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KRISLAI
Graži naujiena
Panašu j išsisukinėjimą 
Irgi neturinti lėšų 
Sulaužyta sutartis 
Jis vėl garsėja

— A. Bimba —

Sol Ilurok praneša, kad jam 
pasisekė susitarti su Tarybų 
Sąjungos Kultūros ministeri
ja. Amerikiečiai turėsime 
progą šigirsti Maskvos Bolšoj 
operą. Ji New Yorke gast- 
Adiuos 1971 metų balandžio 
mėnesį. Pastatys penkias 
Operas: “Boris Godunov/’ 
“J^ugene Onegin,” “Pikų Da
rnia,” ‘‘Karas ir taika” ir 
“Prince Igor.”

Tai bus pirma šios garsios 
operos pasirodymas Jungti
nėse Valstijose.

Pastatymai vyks New Yor- 
ko Lincoln Centre Metropoli
tan Opera House.

Kol kas neskelbiama, ko
kia bus įėjimo kaina. Vei
kiausia bus ne žema.

Pakartotinai/ Izraelio val
džia kaltina Egiptą sulaužyme 
paliaubų. Bet net mūsų val
džia sako tokių nusidėjimų iš 
egiptiečių pusės nesurandanti. 
Ji ragina Izraelį nedelsiant 
pradėti derybas.

Kai kam atrodo, kad šitie 
izraeliečių kai t i n i m a i yra 

__ jeigu ne išsi ūkinėj imas,. tai 
atidėliojimas derybų.

Kaip žinia, Izraelio valdžia 
^Aai nenoriai priėmė Ame
rikos pasiūlymą paskelbti pa
liaubas ir pradėti derėtis^ dėl 
atsteigimo taikos Vidurio Ry
tuose.

Kai 1 9 6 8 metais West 
Virginijoje Farmington kasy
kloje žuvo 78 angliakasiai, vi
są šalį nusiaubė pasibaisėji
mas. Susirūipinta mūsų anglies 
kasyklų saugumu. Kongresas 
tuojau priėmė naujas ir 
sustiprintas saugumo taisyk
les. Patvarkė, kad visos ka
syklos tuoj būtų federalinės 
valdžios rūpestingai inspek
tuotos.

Dabar paaiški, kad iki šiol 
dar nieko nepadaryta. Mūsų 
kasyklos paliktos ir toliau 
būti angliakasiams mirties 
nasrais. Antai, iper pirmuo
sius šių metų šešis mėnesius 
jose užmušta 10 1 angliaka
sys.
F Koks federalinės valdžios 
įį^biteisinimas? Ogi, kad ne
turinti pinigų pasamdymui ir 
pasiuntimui į kasyklas in
spektorių !

Visi protestai buvo veltui. 
Baisiai pavojingos, mirtį 
gimdančios dujos cimentiniuo- 
se karstuose su visu didžiuliu 
laivu palaidotos jūrų dugne. 
Labai teisingai jau net “N. Y. 
Times” (rugp. 19 d.) sako, 
kad beprotybė buvo tokias 
dujas gaminti, o dar didesnė 
beprotybė jas palaidoti jūro
je.

Dienraštis primena dar ir 
tą, kad šiuo pavojingu žy
giu Amerikos valdžia sulaužė 
tarptautinę sutartį, kurioje 
esame pasižadėję jūrų dugną 
naudoti tiktai moksliniams tai
kiems reikalams. O tos dujos 
tf/ivo gaminamos karo reika
lams ir tik karo reikalams 
jos “naudingos.”

Ką pasakys Jungtinės Tau
tos? O jeigu jos nutartų, kad 
Jungtinės Valstijos turi lai-

Kinija sutiko ginklais paremti 
Sihanouko valdžią, kovojančią 

už Kambodijos išlaisvinimą
Hong Kongas. — Kinijos 

spaudos agentūra Hsinhua 
paskelbė, kad Kinijos val
džios pareigūnai susitarė 
nemokamai suteikti princo 
Sihanouko valdžiai įvairių 
ginklų kariauti prieš Kam
bodžoje įsigalėjusių deši
niųjų militaristų kliką, 
Jungtinių Valstijų remiamą.

Pekine sutartį pasirašė 
Kinijos armijos generalinio 
štabo viršininkas Yungsh- 
engas ir Sihanouko valdžios 
militarinis ministras gen.

Daug valstybių sveikina sutartį
Bonna. — Vakarų Vokie-1 

tijos kancleris Brandtas da
bar gauna daugelio valsty
bių sveikinimus dėl Mask
voje pasirašytos nepuolimo 
sutarties su Tarybų Sąjun
ga.

Prancūzijos prezidentas 
Pompidou pareiškė, kad 
Prancūzija yra pasitenki
nusi sutartimi, kuri dabar 
užtikrina saugumą ir taiką 
Europoje. Panašiai pareiš
kė daugelis ir kitų valstybių 
galvų.

Buvęs Vakarų Vokietijos 
kancleris Kiesingeris pa
reiškė nepasitenkinimą, kam 
sutartyje užgirti dabarti
niai rubežiai. Brandtas jam 
atkirto: “Mes užginame 
Europos rubežius, kokie da
bar yra. Jie negali būt pa
keisti jėga, juos negalima 
laužyti.”

Canberra. — Australijos 
valdžia nutarė ištraukti iš 
Pietų Vietnamo vieną bata
lioną kareivių, bet kartu su
teikia Pietų Vietnamo val
džiai $3,600,000 “gynybos 
paramai.” Pietų Vietname 
pasiliks dar 7,500 australie
čių karių.

Detroitas. — Miesto tar
nautojai teismais ir protes
tais kovoja prieš paleidimą 
523 tarnautojų iš darbo ir 
pailginimą darbo valandų 
nuo 35 iki 40 vai. į savaitę.

kytis sutarties ir tas dujas iš 
jūrų išimti?!

Buvo sakoma, kad preziden* 
tas Nixonas savo viceprezk 
dentui Agnew patarė savo 
“retoriką” geriau aiptašyti, ją 
sušvelninti. Bet tai netiesa. 
Mr. Agnew ir vėl plačiausiai 
atidarė savo burną prieš 
Vietnamo karo priešus.

Kongrese yra pasiūlymas, 
instruktuoti įprezidentą Nixo- 
ną Vietnamo karą baigti su 
viduriu 1970 metų ir visas 
Amerikos karines jėgas iš Pie
tų Vietnamo iškraustyti. ' Vi
ceprezidentas žiauriai puola 
tuos senatorius, kurie tokį pa
siūlymą padarė.

Dabar kalbama, kad prezi
dentas Nixonas įsakė vice
prezidentui Agnew tiems se
nator! a m s “kailį išvanoti.” 
Labai galimas daiktas...

Duong Sam 01. Kinijos gin
klai bus perduoti Kambodi
jos partizanams.

Kambodijos militarinis tri
bunals tuo pačiu metu nu
teisė mirtimi 17 Kambodi? 
jos patriotų, kurių tarpe 
yra 9 Sinahouko valdžios 
ministrai. Bet teismabuty- 
je jų nei vieno nebuvo, nes 
jie yra užsienyje ar kitur 
pasislėpę. Sihanouko žmona 
ir motina buvo nuteistos vi
so amžiaus kalėjimu už par
tizanų rėmimą.

Spaudos darbininkų 
konvencija

Buffalo, N. Y. — Inter
national Typographical Uni
jos 112 konvencija pasisa
kė prieš neleidimą eiliniams 
unijos nariams nubalsuoti, 
ar jie užgiria ar atmeta su 
darbdaviais pasirašytus 
kontraktus.

Konvencija taipgi pasisa
kė prieš valdžios pasimoji- 
mą algas kontroliuoti. Ka
dangi pragyvenimas smar
kiai kyla, tai konvencijoje 
nusitarta reikalauti algų 
pakėlimo.

Studentai prisiekė kary 
smarkiai kovoti

St. Paul, Minn. — Naci
onalinės Studentų Sąjungos 
kongresas 215 prieš 40 bal
sų nusitarė per sekamus 9 
mėnesius visomis jėgomis 
kovoti karą Indokinijoje.

Jeigu Indokinijos karas 
nebus baigtas 1971 m. geg. 
1 d., tada bus išplėsta ma? 
sinė kova šalies sostinėje 
ir kituose miestuose. Civi
linis priešinimasis tada/Tižr 
darys šalies sostinę nuo biu
rokratų.”

Laimėjo karo priešas
Hartford, Conn. — Pir

muosius demokratinius rin
kimus senatoriaus vietai 
lengvai laimėjo kongrega- 
ę^onalistų kunigas Duffey. 

K Duffey yra pasižymėjęs 
liberalas ir smarkus kovo
tojas prieš karą Indokini
joje. Jis aktyviai dalyvauja 
antikarinėje veikloje. Tai 
didelis karo priešų laimėji
mas.

Washingtonas. — Senatas 
53 balsais prieš 45 atmetė 
siūlymą sulaikyti antibalis- 
tinių raketų sistemos plėti
mą. Prez. Nixonas laimėjo.

Londonas.—Daugiau kaip 
7 milijonai londoniečių da
bar jau turi mokėti aukš
tesnę mokestį už autobusais 
ir požeminiais traukiniais 
važinėjimą.

Mokytojai prieš teismų drausmes
Pittsburgh, Pa. — Ameri-

kos Mokytojų Federac i j o s 
konvencija nusitarė praves
ti vajų, kad teismų draus
mės (indžionkšinai) prieš 
mokytojus ir kitus visuome
ninius tarnautojus būtų su
laikytos.

Dabar, kai mokytojai ar 
kiti visuomeniniai tarnau
tojai išeina į streiką, tai 
juos teismai baudžia, strei
ku o t i draudžia. Hawaii 
valstija bene bus vienatinė 
valstija, kuri suteikia vi
siems visuomeniniams dar
buotojams streikų teisę.

Konvencija nori, kad vi
sose valstijose Jokia streikų 
teisė būtų visiems darbi
ninkams lygiai pripažinta.

Mokytojai taipgi pasisa
kė prieš Nixono administra
cijos siūlomą algų užšaldy
mą. Konvencijoje nutarta 
reikalauti mokytojams al
gas pakelti 6 proc.

Sulaikytas choleros plėtimasis
Geneva, Šveicarija.—Jung

tinių Tautų palaikoma Pa
saulinė Sveikatos Organi
zacija skelbia, kad choleros 
plitimas laipsniškai sulaiko
mas ir nėra ženklų, kad ji 
plėstųsi Europoje.

Tarybų Sąjunga panaudo
jo visas galimas priemones 
choleros epidemijos sulaiky
mui. Lebanonas, Sirija ir 
Jordanas naudoja masinius 
skiepijimus ir kitokias rei
kalingas priemones prieš 
cholerą.

Maskva.— Tarybinis laik
raštis “Za Rubežom” rašo, 
kad Amerikos Centralinės 
Žvalgybos Agentūra sklei
džia provokator i š k u s me
lus, būk Tarybų Sąjunga 
yra pasiruošusi užpulti Ki
niją.

Pietų Korėja svarsto vienybę 
a-Seoul. — Pietų Korėjos 

prezidentas Parkas, maty
damas žmonių pageidavimą 
suvienyti abi Korėjas į vie
ną valstybę, pasisakė savo 
nuomonę, kad ir jis nori 
vienybės, bet, girdi, tai vie
nybei priešingi esą Šiaurės 
Korėjos vadovai.

Dabar tuo klausimu vie
tinė spauda daug rašo, ra
dijas ir televizija diskusuo- 
ja, kaip prieiti prie vieny
bės.

Prieš kiek laiko išiaurės 
Korėjos vadovai buvo pa
siūlę planą vienybei. Jie 
siūlė atsisakyti nuo agre
sijos, proporcionaliai suma
žinti abiejų šalių militarines 
jėgas ir laipsniškai eiti prie 
pilnos vienybės.

Ann Arbor, Mich.— 6 vy
rų ir 6 moterų džiurė rado 
kaltu pirmo laipsnio žmog
žudystėj ė 23 metų univer
siteto studerttą Collins, ku
ris nužudęs 18 metų studen
tę K. S. Beinėman. Jam grę- 
sia viso gyvenimo kalėji
mas.

Kalinino prospektas— 
sostinės pažiba

Maskva. — Kalinino pro
spektą dabar puošią moder
nūs 24 ir 26 aukščių apart- 
mentiniai ir raštinių pasta
tai. Tai tikra sostinės pa
žiba. Visai naujas miestas 
išaugo sename Maskvos 
mieste.

20 minučių paėjęs nuo 
Kremliaus gali matyti nau
juosius pastatus, kurie gali 
lygintis su New Yorko ar 
Paryžiaus naujaisiais pa
statais.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Nuo viesulingų lietų, kokių 
čia nebuvo per 44 metus, vi
sos žemesnės vietos patvi
no. Pasidarė daug nuosto
lių.

Europos saugumo 
konferencija 1971 m.

B ruselis, Belgija.—NATO 
vadovybė mario, kad Euro
pos saugumo konferencija 
bus sušaukta 1971 metais.

Konferencijoje dalyvautų 
NATO valstybės, Varšuvos 
pakto valstybės ir neutra
lios valstybės. Manoma, kad 
TSRS ir Vakarų Vokietijos 
sutartis sudaro taikingą at
mosferą turėti sėkmingą 
konferenciją.

Recife, Brazilija.—Eliete 
Maria da Silva yra susituo
kusi su keturiais vyrais. Ji 
nesupranta, kodėl kunigas 
tebėra viengungis ir nepri
taria daugpatystei.

Japonijos militarinė 
mašina po 25 mėty

Tokijas. — Japonijos mi- 
litaristai, po 25 metų nuo 
karo pabaigos, dabar jau 
turi tvirtą militarinę maši
ną, kuriai padeda Jungti
nių Valstijų militaristai.

Kare japonai prarado dau
giau kaip 3 milijonus žmo
nių. Premjeras Šato dabar 
priminė, kad Japonija tu
ri pasimokyti iš praeities ir 
viską daryti taikai išlaikyti. 
Bet militaristai kitaip gal
voja.

Turėdami galingą milita
rinę jėgą, jie mano pasi
grobti iš Kinijos Mandžiuri- 
ją ir kai kurias salas iš Ta
rybų Šąjungos. Jie jau da
bar reikalauja tų salų, ku
rios po karo pateko Tarybų 
Sąjungai.

San Antonio, Texas. — 
Tūkstančiai žmonių skiepi
jasi nuo difterijos, kuri čia 
smarkiai plečiasi.

Surado užterštą geriamą vandenį 
daugelyj rezervuarų; milijonai

> naudoja blogą vandenį
Washingtonas. — Federa- 

liniai vandens tyrinę tojai 
surado, kad milijonai ame
rikiečių geria užterštą van
denį, kuriame gali būti svei
katai žalingų bakterijų ir 
kitu nuodingų elementų.

Tyrinėtojai surado dau
gelyje miestų ir miestelių 
žmonių, kurie nuo vandens 
apsikrėtę ligomis. Tokių su
rado 900,000. Taipgi jie ra
do daugiau kaip du milijo

Izraelis trukdo taikos derybas
Washingtonas. — Jungti-®“

nes Valstijos ir vėl infor
mavo Izraeli,kad jo skun
das, būk Egiptas laužąs 
mūšių pertraukos sutartį, 
neturi pagrindo. JAV ra
gina Izraelį nieko nedel
siant pradėti derybas su 
arabais.

Derybų delsimą Izraelis 
bando pateisinti provokato
riškų teigimu, būk Egiptas 
ginkluojąs Suezo kanalo pa
kraštį tarybinėmis raketo
mis. Jungtinės Valstijos 
mano, kad tos raketos ga
lėjo. būti įrengtos ten dar 
prieš triušių pertrauką.

Tarybų Sąjunga per savo 
organą “Izvestiją” skelbia, 
kad Izraelio tvirtinimai 
apie tarybines raketas yra 
išgalvotas melas deryboms 
trukdyti.

Anchorage, Alaska.— Čia 
jausta stiprus žemės drebė
jimas.

West Helena, Ark.—Mo
hawk Rubber kompanija čia 
visai uždarė gumos fabriką, 
kuris buvo užstreikuotas 
birželio 8 d.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pereitą savaitgalį Detro

ite įvyko LDS 10-asis sei
mas ir LLD 11-tasis suva
žiavimas. Abu sąskrydžiai 
labai gražiai pavyko. De
troito veikėjai puikiai pasi
darbavo sąskridžių suruoši
me ir svečių priėmime.

“Laisvėje” sekamuose nu
meriuose išs p a u s dinsi m e 
platesnius šių suvažiavimų 
aprašymus, nutarimus ir re
zoliucijas.

Paraginkite LLD ir LDS 
narius, kurie “Laisvės” ne- 
prenumeruoja, kad jie ją 
užsirašytų ir skaitytų.

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius VI uždraudė Euro
pos vienuolynams impor
tuoti mergaites iš Indijos ir 
priversti jas jiems tarnauti. 
Sakoma, kad tos mergaitės 
yra naudojamos ne tiems 
tikslams, kokiems jos yra 
atvežamos iš Indijos.

Saigonas.— Amerikos jė
gos atnaujino daužymą 
Kambodijos iš didžiųjų lėk

nus, kurie naudoja apterš
tą vandeni.

Didžiųjų rezervuarų van
dens sistemos yra geriau 
aprūpintos vandens perko- 
šimais, todėl ten vanduo yra 
geresnis. New Yorko mies
to vanduo skaitomas prie 
geresniųjų.

Investigatoriai siūlo visur 
gerinti vandens sistemas, 
kad jos toliau nenuodytų 
žmonių.

Nelengva didėjančio 
trafiko problema
Maskva. — Automobilių 

vairuotojai misis k u n d ž i a 
smarkiai padidėjusiu trafi- 
ku arti 7 milijonų gyven
tojų mieste, kur privačių 
automobilių yra 75,000.

Visi didieji keliai jau už
kimšti automobiliais, sunk* 
vežimais, busais. Pasirodo 
sunki trafiko problema.

Amerikos trusty grobis
Montevideo. — Urugva

jaus valdžia užgyrė Jungti
nių Valstijų trustų planą 
pasigrobti mėsos pramonę 
ir iš jos daryti milžiniškus 
pelnus.

Urugvajaus komunistai ir 
kiti šalies patriotai tokiam 
grobiui priešinosi, kiek ga
lėjo. Jie nenori, kad Uru
gvajuje įsitvirtintų ameri
kinis imperializmas.

Cheyenne, Wyo. — Išsi
plėtę gaisrai sunaikino 6,000 
akrų miško.

tuvų “B-52’s.” Bombardavi
mas teisinamas tuo, kad 
šiaurės Vietnamas vartojęs 
Kambodijos teritoriją pri- 
siuntimui savo jėgoms para
mos į Pietų Vietnamą.

Agana, Guam a. — čia da
bar lankosi Jungtinių Vals- 
tių viceprezidentas Spiro 
Agnew. Jis pareiškė, kad 
Amerikos karinės jėgos 
Vietname atsidurtų pavo
juje, jeigu dabartinė Kam
bodijos militarinė valdžia 
būtų nuversta. Todėl jos 
palaikymas esantis Ameri- 
rikai būtinas reikalas.

Jeruzolimas. — Izraelio 
valdžia pagaliau paskyrė 
savo užsienio reikalą minis
trą Abba Eban ją atstovau
ti derybose su arabais. Tos 
derybos, kaip žinia, turi šio
mis dienomis prasidėti New 
Yorke Jungtinėse Tautose. 
Ilgą laiką buvo manyta, kad 
Izraelis gal atsisakys dery
bose dalyvauti, nes jis pa
kartotinai kaltino Egiptą 
sulaužyme paliaubų.
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Du geri sumanymai
ŠIUO laiku Kongresas savo dienotvarkyje turi du 

gerus, remtinus sumanymus. Bilius HR 15628-uždrau
džia prezidentui Nixonui bet kokioje formoje ateityje 
panaudoti Amerikos ginkluotas jėgas Kambodijoje. O 
Bilius PL 91-222 uždraudžia cigaretes reklamuoti-gar- 
sinti televizijoje ir per radijų.

Aišku, kad prezidentas ir jo šalininkai Kongrese 
visomis jėgomis priešinasi pirmajam biliui. Biliaus ša
lininkai kaip sen. McGovern ir sen. Hatfield vaizduo
jami beveik šalies išdavikais. Viceprezidentas Spiro 
Agnew juos ir kitus kurie reikalauja Vietnamo karų 
nutraukti, paskelbė pasaulinės taikos priešais. Labai 
abejotina apie biliaus HR 15628 laimėjimų.

Taipgi nelengva ir su biliumi prieš cigarečių garsini
mų per televizijų ir radijų. Mat, galingas tabako trus- 
tas nesigailės lėšų propagandai ir papirkimams prieš 
bilių. Visos įstaigos, kurios rūpinasi žmonių sveikatos 
apsauga, šiam biliui pritaria.

Reikšmingas Kinijos
pažadėjimas
KINIJOS vyriausybė pažadėjo Kambodijos egzeli- 

nei valdžiai militarinę ir kitokių pagalbų. Kaip žinia, 
šiai valdžiai vadovauja princas Norodom Sihanouk. 
Jis dabar, rodos, ir gyvena Pekine.

Žinoma, viskas priklausys nuo to, kiek tos pagalbos 
bus teikiama. Visa eilė klausimų dar neaiškūs. Ar tai 
reiškia, kad Kinija suteiks Sihanouk valdžiai militari- 
nės paramos tiktai ginklais, ar pasiųs ir kareivių padė
ti kariauti prieš militarinę klikų, kuri dabar valdo Kam- 
bodija? Jeigu duos ir kareivių, tai Kinija įsitrauks į 
karų tiesioginiai.

Taip pat neaišku, ar tai reiškia, kad Kinijos paža
dėjimas remti egzelinę Kambodijos valdžių reiškia taip 
jos padidintų paramų ir Pietų Vietnamo Liaudies Išsi
laisvinimo Frontui ?

Tik vienas dalykas kaip diena aiškus: Jeigu Ame
rika savo ginkluotų jėgų neištrauks iš Pietrytinės Azi
jos, šis konfliktas dar labiau paaštrės trumpoje ateityje. 
Sunku tikėti, kad Kinija būtų šį pažadų viešai padarius 
tiktai tam, kad sustiprintų Sihanouko jėgas moraliniai.

Kapitalistinės beprotybės 
pavyzdys
FEDERALINĖS valdžios Agrikultūros departamen

tas jau išsiuntinėjo už šiuos metus $2,100,000,000 
vertės subsidijų šalies farmeriams. Viso šioms subsidi
joms šiemet bus išleista $3,500,000,000 subsidijoms!

Kaip žinia, subsidijos mokamos farmeriams, kurie 
sutinka mažiau įdirbti žemės ir mažiau sėti javų. Aišku, 
kad smulkieji farmeriai tų subsidijų kaip ir negauna. 
Jos atitenka didiesiems, kapitalistiniams ūkiams. Pernai 
paaiškėjo, kad vienas kapitalistinis ūkis gavo net ketu
ris milijonus dolerių!

Subsidijų tikslas yra pakelti ir palaikyti aukštas 
žemės ūkio produktų kainas. Tik todėl, kad šiemet fede
ralinė valdžia išmokės kapitalistiniams farmeriams pus
ketvirto bilijono dolerių, žemės ūkio produktų vartoto
jai turėsime sumokėti .keturis bilijonus dolerių daugiau, 
negu reikėtų mokėti, jeigu subsidijų nebūtų.

Ar begalima įsivaizduoti didesnę beprotybę? Kai
nos iškilusios iki debesų, milijonai žmonių, pačios val
džios pripažinimu, gyveną pusbadžiai, o valdžia moka 
farmeriams, kad jie mažiau maisto produktų duotų!

Kongrese yra sumanymas, kad tų subsidijų dydis 
būtų apribotas. Vienas pasiūlymas yra, kad joks far- 
merys į metus negalėtų gauti subsidijų daugiau kaip 
$55,000. Kitas sumanymas siūlo apriboti iki $20,000 per 
metus. Ar manote, kad senatoriai ir kongresmanai sku
binasi bent jau apkarpyti subsidijas? Nieko panašaus. 
Abejojama, ar toks “apkarpimas” bus priimtas. Kapi
talo interesai tam priešingi. 0 mūsų išrinktų atstovų 
dauguma nėra tokie žmonės, kurie liaudies geriausius 
interesus priešpastatytų kapitalo plėšiškiems interesams.

4,000 mainieriy dar 
prisidėjo prie kovos
Wheeling, W. Va.—4,000 

mainierių iš 13 kasyklų pri
sidėjo prie invalidų mainie- 
rių, kovojančių už didesnes 
pensijas ir geresnę sveika
tos apsaugų. Jie paskelbė 
streikų.

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

Streikuojančius mainie- 
rius unijos biurokratija, su
sitarusi su kasyklų savinin
kais, verčia grįžti darban, 
net grasina bausmėmis, jei 
nepaklausys.

<*--------------
Alma Ata.—Tarybinis Ka- 

zakstanas iškilmingai minė
jo 50 metų sukaktį nuo res
publikos susikūrimo.

Kas ką rašo ir sako
GAUNA IR VYSKUPAS 
VINCENTAS BRIZGYS

Chicagos menševikų laik
raštis jį padaro “Maskvos 
agentu.” Antai, rugp. 15 d. 
vedamajame “Kai dvasiškiai 
politikauja” sakoma:

“Susidaro įspūdis, kad 
vysk. Brizgys, pabuvęs Ro
moje, perėjo į koegzistenci
jos ir bendradarbiavimo ei
les, ir jis bando nauju ke
liu vesti lietuvius katali
kus. Vyskupas Brizgys 
įtrauktas į Vatikano ir ko
egzistencijos politiką. Tą 
politiką jis bandys primesti 
ir Amerikos lietuviams ka
talikams. Draugas jau 
skelbia koegzistencinius vys
kupo tvirtinimus.”

VISAIP GALIMA 
SUPRASTI

Po dviejų pasaulinių karų 
ir nesiskaitymu su jokiomis 
sutartimis, negalima smerk
ti tų, kurie abejoja vokie
čių nuoširdumu ir dabarti
nės su Tarybų Sąjunga pa
sirašytos sutarties atžvil
giu. Vokiečių Federatyvi
nės Respublikos vardu su
tartį pasirašę jos prem
jeras sociald e m o k r a t a s 
Brandi pasakė:

“Kaip aš suprantu, ši su
tartis yra tokia, kuri mus 
išlaisvina iš mūsų praeities 
šešėlio jūsų lygiai kaip ir 
mūsų, ir suteikia mums 
abiems progą pradėti iš 
naujo.”

Betgi Brandt nepasakė, 
kad V. Vokietija atsisako 
pretenzijų į Vakarinį Ber
lyną ir į Vokiečių Demokra
tinę Respubliką (Rytų Vo
kietiją). Tiesa, sutartyje 
pasakyta, kad nebus siekia
ma jėga pakeisti situaciją, 
bet nėra jokios garantijos, 
kad prie valdžios vairo su
grįžę krikščionys demokra
tai ant šio sutarties punkto 
nenusispiaus. O kad krikš
čionys demokratai gali kituo
se rinkimuose susidoroti su 
Brandtu ir jo partija, tai 
gerą pavyzdį mums davė 
Anglijos konservatorių lai
mėjimas prieš darbiečius.

LIETUVA IR VĖL 
GRAŽIAI PASIRODĖ

“Eltos” pranešime iš Kre
tingos skaitome:

“Dešimt dienų čia vyko 
tradicinė dvyliktoji Pabal
tijo esperantininkų stovy
kla. Pas juos taip pat vie
šėjo bičiuliai ir bendramin
čiai iš Maskvos ir Lenin
grado, iš Kijevo ir Minsko, 
Kišiniovo ir Kaliningrado, 
iš tolimojo Sibiro ir Užkau
kazės, — viso daugiau kaip 
300 žmonių.

Savo sąskridyje—semina
re esperantininkai aptarė 
praėjusiųjų metų darbo re
zultatus, numatė tolesnės 
veiklos gaires, pasidalijo 
patyrimų su jaunąja espe
rantininkų kartą. Lektoriai 
iš Vilniaus, Maskvos ir Le
ningrado perskaitė stovy
klautojams apie 20 praneši
mų. Kartu čia buvo rengia
mi meno saviveiklos kon
certai, ekskursijos, poilsio 
vakarai. Svečiams koncer
tavo Kretingos saviveikli
ninkai. Ešperan t i n i n k a i 
taip pat surengė koncertą 
kretingiečiams.”

JUOS ĮTŪŽUSIAI
PUOLA

Cleveland© sme ton inkų 
“Dirvos” redaktorius Vyt. 
Gedgaudas be pasigailėjimo 
“šukuoja” Varpp suruošto 

“lietuvių mokslininkų” sim
poziumo dalyvius, išvadin
damas juos “dvasiniais nuo
dytojais,” o susirinkusią 
publiką “avių banda/’ 
Rugp. 14 dienos vedamaja
me “Puvimo atrūgos” po
nas Vytautas isteriškai kei
kia juos, kam jie pamiršę 
“Lietuvos vadavimą.” Už 
tai, girdi,

“Varpo simpoziumo lite
ratūros vakaras neapsiėjo 
be J. Meko ir panašių kū
rybos. Ar nebuvo kitų? 
Šatrijos vakaruose skamba 
Jack Kerouac vardas, to, 
kuris buvo ištaku dabarti
nių hipių. Ar gi jis reika
lingas Šatrijai.

Ir auditorija, pasivertusi 
avių banda, sėdi, nieko ne- 
susigaudydama ir viską su
virškindama, ką jai atkiša 
vienas ar du dvasiniai nuo
dytojai.”

“Senovės graikai,” jis šau
kia, “tikrieji demokratijos 
pranokėjai, praktikavo svei
ką savo visuomenei ostra
kizmą, išguldami iš savo 
tarpo degeneratus ir iškry
pėlius.”

IR ŠIS POPIEŽIUS 
PAKARTOJO 
NESĄMONĘ
Kunigų ^‘Drauge” (rugp.

15 d.) skaitome:
“Popiežius Pijus XII pa

skelbė dogmą, kaip tikėjimo 
tiesą, kad Švč. Marija su 
kūnu buvo paimta į dangų, 
nors krikščionys visais, am
žiais tuo tikėjo, kas metai 
minėdami tą įvykį, kuris 
Lietuvoje garsėjo žolinės 
vardu, gražiausiomis gėlė
mis išpuošiant Marijos alto
rių paveikslus”.

Vadinasi,.ir popiežius 
Paulius pakartojo seną ne
sąmonę, kuria tiki tiktai 
amžinas atsilikėlis. Aišku, 
kad pats Paulius ja netiki.

Kokios spalvos 
Paryžiaus katedrą?

— Žiemą — tamsi, pelenų 
spalvos, saulėtą vasaros die
ną — mėlyna, rudenį — ru
da. Bet apskritai tai pri
klauso nuo jūsų nuotai
kos, — sakydavo paryžie
čiai.

Kelis šimtus metų šiuo 
architektūros šedevru do
mėjosi architektai, istori
kai, dailininkai, rašytojai 
ir... viso pasaulio turistai. 
Tačiau pasirodė, kad iki šiol 
niekas nežinojo, kokios 
spalvos Paryžiaus katedra.

Katedros restauravimo 
darbai buvo pavesti archi
tektui Bernardui Vitri. Jis 
išbandė dešimtis įvairiau
sios sudėties skysčių ir 
emulsijų ir padarė tokią 
išvadą: tik vandens pušiai, 
esant nedideliam spaudi
mui, gali nuimti nuo senų 
akmenų pusės šimtmečio 
purvo ir suodžių sluoksnį.

Daug dienų stovėjo kate
dra, uždengta tamsia už
danga. Tarytum paminklas, 
prieš atidarymą. Kai uždan
ga buvo nuleista, visi išvy
do, kad Paryžiaus katedra 
balta!

Gotikinės bažnyčios, ku
rios iki šiol formuoja Va
karų Europos architektū
ros siluetą, iškėlė dar vieną 
mįslę.

Puerto Vallarta, Meksiką. 
— Amerikos slaptoji polici
ja užėmė šį kurortą, kuria
me įvyks prez. Nixono ir 
Meksikos prezidento Ordaz 
susitikimai ir pasitarimai.

IŠ LAIŠKU
kėmis Rima ir Dalia bei du
kra Vita ir jos sūneliu Mar- 
tynuku.

Visų vardu siunčiu labas 
dienas visiems draugams 
“Laisvėje.”

Viso geriausio
Justas Paleckis 

Druskininkai
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Mielas Drauge!
Šį kartą rašau iš Drus

kininkų, kurie taip pažįsta
mi Jums ir daugeliui užjū
rio tautiečių, apsilankiusių 
Lietuvoje. Tik dabar šis 
miestas - kurortas dar la
biau pasikeitęs, padidėjęs 
per tuos 5 metus, per ku
riuos neteko čia būti. Jau 
įvažiuojant matai naujus 
kvartalus naujų penkia
aukščių namų, o šiaip sena- 
torijų, pensionų, įvairių 
restoranų, valgyklų ir kito
kių pastatų išaugo daugybė. 
Iškilęs net 11 aukštų na» 
mas, kur telpa “Nemuno” 
sanatorija.

Svečių Druskininkuose la
bai daug iš įvairių tarybi
nių respublikų. Yra ir už
sieniečių. Šiuo metu čia vie
ši grupė lietuvių iš Brazili
jos, Urugvajaus, Argenti
nos, o taip pat iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Druski
ninkų šlovė vis labiau kyla, 
nes daugelis ligonių sugrįž
ta atgavę sveikatą ir pasa
koja stebuklus apie.čionykš- 
čias vonias, šaltinius ir gy
dytojų rūpestingumą, apie 
gydomąją mankštą, kuriai 
ilgus metus vadovauja Ka
rolis Dineika.

Atvykau ir aš šį kartą 
pasigydyti, nes vis dar ne
išnyko traumos pasekmės ir 
negaliu atitaisyti kojos ne
lankstumo. Tad tenka kas
dien atlikti mankštos proce
dūras, naudotis voniomis ir 
purvo kompresais. Jaučiu, 
kad reikalai eina geryn, ti
kiuosi, kad pasekmės bus 
geros.

Kadangi nesu rimtas li
gonis, o tik vienas sąnarys 
yra sutrikęs, mėgstu būti 
visuomenėje. Dažnai susi
tinku su draugais iš Pietų 
Amerikos, kurių dauguma 
pažįstami, nes urugvajiečiai 
S. Rasikas; ii* J. Stanulis 
bei argentinietis T. Adomo
nis lankėsi Lietuvoje,, o su 
brazilieciais — A. Černiaus
ku, A. Virbaliu, A. Degu
tiene, M. Valentiene ir ki
tais — teko susitikti 1958 
metais Brazilijoje. Turistai 
iš JAV daugumoje iš tų, ku
rie 1944 metais išvyko iš Lie
tuvos. Jų tarpe pažįstamų 
nėra, bet susipažinom su 
kai kuriais. Ypač smarki 
jų tarpe jaunuolė Auksė 
čypaite, kuri atvyko su mo
tina.

Su tais svečiais teko vie
ną dieną dalyvauti ekskur
sijoje. Garlaivis “Vilnius” 
su tomis abiemis grupėmis 
plaukė Nemunu ligi Liškia
vos. Turėjome progos pa
sikalbėti ir dainų padainuo
ti.

Buvo atsilankęs žinoma
sis danų dailininkas H. 
Bidstrupąs su žmona ir sū
numi. Drąuge su jais, o 
taip pat su LKP CK se
kretoriumi A. Barkauskų, 
dailininku Mackopįų, buvu
siu konsulu Norvegijoje 
Burokevičiumi ir kitais 
draugąis aplankėme Kūrybi
nio jaunimo stovyklą prie 
Latežerio. Čia H. BiJstru- 
pas pasakojo apie Danijos 
menininkų būklę. Susitiko
me ir su kosmonautu (jū
siškai—astronautu) A. Leo- 
novu, kuris pirmas iš žmo
ni ųx vaikštinėjo atviramę 
kosmose. Apie tarybinių 
kosmonautų veiklą ir savo 
įspūdžius kosmose jis vaiz
dingai pasąkojo gausiai su
sirinkusiai publikai.

Tai šitokios mano naujie
nos. Manau būti Druski
ninkuose ligi mėnesio galuį. 
Esu čia su Genovaite, anū

“Laisvės” Redakcijai”
Gerbiamieji!

Siunčiu du rašinėliu “Lai
svę!” iš savo jaunų dienų 
atsiminimų ir pergyvenimų. 
Viename šių atsiminimų 
stengiausi nušviesti 1905 
metų re v o 1 i u c i j o s ęigą 
mano gy v e n a m a m e ra
jone. An' "ame rašinėly no
rėjau parodyti, kokios buvo 
sunkios sąlygos įsigyti mok
slo žinių.

Viso geriausio!
P. Naudžius 
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nius gavome ir prie progos 
išspausdinsime. Šir dingai 
ačiū.

Gerbiama Redakcija:
Man buvo didelis džiaugs

mas, kada aš pamačiau jūsų 
lietuvišką laikraštį “Lais
vę.”

Aš esu gimęs Brazilijoje, 
turiu 72 metus. Esu pas
kiausias mano šeimoje, kuri 
susidėjo iš keturių brolių ir 
trijų seserų. Deja, jie visi 
jau mirę. Mano tėvai buvo 
iš Lietuvos iš Pajevoniu, 
Vilkaviškio.

Mano tėvas išvyko į An
gliją 1870 metais. Išgyve
nęs ten 11 metų, 1882 m. 
atvyko į Pietų Ameriką 
(Braziliją). Per* 20 metų 
turėjo sunkiai vargti, pas
kiau jau šiek tiek buvo ge
riau. Mūsų buvo tik viena 
lietuvių šeima tarp vokie
čių. Visi gerai išmokome 
kalbėti vokiškai. Bet mūsų 
tėvai vis kalbėjo su mumis 
lietuviškai. Tėvas buvo pa
prastas ūkininkas, bet man 
tai jis buvo didelis “prana
šas,” garbingas žmogus.

GAVUS AKROPOLIO ATVIRUKĄ
Atėnų Aėropolis šviečia kolonom 

Aukštai virš kalnų, 
Virš miesto namų.

Jo rūmai balti matyti iš klonių, 
•žalių lygumų 
Ir kaimų senų.

Daug barbarų plūdo ir akmenis griovė
Vis be atvangos
Bąnga po bangos,

Ir šimtmečiais iro, trupėjo senovė V
Tyli ant kalvos, 
Nęlenkus galvos...

\

Mat, keistps idėjos jai gintis neleido, 
Atgal smogt godiems 
Vandalams piktiems,—

Jos liepė po smūgio atgręžt kitą veidą
Ir tapt nuolankiems, 
Vergaut įžūliems.

'Bet laikas atėjo—griuvėsius išvydęs,
Apstulbo žmogus,
Viskam žingeidus;

Suprato pakirdęs—koks grožis didis
Per amžius piktus 
Išliko skaistus...' <: • w T Y *

Ir ėmė lyg aidas kolonos baltos
Kartotis plačiai,
Jomis puoštis namai;

Ir marmuro lobis, ne veltui iškaltas, 
Ant kalno užkeltas, į

Stovėjo tvįrtai,
Išlaukei ilgai, 4

Atkaktai, 
Nuostabiai!

J. Šimonis

Mano senelis buvo Rusijos 
armijoje ir karo laike, ko
vojant prieš Turkiją, jis bu
vo pasiųstas prie Sevasto
polio, Kryme, iš kur niekad 
negrįžo — dingo, nežinom^ 
kaip.

Aš dar vis laikau tuos 
lietuviškus žodžius (kad ir 
nedaug), kuriuos mano tė
vas mus išmokė. Mano vai
kai labai norėtų mokytis 
skaityti ir kalbėti lietuviš
kai, bet mes negalime rasti 
tokių knygų, iš kurių būtų 
galima mokytis.

Todėl ir prašau jūs, ger
biama redakcija, gal galėtu
mėt tokių knygų atsiųsti, už 
ką būtume labai dėkingi 
jums. Žodyno pageidautu
me portugališkai-lietuviško, 
bei vokiškai-lietuviško. Vie
nas mano vaikas moka7 an
glų kalbą — jis pamokytas. 
Aš turiu didelę šeimą 11 
vaikų (7 vyrai ir 4 mergi
nos). Visi kalba gerai vo
kiškai.

Mano tėvo tikrasis vai
das — Antanas J. Gražulis. 
Anglijoje jis pakeitė^ 
Grimm, ir ta pavarde iki&įol 
gyvename. Mano tėvo bro
lis Antanas Gražulis išva
žiavo į Šiaurės Ameriką 
(JAV), bet į mus nerašė, 
tai nežinome, kur jis dabar.

“Laisvę” suradau pas ma
no švogerį — Svaigdis Si
mas, kuris ją gauna.

Jeigu mano balsas ras jū
sų krūtinėje jausmą, tai ga
lėsiu daugiau parašyti. Tai
gi likite stiprūs ir sveiki.

Jūsų prietelius
Bernardo Grimm
Santa Cristo, Caixo 39 
Brasil
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mūsų skaitytojų tarpe ras
tųsi kokių žodynėlių bei va
dovėlių, būtų gerai, jeigu 
pasiųs tumė t šiam gerfe/*& 
žmogui. *

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Jungtinių Valstijų 
militarinę komanda infor
muoja, kad Kambodijos ar
mija gavo iš Amerikos ge
riausius šautuvus (M-16), 
kuriais mano sėkmingiau 
kariauti prieš partizanus.
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BINGHAMTON, N. YT
LDS 6 kuopos jubiliejinis 

piknikas gerai pavyko
/ Sekmadienį, rugpjūčio 2 
rideną, Jono Kulbio gražioje 
sodyboje LDS 6 kuopos 40 
metų nuo jos susiorganiza- 
vimo istorinės sukakties at- 
žymėjimas gerai pavyko. Iš 
pat ryto diena buvo saulė
ta, graži, kas žmonėms su
kėlė ūpą vykti į gamtą ir 
pasigrožėti jos dovana, tai 
ir svečių-dalyvių suvažiavo 
nemažas skaičius.

Piknikas buvo iš anksto 
gerai suplanuotas, komisi
jai siekiant padaryti jį ju
biliejiniu ir šimtu nuošim
čių sėkmingu. Tokiu būdu 
teko sunkiai ir ryžtingai 
darbuotis toje linkmėje.

Uolioji išvykos šeiminin
kė buvo Mary Lynn, kuri 
pati viena skoningai kelių 
patiekalų paruošė gerus pie
tus. O jos vyrui Juozui 
Lynn taip pat teko gana sun
kiai padirbėti iki suvežiojo 
visus piknikui reikalingus 
^daiktus: maistą, gėrimus, 
žodžiu, viską, kas tik buvo 
būtinai reikalinga.

Prie gausiai valgiais ap
krauto stalo dar prisidėjo 
draugų-gių atvežtos dova
nos: Martha Burt atvežė 
didelį puodą barankų ir kek
są, Catherina Savage ne
mažą keptuvę keptų pupe
lių. Ona Kireilienė ir Mary 
Lynn po keksą, o J. Vaice
kauskas raudonų pamidorų, 
ir N. Mačiukienė popieri
nes lėkštes. Viskas tvarkin
gai, gražiai paruošta.

Pietų pateikimo metu, su 
draugiškumu gana daug 
pagelbėjo: Helena Pagiega- 
lienė, Edna Stro.le, Martha 
Burt ir Catherina Savage, 
gražiai aptarnaudamos sve
čius.

Prie gėrimų patarnavo 
Onutė Kireilienė, A. Burt, 
Juozas Kireilis ir Juozas 
Lynn.

Iš linksmai laiką leidžian
čios publikos tarpo pasi
girsdavo ir lietuviškų liau
dies dainelių, širdį verian
čių malonių melodijų, kurio
mis dalyviai paįvairino mū
sų 6 kuopos jubiliejinį pik
niką.

Mūsų uolus dainininkas- 
menininkas Stasys Vainei
kis, LDS 6 kuopos narys, 
grįždamas iš Lietuvos iškil
mingai atšventęs jos Dainų 
ir Šokių Šventę, parvežė 
gražią dovaną, gintaro apy
kaklę. Atnešęs ją padavė 
komisijai. Pasidarbavo M. 
Jankauskienė ir N.Mačiukie- 
nė. Ji atiteko Jonui Stro- 
liui.

Čia tenka pasakyti, kad 
mūsų LDS 6 kuopa laimin
ga. Buvę LDS 39 kuopos 
nariai Antanas ir Martha 
Burtai persikėlė iš Washing- 
tono valstijos į 6 kuopą. Jie 
gražiai atsirekomendavo 
savo darbu šiame piknike. 
Džiugu turėti tokius malo
nius draugus LDS 6 kuopos 
nariais.

Dalyviai besiskirstydami į 
namus komisijai ir patar
nautojams pareiškė pilną

pasitenkinimą valgiais, vai
šėmis, draugiškumu ir gera 
tvarka.

Kaip narė, čia neturiu tei
sės kalbėti LDS 6 kuopos 
vardu. Tačiau jautri mąno 
širdis verčia mane pareikš
ti gilią pagarbą ir padėką 
Mary Lynn ir jos vyrui Jo
nui Lynn už jų įdėtą darbą 
suruošimui šių pietų. Ly
giai ir visiems kitiems drau
gams- gėms už jų draugingą 
pagalbą. Laikrašičams 
“Laisvei” ir “Vilniai” už 
gražų garsinimą. Taip pat 
lygiai ir visiems dalyviams.

Visi jūs tikrai širdingai 
pagelbėjote mums gražiai 
atžymėti LDS 6 kuopos 40 
metų istorinę sukaktį.

Gamta taip pat buvo su 
mumis. Ji mums davė jau- 

malonų vasarišką orą.
LDS 6 kp. koresp.

Ona Wellus

Lietuvos kino megejŲ sumany 
niai. veikla ir pasiekimai

HELP WANIED-MALE-FEHALE HELP 1MIMALE-FIMLI

Philadelphia, Pa.
Reakcininkai šėlsta!

Žiauri valdančiosios kla
sės reakcija varžo liaudies 
laisvę ir šėlsta, o ypatingai 
persekioja karo priešus. 
Rugpiūčio 9 d. visos prieš
karinės organizacijos ben
dromis jėgomis stengėsi su
ruošti puikų meninį koncer
tą su prakalbomis. Dauge
lis talentingų menininkų 
paaukojo savo meninius ga
bumus, kad sukeltų pajamų, 
parėmimui tų kandidatų, 
kurie prieš rinkiminėje 
kampanijoje kietai nusista
tę prieš karą pietrytinėje 
Azijoje. Tam tikslui buvo 
išnuomuotas naujas, didžiu
lis Spectrum stadijonas ku
riame galima sutalpinti nuo 
45 iki 60 tūkstančių žmonių.

Tačiau prisiartinus kon
certo dienai, Miesto aukš
tieji pareigūnai atsisakė 
duoti jau išnuomuotą salę, 
ir net pagrąsino atsiuntimu 
didelio būrio policijos. Penn. 

, valstijos gubernatorius R. 
' SJiafer net pagrąsino atsiu
siąs Nacionalinę Gvardiją, 
numalšinimui kovingų prieš 
karą piliečių. Ir dar pridū
rė: Jeigu prieškarinis kon
certas ir įvyktų kur nors 
kitur, tai valdovai surink
tus pinigus konfiskuotų, nęs 
įstatymais draudžia bent 
kokią pinigų rinkliavą sek
madieniais. Bet faktinai nė
ra to sekmadienio, kad 
baisbolės ir kitokio sporto 
rungtynėse nebūtų surenka
ma šimtai tūkstančiu dole
rių, ir tąs būna legališka.

Montello, Mass.
Iš pikniko rugpiūčio 9 

Ustupų sode
Jį surengė Moterų apšvie- 

tos klubo ir LLD 6 kp. ko
mitetas.

Jau buvo “Laisvėje” mi
nėta, kad mes piknike tu
rėjome nemažai mūsų bran
gios lietuviškos publikos — 
iš kitų miestų ir vietinės.

Piknikas finansiškai ge
rai pavyko.

Piknikui valgius aukojo 
B. Lapinskienė, A. Marke
vičienė, M. Semetis, K. iKal- 
velienė, Elzbieta Steponausi- 
kienė, M. Gutauskienė, B. 
Navickienė.

Pinigais aukojo Sena 
Gaspadinė $5, J. Skirmon- 
tienė $5, Elsie Zalesky $5, 
ir A. Chestnut $2.

Visoms aukojusioms di
delis ačiū!

Daug kas piknike dalyva
vusių pageidavo, kad būtų 
Montello j surengtas rude
ninis piknikas po stogu. 
Pamatysime, pasilsėję, gal 
surengsime.

Kurie norite įsiamžinti 
“Laisvės” jubiliejiniame 60- 
piečio Albume, paskubėkite, 
laikas bėga greitai. Maty
kite mane, pagelbėsiu.

George ShimaMis

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

Draugas Jornas Vasil jau 
trečią kurtą buvo operuo
tas. Dabar jau 'namie. Jo 
žmoną Sako, kad jis dar lą- 
bąi

Rochester, N. Y.
Rugpiūčio 9 d. Moterų 

klubas buvo surengęs gra
žią sueigėlę Onutei Bogans- 
kienei ir Nelei Baltakienei, 
jų gimtadienio proga.

O Boganskienė Gedimino 
Draugystės finansų rašti
ninkė jau per 15 metų ir 
visą darbą atlieka nemoka
mai. Jos vyras Sylvestras 
eina iždininko pareigas Ge
dimino Draugystėje, kuris 
taipgi savo darbą aukoja.

N. Baltakienė yra Mote
rų klubo narė. Jai sveika
ta neleidžia darbuotis, tai 
ji labai daug aukoja finan
siniai progresyviškiems rei
kalams.

Sueigėlė buvo labai gra
ži. Atvyko daug svečių ir 
viešnių. Turėjome net du 
gimtadienio tortus. Sudai
navome “Linksmų gimta
dienių” ir “Ilgiausių metų” 
abiem draugėm, velydami 
joms stiprios sveikatos ir 
sulaukti dar daug gimta
dienių ir ilgiausių metų.

Parengime dirbo K. An
derson, A. Usavičienė, M. 
Vinikienė, L. Bekis ir K. 
Žemaitienė, kuri ne tik dir
bo bet ir maistą visą suve
žė ir atvežė daug viešnių į 
parengimą. K. Žemaitienė 
daug pasidarbuoja su savo 
mašina mus visas išvežioda
ma, kurioms tik sveikata 
neleidžia pačioms atvykti.

Maisto sunešė aukomis: 
P. ir O Malinauskai ir K. 
Andersonienė.

Sekami draugai jau per 
penkis metus dirba nemo
kamai Gedimino Draugys
tės labui: Petras Malinaus
kas, pirmininkas; O Bogan
skienė, finansų sekretorė; 
S. Boganskas, iždininkas; 
P. Jurkštas, užrašų sekre
torius ; antrasis pirmininkas 
R. Barauskas; direktoriąi 
A. Bachiulienė, A. Usavi
čienė, A. Baronas, P. An
derson. Kitus darbus dirba: 
J. ir V. Rinkevičiai, J. Val
tis, M. Žemaitienė, K. Že
maitienė, P. Malinauskas, 
A. Usavičienė. Visiems 
jiems didelis ačiū.

L. Bekešienė

Beveik tūkstantį narių 
jungia savo gretose Lietu
vos Kino Mėgėjų Draugija. 
Inžinieriai, mokytojai, gy
dytojai, studentai, darbinin
kai ir moksleiviai, mieste ar 
kaime begyvendami, vis la
biau linksta į moderniąją 
saviveiklą — mėgėjišką ki
ną. Prie stambesnių respu
blikos pramonės įmonių bei 
organizacijų veikia dešimt 
mėgėjiškų kino studijų, ap
rūpintų geromis filmavimo 
kameromis, darbui reika
linga aparatūra. Kitur žmo
nės dirba mažomis grupelė
mis ar net pavieniui. Kas
met šie kino entuziastai su
kuria dešimtis trumpamet- 
ražių kino juostų. Geriau
sias iš jų mielai į savo pro
gramas įtraukia televizija, 
jos rodomos kino teatruose, 
kultūros namuose.

Neseniai praėjęs respubli
kinis mėgėjiško kino festi
valis parodė, kad kino mė
gėjų jau nebepatenkina siau
ri uždaviniai: parodyti 
ekrane savo šeimos narį, 
kaimyną, bendradarbį. Į 
mėgėjišką kiną ateina epo
chos žmogų jaudinančios 
problemos, ieškoma tobules
nių meninių formų toms 
problemoms įprasminti. An
tai, vilniečio A. Šteino juos
toje apie liaudies meninin
kus nebematome, kaip kad 
anksčiau panašiuose darbuo
se, vien statiškų žmonių 
ir jų darbų vaizdų, — čia 
stengiamasi atskleisti kaip 
gimsta menininkas, užfik
suoti tą reikšmingą akimir
ką, kai žmogus randa savo 
pašaukimą. Panašiu keliu 
eina ir kiti kino mėgėjai.

Įdomūs saviveiklinio kino 
autorių sumanymai. Štai, 
Vilniaus pedagoginio insti
tuto studentai kuria moksli
nį filmą, kaip auga ir vys
tosi augalas, bando sugauti 
kino kamera sudėtingus fL 
ziologinius procesus, užfik
suoti gyvojoje gamtoje vyks
tančias chemines reakcijas. 
Studentai pasigamino prie
taisą, valdantį augalo au
gimą stebinančią kino ka
meros “akį”. Nustatytais 
laiko intervalais jis fik
suos juostoje augimo pro
cesą. Tai bus pirmasis ne 
tik mėgėjiško, bet ir profe-

mokyklų

su profe- 
ir Kauno 
kino stu-

sionalaus lietuvių kino 
mokslinis filmas. Jį padau
gintą galės naudoti savo pa
mokose vidurinių mokyklų 
gamtos mokytojai, techni
kumų, aukštųjų 
dėstytojai.

Parungtyniauti 
sionalais nutarė 
radijo gamyklos
dija — prieš kiek laiko čia 
gimė pirmasis lietuviškas 
multiplikacinis kino filmas. 
Šioje studijoje sukurtos mė
gėjiškos dokumentinės ir 
meninės juostos, kino apy
braižos ne kartą pelnė ga
myklai ir respublikai visa
sąjunginius laurus, bet kau
niečiai ryžosi atsidėti sun
kiam, nepaprastai daug dar
bo reikalą u j a n č i a m kino 
žanrui —- multiplikacijai. 
Grupė šios gamyklos kino 
entuziastų pabuvojo Mask
vos ir Talino mulitiplikaci- 
nių filmų studijose, sužino
jo ten šio kino meno pa
slapčių ir ėmėsi darbo. Šiuo 
metu gamyklos studijoje 
kuriamas spalvotas multi
plikacinis filmas lietuvių 
liaudies pasakų motyvais.

Daugumos miestų ir rajo
nų kino mėgėjai kuria fil
mus — apybraižas apie ge
riausius savo kolektyvų 
žmones, jų darbo laimėji
mus, stengiasi atgaivinti 
rei k š m i n g u s revoliucinės 
praeities momentus, įam
žinti dabartį.

V. Petrauskaitė

Philadelphia, Pa.
Laukiame sueigos.. •

Neseniai matėme “Lais
vėje” drg. B. Ramanauskie
nės prašymą atvykti pas 
juos ant pietų ir vakarienės 
rugsėjo 6 dieną.

Draugų Ramanauskų vai
šingumas ir jų sode vietos 
patogumas svečius žavėja, 
ir vis didesnis skaičius lie
tuvių susirūpinę kaip ten 
nuvykti. Šį rūpestį galima 
sumažinti, panaudojus drau
gės E. Bekampienės paty
rimą. Kurie dar pajėgs at-

Sts., gali gauti busą, kuris 
važiuoja į Allentown per 
Sellersvillę, sustoja prie 
Washington House. Iš ten

Sellersville, Pa

..

VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI PARENGIMU
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Sekmadienį, Rugsėjo 6 d,
— RAMANAUSKŲ Ū^YJE —

> Pietūs 1 valandą, vakariene 5 vai.

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI

LOOKING FOR EXTRA INCOME?

Consider a second career in Mutual Fund sales during your $pare 
time. We are now interviewing for:

AUGUST AND SEPTEMBER training Sessions.
For confidential interview contact Mr. Mastrangelo: 201-778-2888

CARLTON CAMBRIDGE & CO., INC.
Hasbrouck Heights, Fort Lee, West Caldwell, Passaic, Hackensack, 

Bernardsville, Dover. (64-67)

School Guido

Attend College in Florida

WINTER HAVEN COLLEGE

Tel. 813-294-6616. Box 2575, Winter Haven, Fla. 88330.
BACHELOR & ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS in: BUSINESS 

ADM.; ACCOUNTING & MAGT; EXECUTIVE AND LEGAL SEC
RETARIAL; GENERAL BUSINESS; LIBERAL ARTS. x

A small college dedicated to preparing students for business careers 
within the business establishment. Small classes, individual instruc
tion, all transfer credits accepted cooperative work-study program.

Mr. W. L. JONES will be at the Hotel McAlpin, Broadway and 
34th St., August 13 thru’ Aug. 16 for personal consultations and 
information. Call 212-PE 6-5734. 10 AM to 9 PM.

taxė nuveš pas Ramanaus-| 
kus.

Kita priemonė: pakalbin- 
kim savo ssūnus, dukras ar 
anūkus, gal jie patarnaus. 
Bet visiems važiuojantiems 
keliu 309 ar ir nuo New 
Yorko keliu 202, patartina 
naudoti naują kelią taipgi 
309. Laiką sutrumpinsime 
15 minučių, ir kelias pa- 
trumpės bent 3 myliomis. 
Naujas kelias 309 pralenkia 
Sellersvillę ir visų skersinių 
kelių apačia pravažiuoja. 
Bet kuomet matysite iška
bas minint kelią 563, kaip 
bus keliukas išvažiuoti, tai. 
ir išvažiuokite ant kabiuko. 
Čia jau seniai žinomas ke
liukas 563, ir pasukite į kai
rę. Eastoniečiai, žinoma, 
turi sukti į dešinę. Taip ir 
privažiuosime Lonely Rd.

Turėsime nemažą grupę 
turistų, sugrįžusių iš Lietu
vos. Taipgi svečių iš toli
mų vietų.

Draugė BroniAtė pasakė: 
Nepaisykite, koks oras be
būtų. Turėsime vietos ir 
po stogu...

Tai ir iki pasimatymo...
Senelis R.

ENGINEERING ASSISTANT.

College graduate, 2 years experience 
in Civil or Municipal engineering. 
Some knowledge of surveying and 
design of municipal projects. Good 
fringe benefits. Contact township 
engineer, 29 Park Ave., rear, Ber
keley Heights, N. J. 464-2770 bet. 
8:30 and 4 PM. (64-70)

MECHANICS
Air Conditioned

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.
(60-67)

INTERNATIONAL COMPANY

Hiring men and women with sales 
experience for Management. Good 
base plus commissions. No outside 
work required.

Call
Mr. Edd. 201-845-9386

,/ (61-70)

Parengimų lankytojai ne
kantriai laukia didžiulių po
būvio pas Ramanauskus 

Rugsėjo 6 dieną. Daugelis 
hjet priekaištauja parengi
mų veikėjams, kodėl nebuvo 

i suruoštas didžiulis banke
tas pradžioje praėjusio lie
pos rriėn.

“IA Ręp.

ir svoriu nu- 
rg. Vasil yra il

gametis “Daisvės” skaityto
jas ir darbininkų organiza
cijose veikėjau. Visur darbą 
atlieka gerai. Taipgi Lais
vėj Chore dainuoja.

Linkime jums, drauge Jo
nai, greitai ir pilnai su- 
ąveikti ir vėl stoti į veik
liųjų draugų gretas.

J. M.

Washingtonas. — Narko
tikų tyrinėjime militarinėse 
jėgose vienas militaries 
viršininkas, grįžęs ir Pietų 
Vietnamo, pasakė, kad JAV 
kareiviai laisvai naudoja 
marijuana cigaretes. Tokių 
gali būti iki 80 proc. Nema
žai- yra paudojančių ir ki
tus narkotikus.

Quito; — Ekvadoras su
mažino savo pinigų vertę 
40 proc.

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kamp(T 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia 3 mylias iki Lonely Rd-, ir. čia sukti į kairę, kur tuo
jau raąite Raihanauskų rezidenciją.

.. Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trail ways Terminai, 13-a ir Arch Sts., 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite 
prie Washington House.

Konservų išradėjas
Daugiau kaip prieš 150 

metų prancūzų kepėjas Ni
kolajus Fransua Aperis pir
masis išmokos konservuoti 
maisto produktus. Šis nau
dingas išradimas buvo 
XVIII a. biologų atradimų 
rezultatas. Į skardinius ir 
stiklinius stiklainius Aperis 
pripylė buljono, pridėjo uo
gų, uogienių ir keptos mė
sos. Aklinai uždaręs, ilgai 
virino vandenyje. Kai po 8 
mėnesių jis atidarė stiklai
nius, užkonservuoti pro
duktai buvo visai tinkami 
maistui.

Tais metais Napoleonas 
nuolat kariavo, ir prancūzų 
armijai trūko negendančių 
maisto produktų. Todėl ne
veltui prancūzų vyriausy
bė apdovanojo Aperį pre
mija ir “žmonijos geradė- 
jo” garbės vardu.

Žodis “konservai” kilęs iš 
lotynų kalbos žodžio “kon- 
servare” — išsaugoti. Kai 
kurie konservai dešimtme
čiais išsaugo šviežių pro
duktų savybes.

Antai prieš keletą metų 
vienas anglas pakvietė va
karienės stambių firmų che
mikus. Vakarienė buvo ią 
keturįų patiekalų, kurie bu
vo saugoti hermatinėse dė
žėse ir specialiuose šaldy
tuvuose. Pirmasis patieka-

MAINTENANCE HELPER. Me
chanically knowledgeable to assist 
in heating, ventilating, plumbing 
and general building maintenance.

GROUNDSMEN. Ability to ope
rate medium tractors for grass cut- 

gene-

shift, 
The 

Paid

ting and snow plowing. Also 
ral grounds maintenance.

CUSTODIANS. Evening 
Black Seal license desired, 
above positions are full time.
Hospitalization and major medical. 
Liberal insurance plan and vaca
tions. Excellent retirement program. 
Uniforms supplied. Other fringe 
benefits. Call Mr. B. Wright 201 
257-8300, between 8 and 4.

(61-70)

MACHINIST
Milling Machine Operator.
Experienced. AU benefits.

Day work. Steady employment.
Apply:

LUCKER MFG. CO
331 N. 4th St., Philadelphia, Pa.

19106
(61-67)

FACTORY-foam plastic fabrication 
requires semi skilled and skilled 
men to work in clean shop. Hillside, 
N. J. Pleasant working conditions.

Opportunity for advancement* 
201-686-1535

(6L64)

las — paštetas, pagamintas 
1900 m., antrasis — ąyįęna, 
iškepta 1849 m., trečiasis— 
1823 m. pudingas. Deser
tui buvo paduotas šokola
das, pats šviežiausias pro
duktas. Jis buvo pagamin
tas tik 1915 ♦

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi
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LDS Sekretoriaus Raportas 
Devynioliktajam Seimui
Gerbiami LDS 19-to Seimo Delegatai!
Šis mūsų seimas jau yra ketvirtas' LDS seimas De

troite.
Birželio mėnesį, 1934 metais, čia įvyko LDS Antra

sis Seimas. Nuo to laiko jau prabėgo net 36 metai.
Tuomet laike vajaus gavome apie 500 naujų narių. 

Seime buvo raportuota, kad jau turime 5,000 narių, ir 
kad LDS turtas siekia $85,000.

Tuo laiku LDS sparčiai augo narių skaičiumi, ben
drai stiprėjo organizaciniai, nors iš finansinio atžvilgio 
buvo silpnokas per ilgoką laiką.

Šių metų lapkričio mėnesį sueina 40 metų nuo LDS 
įsteigimo. Ir štai jau su šiuo seimu pradedame atžymė
ti mūsų Susivienijimo 40 metinę sukaktį.

Daug naudingų ir gražių darbų mūsų Susivieniji
mas atliko per tą 40 metų laikotarpį. Užimtų nemažai 
laiko smulkmeningiau suminėti, kaip ir kiek LDS pasi
darbavo savišalpos, kultūros, sporto ir apšvietus srity
se. Apart to, LDS, kaipo pažangi fraternalė organizaci
ja, taipgi nemažai darbavosi ir bendrame Amerikos dar
bo žmonių judėjime už įvedimą Socialės Apdraudos (So
cial Security) ir už pravedimą kitų pagerinimų darbo 
žmonių gyvenime. Ir ačiū tai veiklai, Amerikos darbo 
žmonės nemažai išsikovojo pagerinimų.

Čia’ taipgi noriu priminti ir tą faktą, kad per 40 
metų laikotarpį LDS išmokėjo daugiau, kaip pustrečio 
milijono dolerių savo nariams ir jų pašalpgaviams.

Kaip jau žinote, nuo pradžios 1963 metų LDS duo
da nariams dividendus duoklių užsimokėjimo formoje. 
Nuo to laiko iki šiol jau išmokėjom nariams virš $66,- 
000.00 dividendais. Su pradžia šių metų dividendai bu
vo žymiai padidinti, palyginus su duodamais dividendais 
1963 metų pradžioje.

Taipgi jau nuo pradžios 1957 metų LDS tebemoka 
ant 30 procentų didesnę pašalpą ligoje už tą patį ne
aukštą mokestį į pašalpos skyrių.

Bendrai, dividendais nariams, ekstra pašalpomis ir 
mokestimis kuopų finansų sekretoriams iki šiol LDS 
išmokėjo virš šimtą tūkstančių dolerių.

O prie visų tų ekstra išmokėjimų, šiemet LDS įvedė 
planą suteikimui stipendijų (Scholarships) LDS nariams 
studentams. Pagal LDS Centro Valdybos nutarimą, 
kasmet bus duodama trys stipendijos po $500 kiekivena. 
Reiškia, trys LDS nariai studentai, dedantieji pastangas 
pasiekti aukštąjį mokslą, turės progą gauti tas stipen
dijas. Aišku, stipendijos bus kasmet duodamos tol, kol 
LDS išlaidos neviršins išlaidų ribas, kurios yra nusta
tytos pagal apdraudos įstatymą (Insurance Law).

Ir ryšyje su visa tai, reikia priminti, kad jau per 
eilę pastarųjų metų LDS centras kasmet išmoka dau
giau pinigų nariams ir jų pašalpgaviams, negu gauna 
kasmet iš narių duoklėmis.

Tas parodo, jog bendrai mūsų Susivienijimas dabar 
yra gana tvirtoje finansinėj pedėtyje..

Ir kaip būtų puiku, jei mūsų Susivienijimas galėtų 
minėti savo auksinį jubiliejų ne tik būdamas stiprioje' 
finansinėje padėtyje, bet taipgi būdamas tvirtoje orga
nizacinėje padėtyje.,

Todėl, minint 40 metinę LDS sukaktį,, pradėkime 
daugiau rūpintis, daugiau darbuotis sustiprinimui LDS 
organizaciniai.

Kaip dabar yra, tai dauguma LDS kuopų negali 
pasigirti savo organizacine padėtimi, savo veikla, o ypa
tingai naujų marių įrašymu.

Tą parodo neseniai užsibaigęs LDS naujų narių įra
šymo vajus. Tik 23 kuopos dalyvavo vajuje. Darbavosi 
32 vajininkali. Gi 85 kuopos visai nesidarbavo vajuje.

Tačiaus, nežiūrint, kad mažas kuopų ir vajįninku 
skaičius darbavosi, vajus davė neblogus rezultatus: įra
šyta 119 narių ir užrašyta apdraudos $120,000 sumoje.

Tos kuopos ir tie veikėjai-vajininkai, kurie darba
vosi vajuje, puikiai Įrodė, jog mūsų Susivienjimas gali 
nemažai gauti naujų narių.

Pavyzdžiui, buvęs LDS vice prezidentas Juozas Moc- 
kaitis įrašė 28 narius per vajų ir užrašė $35,000 ap
draudos. Jis laimėjo dvi stambias vajaus dovanas: 
pirmą dovaną $200, o antrą dovaną — kelionę į Floridą.

LDS 19 kuopos (West Allis, Wis.) darbuotojas, Ro
bert Mountcastle, įrašė 13 marių. LDS antras vice pre
zidentas, Elizabeth Galore, įrašė 11 narių į LDS 37 kuo
pą, Wilmerding, Pa. George Montvilas, LDS 53 kuopos 
veikėjas, Chicago, Ill., įrašė 7 narius. LDS iždininkas, 
Juozas Weiss, įrašė 5 narius į LDS 46 kuopą, Brooklyn, 
N. Y. Iždo globėjas, Valys Bunkus, įrašė 5 narius į LDS 
1 kuopą, Brooklyn, N. Y.. Alvina Strich įrašė 4 narius 
į LDS 65 kuopą, Kenosha, Wis. Stella Lisneck į tą pa
čią kuopą taipgi įrašė 4 marius. John Sadnick įrašė 4 
narius į LDS 142 kuopą, Pittsburgh, Pa. Virš 20 vei
kėjų įrašė po mažesnį skaičių narių.

Aišku, jeigu visos kitos kuopos būtų taip pasidar- 
buvusios, tai praeitajame vajuje būtume gavę apie 600 
narių . Tai būtų buvęs didelis žingsnis stiprinimui mūsų 
Susivienijimo organizaciniai.

Ko mums reikia, tai didesnės ir geresnės visų kuopų 
ir veikėjų kooperacijos atsiekimui to tikslo.

Ypatingai mūsų veteranai, mūsų senesnieji veikėjai 
turėtų dėti pastangas įtikinti jaunesnio amžiaus (čia gi
musius) LDS narius, kad jie rūpintųsi užimti vadovybę 
mūsų Susivienijime. Po antrosios ir trečios kartos LDS 
narių vadovybe LDS gailėtų žymiai padidėti narių skai
čiumi ir bendrai pagerinti veiklą.

Žymiai sustiprėjęs organizaciniai, mūsų Susivieni
jimas galėtų puikiai gyvuoti ir suteikti dar daugiau ir 
geresnių lengvatų savo narilams dar per daugelį, daugelį 
metų. Puikiai galėtų atžymėti savo auksinį jubiliejų.

Visi dėkime pastangas Įdek galint darbuotis toje 
linkmėje!

Jonas Siurba
Sekretorius

Mieste pasidairius
Daugiausia užteršto oro 

nuo automobilių yra tune
liuose ir ant tiltų, kur esti 
labai daug trafiko, skelbia 
oro tyrimo departamentas.

Lenkijos lietuviu kultūrinis 
gyvenimas ir veikla

Tarybų Lietuvoje viešėjo lenkų rašytojas žygimun- 
Stoberskis, Varšuvoje išeinančio lietuviško laik-tas

raščio “Aušra” redaktorius. Viešnagės melu svečias 
papasakojo apie Lenkijos Liaudies Respublikos lietu
vių kultūrinį gyvenimą.

Lietuvių tautinė mažuma, 
gyvenanti Lenkijos Liau
dies Respublikos Seinų ap
skrityje, išlaikė visas laik
mečių audras. Šiandien 
Balstogės vaivadijos ir 
Seinų apskrities valdžios 
organai visokeriopai skati
na šių lietuvių visuomeni
nį ir kultūrinį gyvenimą. 
O tos veiklos pagrindinis 
organizatorius yra 1957 me
tais įsteigta Lietuvių visuo
meninė kultūros draugija, 
kurios vyriausioji valdyba 
įsikūrusi Seinuose. Ji turi 
savo skyrius Varšuvoje ir 
Vroclave.

Draugijos tikslai
Draugija nusibrėžė kil

nius uždavinius: įtraukti 
lietuvius gyventojus į so
cializmo kūrimą Lenkijoje, 
populiarinti bendras lietu
viu ir lenku darbo žmonių 
kovas, Tarybų Sąjungos ir 
ypač Tarybų Lietuvos lai
mėjimus, supažindinti lietu
vius su pažangia lenkų kul
tūra, o lenkus — su lietu
vių, puoselėti lietuvių tau
tosaką ir kultūros pamink
lus, ..globoti mokyklas, kul
tūros namus, oibliotekas, 
skaityklas, meno saviveik
lą. Ši plati programa sėk
mingai įgyvendinama.

Mūsų mokyklos
Kultūrinės veiklos pagrin

dą sudaro lietuviškų moky
klų tinklas. Pastaraisiais 
metais iš valstybės lėšų Sei
nų apskrityje pastatyta 14 
naujų pradinių mokyklų. 
Pusė naujųjų mokyklų iš
kilo 6-se šiaurinėse apskri
ties gromadose (apylinkė
se), kuriose lietuviai suda
ro gyventojų daugumą. Šio
se gromadose dirba 81 mo
kytojas, turintis aukštąjį 
arba nepilną aukštąjį išsila
vinimą.

Lietuvių gyvenamojoje te
ritorijoje veikia 21 mokyk
la, jų tarpe licėjai (viduri
nės mokyklos aukštesnio
sios klasės) Seinuose ir 
Punske. Devyniose pradinė
se mokyklose ir Punsko li
cėjuje pagrindinė dėstomo
ji kalba yra lietuvių kalba. 
Šiose mokyklose mokosi 
1425 vaikai. Lietuvių kal
bos mokytojai pastaraisiais 
metais tobulinasi Vilniuje.

Punsko licėjus įsteigtas 
1959 metais. Šis bendrojo 
lavinimo židinys tapo lietu
vių inteligentijos, ypač mo
kytojų kadrų, ruošimo kal
ve. Iš Punsko licėjaus ab
solventų 38 žmonės jau bai
gė aukštąsias mokyklas ar
ba dabar jose studijuoja.

Yra ir lietuvių mokslinin
kų. Daugelis lietuvių Vals
tiečių sūnų ir dukterų eina 
atsakingas ir svarbias vals
tybines pareigas. Penkio
lika lietuvių turi Seinų 
apskrities rados (tarybos), 
vienas — Balstogės vaiva
dijos rados deputatų man
datus. Lietuviai plačiai at
stovaujami gromadų radose.

Bibliotekos — Knygynai

Seinų apskrityje—Agrad- 
ninkuose, Klevuose, Puns
ke, Smalėnuose, Vidugiriuo
se veikia penkios lietuviš
kos bibliotekos, turinčios 
beveik šešis tūkstančius 
knygų lietuvių ir lenkų kal
bomis. Savo lietuviškas bib
liotekėles turi ir mokyklos, 
taip pat Lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos 
skyriai ir rateliai, veikian
tys šalies gilumoje. Kasmet 
vis daugiau lietuviškų kny
gų jos gauna iš Valstybinės 
bibliotekos taip pat iš Ta
rybų Lietuvos. Įdomu pažy
mėti, kad pagal knygų skai
tomumą lietuviai užima 
pirmą vietą čia gyvenančių 
tautinių mažumų tarpe.

Plati saviveikla
Lietuvių gyvenamose apy

linkėse labai populiari me
no saviveikla^ Per pastaruo
sius trejus metus čia veikė 
dešimt ir daugiau suaugu
siųjų sąviveiklinių kolekty
vų. Savo saviveiklą turi ir 
mokyklos. Kasmet tobulina
mas jų repertuaras, ypač 
chorų. Dabav jau neapsiri
bojama liaudies dainelėmis, 
o j repertūąpą įtraukiami 
sudėtingi kūriniai. Dažnai 
jis papildomas kitų tautų 
— rusų, ukrainiečių, balta
rusių, latvių, lenkų vertin
gais kūriniais.

Dalis lietuvių meno savi
veiklos kolektyvų masinių 
renginių tapo tradiciniais. 
Antai, kasmet, vyksta sa- 
viveiklin inkų sąskrydžiai 
Burbiškiu kaime, mokslei
vių kolektyvų apžiūros Sei
nuose Tarptautinės vaikų 
dienos proga. Populiarūs 
jaunimo festivaliai, į kurių 
programą įeina meniniai 
pasirodymai, žaidimai ir 
sporto varžybos. Masiniai 
renginiai sutraukia tūks
tančius žiūrovų. Beto, siste
mingai rengiami dramos ra
telių vaidinimai, dainų va
karai, lietuviai saviveikli
ninkai atlieka menines pro
gramas iškilminguose mi
nėjimuose, valstybinėse 
šventėse. Ypač intensyviai 
dirba Vaitakiemio vyrų cho
ras, Punsko mokytojų an
samblis, vienijantis visų lie
tuviškų mokyklų pedagogus, 
Dusnyčios ir kiti kolekty
vai. Savitumu pasižymi 
“Vilnelės” saviveiklinis ko
lektyvas, viekiantis Vrocla
ve prie lietuvių visuomeni
nės kultūros draugijos sky
riaus. Šis kolektyvas yra 
pavyzdys, kaip daina ir šo
kis vienija kelių, tautybių 
jaunimą. -

Ruošimas paskaitų
Lietuvių visuomeninė kul

tūros draugija dirba platų 
paskaitinį darbą. Daugiau
sia paskaitų skaitoma apie 
ūkinį ir kultūrinį Tarybų 
Lietuvos gyvenimą, Seinų 
apskrities raidą, Lietuvos 
ir lietuvių kalbos istoriją, 
tarptautinę padėtį ir 11. 

L Kasmet plečiasi pasienio 
gyventojų bend ravimas,

Kas Tombs kalėjime atsi
tiko, kituose kalėjimuose 
gali dar blogiau įvykti, nes 
visur jaučiamas neramu
mas, sako buvęs kalinių su
imtas sargas Landesman.

“Tikrenybėje dau guma 
nusiskundimų turi pagrin
do”, pastebi sargas. Tyrinė
jimas kalėjimuose reikalin
gas, taipgi reikalingos re
formos.

Henry Hoffman, suplėšęs 
militarinėn tarnybon šauki
mo kortą į keturis kavalkus 
ir tada pasiuntęs juos draf- 
to raštinei, federalinio tei
sėjo Palmierio gavo suspen
duotą bausmę dviems me
tams.

Teisėjas Palmieris kartu 
ragino jį pasiduoti militari- 
nei tarnybai. Jeigu ir toliau 
atsisakys, gali gauti 5 me
tų kalėjimą.

Stuyvesant Town apart- 
mentinių namų komplekso 
savininkai reikalauja mies- 

leidimo pakelti nuomas 
proc., kad galėtų gauti 
$19.39 už kambarį.

to

po

Pirmadienį majoras Lind
say su žmona išvyko į Port
land, Ore., kur jis kalbės 
svarbiai konferencijai apie 
vyriausybės problemas.

Mieste pastatyta 12 nau
jų mokyklų už $47,000,000. 
Mokyklos turi 17,362 mo
kiniams vietas.

Trys banditai apiplėšė 
banką Brooklyne, pasigrobė 
$70,000.

Paštas iš anksto 
muoja, kad Darbo 
rugsėjo 7 d. paštas 
darytas.

infor-
Dieną 

bus už-

Gabor 
keltuve

Artistė Zsa Zsa 
Waldorf viešbučio 
buvo užpulta dviejų plėšikų 
ir neteko apie $630,000 ver
tės deimantų ir kitokių 
brangenybių.

Queens 
Jamaicoje 
pagalbos.

Hospital Center 
prašo savanorių

Rep.

ypač tarp kaimyninių Seinų 
apskrities ir Lazdijų rajo
no gyventojų. Seinų krašte 
pernai viešėjo lazdijiečių 
saviveiklininkai ir sporti
ninkai. Delegacijos iš Sei
nų ne kartą lankėsi Lazdi
juose, Alytuje, Kapsuke.
Lietuvių ir lenkų draugystė

Lenkų ir lietuvių tautų 
draugystė, jų kultūriniai ir! 
visuomeniniai ryšiai yra 
šimtmečių išbandyti. Jų iš
takos siekia gentis, gyvenu
sias prie Vislos, Nemuiio ir 
Neries. Šią draugystę grū
dino bendros kovos prieš 
bendrus priešus — kryžiuo
čius, carizmą, savąją buržu
aziją. Šią istorijos pagimdy
tą draugystę šiandien pade
da puoselėti tarp mūsų be
siplečiantys kul tūriniai 
mainai, asmeniniai kontak
tai. Prie šio kilnaus tikslo 
nemažai prisideda ir Lietu
vos bičiulių rateliai, vei
kiantys Krokuvoje, Vrocla
ve, Poznanėje ir kituose 
Lenkijos Liaudies Respub
likos miestuose, j , ■

TARP LIETUVIŲ
Pereitą savaitę į “Lais

vės” raštinę užėjo brook- 
lynietis M. Simonavičius 
(Simon). Jis atnaujino sa
vo giminėms Lietuvoje ke- 
turioliką prenumeratų. Mes 
paklausėme M. Simon, ar 
jis galėtų nuvežti maišus su 
“Laisve” į paštą, nes Valys 
Bunkus ir jo švogeris 
W. Misiūnas tą padaro du 
sykiu į savaitę . Jis mielai 
sutiko. Mat, Valys Bunkus 
išvyko į LDS ir LLD sei
mus Detroite.

Ketvirtadienį popiet M. 
Simon atvyko ir kartu su 
Waite riu Misiūnu nuvežė 
“Laisvę” į paštą. Už tai jam 
sakome — varde viso “Lais
vės” kolektyvo — širdingai 
ačiū!

L. K—tė

Išvyksta į Lietuvą
šį ketvirtadienį, rugp. 27 

dieną, didoka grupe Ameri
kos lietuvių tišvyksta į Ta
rybų Lietuvą. Išskrenda 
SAS lėktuvu (Flight 912). 
Pagal planą, lėktuvas turi 
pasikelti 8:15 vakare.

Su šia grupe išvyksta ir 
mūsų senas veikėjas Lietu
vių Spaudos Bendrovės di
rektorių tarybos narys Jur
gis Waresonas.

Linkime visiems laimin
gos kelionės ir gražios vieš
nagės Lietuvoje. Rep.

PUSĖ MILIJONO 
RANKRAŠČIŲ

Helenistinėse valsty b ė s e 
mokslinės - pedagoginės 
veiklos centras buvo Alek
sandrijos muzėjonas. Tai 
buvo, aukš to j i mokykla, 
mokslinis institutas ir di
džiulė biblioteka. Moksli
nių jėgų, pagalbinių įstai
gų, knygų ir mokslo prie
monių skaičiumi Aleksan
drijos muzėjonas pralenkė 
visas panašias kitų miestų 
įstaigas. I a. pr. m. e. Alek
sandrijos bibliotekoje buvo 
apie pusę milijono o-rgina- 
lių rankraščių, rūpestingai 
surinktų iš visų pasaulio 
kraštų. Vien tiktai “Suži
bėjusių visose mokslo srity
se raštų katalogas,, sudarė 
šimtą dvidešimt knygų. 
Prie kiekvieno autoriaus bu
vo pridedamas atskiras ko
mentaras. Iš tokių komen
tarų vėliau susidarė ištisa 
literatūra, kai kuriais atve
jais vertingas šaltinis anti
kinei istorijai tirti.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville^ 
Pa. Prašome įsitėmyti d£- 
tą.

Rugsėjo 8 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susirinki
mas su skaniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

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 j savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyk£ 

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

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

MONROE, N. Y.
On Sept. 6th there will be 

a very special day at Ar- 
ro$ F&rm Monroe, N. Y. 
There will be the unveiling 
(in their Park) of two sta
tues received as a gift fr^nl 
USSR. One of Pushkin, 
and the other of Taras 
Shevchenko.

Special guests from So
viet Union will attend. The 
Committee would like to 
have Lithuanian friends to 
attend this gala occasion.

Take route 17 to “Big 
Apple” and watch for sign 
on left side pointing to Ar
row Farm. (64-65)

Washingtonas. — prezid. 
Nixonas pridavė Senatui 
užgirti 45 metų senumo Ge- 
nevos sutartį, kuri draudžia 
karo metu naudoti nuodin
gus gazus.

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka 11 metų, 
kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulsky (Akelaitis)
Su liūdesiu prisimenu jį.

ANNA CIBULSKY, žmona




