės Afrikos ir Portu
galijos konsulatuose, bet jos 
nesprogo. Manoma, kad kas 
nors bombas padėjo politi
niais sumetimais.

Majoras Lindsay užtikri
no gaisragesius, kad val
džia visomis pastangomis^ 
apsaugos juos nuo chuliga^T 
nų, kurie laikas nuo laiko* 
juos užpuldinėja, jiems pri
buvus gaisrą gesinti. *

Rep.




