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— A. Bimba —

Iš Stefanijos Masytės pra
nešimų aiškiai matosi, kad 
draugai detroitiečiai uoliai 
ruošiasi LDS seimui ir LLD 
suvažiavimui. Jie, matyt, ne
sigailės pastangų svečius kuo 
gražiausiai priimti.

Kiek mūsų ten suvažiuosi
mi, iš anksto sunku atspėti. 
Reikėtų, kad kiekviena kolo
nija būtų gerai atstovaujama 
a b i e j u ose sąsk ry d žiu ose.

“New York Times” ir “Wa
shington Post” įdėjo platų 
juodųjų žmonių apmokamą 
pareiškimą. Jį pasirašo šešias
dešimt vadų. Jame reikalau
jama, kad mūsų vyriausybė 
visomis jėgomis palaikytų Iz
raelio pusę prieš arabus.

“San Francisco Reporter,” 
juodųjų žmonių leidžiamas 
Tolimuosiuose Vakaruose 
laikraštis, šį tų vadų žygį ašt
riausiai pasmerkia. Laikraš
tis juos išvadina neišmanė
liais ir pataikūnais šios šalies 
žydams.

Tas tik parodo, kad ir šiuo 
dienos klausimu negruose nėra 
vienybės. Tai jų didžiausia 
^v#aimė. Kai reikia stipriausios 
vienybės, tai jie pasidaliję. 
Tuo, žinoma, labai gražiai pa
sinaudoja reakcininkai ir ra
sistai.

Vliko Kazys Sidzikauskas ir 
Alto Eugenijus Bartkus buvę 
nuvykę į Washingtoną išsiaiš
kinti su valstybės departa
mentu mūsų “vargšės” Lietu
vos reikalais. Jiems 'pavykę 
pasimatyti su Valstybės se
kretoriaus pavaduotoju Eu
ropos reikalams Martin J. 
Ilillenbrandu. Šis vyras juos 
užtikrinęs, kad mūsų vyriau
sybė nė nesapnuojanti keisti 
senąjį nusistatymą.

Sidzikauskas ir Bartkus gi
riasi, kad jiems jų misija la
bai gražiai pavykus. O tai 
reiškia, kad jie dar kartą 
Washingtone tą mūsų gimtąjį 
kraštą apdrabstė purvais. Jie 

nevyko Lietuvos ir lie- 
f^’lių tautos vardą pakelti.

žodis į mūsų Worcesterio 
draugus. Jūsų koresiponden- 
cijose reiškiasi abejonių, ar 
begalėsite šiemet savo Olym- 
pijos parke suruošti rudeninį 
spaudos pikniką. Sakote, sun
ku su darbininkais. Kitos ko
lonijos mažai tepadeda.

Nežiūrint visų sunkumų, šios 
gražios tradicijoj nereikėtų 
sulaužyti. Labai, Dabai prašo
me kitų kolonijų draugus usr 
teriečiams padėti. Nesibijos 
piknike padirbėti ir iš New 
Yorko į jūsų suruoštą pik
niką atvykę laisviečiai.

Puikiai pavyko vasarinis 
spaudos (piknikas, gražiai pa
vyktų ir rudeninis.

. “Keleivis” mano, kad Va
tikane mūsų vyskupas Vin
centas Brizgys buvo skaudžiai 
Nupliektas, kai popiežius ne
leido šv. Petro bazilikos rūsy
je koplyčią pavadinti “lietu-

Senatas svarsto prez. Nixono 72 
bilijonii budžetą ginklams;
•nori nukirsti 15 bilijonų

Washingtonas. — Senatas 
svarsto prezidento Nixono 
siūlomą 72 bilijonų dolerių 
ginklams budžetą. Kai ku
rie senatoriai siūlo tą bud
žetą sumažinti nors 15 bili
jonų dolerių ir tą sumą skir
ti švietimo reikalams, namų 
statybai ir transportacijai.

Moterų. Tarptautinės Ly
gos Taikai ir Laisvei atsto
vė Mrs. P. Samuel aiškina 
senatoriams, kad 15 bilijonų

Pakistaną purto neramumai
H-------------------------------------------Karačis.— Pakistano pre

zidentas Khan paskelbė, 
kad jo militarinė valdžia 
netoleruos jokios opozicijos, 
kad ji jėga malšins bekylan
čius šalyje neramumus.

1969 m. kovo mėnesį jam 
vadovaujant buvo nuversta 
valdžia ir įsteigta militari
nė valdžia. Kaip žmonės bu
vo nepasitenkinę senuoju 
režimu, taip ir šiuo milita- 
riniu režimu jie nepasiten
kinę. Reikalauja demokra
tinių teisių.

“Mirties būriai” nužudė 
28 žmones Brazilijoj
Rio deJaneiro. — Brazili

joje susikūrė “mirties bū
riai” ir pradėjo jie žudyti 
kriminalistus. Per 30 dienų 
jie nužudę jau 28 žmones.

Prie tų “mirties būrių” 
esą prisidėjusių ir policistų, 
kurie laisvalaikiu taipgi be 
jokio teismo žudo taip va
dinamus kriminalistus.

Spaudoje rašoma, kad ar 
tik ne bus gegsterių tarpsa- 
vinės žudynės.

vių kankinių koplyčia.”
Jam koją pakišo komunistai. 

Popiežius pabijojęs jiems 
nusidėti. Na, o vyskupo Briz- 
gio Paulius VI juk nebijo, tai 
kam su juo skaitytis?

Nino Lo Bello parašė ir iš
leido knygą “Vatican Em
pire.” Joje jis teigia, kad 
poipiežius valdo tiesiog nesvie
tiškus turtus, siekiančius nuo 
trylikos iki penkiolikos bilijo
nų dolerių.

Vatikano organas dienraš
tis “L’Osservatore Romano” 
skubinasi autorių pasmerkti. 
Jis Vatikano turtus keleriopai 
padidinęs. Bet ir popiežiaus 
organas nedrįsta sakyti, kad 
popiežiaus sostas galo su ga
lu nebegali suvesti, kad jis 
skęsta skurde.

Nino Lo Bello savo knygo
je tiktai pakartoja seniai vi
siems žinomą tiesą, kad Va
tikanas valdo visokiose for
mose turtus.

Tik su didele ir nuoširdžia 
Tarybų Sąjungos pagalba E- 
giiptas galėjo pasistatyti As
wan© užtvanką ir milžinišką 
jėgainę (elektrinę) ant Nilo 
upės. Sakoma, kad suteiktoji 
pagalba yra daugiau kaip 
260,000,000 dolerių vertės. 

dolerių galima nuskirti iš 
milžiniško 72 bilijonų dole
rių budžeto. Tai buvo ap
skaičiuota Nacionalinės Pir
menybės Koalicijos, kuri su
daryta iš 45 visuomeninių 
organizacijų.

Koalicija rekomendu o j a 
panaikinti verstiną militari- 
nę tarnybą (draftą), taipgi 
žymiai sumažinti visas mi- 
litarines jėgas.

Amerikoje buvę žmonių 
prieš 40,000 mėty
Washingtonas.— Du JAV 

geologinio tyrinėjimo moks
lininkai įrodinėja, kad Ame
rikoje jau buvę žmonių 
prieš 40,000 metų.

Daktarai Meyer Ruban 
ir Harold E. Maldė teigia, 
kad jų geologiniai tyrinėji
mai surado suakmenėjusias 
žmonių liekanas, kurios ga
li būt 40,000 metų senumo.

Policija užmušė negrą
Houston, Texas. — Poli

cija užpuolė negrų sueigą, 
nušovė Carl Hampton, 21 
metų amžiaus Peoples Par
ty vietinį organizatorių ir 
4 kitus sužeidė.

Policija'teigia, kad neg
rai bandę atsišaudyti, bet 
tam nėra jokio įrodymo, 
kad jie būtų ginklus turėję.

Riaušėse 3 pašauti
Chicago. — Liepos 27 d. 

vyko Grant Parke koncer
tas, kurio metu jaunuolių 
grupė užėmė platformą, ir 
dėl to prasidėjo muštynės 
publikoje.

Keletas tūkstančių negrų 
ir baltųjų jaunuolių miesto 
biznio centre išdaužė daug 
langų. Policija paleido šū
vius ir tris peršovė. Areš
tavo 150 jaunuolių.

Kidnapino teisėją
Montevideo, Urugvajus. — 

Keletas kairiųjų studentų 
pagrobė (kidnapino) teisėją 
Manellį, kuris pirmiau pa
siuntė kalėj iman keletą par
tizanų.

Sydney.—Australijos val
džia paskelbė savo progra
mą kovai su oro, žemės ir 
vandens teršimu. Svarbiau
sia sulaikyti pramonines 
kompanijas, kurios dau
giausia sudaro teršimą.

Tokijas. — Japonijos val
džia sudarė centralinius 
punktus kovai su oro, van
dens ir žemės teršimu, ku
ris jau pasiekė krizę ir pa
liečia 100 milijonų žmonių.

P. V. persekioja karo priešus
Pietų Viet-BSaigonas. 

namo prezidentas Thieu tu
ri tvirtą politinę ir militari- 
nę jėgą susidoroti su karo 
ir valdžios priešais. Tie, ku
rie reikalauja baigti karą 
arba pareiškia kritiką val
džios adresu, greit patenka 
į kalėjimus. į

Parlamentiniai atstovai 
yra konstitucijos apsaugoti. 
Bet Thieu visai to nepaiso. 
Parlamento atstovas Chau 
uždarytas kalėjiman 10 me
tų. Kai kurie atstovai, pa
reiškę nuomonę, kad reikia 
eiti prie taikos arba pakri
tikavę valdžios politiką, bu
vo areštuoti ir sumušti.

Thieu pareiškė, kad jis 
nepasigailės tų, kurie nori 
koalicinės valdžios ir taikos.- 
Jie busią nuslopinti.

Komercijos departamentas jau 
užgyrė prekiavimą su Kinija
Washingtonas. — Komer

cijos departamentas paga
liau užgyrė Italijos kompa
nijos sunkvežimių pardavi
mą Kinijos Liaudies Res
publikai. Amerikos valdžios 
užgyrimąs buvo reikalingas 
todėl, kad t-ioąe sunkveži
miuose yra General Motors 
korporacijos motorų. O val
džia draudžia motorus par-

Lotynų. Amerikos rašytojai už 
Puerto Rico nepriklausomybę
Karakas, Venezuela. —1 

Trečiame Lotynų Amerikos 
rašytojų kongrese priimta 
rezoliucija pasmerkia Jung
tinių Valstijų imperialisti
nius motyvus ir reikalauja 
suteikti Puerto Rico žmo
nėms nepriklausomybę.

Rašytojai nurodo, kokius 
didžiulius pelnus Jungtinių 
Valstijų monopolistai daro, 
priespaudoje palaikydami ir 
išnaudodami Puerto Rico 
darbininkus. Per du metus 
vien tik Beatrice Food, Ine., 
padarė gryno pelno $600,000 
ir visokiais būdais manev
ravo, kad nereikėtų mokėti 
darbininkams truputį aukš
tesnių algų ir valdžiai tak
sų.

Kooperuoja su rasistų 
valdžia

Capetown. — Pietų Afri
kos rasistinė valdžia paskel
bė, kad jos kariniai laivai 
rugpiūčio mėn. praves ma
nevrus kartu su Anglijos 
kariniu laivynu. Matyt, An
glijos konservatorių valdžia 
pradėjo kooperuoti su Pie
tų Afrikos rasistine valdžia.

Willimantic, Conn.— She- 
tucket upėje daugiau kaip 
5,000 žuvų rasta negyvų dėl 
upėje užteršto vandens.

Montgomery, Ala. — Fe
deralinis teismas įsakė sep- 
tyhiėms Alabąmos firmoms 
baigti darbuose rasinę dis
kriminaciją.

JAV ima armijon ir su 
fiziniais trūkumais
Washingtonas. — Gene

ralinė Apyskaitų raštinė ra
portuoja, kad per pastaruo
sius keletą metų ima armi- 
ion jaunuolius ir su fizi
niais trūkumais.

1968 ir 1969 metais su fi
ziniais trūkumais buvo pri
imta daugiau kaip 39,400 
jaunuolių, nors jie tikėjosi, 
kad nebus militarinei tarny
bai tinkami.

Kongrese svarstant mili- 
tarines išlaidas ir šis klau
simas iškilo. Daugelis kon- 
gresmanų smarkiai kritika
vo drafto viršininkus.

I

duoti Kinijai.
Kinija susitarė su Itali

jos kompanija pasipirkti 80 
sunkvežimių. Komer c i j o s 
departamentas slepia kom
panijos vardą. Jungtinės 
Valstijos nedaro jokios pre
kybos su Kinijos Liaudies 
Respublika, draudžia savo 
šalies piliečiams kokį nors 
biznį su Kinija daryti.

Mirė 0. Salazaras
Lisbonas. — Buvęs Por

tugalijos diktatorius dr. 
Oliveira Salazaras mirę iš
gyvenęs 81 metus amžiaus. 
Jis gavo širdies priepuolį 
1968 metų rugsėjo mėn., bu
vo suparalyžuotas ir jau ne- 
bepagijo.

Salazaras išbuvo valdžios 
vadovybėje 40 metų. Tai bu
vo žiaurus diktatorius, ar
timai kooperavo su Ispani
jos diktatorium Franko. 
Dabartinis Portu g a 1 i j o s 
valdovas Caetano laikosi 
tos pačios politikos.

Daugiau bedarbių
Washingtonas. — Darbo 

Statistikų Biuras skelbia, 
kad birželio mėn. buvo 1,- 
300,000 bedarbių daugiau, 
kaip gegužės mėn. \

Grąžino į darbą
Detroitas. — Michigano 

Civilinių Teisių Komisija 
privertė General Motors 
korporaciją priimti atgal į 
darbą negrą N. Marshallą. 
kuris buvo paleistas “dėl 
nepaklusnumo.”

Madridas, Ispanija.—Sub- 
vių sistemos 3,800 darbinin
kų sustreikavųo ir sulaikė 
kasdieninį pusantro milijo
no žmonių važinėjimą. Val
džia grąso streikierius mo
bilizavimu į armiją ir strei
ko laužymu.

Kambodijos partizanai valdžios 
jėgas muša; Amerikos lėktuvai 
subombardavo garsią bažnyčią
Pnompenh.— Kambodijos 

partizanai išvijo valdžios jė
gas ir pietvietnamiečius iš 
Kampoto miesto, užėmė ce
mento dirbtuvę. Valdžios 
militarinė komanda teigia, 
kad jos jėgoms pritrūko 
amunicijos. Pasižada tą 
miestą atsiimti.

Amerikiečių lėktuvai 
smarkiai apdaužė garsiąją 

Vynuogių darbininkai laimi
Delano, Calif. — Jungti-1*

nė farmų darbininkų unija 
pasirašė sutartį dar su 26 
vynuogių laukų savininkais. 
Tai didžiulis vynuogių dar
bininkų laimėjimas.

Dabar Kalifornijoje apie 
85 proc. visų vynuogių au
gintojų jau yra po unijos 
kontraktu. Tai jau baigiasi 
penkių metų kova už suor
ganizavimą ir pripažinimą 
unijos. Baigsis ir skelbia
mas unijų boikotas prieš 
vynuogių augintojus, kurie 
nesutiko pasirašyti kontra
ktus su unija.

Spaudos monopolija
Rocky Mount, N. C.—Roy 

Thomson nupirko dienraštį 
“Evening Telegram” už ke
turis milijonus dolerių.

Niekas kitas kapitalisti
niame pasaulyje neturi tiek 
daug laikraščių savo nuosa
vybėje, kaip Roy Thomson. 
Spaudos monopolija auga.

Vėliausios
Žinios

Havana, Cuba.—. čionai 
atskraidintas Amerikos or
laivis Boeing 747 su 379 ke
leiviais. Kapitonas Watkin- 
gas sako, kad jį privertė 
skristi iš New Yorko į Ha
vaną jaunas barzdotas vy
ras. Pats premjeras Castro 
pribuvo į aerodromą pama
tyti šį oro milžiną.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga tvirtai pataria Irakui 
pasekti Egipto pavyzdį ir 
priimti Amerikos planą dėl 
baigimo karo Vidurio ry
tuose. Pakviesta Irako de
legacija apsilankyti Mas
kvoje dėl pasitarimo tuo 
reikalu.

Washingtonas.— Senato
rius Mansfieldas) patvirti
na, kad prezidentas John 
Kennedy žadėjęs visas A- 
merikos jėgas ištraukti iš 
Pietų Vietnamo 1964 me
tais.

Pnompenh.— Kambodijos 
liaudiečiai pradėjo platų of- 
ensyvą prieš militarinę val
džią ir jos armiją. Sakoma, 
kad abejose pusėse nuosto
liai yra dideli.

Angkor Wat bažnyčią. 
Bombardavimas šioje apy
linkėje tęsėsi per 10 dienų. 
Užmušta ir sužeista daug 
civilinių žmonių.

Mūšiai eina keliuose fron
tuose, daugiausia apie Kam
bodijos sostinę, kurią val
džios ir jos talkininkų jėgos 
gina nuo partizanų ir šiaur- 
vietnamiečių.

Lytties problemy 
pamokos

Londonas. — Anglijos ra
dijas turi programą “Young 
Marriage”, kurioje* plačiai 
išdėsto lytinio santykiavi
mo problemą.

Radijas suteikia patari
mus jaunavedžiams, poruo
jantiems ir jaunimui abel- 
nai apie lytinį gyvenimą. 
Tai veikiausia pirma tokia 
radijo programa pasaulyje.

Tartųsi su Amerika
Paryžius. — Pietų Vietna

mo revoliucinės valdžios de
legacija pareiškė derybų su
sirinkime, kad sutinka tar
tis su Amerika, jeigu ji iš
trauks visas militarines jė
gas iš Vietnamo.

600,000 indy vargsta
Phoenix. — Pietų Afrikos 

respublikoje gyvena dau
giau kaip 600,000 indų, ku
rių tėvų gimtinė yra Indija. 
Jie čia turi įsisteigę Mahat
ma Gandhi Memoralinį 
Centrą kur nėra jokios dis
kriminacijos.

Čia indai vargsta ir per
gyvena baisią rasinę diskri
minaciją kartu su 13 mili
jonų afrikiečių negrų, 2 mi
lijonais maišyto kraujo. 
Baltųjų, kurie turi savo val
džią, tėra tik pusketvirto 
milijono.

Indai, kaip ir kiti nebal
tieji, neturi ten jokių teisių. 
Jiems visur užginta maišy
tis su baltaisiais.

Neklauso valdžios
Londonas.— Anglijos 47,- 

000 streikuojančių dokinin
kų atmetė valdžios siūlymą 
grįžti darban, kol valdžia 
ištirs visą jų padėtį. Jie rei
kalauja pakelti algas 80%.

Washingtonas. — Valdžia 
paskelbė,. kad per pereitus 
fiskalinius metus federali
nis budžetas turėjo arti 3 
bilijonų dolerių deficito. 
Tai esąs palyginamai nedi- 
lis deficitas.

Fort Dix, N. J. — Karei
vių stovykloje perkūnas už
mušė vieną kareivį ir 13 
sužeidė.
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Derybų perspektyvos
PASITARIMAI dėl nepuolimo sutarties tarp Vakarų 

Vokietijos (Federalinės Vokiečių Respublikos) ir Tary
bų Sąjungos Maskvoje jau eina. Vokiečiams atstovauja 
jų užsienio reikalų ministras Walter Scheel su skaitlinga 
patarėjų ir padėjėjų grupe. Tarybų Sąjungos delegaci
jai vadovauja jos užsienio reikalų ministras Andrei Gro
myko. Atidarant pasitarimus abu ministrai pasakė drau
giškas kalbas, išreikšdami viltį, kad derybos bus sėkmin
gos ir atidarys naują erą tų šalių santykiuose.

Bet iš pačių derybų eigos pranešimų nedaug. Tai 
suprantama. Klausimas svarbus ir sudėtingas. Daug 
kas yra pavesta abiejų pusių tam tikrų sričių specialis
tams aptarti ir duot rekomendacijas. O tai ima laiko ir 
nemaža pastangų bei gerų norų.

Pereitą trečiadienį trumpame pranešime apie de
rybų pradžią ir ministrų pasisakymus į akį krinta vie
na įdomi “smulkmena.” Nežinia, gal korespondentas 
klaidą padarė, o gal ne. Vokiečių delegacijos galva sa
vo kalboje mini tiktai “Vokietiją.” Niekur nesako, kad 
jis atstovauja Vakarų Vokietijai arba Federalinei Vo
kiečių Respublikai, tuo tarpu Gromyko mini tiktai Fe- 
deralinę Vokiečių Respubliką.

Kodėl taip? Kodėl šis skirtumas tarp jų?
Ne tik įdomus, bet ir labai svarbus klausimas. Šian

dien gyvuoja dvi vokiečių valstybės — Demokratinė Vo
kiečių Liaudies Respublika (Rytų Vokietija) ir Fede
ralinė Vokiečių Respublika (Vakarų Vokietija). Pasta
rosios vadai griežtai atsisako diplomatiniai pripažinti 
pirmąją. Tiek pirmiau krikščionys demokratų vadai, 
kai jie vairavo Federalinę Vokiečių Respubliką, tiek da
bar socialdemokratai su Brandtu priešakyje teigia, kad 
jie atstovauja visai Vokietijai, ir kad tik jie vieni turi 
teisę kalbėti visos Vokietijos vardu. Todėl jie ir šiose 
derybose kalba apie sutartį ne tarp Tarybų Sąjungos ir 
Federalinės Vokiečių Respublikos, o tarp Tarybų Sąjun
gos ir Vokietijos, tarytum tokios valstybės, kaip Demo
kratinė Vokiečių Liaudies Respublika, visiškai nebūtų.

Kaip šis klausimas derybose išsispręs? Ar iš viso 
jis galės išsispręsti? O gal kaip tik šiuo klausimu pa
sirodys susikalbėti negalima?

Apie sąmokslą prieš demokratiją
Žurnalo “Scanlan’s monthly” redaktoriai tebesilaiko 

tos nuomonės, kad jų paskelbtas iš viceprezidento Spiro 
Agnew, raštinės slaptas memorandumas yra autentiškas 
dokumentas. Natūralu, kad viceprezidentas šį memoran
dumą tuoj paneigė ir pavadino fabrikacija. Komercinė 
spauda daugumoje mažai tekreipia dėmesį į žurnalo ati
dengimą.

Šiame slaptame memorandume nurodoma, kad “pa
triotinėms” jėgoms reikia ruoštis dviems misijoms, bū
tent, panaikinti Teisių Bilių ir neprileisti 1972 metų pre
zidentinių rinkimų. Vadinasi, ruošiamas sąmokslas'prieš 
demokratiją.

Memorandume kalbama apie dėjimą pastangų, kad 
būtų surastos ir paruoštos “darbininkų grupės,” kurios 
ruoštų didmiesčiuose masines demonstracijas už pre
zidento Nixono politiką ir Vietnamo karą. Kaip žinia, 
neseniai tokios demonstracijos įvyko New Yorke ir ki
tuose miestuose. Jas suruošė neva statybos darbininkų 
unijos.

Tokių demonstracijų įvykimas parodo, kad minėta
me memorandume iš viceprezidento raštinės siūlomas 
planas susidoroti su Amerikos demokratija yra vykdom 
mas. Tiesa, 1972 metų prezidentiniai rinkimai dar toli. 
Daug kas dar gali pasikeisti. Bet kad šalies demokrati
nės jėgos turi budėti, tai nėra jokios abejonės. Paskelbi
mas minėto dokumento turėtų būti signalu demokrati
nėms jėgoms būti sargyboje, nuolatos budėti, kad vieną 
“gražią” dieną reakcija nepakeltų galvos ir nenušluotų 
per sunkias kovas pasiektų laimėjimų.
*..................... . ■■■■■ ....................................... ............................ ■■ ■ -- ' , ■ , ....................................................    . -—r-

Seniausi keliai
Pirmą kartą geri, akmeni

mis grįsti keliai pasirodė 
Asirijoje (IX.-VII a. pr. m. 
e.). Šių. kelių liekanų yra 
išlikę iki mūsų dienų, pvz., 
kelio ruožas Auris kadaise 
jungė karaliaus S a r g o n o 
tvirtovę su Eufrato slėniu. 
Senovės Asirijos išsivysčiu
sią kelių tiesimo techniką 
vėliau perėmė ir patobulino 
persai, o iš .persų—romėnai.

Asirjjos keliai buvo ge
rai prižiūrimi. Per tam ti
krą atstumą buvo pastaty
tos rodyklės. Kas valandą

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

keliais eidavo sargybiniai, 
kurie svarbius pranešimus 
tolimesniems postams per
duodavo ugnies signalais. 
Asirai buvo nutiesę kelius 
ir per dykumą: čia keliams 
saugoti buvo statomi speci
alūs įtvirtinimai. Prie ke
lių būdavę ir šulinių.

Tarp tų laikų įrašų yra 
išlikę seniausių kelionių va
dovų liekanos. Juose nuo
toliai tarp atskirų gyvena
mųjų vietovių matuojami 
kelionės valandomis ir die
nomis.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

PIKTI, NEGRAŽŪS 
O. Labanauskaitės 
SAPALIOJIMAI
Brooklynietei O. Labanaus

kaitei, C h i c a g o s kunigų 
“Draugo” korespondent e i, 
labai, labai nepatiko, kad pa
saulinė jaunimo asamblėja 
pasmerkė imperializmą ir 
Vietnamo karą. Matyt, ta 
nelaiminga moteriškė nori, 
kad šita skerdynė niekados 
nepasibaigtų. Ji nesvietiš
ku įtūžimu puola tuos jau
nus iš visų pasaulio kam 
pų suvažiavusius žmones, 
kurie išdrįso, griežtai reika
lauti tą skerdynę nutrauk
ti.

Savo laikraščio liepos 23 
dienos laidoje ji šitokią tul
žį išlieja prieš tuos jaunus 
vyrus ir moteris:

Pasaulio jaunimo suvažia
vimas, dirbęs be jokios iš 
anksto nustatytos tvarkos, ga
na stambios grupės dalyvių 
sprogdintas iš vidaus, akiplė
šiškai atvirai diriguotas iš 
užkulisių, išsiskirstė palikęs 
sujauktas nuotaikas ir pamo
ką, kaip tokie suvažiavimai 
neorganizuotini.

Neišsipildė tik viena prieš 
susirinkimą stipriai skleista 
nuomonė, kad susirikimas pa
birs vos tik prasidėjęs. Ir bū
tų pabiręs, jei ne geras ir 
kantrus švedas vykdomo jo ko
miteto pirmininkas, jei ne JT 
sekretoriato pareigūnai, dis
kretiškai bandę visus susiraiz- 
gymus išpainioti. Tačiau vi
sas darbas komisijose ir pas
kutiniame plenumo posėdy bu
vo politinių demagogų dras
komas įvairiausiomis sabota
žo priemonėmis. Tie specia
liai parinkti ir apmokyti de
magogai - smurtininkai buvo 
tik mažas būrys, bet kitas di
desnis būrys salėje žinojo, 
kada tiems demagogams plo
ti, kaip ilgai, kada nepatinka
mam kalbėtojui kalbą nu- 
trauti ir kaip ilgai stalus dau- 
daužyti bei baubti.

Atrodė, kad komunistų ir 
į jų kilpas patekusių jaunuo
lių tikslas buvo ne ramiai sa
vo nuomones išsakyti, bet pa
leisti kuo daugiausiai dema
goginių šūkių ir išdeklamuoti 
visą “imperialistiniam kapita
lizmui” iškeikti atsivežtą žody
ną. Ir pačiam gale neužmirš
ti pasakyti, kad didžiausias 
pasaulio plėšikas, vagis ir pa
vergėjas yra ne kas kitas, 
kaip tik J. Amerikos Valsty
bės.

O. Labanauskaitė, aišku, 
nenorėdama, šia savo tirada 
labai aukštai iškėlė jos1 tuos 
plūstamus komunistus. Žiū
rėkite, ne kas kitas, bet ko
munistai ir čia vadovavo 
kovai prieš karą ir impe
rializmą. Ar šiais laikais 
begali kas nors kam nors 
suteikti didesnę šlovę ? !

IE PASISTENGS 
PADARYTI VISKĄ...

Žurnalo “Švyturys” 9-tam 
numeryje skaitome žurna
listo L. Juronio pasikalbė
jimą su Tarybų Lietuvos 
Ministrų Tarybos pirminin
ko pavadų o t o j u V. Vaza- 
linsku žemės ūkio reikalais. 
Į Juronio klausimą apie že
mės ūkio ateinančių penke- 
rių metų perspektyvas, V. 
Vazalinsikas atsako:

Sekantį penkmetį žemdir
bių laukia dideli c|arbąi ir at
sakingi uždaviniai. Daug dė
mesio ir pastangų bus skiria
ma toliau plėsti laukų ūkiui, 
visų kultūrų derlingumui di
dinti, natūralias pievas ir ga
nyklas bei ariamą žemę kul
tūrinti, melioruoti ir tręšti, 
agrotechnikai gerinti ir 'įgy
vendinti kitoms priemonėms, 
sudarančioms bazę derliuį di
dėti.

Kieke leis pašarų bazė ir 
kiek pavyks išplėsti ūkinių 
pastatų statybą, tiek pasistū
mės į priekį ir gyvulininkys
tė — didės gyvulių skaičius, 
kils jų produktyvumas. Be 
abejonės, žemdirbių norai di
deli, ir jie pasistengs padary
ti viską, k a d gyvulininkystė 
galėtų kuo sparčiau vystytis. 
Mano nuomone, sekantį penk
metį turėsime daugiausia ga
limybių padidinti gyvulių pro
duktyvumą, nes jis labiausiai 
priklauso nuo mūsų pačių pa
stangų.

O KAIP BUS, KAI 
KAIMAS “IŠTUŠTĖS”?

Tame pačiame pasikalbėji
me Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojui buvo 
pastatyti tokie klausimai:

“Ar nekelia /nerimo tas 
faktas, kad kaime lie
ka vis mažiau jaunų žmo
nių ? Kas gi dirbs mūsų že
mę po kelių dešimčių me
tų, kai nebeliks šiandieninės 
vyresniosios' kartos ? ”

V. Vazalimškas atsakė:
Taip, kelia ir labai didelį. 

Iš kaimo į miestus žmonės, 
ypač jaunimas, kėlėsi seniau, 
kai kolūkiai buvo silpni, ma
žai mokėjo už darbą., Šis pro
cesas tebevyksta ir dabar, kai 
materialinės, buitinės ir kul
tūrinės sąlygos kaime žymiai 
pagerėjo ir, be abejonės, to
liau gerės. Blogiausia, kad šis 
kėlimasis padėjo susiformuoti 
žalingai ir klastingai nuomo
nei, esą, darbas ir gyvenimas 
kaime . yra blogesnis, negu 
mieste, nors iš tikrųjų, žino
ma, taip nėra.

Galima priskaičiuoti daug 
argumentų, liudijančių kaimo 
naudai. Matyt, dar turės pra
eiti tam tikras laikas, kol kai
mo jaunimas tai supras, nors 
jau dabar žinomi atskiri fak
tai, kad senia-u išsikėlę į mies
tus žmonės šiandien grįžta at
gal į kaimą. Tam teikia vil
čių, kad artimiausiu laiku 
žmonių traukimasis iš kaimo 
turėtų sulėtėti.

Tačiau mes negalime būti 
abejingi stebėtojai ir laukti; 
turime daug ir nuo sekliai 
dirbti, kad jaunimas greičiau 
pamėgtų kaimą, juo nesibodė- 
tų, pamiltų gamtą, žemės ūkio 
darbą. Šioje srityje didelę 
pagalbą galėtų suteikti švieti
mo, kultūros darbuotojai me
nininkai, rašytojai, padėdami 
sudaryti teisingas nuotaikas 
kaime, parodydami didingus 
žemės ūkio uždavinius, svar
bią jo vietą visame respubli
kos liaudies ūkyje. Mūsų že
mės ūkio perspektyvos tikrai 
milžiniškos, uždaviniai dide
li ir atsakingi. Kad jie būtų 
sėkmingai sprendžiami, kaime 
reikia žmonių, todėl bendro
mis pastangomis mės turime 
juos čia išlaikyti.

Gavo pasitikėjimą
New Delhis. — Indijos 

premjerė Indira Ghandi lai
mėjo 241 balsu prieš 134 
parlamentą pasitikėjimą. 
Priešai ją kaltino esant dik
tatore, padariusia Indiją 
Tarybų Sąjungos satelitu. ’

San Clemente, Calif. — 
Prez. Nixonas pasirašė bi
lių kovai, su kriminalizmu. 
Daugelis tą bilių kritikavo, 
kad jis esąs per aštrus ir 
gali būt nekonstitucinis.

Pnompenh, Kambodija.— 
Partizanai išvarė valdžios 
jėgas iš rezorto Kiriromo, 
už kurį mūšiai virė per tre
jetą savaičių,

Maskva,-- Tarybų Sąjum 
ga paskelbė, kad Komunistų 
Partijos darbuotojas N. N. 
Rodionovas paskirtas užsie
nio ministro pavaduotoju.

Lietuviškas hitlerinis pabaisa

Pasaulio lietuvių Bendruomenes 
vicepirmininkas V. Majauskas

žurnalo “švyturys” 10-tam 
num. išspausdintas straips
nis “Ką ‘pamiršo užjūrio 
biografai’.” Jame rašoma 
apie reakcinės Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininką Vytautą Ma
jauską, iš profesijos gydy
toją ir vieną iš stambiau
sių “veiksnių”.

Straipsnyje paduodami 
pasakojimai žmonių, kurie 
jį gerai pažino ir nuo kurio 
jie asmeniškai skaudžiai nu- 
nukentejo.

štai tie pasakojimai.*
Bronius Lukošius iš Inkū- 

nų kaimo:
“Vabalninko būrio balta

raiščiai, kuriems komanda
vo Jonas Kalkys ir Vytau
tas Majauskas, birželio mė
nesį suėmė Leboniškių, Šu- 
kenių ir kitų kaimų gyven
tojus Šliką, Troškį, vabal- 
ninkietį Antaną Kuncevičių, 
mane ir kitus, iš viso 13 
žmonių. Atvarė į Vabalnin
ką ir sugrūdo į vieną kame
rą. Prasidėjo tardymas. Ir 
Majauskas, ir Kalkys suim
tuosius iškviesdavo po vie
ną. Tardydami taip primuš- 
davo, kad net baisu pagal
voti. Prisimenu, Šliką iš Šu- 
kenių kaimo po tardymo į 
kamerą įvilko visą kruviną, 
išmuštais dantimis, išdurta 
akim.

Po dviejų savaičių nuo 
suėmimo, baltaraiščiai nak
tį surišo suimtuosius po du 
už nugaros užlaužtomis 
rankomis, suvertė į vežimą 
ir išvežė į Kupiškį, kur Še- 
petos miškelyje sušaudė. Iš 
pirmosios partijos suimtųjų 
gyvas išlikau tik aš vienas”.

Juozas Daubaras iš Roį- 
meikių kaimo, dabar gyve
nantis Vabalninko miestely
je:

“Majauskas Vytautas, po 
1941 m. birželio mėn., pra
sidėjus karui ir pasitraukus 
tarybinei kariuomenei, at
važiavo iš Kupiškio ir duo
davo nurodymus vabalnin- 

BEDUGNĖ TARP KARTŲ
Tu laukei — sūnus paūgės,
Ims ieškoti visko prasmės,

Jam patirtį savo darniausiai atskleisti galėsi;
Ką suvokei žemės takuos,
Gyvenimo mūšiuos sunkiuos, — 

Išaiškint jam viską iš naujo kaskart negailėsi.

Ir štai jau subrendo sūnus,
Jis nešas didžiai sumanus, 

Nelengva su juo tau dalykišką pokalbį pinti, —
Tava praeitis — jam sena,
Tokia tolima, svetima,

Jis sako: kam ją iš kapų veltui kelt, atgaivinti?.-

Ir sėdit šešėly tylos,
Abu prie šachmatų lentos —

Figūrom kovoja langeliuos pasauliai skirtingi;
Ir tavo plati patirtis
Čia esti maža paspirtis,'

Kada atakuoja laikai modernieji įbingę. • -f o
Nejaugi, — sau vienas manai, —
Taip buvo ir bus amžinai,

Kad jaunas žmogus išdidžiai užsimoja patirti
Vien savo paties jutimu,
Kas dora, kas gera, kilnu,

Kas sveika, gražu ir kąs atneša kančią ir mirtį?!

Ach, žilas žmogau, pamiršti —
Epochos troškimai kiti,

Kam stengiesi sūnui iš karto perteikti viską?
Juk gali po šaukštą vien tik
Tavos išminties jis išsyk

Aprėpti, nuryti... Maitink jį iš lėto, po biskį!

Juk niekas žinių, /patirties, 
Gyvenimiškos išminties

Negali it ežero, jūrų iš karto sugerti!
Užtat , prie šachmatų kaskart
Mokėki tu sūnui patart,

Kada aukot stambią figūrą jam būtina, verta...
J. Jauniškis

kiečių baltaraiščių būrio va
dovybei, ką reikia daryti su 
komunistais ir prijaučian
čiais Tarybinei santvarkai. 
Esą, reikia plačiu mastu to
kius suiminėti ir siųsti į Ku
piškį. Ten esąs vokiečių pa
tikėtinis toks vokiškas ka
rininkas Liovė. Jis žinos, ką 
su tokiais daryti. Po Ma
jausko apsilankymo Vabal
ninko partizanų (taip save 
vadino baltaraiščiai) būrio 
vadas Kalkys Jonas, pagal 
Majausko nurodymą, suim
tuosius siųsdavo į Kupiškį 
sušaudymui. Buvo išvežta 
per keletą kartų, naktį su
rištomis rankomis arkli
niais vo^mais keletas de
šimčių gyventojų iš Vabal
ninko ir apylinkės. Kaip 
prisimenu, iš kai kurių buvo 
išvežti ir sušahdyti: Toke- 
ris Mauša, jaunuolis Kunce
vičius, Zosė Mickevičiūtė ir 
jos brolis, Šmitas Šelis, Ku- 
deševičius, Tolvaišis ir kiti. 
Vėliau kai kurių lietuvių 
šeimos su visais vaikais ir 
Vabalninko žydų tautybės 
visi gyventojai buvo išvežti 
ir sušaudyti Astravo dvaro 
pamiškėje, prie Biržų ir Ža- 
daikių miške, 4 km. nuo Pa
svalio. Sušaudytieji žmonės 
buvo daugiausia biedniokai. 
Pagal tų pačių partizanų 
pasakojimą — Majauskas 
Vytautas keletą kartų pa
reikalavo iš Vabalninko 
baltaraiščių būrio vadovy
bės pasiųsti Kupiškin po ke
liolika baltaraiščių patalki
ninkauti šaudant suimtuo
sius. Ir keletą kartų buvo 
pasiųsta Kupiškin”.

Pranas Kuncevičius, gy
venantis Vilniuje:

“Birželio 30 d. į mūsų na
mus Vabalninke, dabartinė
je Sodų gatvėje, atėjo V. 
Majauskas, J. Kalkys ir Ba- 
belevičius. Brolį atrado 
kambaryje. Keikdamiesi jį 
mušė, spardė kojomis, ne- 
krepdami dėmesio į motinos 

| ašaras. Aš buvau įlindęs į 
kieme iškastą duobę. Ma^i 
liepė išlįsti ir abu su broliu, 
įrėmę ginklus, baltaraiščiai 
išsivedė. Įmetė į Slavėno rū
sį, kur jau buvo nemaža^ 
žmonių. Tardyti iš kviesįY- 
vo po vieną, mušdavo, ty- 
čiodavosi. Mačiau, kaip at
vežė į daboklę N. Baroną, 
visą sumuštą, kruviną, ir jį 
vėliau Majauskas išsivarė.

Mano brolį sušaudė 1941 
m. liepos 16 dieną Kupišky
je prie žydų kapinių. Nutei
stieji išsikasa tranšėją, juos 
sušaudo, o kiti vėl kasa 
naują”.

Tokia buvo Vytauto Ma
jausko veikla karo metais. 
Taip, jis ir tada atrodė so
lidus ir elegantiškas (kos
tiumas buvo nuvilktas nuo 
nužudyto malūno savininko 
Atlaso). O tvankiame, drėg
name buvusio Vabalninko 
prekybininko Slavino rūsy
je kamavosi sudaužyti, su
kruvinti žmonės (“vicepir
mininkas” V. Majauskas tū
lojo smagią ranką...). Pri£- 
aušryje juos išveždavo $ 
miškelį, kur tratėdavo au
tomatai, o į rūsį atgaben
davo naujas žmonių “parti
jas”. Dieną- — kankinimai 
ir žudynės, naktį — girtų 
orgijos. “Nusipelniusio” bal
taraiščio V. Majausko pas
tangos neliko nepastebėtos: 
jis netrukus buvo paaukš
tintas ir paskirtas Kupiškio 
hitlerinio budelio Vernerio
Liovės padėjėju, kartu pa
liekant jį J. Kalkio, Vabal
ninko baltaraiščių būrio va
do, “ideologiniu pavaduoto
ju”. V. Majauskas ir nau
jame poste stengėsi kiek ga
lėdamas.

Bet žmogžudžių laimin
gas gyvenimas tęsėsi neil
gai. Tarybinė armija išvijo 
hitlerininkus iš Lietuvos.

Fašistiniai žmogžudžiai J. 
Kalkys, S. Karoblis, V. Ma
žeika, J. Žukauskas, A. 
tas ir kiti jų bendrininkai 
neišvengė teisėto atpildo, 
tačiau kai kuriems iš jų — 
V. Būtėnui, J. Bružui, A. 
Eikinui, V. Girdauskui ir 
žmogžudžių “vicepirminin
kui” V. Majauskui pavyko 
pasprukti kartu su budeliu 
V. Liovė ir kitais fašistinio 
reicho valdininkais. Jie rado 
užjūryje naujus šeiminin
kus, kuriems taip pat uoliai 
tarnauja. Ir nenuostabu, 
kad šiandien Vytautas Ma
jauskas — “žymus” reakci
nės lietuvių emigra c i j o s 
žmogus, kad jis — vienas iš 
lyderių PLB, kuri rūpinasi 
“lietuvių švietimu, tautine, 
kultūrine, šalpine, ekonomi
ne veikla.” Šiandien jo bio
grafai kažkodėl “pamiršta” 
tuos V. Majausko “nuopel
nus” lietuvių tautai, kai jįj? 
kartu su kitais žudikais, 
sirišęs baltą raištį ant ran
kovės, pozavo fotografui 
1941 metų vasarą.

PIRMIEJI 
KARTOGRAFAI

Pirmaisiais kartografais 
laikomi klasikinės Graiki- 
kijos mokslininkai Anaksi- 
mandras (VI a.) ir Hekatė- 
jas iš Mileto (V. a.), apra
šę Žemę. Jų žemėlapiuose 
žmonių gyvenamoji Žemės 
dalis (oikumenė) buvo vaiz
duojama apvalia sala, iš vi
sų pusių apsupta okeano. 
Viduržemio jūra skyrė oi- 
kumenę į dvi dalis: šiauri
nę ir pietinę.

Be to, Anaksimandrui pri
skiriamas saulės laikrodžio 
išradimas; manomaa, kad 
jis pirmasis pateikė minti— 
apie Žemės panašumą į ru
tulį.
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“L.” Jubiliejaus Reikalais
Gražiai plaukia užsakymai į “L” 60 m. Jubiliejaus 

Albumą. Prašome pasiskaityti:
Visą puslapį po $100:

* V. Bullienė, Rochester, N. Y.
Draugai iš N. Y. valstijos.
Lila Semans, Ralph Braus,

Whitestone-Rochester, N. Y.
William Žilaitis, Norwood, Mass.
J. J. Staniai, Baltimore, Md.
J. K. Rušinskai, Brooklyn, N .Y.

•-:- -:-
Pusę puslapio po $60:

LLD 54 kp., per Ig. Bečį, Elizabeth, N. J.
H. Kairienė, Pittsburgh, Pa.,
LLD 110 kp., per L. Bekis, Rochester, N. Y.
LDS 21 kp., per Lillian Gugas, Detroit, Mich.
West Haven Labor Lyceum Assoc., 

per P. Raymond, Kearny, N .J.
J. U. Daugirdai, Miami Fla.
Felicia Shimkus, Arlington, N. J.

" • "" " • "" •
Ketvirtadalį puslapio po $30:

Frank ir Kazimiera Čereškai, Montello, Mass.
S. V. Kuzmickai, Cleveland, Ohio.
Bevardis, Detroit, Mich.

* P. F. Walantai, Philadelphia, Pa.
# Telda Valiulytė King (ji davė $35),

San Francisco, Calif.
t George ir Celia Kains, Kearny, N. J.

P. Griciūnas, Philadelphia, Pa.
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.
L. Bartkienė, Linden, N. J.
Frank Kaulakis, Cloquet, Minn.
Sal Skiragis, Detroit, Mich.
Anna Litvinienė Daukus, Detroit, Mich.
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn.
K. Tamašiūnienė, New Kensington, Pa.
Domicėlė Gabalienė, Queens Village, N. Y.
C. Stashinsky, New Kensington, Pa.

Aukų Albumui gauta nuo sekančių žmonių, kurių 
Albume tilps tik vardai-piavardes, miestai ir valstijos:

Po $20: Kazys Danisevičius, Waterbury, Conn.; Jo
nas Kazlauskas, Lexington, Ky.; Anna Šalčiūtė Krasnic- 
kienė, Coventry, Conn.; S. Beavick, Arnold, Pa.

Po $10: A. P. Česnikai, New Kensington, Pa. LDS 
10 kp. (per Česnikienę), New Kensington, Pa.; Ignas 
Stasionis, Tuckahoe, N. Y.; Juozas Totorius, Rochester, 
N* Y.; Wm. Karlan, Jensen Beach, Fla.; Viktoras Zavi- 
<ii|s Montreal, Canada; T. Bačamskas, Philadelphia, Pa.; 
Anna ir John Mesko, Philadelphia, Pa.; Gust, ir Jo
sephine Rimkus, Chicago, Ill.; Jonas ir Ona Brundzai, 
Montreal, Canada; Marcelė Balukonis, Wilkes-Barre, 
Pa.; Mary Kaunas, St. Clair, Pa.; LLD 19 kp. (per J. M. 
Kaminską), Chicago, Ill.; Ona Gricienė, Cambridge, 
Mass.; P. Povilaitis (Paul), New Kensington, Pa.

Po $6: C. Bartnick, San Diego, Calif., ir Pauline 
Kuslevic, Burlington, N .J.

” • • "" •
Po $5: Vaclovas Butėnas, Hartford, Conn.; Peter ir 

Kostancija Valentai, Egg Harbor, N. J.; Anna Jalaus- 
kienė, Brighton, Mass.; Anna Yuknavich, Carrolltown, 
Pa.;- Karolis Krasnickas, Waterbury, Conn.

'** • • " •

Pataisa: Liepos 24 d. laidoje tilpo sekamai: P. Ray
mond, Kearny, N. J., $60., Turėjo būti: Mary Witkus, 
$60 (per P. Raymond), Kearny, N. J. Buvo pažymėta: 
J. Visocką, Trenton, N. J., $10. T;urėjo būti: Juozas Vis- 
kocka, Trenton, N. J., $10. Buvo pažymėta N. Judikai- 
tienė, Binghamton, N. Y., $5. Turėjo būti Nastė Yudi- 
l^aitienė, Johnson City, N. Y., $5. Atsiprašome.

. ......Jubiliejaus Komisija ačiuoja virsminėticms uz jų 
dovanas. Laukiame daugiau. Jeigu kurių pavardės ne
tilpo, prašome pranešti.

Svarbu įsitėmyti: Albumo redakcija, kuri tvarko 
medžiagą, prašo: nesiųskite spalvotų paveikslų. Gavus 
spalvotą paveikslą, redakcija turi grąžinti, ir tas trukdo 
darbą.

Jub. Kom. Fin. Sekretorė

AšTUONKOJO NUODAI
Australijos Naujosios 

Gvinėjos ir Indonezijos van
denyse gyvenantis mažy
tis a š t u o n k o j i s (jo kūno 
skersmuo neviršija 10 cm.) 
labai pavojingas žmogui. 
Tai vienintelis aštuonkojis, 
įurio įkandimas mirtinas. 
Aštuonkojį galima pažinti 
iŠ blizgančių žydrų žiedų, 
kurie juosia č i u 1 p t u v us. 
K vi s lend o universiteto 
(Australija) mokslininkai 
jau treji metai ieško prieš

nuodžių mirtiniems aštuon- 
kojams.

ŠEŠIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS

šešių kalbų medicininį 
žodyną kuriame apie 25,000 
žodžių, sudarė Lenkijos 
valstybinė medicinos leidy
kla. Knyga turi išeiti an
glų, prancūzų, vokiečių, ru
sų, lenkų ir lotynų kalbo
mis. Žodyną redagavo gru
pė įžymių įvairių medicinos 
šakų specialistų ir kalbinin
kų.

lt ŠARMAITIS

Panevėžio miesto 1970 metų 
dainų šventes įspūdžiai

Masinės dainų ir šokių 
šventės Lietuvoje turi jau 
kelių dešimčių metų tradi
cijas.

Dainų švenčių istorija
Pirmoji vietinio pobūdžio 

dainų šventė Lietuvoje įvy
ko dar 1895 metais ant 
Rambyno kalno prie Nemu
no — apie 9 kilometrai nuo 
Pagėgių miesto. Ji buvo 
surengta rašytojo, lietuvių 
kultūros darbuotojo Vydū
no inicatyva.

Apie 3,000 dainininkų iš 
visos Lietuvos, susitelkę 86 
choruose, dalyvavo 1924 me
tų Dainų dienoje Kaune. 
Masinio choro dirigentais 
buvo dabar plačiai žinomi 
kompozitoriai Stasys Šim
kus, Juozas Naujalis. Dai
nų dienos buvo pakartotos 
1928 ir 1930 metais. Jose 
dalyvavo po 8,000 daininin
kų. Šventėse dirigavo kom
pozitoriai Juozas Gruodis, 
Stasys Šimkus ir kiti lietu
vių liaudies dainų propa
guotojai.

Socializmo kūrimo metais 
Dainų ir šokių šventės Lie
tuvoje rengiamos sistemin
gai. Šios šventės tapo ti
krai masinės. Jau pirmojo
je socialistinės Lietuvos 
Respublikinėje dainų šven
tėje 1946 metais Vilniuje 
dalyvavo apie 200 chorų su 
11 tūkstančių dainininkų, 
tarp jų 2,500 vaikų choras.

Nuo 1950 metų respubliki- 000 saviveiklininkų —daini-
nės dainų ir šokių šventės 
rengiamos kas penkeri me
tai. Tarybų Lietuvos de
šimtmečiui skirtoj respu
blikinėje dainų ir šokių 
"šventėje dalyvavo jau apie 
2,500 dalyvių, o vėlesniais 
metais — po 30 su viršum 
tūkstančių dainininkų, šo
kėjų, muzikantų. Vilniaus 
Vingio parke buvo pa
statyta speciali estrada, 
skirta masinių dainų šven
čių dalyviams susirinkti. 
Tarybų Lietuvos 25-mečiui 
skirtoje Jubiliej i n ė j e res
publikinėje dainų ir šokių 
šventėje dalyvavo apie 900 
kolektyvų su 31,200 daini
ninkų, šokėjų, muzikantų. 
Dirigentais pokario metais 
šventėse pasirodė žinomi 
kompozitoriai Konr. Kavec- 
kas, Balys Dvarionas, Jo
nas Švedas, Juozas Karo
sas ir nemažas būrys kitų 
meninio dainavimo puose
lėtojų.

Pastaraisiais metais dai
nų ir šokių šventėse vis di- 

K

.W

Apie aštuoniasdešimt Vilniaus S. Nėries vidurines mokyiuos
klėtinių šiemet gavo brandos atestatus.

Nuotraukoje: mokyklos mokslo dalies vedėja Marija Rimdeikie- 
nė ir mokyklos direktorė Marija Bagdonaitė įteikia brandos ates-
tatą Irenai Laumenskaitei.

M. Baranausko nuotrauka

REAL ESTATE

GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 
yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modem 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)

visi jo gyventojai pagerbia 
kovotojus už liaudies laisvę 
ir šviesesnį gyvenimą, sau* 
go revoliucinių kovų tradi-

vardais pavadintos gatvės, cijas. . , 1
Taip miesto šeimininkai ir 1970. VL 21 ±

dėsnis dėmesys skiriamas 
atlikimo meistriškumui kel
ti, švenčių repertuarui plės
ti, su spalvingais tarybinių 
ir užsienio šalių liaudies 
dainų ir šokių pavyzdžiais 
supažindinti.

Miestuose, rajonuose, Lie
tuvos sostinėje Vilniuje ren
giamos dainų ir šokių šven
tės padeda ugdyti meilę 
gimtajam kraštui, gimtajai 
dainai ir muzikai, kelia liau
dies kultūrą, ugdo patrio
tizmo ir tautų draugystės 
jausmus.

Panevėžiečiai dainuoja
1970 metų birželio 6 dieną 

teko dalyvauti Panevėžio 
miesto Dainų šventėje, skir
toje V. Lenino 100-osioms 
gimimo metinėms ir Tarybų 
Lietuvos 30-mečiui. Prieš 
dešimt metų ant Nevėžio 
kranto pastatyme sporto 
stadione su sporto rūmais 
susirinko apie 7,000 miesto 
gyventojų. Buvo atvykę ir 
svečių iš Vilniaus, Šiaulių. 
Gatvėse ir stadione plevėsa
vo Tarybų šalies respublikų 
vėliavos, švytėjo Panevėžio 
miesto herbas su specialia 
emblema —• raudoname fo
ne du rugių pėdai, o apa
čioje melsvame fone — ark
las. Herbas simbolizuoja 
Nevėžio kraštą, kaip žem
dirbių rajoną.

Meninę dalį atliko apie 2,- 

ninku, šokėjų, muzikantų. 
Programoje beveik 40 nu
merių.

Iškilmingoje dalyje buvo 
himnai, taip pat “Daina 
apie Leniną” (muzika P. 
Tamuliūno, žodžiai E. Ma- 
tuzevičiaus), “Padangėje 
mūsų šiandien šventė” (mu
zika A. Bražinsko, žodžiai 
V. Barkausko),.J. Naujalio 
harmonizuota lietuvių liau
dies daina “Oi, žiba žiburė
lis,” Maironio “Kur bėga 
Šešupė” (muzika Č. Sas
nausko).

Dainavo vaikų chorai, vy
rų ir moterų chorai, masi
nis mišrus, pajėgusis miš
rus ir jungtinis chorai. 
Įspūdingai praskambėjo 
vyrų choro atlikta daina 
“Gaudžia trimitai” (muzika 
M. Petrausko, žodžiai J. Ka
rosėlio), moterų choro — 
“Rūta, žydėk” (muzika 
A. Bražinsko, žodžiai V. 
Bložės), masinio mišraus 
choro atlikta “Jūra plačio
ji — Baikalas rūstus” ir ki

toS dainos.
Šokiai, čiuožimas

Sudėtine šventės dalimi 
buvo liaudies šokių kolekty
vų pasirodymas. Gražiai 
buvo pašokta lietuvių liau
dies ratelių pynė “Šitam di
deliam būry,” šokis “Suk
čius” (abiejų masinė kompo
zicija J. Gudavičiaus, mu
zika L. Abariaus), “Suk, 
suk ratelį” (masinė kompo
zicija R. Tamučio, muzika 
A. Balčiūno). Tradicija vir
to pagyvenusių žmonių ir 
pramoginių šokių kolektyvų 
pasirodymai. Panevėžiečiai 
taip pat pademonstravo sa
vo pasiekimus, atlikdami 
seniams ir dailiojo čiuoži
mo meistrams skirtus nu
merius.

Stambiausia Panevėžio 
įmonė “Ekranas.” Jo ir pie
no kombinato darbininkų 
muzikantų kaimo kapelos 
(vadovas V. Malčius ir D. 
Jakštas) pagrojo kompozi
torių P. Bekerio “Polka,” 
A. Bražinsko “Grok, Jur
geli,” “Bernelių valsas,” J. 
Gaižausko “Pabrolių mar
šas.” Masinis pučiamųjų or
kestras pagrojo “Jonkelį” iš 
J. Pakalnio baleto “Sužadėti
nė,” P. Pilypaičio “Vestuvi
nį maršą” ir kitus muziki
nius numerius.

Dainų šventėje dalyvavo 
25 saviveiklininkų kolekty
vai. Chorams dirigavo Lie
tuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas Mykolas Karka — 
visų dainų švenčių, rengtų 
Panevėžyje nuo 1923 metų, 
vyriausiasis dirigentas, ir 
visa grupė jaunų tarybines 
mokyklas baigusių dirigen
tų — Gražina Viržonienė, 
Zita Bružaitienė, Elena 
Jakštienė, Juozas Bagdo
nas, A. Liberis, J. Grub- 
liauskas ir kiti.

Saviveiklos problemos
Vakare susirinkę arbatė

lės saviveiklininkų kolekty
vų vadovai, šventės organi
zatoriai pasidalijo mintimis, 
kiek triūso pareikalavo šios 
šventės programos atliki
mas. Visi pasisakiusieji su 
giliu dėkingumu pažymėjo 
pasiauko j amą dirigentų 
darbą. Kartu buvo pažy
mėta, kad saviveiklininkų 
skaičius neauga proporcin
gai Panevėžio miesto gy
ventojų skaičiaus augimui 
(Panevėžyje 1939 metais 
buvo 26,700 gyventojų, o 
dabar yra jau apie 73 tūks
tančius) . Saviveiklin inkų 
tarpe vyrauja vidutinio ir 
pagyvenusio amžiaus žmo
nės. Jaunimą daugiau vi
lioja estradiniai numeriai.

Pobūvyje buvo svarstomas 

klausimas, ar nereikėtų dai
nų švenčių repertuare turė
ti daugiau darbininkų gy
venimą atitinkančių dainų, 
muzikos numerių. Juk Lie
tuvos miestuose jau gyve
na pusė krašto žmonių, že
mės ūkiu verčiasi tik 27% 
visų krašto gyventojų. Liau
dies dainos savo turiniu yra 
daugiausia valstietiškos dai
nos. Reikia saugoti senų 
liaudies dainų grožį, ugdyti 
jų melodingumą, bet kartu 
rūpintis sukurti ir naujo 
turinio masines dainas, ku
rios savo meniniu išraiškin
gumu būtų tolygios seno
sioms liaudies dainoms, kad 
jos būtų artimos miestų gy
ventojams darbininkams. 
Tai naujas lietuvių poetams 
ir kompozitoriams iškilęs 
uždavinys. Išspręsti jam, 
žinoma, reikės dešimtmečių.

Geriausiai šventėje pasi
rodę Panevėžio saviveikli
ninkų kolektyvai liepos mė
nesį atvyks į jubiliejinę res
publikinę Dainų šventę Vil
niaus mieste.

Panevėžiečiai didžiuojasi 
savo pramonės įmonėmis, 
kuriose dirba apie 20 tūks
tančių darbininkų. Stam
biausios jų pastatytos tary
biniais metais. Jų tarpe 
kabelinių dirbinių gamykla 
“Lietkabelis,” gamykla “E- 
kranas,” didžiausias Pabal
tijyje linų kombinatas, di
džiausias Lietuvoje stiklo 
fabrikas, statybinės pra
monės įmonės. Smarkiai 
išplėstos seniau veikusios 
maisto pramonės įmonės — 
cukraus fabrikas, mėsos 
kombinatas, alaus darykla 
ir kitos. Miestą puošia iš
tisi penkiaaukščių gyvena
mųjų namų kvartalai. Sta
tomas daugiaaukštis vieš
butis. Bendras visų pramo
nės įmonių ir statybų vado
vų skundas — trūksta dar
bo rankų.
Gerbiami praeities žygiai

Gerbiama Panevėžyje ir 
istorinė praeitis. Gogolio 
gatvėje prie bažnyčios 1968 
metais pastatytas paminkli
nis akmuo su užrašu: 
“Šioje aikštėje palaidoti 
1863 m. sukilimo dalyviai”. 
Kadaise toje vietoje, matyt, 
būta dykvietės, nes bažny
čia pastatyta vėliau — 1877 
metais.

Senamiesčio gatvėje išli
kęs medinis VI. Motekaičio 
namelis, kuriame apsistoda
vo 1905-1907 metų revoliu
cijos dalyviai V. Kapsukas 
ir Z. Angarietis.

Klaipėdos g. 3 namą puo
šia memorialinė lenta su 
užrašu: “Šiame name 1918 
m. gruodžio mėm 25 d. įvy
ko pirmasis legalus Panevė
žio Darbininkų atstovų ta
rybos posėdis.”

Neseniai Panevėžio I vi
durinei mokyklai suteiktas 
kalbininko akademiko Juo
zo Balčikonio vardas. Prie 
šios Respublikos gatvėje 
esančios dviejų aukštų mo
kyklos rūmų sienos pritvir
tinta memorialinė lenta: 
“Šiame name 1919-1926 m. 
dirbo ir kūrė skulptorius 
Juozas Zikaras.”

Miesto parke, Nevėžio pa
krante einančioje Draugys
tės alėjoje pastatytas dide
lis paminklinis akmuo su 
šiuo užrašu: “Miesto išva
davimo iš vokiškųjų fašis
tinių grobikų 25-osioms me
tinėms. 1969.VII.22.”

Mieste yra revoliucionie
rių Andriaus Domaševi
čiaus, Povilo Rotoųiskio

HELP WANTED-MALE-FEMALE
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

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

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

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

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

AUTO GLASS INSTALLER. We 
are one of the biggest dealers in 
auto glass in A. The Northeast B. 
The nation, and we need an exper
ienced installer right now. Pay and 
benefits are tops. If you feel you 
qualify, call Robert Allen for an in
terview. 518-438-3529; or write: 
Robert Allen, 17 Marion Ave., South 
Glens Falls, N. Y. 12801.

(54-60)

JGIRL 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)

MECHANICS
Air-Condtioned

Service installation—trouble shoot
ing Union shop.

New registration now open. Max
imum salary, permanent position, 
every benefit. Opportunity for a 
career for a man experience in com
mercial and industrial systems, 
(Knowledge of English essential.

A.R.S. MAINTENANCE CORP.
703 E. 211th St., Bronx, N.Y. 10467.

Mr. LaFranco. 212-655-8121.
(53-60)

COOK, Assistant, year around po
sition in a retirement hotel. Com
mercial, experience not neccessary. 
Excellent salary, pleasant environ
ment. Fine shore community.

609-399-0827. (54-60)

KEYPUNCH ... Operators with at 
least 1 year experience are needed 
for Alpha-Numeric punching. Hours 
to fit your schedule, from 8:30 AM. 
12 Mid. Salary bases on experience 
and ability. Call 201-343-3010, Hack
ensack. Ask for Lynne.

(57-59)

WANTED

EXPERIENCED WAITRESSES

(Must be ove 21 years of age) 
Steady work. Apply:

HOWARD JOHNSON

Route 1, South Haynes Ave.
Newark Airport.

(57-59)

r
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Apie kaimynus Montrealiečius Demonstruokime, kad nejvvkhi Didele nelaime “subveje”
Šiais metais man teko nu

vykti į Montreal} asmeni
niais reikalais net du kar
tu. Kiekvieną kartą drau
gai montrealiečiai surado 
progų sueiti, pasimatyti su 
manimi, kas manyje paliko 
neužmirštamą jiems dėkin
gumą.

Turėjau progos Montrea- 
lyje dar sykį išgirsti vi
siems taip mylimą pasauli
nio masto dainininką Vac
lovą Daunorą. Jam buvo 
surengtas koncertas gražio
je prancūzų mokyklos salė
je. Jau apie koncertą buvo 
rašyta, ir ką daugiau gali
ma pasakyti — dainavo mū
sų Vaclovas puikiausiai!

Po koncerto įvyko priėmi
mas (vakarienė) Lietuvių 
Piliečių klubo salėje. Man 
besižvalgant, tuojau pama
čiau, kad priėmimo suruoši
me daug pasidarbavo mūsų 
pažangiečiai draugai. Juo
zas Lesevičius, kaip ir vi
sada, rūpinosi visa tvarka, 
bilietų platinimu ir kitais 
reikalais. Gaspadinės, ku
rios paruošė taip skanią 
vakarienę, buvo mūsų drau
gės Lesevičienė, Keršienė ir 
Juozelaitienė.

mus, kur aš buvau apsisto
jusi, parvežė Urbanavičiū
tė. Sustojome pas draugus 
Urbanavičius, ir besikalbant 
sužinojau, kad Juozas Ur
banavičius šiais metais bu
vo apdovanotas medaliu 
(membership pin) už jojo 
25 metų veiklą geležinkelie
čių. unijoje, lokale 334.

Gegužės 15 d. geležinke
liečių unijos laikraštyje 
“Canadian Transport” tilpo 
J. Urbanavičiaus nuotrauka 
su aprašymu to įvykio ir 
kiek sunkių momentų turė
jo pergyventi Juozas, daly
vaudamas organizuotų dar
bininkų veikloje per 25 me
tus.

Ne tik savo, bet viso 
“Laisvės” personalo vardu 
sveikinu brangų kaimyną 
montrealietį Juozą Urbana
vičių.

Smagu buvo skaityti Lie
tuvos spaudoje, kad dabar 
ten svečiuojasi draugai 
Liudas ir Petrė Kisieliai. L. 

[Kisielis ilgametis Literatū
ros Draugijos Montrealio 
kuopos sekretorius. Net ir 
V. Daunoro koncerte drau-

_ , r . Igas Liudas atvyko su pilnuPatarnautojos prie stalų r 
sukėlė manyje “] 
Kodėl mes neturime tokiij 
puikių jaunuolių JAV? Dir
bo jauna prancūzų kalbos 
specialistė mokytoja Urba
navičiūtė, Keršytė ir Kauši- 
liūtė. Visos trys vartoja tė
vų kalbą (lietuvišką) pui
kiausiai. Bravo, draugams 
montrealiečiams, už išauk
lėjimą tokių puikių inteli
genčių, kurios nesibijo daly
vauti kartu su tėvais.

PavyflA” rinčiuko

Iš koncerto mane į na-

portfeliu knygų (A. Lau- 
______i “Juodasis Krau
jas”) išdalinti nariams, ku
rie dar nespėjo knygų pa
siimti. Apie draugę Petrę 
galiu tiek pasakyti, kad dė
ka jos gabios plunksnos, ne 
tik “Liaudies Balso” skaity
tojai sužino, kas darosi 
Montrealyje, bet ji nepatin
gi apie tai pranešti ir “Lais
vėje” ir “Vilnyje.” Linkiu 
jiems smagiai pasisvečiuoti 
savo gimtinėje. ,

Ieva Mizarienė

Vilnius šoka ir dainuoja
Ne veltui Lietuvių • tauta 

žinoma kaipo Dainių Tauta. 
Lietu vys dainuoja iš liūde
sio — jis dainuoja irgi iš 
džiaugsmo. x

Vilniečiai, kad ir ne pilna 
krūtine, niūniavo liūdesio 
dainelę, kaip jie valė Vil
niaus griuvėsius po išvijimo 
hitlerininkų, po antrojo ka
ro; jie atstatydami Vilnių 
dainavo jau garsiau; šian
dien, kadangi Vilnius jau 
pakilo iš griuvėsių ir sukles
tėjo mokslas, kultūra ir 
gerbūvis, vilniečiai jau pil
na krūtine dainuoja ir šoka 
iš džiaugsmo .

Na, kartu ir mes, pažan
gieji amerikiečiai lietuviai, 
ypač tie, kurie yra Ameri-

ko j e gimę ir augę, ir kurie 
dar pirmu kartu lankosi sa
vo tėvų gimtinėj, dainuoja
me.

Vadovybėje Mildred Sten- 
ler ir kitų chorvedžių, ku
rių mūsų grupėje randasi 
apščiai, mūsų, kad ir mažo 
chorelio, dainos gerai skam
ba. Mūsų solistės —Birutė 
Ramoškaitė, Estella Bagdo
nienė, Amelia Young ir due
tas Irenos Janulienės su Al. 
Dupsha, 
niečius.

Reikia 
Daugiau
Vėliau parašysiu.

Inž. Gabrėnas
Vilnius, liepos 27 1970

tikrai žavėjo vil-

papusryč i u o t i. 
įspūdžių rinksiu.

daugiau Hirosliimų
Nuo rugpiūčio 2 d. iki 8 d. kiekvieną dieną vyks 

demonstracijos-protestai, prisiminimui JAV militarinių 
jėgų prieš 25 metus paleistos atominės bombos Hiroshi- 
moje ir Nagasaki.. Pavojus, kad pasaulis gali žūti, yra 
realus. Kol mūsų militarinės jėgos nebus ištrauktos iš 
kitų kraštų, tol negalime nutilti.

Užbaigai šios savaitės, visi turime dalyvauti masi
nėje demonstracijoje šefštadienį, rugpiūčio 8 d., pasisa
kyti griežtai prieš visokias Hiroshima^, prieš karą, ra
sizmą ir represijas.

1 vai. dieną ant 41-os gatvės, tarp Broadway ir 6th 
Avenue, Manhattane, bus pradžia demonstracijos. Pas
kiau visi demonstrantai maršuos per Times Square į 
Central parką prie estrados, kur vyksta koncertai. 3-čią 
valandą ten pat įvyks milžiniškas mitingas.

Svarbiausias šūkis šios demonstracijos: JAV IŠ
TRAUKITE JeGAS Iš AZIJOS DABAR!

Mūsų menininkai sugrįžo
Pereitą ketvirtad. rugpiū- 

čio 30 d., keletas mūsų Ken
nedy aerodrome pasitikome 
iš Lietuvos sugrįžusius kai 
kuriuos mūsų menininkus, 
kurie buvo nuvykę Lietu
von į didžiąją dainų šventę. 
Visi jie gerai nusiteikę ir 
pasitenkinę kelione ir vieš
nage. Ypač gilų juose įspū
dį paliko Lietuvoje jų šiltas 
sutikimas ir priėmimas. Di
džiuojasi jie ir tuo, kad ten 
net keliuose koncertuose 
galėjo pasirodyti su daina.

Aerodrome, žinoma, galė
jome juos tiktai pasveikinti

ir vienu kitu žodžiu kai ko 
paklausti. Neabejojame, kad 

kai kurie jų savo įspūdžiais 
pasidalys su mūsų skaityto
jais “Laisvės” skiltyse.

Sugrįžo Jonas Grybas, 
Amelia Young, Aldona An
derson, Biruta Ramoškaitė, 
Irena Janulienė, S. Vainei
kis, taip pat Adelė Pakal
niškienė, Pučkoris ir Jonas 
Smalenskas, bet su šiais ne
teko susitikti. Matomai, iš 
muitinės jie turėjo tiesiai į 
lėktuvą sėsti ir grįžti į Flo
ridą. Rep.

Pereitą šeštadienį IRT li
nijos Lexington Ave. subvė- 
je, žemutinėje Manhattano 
dalyje, netoli Bowling 
Green stoties, elektros sis
temoje kilo gaisras. Trau
kinys spėjo sustoti prieš 
gaisro vietą, bet užgeso vi
sos šviesos, subvę ir trauki
nį pripildė dvokiantys troš
kinantys dūmai.

Sunku ir įsivaizduoti, ko
kioje padėtyje buvo atsidū
rę keleiviai. Jie šiaip taip 
buvo išvesti iš subvės. Tik 
viena moteriškė mirė. Sa
koma, ji, buvo pamiršusi 
rankinuką ir sugrįžo jį pa
siimti. Ten ir užtroško. Dar 
gi turėjusi silpną širdį.

Penkiasdešimts žmonių bu
vo pritroškinta, bet iš jų 
tik keliems reikėjo atsigulti 
į ligoninę.

Į nelaimės vietą pribuvo 
miesto majoras Lindsay. Jis 
sako, kad reikia žinoti, jog 
ši nelaimė yra pirmutinė. 
Už nesaugumą subvių sis
temoje jis kaltina Metro
politan Transportation Au
thority, kuri operuoja New 
Yorko miesto masinės tran- 
sportacijos sistemą, bet ku
rią valdo New Yorko valsti
jos valdžia. Majoras reika
lauja, kad MTA viešai pasi
aiškintų.

Veikiausia bus pravestas 
tyrinėjimas, kodėl ta nelai
mė įvyko. Bet ar MTA pra
dės geriau rūpintis požemi
nių ir iškeltųjų traukinių 
prižiūrėjimu, kad jie būtų 
saugūs, tai kitas klausimas. 
Veikiausia teisinsis, kad ne
turi pinigų, nors fėras pa
keltas iki 30 centų.

Parengimų Kalendorius
Rugpiūčio 9 dieną

Lietuv. Literatūros Drau
gijos 185 kp. išvažiavima^ 
pietūs Forest parke., Prasp 
me įsitėmyti ir nepamiršti.

Rugsėjo 6 d.
Įvyks išvyka pas A. B. 

Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da
tą.

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.

Taryb. kompozitoriai, atlikėjai
LenininiŲ premijŲ laureatai

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay kviečia 

visus taupyti elektros jėgą, 
nes per karščius gali jos 
pritrūkti, kuomet labai daug 
sunaudojama.

Narkotistų grupė atsisako 
vykti kitur iš Harlemo li
goninės. Jie reikalauja čia 
ir tuoj juos gydyti.

Dėl Jaunųjų Lordų aštrios 
kritikos daugelis daktarų 
nori pasitraukti iš Lincoln 
Hospital tarnybos. Jaunie
ji Lordai sako, kad Lincoln 
Hospital yra “žmonių sker
dykla.”

Sakoma, kad per pasta
ruosius 10 metų New Yorko 
subvese įvyko daugiau ne
laimių, negu visame pasau
lyje subvių sistemoje.

Mirė 84 metų Jean Starr 
Untermeyer, buvusi moky
toja, poetė, iš daugelio kal
bų išvertusi nemažai knygų, 
muzikos mylėtoja.

New Yorko universiteto 
profesorius ir buvęs moky
tojas areštuoti už grąsini- 
mą sudaužyti pusketvirto 
milijono dolerių vertės kom
piuterį, jeigu universitetas 
neduos $100,000 Juodųjų 
Pantherių partijos narių 
kaucijai.

Rep.
* —_———*—— 

Automobilis apgriovė namą 
ir sužeidei 10

Sunku net tikėti, kad išė
jęs iš kontrolės smarkiai 
lėkdamas automobilis gali 
padaryti tiek žalos penkių 
aukštų namui į jį pataikęs, 
kiek padarė Robert Sacket- 
to “Cadillac”. Nelaimė įvyko 
šeštadienį Manhattane ant 
kampo Houston ir Forsyth 
gatvių. Automobilis trenkė 
į namo kampą. Beveik visas 
seno namo šonas “subyrė
jo”. Dešimts žmonių sužeis- 
sta. Pats Sackett ant vietos 
užmuštas.

liūs kūrybinius laimėjimus 
baleto mene.

Violončelistui Mstislavui 
Rostopovičiui, už koncertinę 
— atlikę j išką veiklą.

1965 metais: Smuikininkui 
Leonidui Koganui, už kon
certinę 1962-1964 metų pro
gramą.

1966 metais: Solistei La
rai Doluchanovai, už kon
certinę 1963 - 1965 metų 
programą.

1967 metais: Kompozito
riui Karai Karapevui, už 
muziką baletui “Griaustinio 
taku”.

Baletmeist e r i u i Igorui 
Moisejevui, už koncertinę 
Valst. Akademinio TSRS 
liaudies šokių ansamblio 
programą.

Paruošė—Juozas Slėnys

IŠ LAIŠKŲ
“Laisvei”:
šokių muzikos ir dainų 

festivalis
N epaprastai žavingai 

praėjo. Eisena gatvėmis bu
vo spalvingai graži. Dainų 
festivalį smarkiai sulijo, 
bet pradėta ir užbaigta su 
pilnu pasisekimu.

Dainų, muzikos ir šokių 
festivalyje dalyvavo nema
žiau kaip ketvirtadalis mi
lijono žmonių. Festivalyje, 
kaip delegacijos, dalyvavo 
iš desėtkų pasaulio šalių.

< Lietuvių Meno Sąjungos 
dainininkai dainavo per ra
diją, televiziją, taipgi, Vil
niuje Profsąjungų Rūmuo
se, Kaune Šilko fabrike, ir 
Trakuose. Nepaprastai įs
pūdingai baigiam viešnagę 
Tarybų Lietuvoje.

. J. Grybas 
Vilnius. 1970-VII-28

Mykolas Riskevicius 
sunkiai serga

Praėjusios savaitės gale 
aplankiau ligonį Mykolą 
Riskevičių, kuris jau ket
virti metai nelipa iš lovos,— 
jį kankina paralyžius. Ligo
nis ne tik kad negali išlipt iš 
lovos, bet nė apsiverst ne
gali be pagalbos, negali nei 
pavalgyt pats. Jojo žmona 
Marijona turi neapsakomai 
daug vargo slaugindama 
savo gyvenimo draugą. Ji 
yra tvirto būdo moteris, 
kalbėdama apie jųjų var
gus, pajėgia išsilaikyti nuo 
verksmo.

Jie gyvena Williamsburgo 
“prodžektuose”, 125 Stagg 
walk, apt. 291, ant pirmo 
“floro”.

Labai gaila pažangaus 
žmogaus. Būtų gerai, 
kad jųjų pažįstami parašy
tų ligoniui suraminimo 
korteles. Manau, kad tas li

Penki negrų dvasiškiai, 
iškviesti Maskvos vyskupo 
Metropoliteno N i k o d i m o, 
vyks į Tarybų Sąjungą rug
pjūčio 17 d.

Oro biuras skelbia, kad 
New Yorke oro teršimas 
yra pasiekęs labai aukštą 
laipsnį. Svarstoma, kaip 
greičiau sulaikyti oro ter
šimą, kuris sudaro žmonių 
sveikatai daug žalos.

200 žmonių užėmė paskir
tus nugriauti namus ir juo
se apsigyveno. Jie atsisa
ko policijos klausyti, nes 
neturi kur kitur apsigyven
ti. Jie susideda iš 54 šeimų. 
Reikalauja miesto gauti 
jiems butus.

Mirė 70 metų dr. Max 
Reiss, įsteigėjas valstijinės 
mokyklos protiniai silp
niems vaikams.

gonį šiek tiek pralinksmi
na. Linkiu Mykolui greit 
pasveikt. x P. š.

Sveikina iš Paryžiaus
Nors mūsų Aido Choro 

vadovė Mildred Stensler vei
kiausia jau yra sugrįžus iš 
Lietuvos, bet ji iš Pary
žiaus prisiuntė sveikinimo 
kortelę, kuri tik dabar mus 
pasiekė. Ji rašo:

“Sveikinu iš Paryžiaus. 
Tai tikras New Yorkas, bet 
su didžiausiais palociais ir 
monumentais. Kelionė gerai 
sekasi. Ypač Maskvoje, 
Vienoj ir Lietuvoj buvo įs
pūdinga.

Viso gero,
Mildred”.

Apšaudė per klaidą
Lagos.— 30 Nigerijos ka

reivių užmušta persišaudy- 
muose su Kamerono rube- 
žiaus
sargai šaudę į Nigerijos 
sargus, manydami šaudą į 
šmugelninkus.

sargais. Kamerono

Homer, La. — Negrai pla
nuoja reikalauti federalinio 
teismo apsaugos nuo baltų
jų valdininkų, kurie jau lai
ko kalėjime 41 negrą, ir rei
kalauja užstato po $40,000.

1956 metų rugsėjo mėn.,
8 d. specialiu TSKP CK ir 
TSRS Ministrų tarybos nu
tarimu buvo atstatytos Le
nininės premijos “Apie Le
ninines premijas už labiau
siai įžymius mokslo techni
kos, literatūros ir meno kū
rinius”. Lenininės premijos 
skiriamos kas metai,V. I. 
Lenino gimimo dieną — ba
landžio mėn. 22. Lenininių 
premijų, literatūros ir me
no srityje, komitetas kas
met skiria 8 premijas už 
aukštai meninius literatū
ros, vaizduojamojo meno, 
muzikos, o taipogi už la
biausiai įžymius teatrinio 
bei kino meno veikėjų at- 
siekimus, kurie nesilaukia 
plataus visuomenės pripaži
nimo. ,

Prieš tai, tarybinės spau-' ------- -——
dos puslapiuose, vyksta pla- San Clemente, Calif. — 
tus pateiktų kandidatūrų 
aptarimas. Tarybinė muziki
nė kultūra teisėtai didžiuo
jasi savo atstovų vadais, ap
dovanotais šiuo aukštu ap
dovanojimu. L a u r e at ų — 
muzikantų sąrašas atidaro
mas 1957 metais.
Lenininės premijos buvo 

paskirtos:
1957 metais: Kompozito

riui Sergijui Prokofjevui, 
už 7 simfoniją. Balerinai 
Galinai Ulanovai, už dide- 
baleto mene.

1958 metais: Kompozito
riui Dmitrovui Šostakovi- 
čiui, už 11-ją simfoniją 
“1905 metai”.

1959 metais: Kompozito
riui Aranui Chačaturjanui, 
už baletą “Spartakas”. 
Kompozitoriui Vasilijui Sa- 
lovjovui - Sedovui, už popu
liarių dainų ciklą: “Kelio
nė”, “Pamaskvio vakarai”, 
“Jeigu vaikinai žemes poš”, 
“Hachimavičių maršas”.

1960 metais: Kompozito
riui Georgijui Sviridovui, 
žu “Patetinę oratoriją” (V. 
Majakovskio tekstu).

Smuikininkui Davidui Oi- 
strachu, už įžymius laimė
jimus muzikinio — atlikė- 
jiško meno srityje.

1961 metais: Leningrado 
filharmonijos simfo n i n i o 
orkestro meno vadovui ir 
vyr. dirigentui Eugenijui 
Mravinskui, už koncertinę- 
atlikėjišką veiklą.

Pianistui Sviatoslavui Ri- 
chteriui, už koncertinę — 
atlikėjišką veiklą.

1962 metais: Pianistui 
Emiliui Gilelsui, už koncer
tinę^— atlikėjišką veiklą.

19$1 metais: Balerinai 
Majai .Pliseckajai, už dide-

Prez. Nixonas nusitarė tu
rėti pasitarimą rugpiūčio 20 
ir 21 dienomis su Meksikos 
prezidentu Ordazu.

Geneva, Šveicarija. — Ja
ponas areštotas ir kal
tinamas pavogimu vienos 
Šveicarijos kompanijos laik
rodžių slaptybių.

Trenton, N. J. — Daugiau 
kaip 2,000 transportacijos 
inžinierių ir kitų darbinin
kų sustreikavo.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

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

---- *
Spalio 25 d.

Sekmadienį, LLD 1 kuo
pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

IŠKASTINIS 
“HERBARAS”

Kazachijos Mokslų aka
demijos paleontologai su
rinko didelį iškastinį “her
barą.” Dirbdami Zaisano 
įdauboje, vienoje kalvoje 
jie surado apie 800 pui
kiai molyje išsilaikiusių vi
sokiausių senovinių augalų 
lapų atspaudų. Unikalusis 
“herbaras,” kuriam, kaip 
■nustatė mokslininkai, 70 
milijonų metų, patvirtina 
teiginį, kad kitados Kazach
stano rytuose klimatas Km 
vo artimas subtropiniam*

ŽVEJŲ RADINIAI
Oalndų žvejai Šiaurės jū

roje tralais iškeldavo daug 
įvairių daiktų, kuriuos per
duodavo mokslininkams. 
Šių radinių tyrimai parodė, 
kad prieš 12,000 metų Šiau
rės jūros vietoje buvo sau
suma ir joje gyveno pir
mykščiai žmonės. I ~

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise 
in the special Vnesh posy Ito rg 
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue 
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036

vTel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

;Tel. 212-581-7729
■7^'

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N. Y. 100034

Tel. (212 ) 228-9547 1

Warning': For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or s 
their branches, which are official representatives of Podarogtfts, T| 
Inc. '




