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“Tiktai” 55 ir 300!
Pagerbsime gerus draugus 
Nuoširdi padėka 
Atmeta ir smerkia 
Beviltiškumas 
Neutrališkųjy balsas 
Pavojingas gaivalas 
Garbingos sukaktys

A. Bimba

Pranešime iš Pietų Vietna
mo apie amerikiečių nuosto
lius storai pabrėžiamas žodis 
“tiktai”. Sako, užpereitą sa- 

tfvaitą tiktai 55 jauni ameri
kiečiai paguldė savo galvas ir 
tratai apie 300 buvo sužeistų.

To žodžio pabrėžimu nori
ma Amerikos žmones nura
minti, kad prezidento politi
ka duoda gerų rezultatų, kad 
mūsų aukos Vietname pa
laipsniui mažėja, kad karas 
eina prie galo. Bet tai ap
gaudinėjimas savęs ir kitų. 
Tai nepaisymas tų jaunų vy
rų, kurie dar kris šiame ne
legaliame ir pragaištingame 
kare. Vieną savaitę nuosto
liai mažesni, kitą didesni. 
Karas tęsiamas ir nepateisi
namai jam aukojamos jaunos 
gyvybės.

Rugsėjo 27 dieną formoje 
iškilmingo banketo pagerbsime 
“Laisvės” kolektyvo narius, 
kurie jau atšventė savo 80-jį 
gimtadienį. Iš jų tiktai drau
gai Buknys ir Barkus jau pa
sitraukę iš v e i k 1 ių j ų; gre- 

Visi kiti tebėra Sveiki* ir 
laibai aktyvūs.

Iš visos plačios apylinkės 
susirinksime juos pasveikinti 
ir jiems palinkėti daug daug 
laimės.

Noriu visų laisviečių var
du nuoširdžiausiai padėkoti 
mūsų draugams sellersvillie- 
čiams Bronei ir Antanui Ra
manauskams už jų suruoštą 
rugsėjo 6 dieną puikų spau
dos pikniką. Piknikas davė 
gražaus pelno vyriausiai to
dėl, kad visą maistą ir vai
šes aukojo Bronė ir Antanas. 
O tai buvo didelė, graži au
ka.

Komunistai ir visi pažan
gieji žmonės smerkia lėktuvų 
grobimo politiką. Ji klaidin
ga ir labai pavojinga. Visiš
kai nekaltų žmonių gyvybė 
pastatoma į didžiausią pavo

jų. Lėktuvų užgrobimu pales- 
Lvfciečiai arabai tiktai paken
kė savo teisingam reikalui.

Per visą dvidešimt penke- 
rių metų Jungtinių Tautų gy
vavimą jų Generalinė Asam
blėja nebuvo pradėjusi savo 
sesiją tokioje (pesimistiškoje 
atmosferoje, kokioje prasidė
jo šioji 25-oji sesija. Gal 
naudos bus tik tiek, kad su
važiavusios 126 valstybių 
“galvos” atlaikys pasitarimus. 
Ypač daug dėmesio kreipia
ma į prezidento Nixono susi
tikimą su Tarybų Sąjungos 
premjeru Kosyginu.

Rugsėjo 8-9 dienomis Zam
bijos sostinėje Lusaka įvyko 
taip vadinamų neutrališkųjų 
J nepriklausančių nei Natui, 

ei Varšuvos paktui) vaisty
tų suvažiavimas. Dalyvavo 

atstovai iš 54 šalių — dau
giausia Azijos ir Afrikos. Be
veik vienbalsiai jie pasmerkė 
Vietnamo karą ir reikalavo, 
kad Amerika ir jos talkinin-

Izraelis tikrai sulaužė mūšių 
paliaubų sutartį, tvirtina 
Jungt. Valstijų pareigūnai

Washingtonas. — Kai ku
rie aukšti Nixono adminis
tracijos viršininkai teigia, 
kad Izraelis tikrai sulaužė 
mūšių paliaubos sutartį, ku
ri draudžia siųsti žvalgybi
nius lėktuvus į arabų teri
toriją.

Keletu atvejų tuoj po pa
liaubų paskelbimo Izraelio 
žvalgybiniai lėktuvai skrai
dė Suezo kanalo pakraščiais 
Egipto teritorijoje ir sekė 
Egipto fortifikacijų tvirti
nimą, ypač raketų kilnoji
mą.

Smerkia rasizmą Pietų Afrikoj
E—-------------------------------------------------Jungtinių Tautų specialus 

komitetas rasizmo reika
lams pasmerkė Pietų Afri
kos rasistinį režimą ir pa
stangas sulaikyti nacionali
nį išsilaisvinimą iš rasisti
nės priespaudos.

Komitetas taipgi pasmer
kė vakarų valstybes, kurios 
parduoda ginklus Pietų Af
rikai, nepaisydamos Jungti
nių Tautų nutarimo nepar
duoti ginklų Pietų Afrikai. 
Komitetas skelbia, kad šiuo 
metu ten areštuoja po 2,000 
afrikiečių kasdien. Dabar 
ten kalėjimuose yra dau
giau kaip 88,000 afrikiečių, 
kovojančių prieš rasinę prie
spaudą. \ <

Prisipažino užmušęs 
prezidentą Šermarkę
Mogadišu, Somalia.— Bu

vęs policistas Ismail prisi
pažino teisme, kad jis užmu- 
š ę s Somalijos prezidentą 
Šermarkę spalio 15 d.

Ismail ir kiti penki suo
kalbininkai teisiami už ban
dymą nuversti valdžią ir 
įkurti militarinę diktatūrą.

kai nedelsiant ištrauktų savo 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo.

Nė valandėlei nereikia įsi
vaizduoti, kad reakcinis ele
mentas snaudžia. Antai, aną 
dieną Hartfordo universitete 
buvo atlaikytas jaunų žmonių 
suvažiavimas, kurie patys sa
ve vadina kontrrevoliucionie
riais. Jie sako, kad jų vie
nintelis tikslas yra kovoti pa
žangųjį revoliucinį jaunimą. 
Savo judėjimą jie pakrikštijo 
gražiu “Young Americans for 
Freedom” vardu.

Sakoma, kad šį kontrrevo
liucinį sambūrį diriguoja ir 
finansuoja federalinė valdžia.

Neseniai Lietuvoje buvo pa
minėtos dvi reikšmingos su
kaktys. Buvo iškilmingai pa
gerbti Urugvajaus “Darbo” 
redaktorius Stasys Rasikas ir 
įžymioji Lietuvos rašytoja 
Halina Korsakienė jų 60-ojo 
gimtadienio (proga. Nors la
bai labai pavėluotai, bet pra
šau jubiliatus priimti ir visų 
laisviečių nuoširdžiausius 
sveikinimus.

Pats sulaužęs sutartį, da
bar Izraelis kaltina Egiptą 
sutarties laužymu ir atsisa
ko taikos pasitarimuose da
lyvauti.

Amman, Jordanas.—Kara
lius Husseinas įgaliojo ar
miją kariauti su palestinie
čiais partizanais, kurie prie
šingi tartis su Izraeliu. Vi
soje šalyje paskelbtas karo 
stovis. Mūšiai siaučia su 
partizanais arti sostinės 
Ammano.

Saigonas. — Dar 3,200 
amerikiečių karių ištraukta 
iš Pietų Vietnamo. Dabar 
ten lieka arti pusės milijo
no karių.

Vėliausios Žinios
Beirut, Lebanonas.—Pra

nešimai iš Jordanijos skel
bia, kad toje arabų šalyje 
užvirė žiaurus civilinis ka
ras. Taipgi sakoma, kad pa
lestiniečiams ir vietiniam^ 
valdžioj priešams į pagalbą 
atėjo Sirijos armija. Kara
liškoji Jordanijos valdžia, 
kuri eina išvien su Eigpitu, 
sakosi priešus nugalinti ir 
jos nuvertimui pavojaus nė
ra.

Washingtonas.- -JAV vals
tybės sekretorius Rogers 
reikalauja, kad Sirija tuo
jau sulaikytų invaziją į Jor
daniją ir ištrauktų savo ka
rines jėgas iš tos šalies. Tai 
aiškinama, kad Amerikos 
valdžia ruošia dirvą pasiun
timui savo karių jėgų į Jor
daniją, kad išgelbėtų kara
liaus valdžią. O tai reikštų 
naują Amerikos militarinę 
avantiūrą, naują karą sve
timoje šalyje.

Washingtonas. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir krei
piasi į Amerikos žydus ateiti 
su skubia finansine pagalba 
Izraelio valdžiai. Ji ragina 
žy dus pirkti Izaęlio išleis
tus apsigynimo b o n d s u s. 
Manoma, kad jos kreipima
sis susilauks greito ir gau
saus atsiliepimo.

Worcester, Mass.
Svarbus pranešimas

širdingai kviečiame visus 
ir visas į Olympijos Parką 
ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 27 dieną. Rengiame 
“Laisvės” rudeninio pikniko 
užbaigtuves. Kaip ir pa
prastai, bus valgių ir vai
šių. Visi turėsite “good 
time.”

Kviečiame ne tik usterie- 
čius, bet ir plačiausios apy
linkės lietuvius.

Rengėjai

Jungtinių Tautų
Jungtinių Tautų Genera

linei Asamblėjai priduoti 
svarstyti 108 punktai. Tai 
plati programa, apimanti 
viso pasaulio svarbiausias 
visuomenines problemas.

Generalinis sekreto r i u s 
Thantas nurodė, kad Indo- 
kinijos karas, Vidurio Rytų 
krizė, nusiginklavimas, ato
minių ginklų kontrolė yra 
svarbiausi klausimai, kurie 
bus nuodugniai aptarti as-

Unijos su taikos koalicija
3---------------------------------------Washingtonas. — Jungti

nė Automobilių Unija, Ame
rikos municipalinių darbi
ninkų unija ir kelios kitos 
prisidėjo prie studentų, 
profesorių ir negrų vadovų 
paremti rinkimuose kongre
sinius kandidatus, kovojan
čius už karo baigimą Indo
nezijoje.
1 Šios unijos ir taikos orga
nizacijos sudaro dabar pla
čią taikos koaliciją vedimui 
rinkimų kampanijos, kad iš
rinkus Kongresan daugiau 
taikos atstovų'ir sutvirtinus 

j taikos jėgas pačiame Kon
grese.

Koalicijos vadovai spau
dos konferęųęijai išdėstė 
Svarbi ausį ̂ rinkimuose tiks
lą sumušti- Nixono" ir' Ag
new užgirius kandidatus.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Apgynė daktaratą

Vilnius. — Vilniaus vals
tybinio universiteto medici
nos fakulteto taryboje me
dicinos mokslų daktaro di- 
zertaciją apgynė onkologi
jos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Luchtanas.

Savo darbe mokslininkas 
apibendrina didelę — per 
18 metų sukauptą medžiagą, 
diagnozuojant ir gydant gi- 
nekiloginių, vėžinių susirgi
mų recidyvus. Remdamasis 
didžiule praktika ir teori
niais ieškojimais, Luchtanas 
sudarė originalią schemą

Nixonas visai nesidomi 
moterų problemomis
New Yorkas.-rr- Naciona

linės Moterų Organizacijos 
prezidentė Hernandez kalti
na Nixoną ir jo administra
ciją moterų problemų nepai
symu.

Hernandez priminė, kad 
prieš rinkimus Nixonas pa
sižadėjo užgirti lygybės tei
ses moterims, o laimėjęs 
prezidento vietą apie tai ne
paiso nei prisiminti.

San Francisco. — Rugsėjo 
15 d. D. B. Irwin, paleistas 
iš proto ligų ligoninės, ban
dė pasukt lėktuvą į š. Ko
rėją, bet jam nepavyko. 
Lėktuve buvęs detektyvasrjį 
pbršovė. Dabar jis ligoni
nėje kritiškoje padėtyje.

Gen. Asamblėjoj
amblėjoje.

126 valstybių atstovai pa
siruošę dideliam darbui ir 
svarbiom atsakomybėm. 
Klausimas dėl priėmimo 700 
milijonų gyventojų Kinijos 
į Jungtines Tautas šioje as
amblėjoje gali sukelti smar
kių susikirtimų, kai socia
listinės šalys ir 54 neutra
lios šalys pareikalaus priim
ti Kiniją į Jungtines Tau
tas.

Washingtonas. — Senatas 
64 balsais prieš 7 nutarė 
mokėti nedaugiau kaip $55,- 
000 į metus tiems farme- 
riams, kurie dėl aukštų kai
nų išlaikymo palieka nema
žus žemės plotus tuščius.

A. Gromyko atvyksta 
New Yorkan

Maskva. — Ministrų ta
ryba paskelbė, kad užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
vyksta New Yorkan vado
vauti tarybinei delegacijai 
Jungtinėse Tautose.

Ukrainos delegacijai va
dovaus G. 'Ševel, Baltarusi
jos delegacijai — 'V. S. Da
vidov.

recidyvų prognoze ir kaip 
užkirsti jiems kelią.

•

J

Belgų dailės ekspozicija
Kaunas. — Čiurlionio dai

lės muziejuje atidaryta am
žiaus pradžios Belgijos dai
lės paroda.

Parodoje eksponu o j a m a 
tarybos darbų kolegija, ku
rią prieš keliasdešimt metų 
padovanojo muziejui grupė 
belgų teptuko meistrų ir ku
ri dabar saugoma muzie
jaus fonduose.

Antanas Vaivutskas

Kovoja už Kinijos 
priėmimą j J. T.

Lusaka, Zambija.—54 neu- 
tralinių valstybių konferen
cija nusitarė kovoti už Kini
jos priėmimą į Jungtines 
Tautas. Tos valstybės reika
laus Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos priimti 
Kinijos Liaudies Respubliką 
į Jungtines Tautas.

Rezoliucijos buvo vienbal
siai priimtos. Paskelbta 47 
puslapių deklaracija už tai
ką, nepriklausomybę, tarp
tautinių santykių demokra
tizavimą ir tt. Pasisakyta 
prieš rasinę diskriminaciją, 
prieš karą Indokinijoje ir 
Izraelio agresiją.

New Orleans, La. — Po
liciją nušovė vieną negrą ir 
4 sužeidė. Sako, jie bandę 
padėti bombą prie vienos 
krautuvės. Pirmiau arešta
vo 14 negrų militantų.

344,610 streikieriy jau uždarė 
visus General Motors fabrikus 

streikas gali būti ilgas
Detroitas. — General Mo

tors fabrikai visur uždary
ti ir streikieriai visur juos 
piketuoja. 344,610 Jungtinės 
Automobilių Darbininkų Li
nijos narių streikuoja.

Unija reikalauja pakelti 
algas 61 cento į valandą ir 
suteikti kitus darbe pageri
nimus, $500 į mėnesį pensi
jos. Korporacija sutinka pa
kelti algas 37 centais į va
landą.

Unija sutiko palikti dar
be apie 100,000 neunijistų,

Grasina generaliniu streiku
Santiago. — Čilės išrink

tasis prezidentas dr. Salva
dor Allende pareiškė de
monstracijai, kurioje daly
vavo dešimtys tūkstančių 
jo rėmėjų, kad gali iškilti 
visoje šalyje generalinis 
streikas,, jeigu didysis biz-
nis ir reakcionieriai bandy
tų jo nedaleisti užimti pre
zidento vietos, arba sabota- 
žuotų ekonomiką.

“Tuomet nebus nei vienos
pramonės, nei biznio, neiu’i jų vardus. \i

Pentagonas susirūpinęs rasizmu
Lakenheath, Anglija. — 

Čia atvykęs Pentagono vir
šininkas Render tikslu stu
dijuoti rasizmo problemas 
tarp Amerikos kareivių už
sieniuose pareiškė, kad Pen
tagonas rimtai susirūpino 
rasizmo problemomis.

Render priminė rasines 
riaušes tarp baltųjų ir juo
dųjų amerikiečių kareivių

Protestai JAV intervencijai
New Delhis.—Indijos sos

tinė matė naują įspūdingą 
protesto demonstraciją prieš 
Jungtinių Valstijų inter
venciją Indokinijoje. Pro 
Amerikos ambasadą praėjo 
tūkstančiai žmonių — jau
nimo, studentų, profsąjun
gų organizacijų, budistų 
draugijos atstovai, Indijos 
Taikos tarybos ir Afrikos- 
Azijos šalių solidarumo In
dijos asociacijos nariai.

Jie nešė transparantus su 
šūkiais: “Šalin Amerikos 
imperializmą”. “Jankiai, ša
lin rankas nuo Vietnamo, 
Laoso ir Kambodijos”. “Pa
šalinti karines JAV bazes 
iš Azijos žemės”.

Maskva. — Vyriau s y b ė 
paskelbė, kad Ispanijos 
sostinėje bus atidaryta ta
rybinė spaudos Tass agen
tūra, o Maskvoje bus ati
daryta’Ispanijos spaudos 
agentūra.

Washingtonas. — Trans- 
portacijos departa m e n t a s 
paskelbė, kad 150,000 Gene
ral Motors sunkvežimių ra
tai yra nesaugūs. 

kurie visai kitokius darbus 
dirba, bet jie negali užimti 
streikierių vietas.

Streikierių fondas turi 
120 milijonų dolerių, bet jis 
per 8 savaites, mokant 
streikieriams benefitus, ga
li išsisemti.

Apska i č i u o j a m a, kad 
streiko metu korporacija 
gali panešti nuostolių po 30 
milijonų dolerių į dieną. 
Unijos vadovybė mano, kad 
streikas gali būti ilgas ir 
sunkus.

dirbtuvės, nei farmos, kuri 
galėtų veikti’*, pasakė jis. 
“Darbininkai užimtų fabri
kus, valstiečiai užimtų že
mes, civiliniai tarnautojai 
užimtų raštines”. Tuomet 
būtų Čilėje dar negirdėtas 
generalinis streikas.

Dr. Allende dar priminė, 
kad jam pavyko surasti suo
kalbį jį ir dabartinį prezi
dentą Alessandrį nužudyti > 
ir diktatūrą įsteigti. Jis tu-

Pietų Vietname, Vakarų 
Vokietijoje ir kitose Ameri-. 
kos militarinėse bazėse. 
Pentagonas svarsto, kaip 
rasizmą sulaikyti, kad jis 
daugiau žalos nepadarytų.

Rasizmui tyrinėti komisi
ja susideda iš militarinių ir 
civilinių žmonių. Jie aplan
kys daugelį amerikiečių ba
zių užsieniuose, studijuoda
mi rasizmą.

H-----------------------------------------------------

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Aukščiausiasis Teismas pri
pažino nekaltais 19 juodųjų 
nacionalistų, kov o j a n č i ų 
prieš rasizmą, išbuvusių ka
lėjime 17 mėnesių.

Prieš karą kovotojai 
laimėjo teisme

Minneapolis, Minn.— Tei
sėjas Leslie pasakė nesura
dęs priežasties apkaltinti 18 
prieškarinių kovotojų, prieš 
kiek laiko areštuotų univer
siteto profesoriaus Lykkeno 
name, kai jie ten buvo susi
rinkę protestuoti prieš stei
gimą raketų bazės Nakoma, 
N. D.

Juos kaltino 21 prasižen
gimu. Tarp kaltinamųjų bu
vo ir profesoriaus Lykkeno 
žmona, kovotoja prieš karą. 
Vyriausias kaltinimas— ne
legalus ir netvarkingas su
sirinkimas privatiniame bu
te.

Santa Monica, Calif.—Mi
rė pagarsėjęs filozofas dr. 
Rudolf Carnap 79 metų am
žiaus.
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PIKTŲ ŽMONIŲ 
VISUR YRA

Kaip žinia, 1968 
Amerikoje lankėsi 
vos žydų vyriausias rabinas
Yehuda Leib Levin. Re
akciniai žydai jį puolė ir 
vadino “Maskvos agentu.” 
Mat, jis kalbėjo prieš si
onistus, ir tuos, kurie šmei
žia socialistinę šalį. Jis 
čia sumezgė daug pažinčių 
su Amerikos žydais. Po jo 
sugrįžimo pagausėjo ameri
kiečių žydų siuntiniai jų 
giminėms Tarybų Sąjun
goje.

Amerikoje reakciniai ele
mentai tuojau ne tik at
naujino puolimą prieš ra
biną Levin, bet pradėjo 
skleisti gandus, kad tie 
siuntiniai Tarybų Sąjungo
je žydų nepasiekią, kad 
juos konfiskuojanti tarybi
nė valdžia ir t. t. Dabar 
žydų pažangus laikraštis 
“Morning Freiheit” rugs. 
13 d.) įdėjo tiems šmeiži
kams rabino Levino atsaky
mą.

■Rabinas Levin žinių agen-

Prezidento nauja 
kelione į Europą

PASKELBTA, kad prezidentas Nixonas rugsėjo 27 
dieną išvyksta astuonioms dienoms į Europą. Lankysis 
Anglijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jugoslavijoje ir Vatika
ne pas popiežių. Misijos tikslas neskelbiamas. Ypatingo 
susidomėjimo susilaukė tik prezidento vizitas į-Jugos
laviją. Čia tai tikslas aiškus: praplėsti ir pagilinti ne
susipratimus tarp Jugoslavijos ir kitų socialistinių kraš
tų. Su panašia misija prezidentas pernai lankėsi Ru
munijoje.

Bet koks tikslas dabar jam važiuoti į Angliją ir 
Italiją, kai jų vadai lankysis New Yorke Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje ir su jais prezi
dentas čia susitiks ir tarsis?

Gal ir teisinga kai kurių stebėtojų išvada, kad šios 
kelionės svarbiausia misija yra sustiprinti prezidento 
ir JAV vyriausybės prestižą ne tik Europoje, bet ir čia 
namie, ypač namie. Tokios kelionės, paprastai, turi ne
maža propagandinės vertės. Per tas 8 dienas komer- tūros “Novosti Press Agen- 
cinėje spaudoje pirmąją vietą užims pranešimai iš tos'Cy” korespondentui pareiš

kė, kad šitie pikti gandai 
neturi jokio pagrindo, kad 
susisiekimas su Tarybų Są
jungos žydais yra laisvas 
ir kad tarybinė vyriausybė 
siuntinių nekonfi s k u o j a. 
“Vardu mano sinagogos 
tarybos ir visų narių,” sa
ko rabinas Levin, “aš pa
reiškiu, kad šitie gandai 
yra piktos fabrikacijos ir 
šmeižtai. Visi mums siun-

i 
liau švęstume savo šventes 
ir susibūrimus tokiomis 
progomis savoj' žemėje ir 
tarpe savųjų. Tie, kurie ra
šom, kurie gyvenam gim
tam žodžiui, jaučiame tai 
kasdien...”

Betgi, mielas poete, nie
kas jūsų iš gimtiosios že
mės nevijo. Patys bėgote. 
Kiti poetai pasiliko toje 
žemėje ir gražiai ten savo 
panašias šventes švenčia. 
Galėjote ir patys taip pa- kad ši apšvietos organiza- 
daryti, bet nedarėte. į ei ja jungia daug pažangių

Dar daugiau: Jeigu sa
voji žemė būtų taip miela, 
kaip sakote, tai kas jums 
neleidžia joje vaikščioti? 
Gimtosios žemės vartai vi
sada buvo plačiausiai at
kelti visiems rašytojams, 
kurie vienaip ar kitaip bu
vo po karo iš jos pasitrau
kę, bet kurių širdis neleido 
jos išsižadėti. Jūs gi, poe
te, pasirinkote kitokį kelią. 
Jūs elgėtės dar blogiau 
už daugelį kitų pabėgėlių. 
Jūs per “N. L.” tą “r— 
ją žemę”, kaip beišmany
dami, niekinote, šmeižėte. 
Vadinasi, jūsų žodžiai, kad kurjuos išdavė

LLD Jubiliejin. suvažiavimas
Rugpiučio 20 dieną įvyko 

Literatūros Draugijos 55- 
tinis Jubiliejinis suvažiavi
mas Detroit, Mich. Nors ir 
nebuvo delegatais skaitlin
gas, bet jis puikiai pavyko. 
Smulmeniškai apie jį rašy
ti nebūtų reikalo, nes jau 
rašė kiti, šiame suvažiavi
me dalyvavę ir korespon
dentai. Tačiau, mano ma
nymu, reikėjo rašyti daug 
daugiau ir garsiau, todėl,

prezidento kelionės. Juk su juo yra siunčiami patys ga
biausi tos spaudos reporteriai. Jie gi sušilę rašys apie 
prezidento susitikimus tose šalyse, kuriose jis lankysis. 
Tai esą labai labai svarbu dėl prestižo čia namie. Atei
na lapkričio mėnuo. Įvyks kongresiniai ir kitokie rin
kimai. Reikia, kad prezidentas ir republikonai nė vie
nai dienai nepasitrauktų iš pirmųjų komercinės spau
dos puslapių.

Kiek ši kelionė savo tikslus pateisins, tik vėliau pa
matysime. Bet visi sutinka, kad mūsų prezidentas iš vi
sų jėgų stengiasi po lapkričio rinkimų Kongrese turė
ti daugumą savo pasekėjų. Dabartinė kelionė į Europą 
yra tų pastangų dalis. . ;

Jungtiniij Tauty 
Asamblėjos sesija

PEREITĄ antradienį, rugsėjo 15 dieną, New Yorke 
prasidėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 25- 
toji sesija. Tai jubiliejinė sesija, nes, kaip žinia, Jungti
nėms Tautoms šiomis dienomis sukanka dvidešimt pen- 
keri metai amžiaus. Jos buvo sukurtos San Francisco 
mieste 1945 metų spalio mėnesio pabaigoje.

Sesijos atsidarymo išvakarėse, kaip ir praeityje 
prieš Asamblėjos sesijas, buvo nemaža diskusijų apie 
tai, ar ši pasaulinė organizacija pasiteisino prieš žmo
niją su savo veikla ir ar ji nesužlugdė troškimų tų, ku
rie ją sugalvojo ir įkūrė? Buvo balsų prieš ir už. Bet 
nebuvo rimtai stengtasi pastatyti klausimą, o kas būtų 
buvę, jeigu tokios pasaulinės organizacijos nebūtų bu
vę? Kaip šiandien tarptautiniai reikalai atrodytų? Kur 
galėtų diplomatai, valstybių ir šalių atstovai su savo su
manymais ir pasiūlymais pasirodyti, vieni kitų nuomo
nes išgirsti, taip, ir vieni kitiems “kailį išvanoti”, savo 
tulžį išlieti, vieni kitų nuodėmes iškelti į viršų ir 1.1? 
Tegu tos sesijos ir esti “disputų - debatų klubais” arba 
sąskrydžiais, bet mums atrodo, geriau negu nieko. Ge
riau, negu jeigu viskas prasidėtų ir pasibaigtų slapto
sios diplomatijos ribose.

Bet grįžkime prie šios sesijos. Nesimato, kad ji bū
tų paaukota persiėmimui su pačiomis sunkiausiomis 
pasaulinėmis problemomis. Pav., Vietnamo karo rei
kalai yra pastatyti už Jungtinių Tautų ribų. Gal tik 
Vidurio Rytų konfliktas bus oficialiai apsvarstytas. Bet 
juk ir praėjusioje ir pirmesnėse sesijose buvo tuo kon-. 
fliktu priimtos rezoliucijos. Buvo pareikšta, kad šis su
sikirtimas tarp Izraelio ir arabiškų kraštų sudaro rim
tą tarptautinei taikai pavojų ir kad jis turi užsibaigti. 
Buvo pasisakyta už tai, kad Izraelis išsikraustytų iš 
užgrobtų arabiškų žemių, nes tik taip bus galima pradė
ti rimtai kalbėti apie atsteigimą taikos šiame pasau
lio kampelyje. Deja, iš tų rezoliucijų ir pasisakymų nie
kas neišėjo. Manoma, kad ir šį kartą tik tokių rezultatų 
tesulauksime, nes didžiosios valstybės nepajėgia tarp sa
vęs susitarti. O be jų susitarimo konfliktui užsibaigti 
perspektyvų nėra.

Beje, į šią sesiją suvažiuos beveik visų7 didžiųjų 
valstijų galvos ir pasakys “karštas” kalbas. Pribus An
glijos premjeras Heath ir Tarybų Sąjungos premjeras 
Kosyginas. Žinoma, kalbės ir mūsų prezidentas Nixonas. 
Be to, šia proga prezidentas susitiks su svečiais ir “in- 
tymiškai” pasikalbės apie “bendruosius” tų kraštų rei
kalus. Visa tai bus atlikta, ir visa tai labai gerai. Dau
giau mažai ir tesitikima.

Asamblėjos pirmininku išrinktas norvegas senas di
plomatas Dr. ’EdVard Kambro. Jis laikomas rimtu diplo
matu ir nuoširdžiu taikos šalininku.

jums būtų maloniau pana
šiomis progomis susiburti 
“savoje žemėje,” nėra nuo
širdūs. Gaila, poete, bet taip 
yra.

bet mūsų eilėse randasi daug 
narių, darbuotojų, kurie dėl^ 
šių laikraščių išlaikymo la
bai daug darbuojasi. LLD 
kuopos labai daug naudoja
si pažangia spauda ir tvir-^ 
tai ją paremia. Todėl ir šio-/, 
je konvencijoje šis svarbus 
spaudos reikalas rado savo 
vietą. Visi delegatai pasi
sakė už dar didesnį rėmimą 
pažangiosios spaudos ir jos 
išlaikymą.

Pasiūlyta kreipti dau
giau atidžios į vėlesnės imi
gracijos lietuvius — traukti 
juos į mūsų organizacijas. 
Nekaltinti juos visus lygiai 
už kelių atliktus krimina- 
liškus darbus Lietuvoje.

Šie ir kiti pasiūlymai bei 
kalbos jų kryptimi įrodo 
kad LLD nariai delegatai 
yra sumanūs, politiniai tvir
ti savo nusistatymuose ir 
turi sveiką orientaciją. Mo
ka diskusuoti, kalbėti, 
reikšti mintis ne tik LLD 
reikalais, bet ir meno, lietu
vybės bei šios šalies ir pa
šaliniais mūsų laikų sukrek 
čiančiais iššaukimais.

LLD 55-metinė Jubilieji
ne konvencija Detroite pia
nai pavyko ir turi teisę va
dintis istorine. Ši apšvietos 
organizacija davė lietuvy
bei daug karžygiškų sūnų 
ir dukrų. Davė darbininkų 
klasei daug nenuilstančių 
kovotojų. Davė daug rašė- 
jų, daug knygų ir stengiasi 
gelbėti išlaikyti pažangią 
spaudą lietuvių išeivijoje.

LLD 45 kp. delegatas
J. P. Miller

biliejaus, dar gali ruoštis 
vis didesniems darbams.
Yra sunkumų, senatvė gu

la ant mūsų pečių, vis ma
žiau mūsų brolių ir sesučių 
gali gėrėtis gera akių švie
sa, bet jie, kaip ištikimi 
klasių kovos kareiviai, nei 
nemano sustoti skaityti pa
žangią spaudą, bei ją rem
ti. Būtų gerai, kad mes tu
rėtum daugiau bendradar
bių mūsų leidžiamam žur
nalui “Šviesa”, kaip ir mū
sų pažangiai spaudai, bet 
sprendžiant mūsų narių 
amžium, negalima iš jų dau
giau reikalauti. Esam dė
kingi Lietuvos rašytojams 
ir spaudos darbuotojams, 
kad jie paduoda mums ran
ką išku-yme mūsų spaudos, 
kokia ji šiandieną yra.

Taigi, LLD organo “Švie
sa” redaktoriaus Antano 
Bimbos raportas pilnoje to- 
džio prasmėje buvo aiškus, 
svarbus ir paliečiantis kiek
vieną musų organizacijos 
veiklos dalį.

Visi delegatai išklausė 
šiuos du raportus su dide
liu susidomėjimu. Niekas 
nematė reikalo statyti klau
simus arba išnešti kuriame 
nors skyriuje kritiką. To
kie raportai tikrai pritinka 
tokiai istorinei konvencijai. 
Tai didelis įnašas į didelius 
darbus lietuvių išeivijoje.

Keletas delegatų trumpai 
raportavo - iš savo miestų 
veiklos. Buvo ir nusiskun
dimų, bet ne apie LLD or
ganizacijos trūkumus, ne 
apie LLD centro ryšius su 
kuopomis, o apie jų vieti
nius sunkumus. Buvo ir ge
rų, . aiškių raportų, kad 
kuopose veikla gera... 
gaunama naujų narių, ir 
visi kiti darbai pravedama 
planingai.

Rezoliucijų komisija pa
siūlė tris svarbias rezoliu
cijas. Pirma rezoliucija 
prieš karą Vietname. An
tra — sveikinimas Lietuvos 
liaudžiai ir jos šauniajai 
vadovybei, ir trečia—abel- 
nos LLD veiklos klausime. 
Delegatai išklausė šias re
zoliucijas ir ikai kuriais 
klausimais matė reikalą pa
reikšti savo nuomonę. Dau
gelis siūlė sumanymus, kad 
yra būtina traukti jaunimą 
į mūsų organizaciją, o kad 
tas duotų pasekmes, tai bū
tų gera įvesti anglišką sky
rių į organą “Šviesą”, 
likta Centro valdybai 
“Šviesos” redakcijai tą 
daryti, jei sąlygos leis.

Kalbėta ir užgirta pažan
giosios spaudos — “Lais
vės” ir “Vilnies” — teisin
ga orientacija klasių kovos 
reikalais, ir pareikšta no
ras, kad mūsų laikraščiai 
eitų kaip ėję, be jokių pa
keitimų.

Tiesa, šie laikraščiai tu
ri savo tvarką, LLD nieko 
su tuo daryti nesikėsina,

lietuvių išveivijoje, kokios 
nėra niekur kitur, ne tik 
pažangiojoje išeivijoje, bet 
ir Lietuvoje, kuri turėtų 
tiek daug narių ir tikslą 
kelti fondus knygų leidi
mui. Ir turėtų laimę minė
ti 55-tą jubiliejinę sukaktį. 

Tai svarbus minėjimas, 
kokių ne daugelis organiza
cijų gali didžiuotis, nes ne- 
dagyvena taip ilgai.

Šis LLD suvažiavimas tu
ri pamato sakyti, kad jis 

savą- atiįk0 savo pareigas, kaipo 
n*m7’ istorinis. Išklausė LLD 

centro valdybos raportus, 
_  ___ J raštininkė 
Ieva Mizarienė, už visą val
dybą, kuris buvo svarbus, 
aiškus ir entuziastiškas. 
Tiesa, ji priminė, kad “or
ganizacijoje yra kuopų, ku
rios mažai atsižymi veiklo
je, kad yra kolonijų, kur 
kuopos pasijautė esančios 
per silpnos atskirai veikti, 
tai susijungė dvi į vieną ir 
t.t., bet jungdamos! narių 
neprarado. Nuo praeito su
važiavimo iki šio, LLD na
riais kaip ir nesumažėjo. 
Tai jau didelis laimėjimas.
Knygų leidimo fondas tvir

tas ir be jokių sunkumų na
riams duodai rinktines kny
gas, kaip ir praeityje. In
fliacija vis sunkiau, kie
čiau mus spaudžia, bet pa- 
sidėkojant LLD kuopų ir 
abelnai narių paramai, ku
rie nuolat aukoja į knygų 
leidimo fondą, mes apeina
me visus sunkumus.

Tvirtai, pabrėžė, ką kuo
pos ir nariai veikia ir nu
veikė, ne tik kalbinėje veik
loje, bet ir tarptautinėje. 
Kvietė, kad visi delegatai 
sugrįžę į savo kolonijas, 
dar gyviau imtųsi veiklos, 
kad LLD Jubiliejiniai metai 
būtų tinkamai atžymėti.

Sekamas labai svarbus 
raportas buvo, tai LLD lei
džiamo organo “Šviesa” re
daktoriaus Antano Bimbos. 
Jis savo raporte pabrėžė 
apie abelną apšvietos reika
lą, knygų leidimą ir žurna
lą “Šviesą”, priminė ir tai, 
kad mūsų pažangūs laik
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” 
labai daug prisideda palai
kyt mūsų organizaciją. Yra 
kuomi pasididžiuoti, kad 
LLD tiek daug dirbus ap
švietus labui, o sulaukus sa
vo 55-metinės sukakties ju

ATITIKO KIRVIS KOTĄ
Pastebėjome, kad buvu

sio ' Lietuvos diktatoriaus 
Smetonos sūnus Julius Sme
tona iš Cleveland© “DirVosb 
nusikraustė į Chicago s . — ... ,,
Antai, toje nelaimingoje ga- 
zietoje rūgs., 10' dieną jis 
jad' sušilęs plūsta fDirvą.” 
Ji jau su savo, ankėtd apie 
bendradarbiaViftią ■ su gim- 

;tuoju kraštu! baisiai įžei
džianti lietuvių tUOtą*,' per
šanti bendradarbiavimą su 
bolševikais ir “jų- agentais” 
ir t. t. Jis sako, kad toji 
anketa turėjus būti pava
dinta “Anketa dėl bendra
darbiavimo su komunistine 
žvalgyba Lietuvoje ir su jos

Taigi, kaip diena aišku, 
kad Juliui nebe pakeliui su 
“Dirva.”

Pasakysime, kad jis ne
padarė klaidos, nusikraus-

čiami siuntiniai mus pasie- menševikų “Naujienas.
kia be jokio kliudymo... 
Tie, kurie tuos melus, apie 
konfiskavimą siuntinių 
skleidžia, nori atkurti šalto
jo karo dvasią višudse fron
tuose ir pasėti nesantaiką 
tarp Tarybų Sąjungos žydų 
ir jų brolių Užsieniuose.”'

IR PRANCŪZŲ 
DELEGACIJA 
LIETUVOJE

Lietuvos sostinė ir visa 
Tarybų Lietuva pasidarė agentais Amerikoje.’ 
labai populiarios užsie
nyje. Dauguma delegacijų, 
kurios lankosi Tarybų Są
jungoje, mato reikalą būti
nai užsukti ir į Lietuvą.
Antai, rugsėjo 11 d. Vil-jtydamas į “Naujienas.” Tuo 
niaus “Tiesoje” skaitome savo žygiu jis, kaip žmo- 
Eltos pranešimą iš rugs. 10 nės sako, 
dienos:

“Šiandien į mūsų respub
liką atvyko Prancūzijos vi
suomeninio aptarnavimo ir 
sveikatos apsaugos darbuo
tojų visuotinės federacijos 
delegacija... Li e t u v o j e 
svečiai susipažins su prof
sąjungų veikla, apžiūrės 
ikimokyklinio vaikų auklė
jimo įstaigas, taip pat 
Druskininkų kurorto sana
torijas, susitiks su vado
vaujančiais Komun alinio 
ūkio ministerijos darbuoto
jais.

Prancūzų delegacija mū
sų respublikoje viešės tris 
dienas.”

“ atitiko kirvis 
kotą.” Ten kaip tik ir vie
ta tokiems, kurie nebepa
gydomai serga Lietuvai ne
apykantos liga.

PRAŠO VAJUI TALKOS
“Vilnies” redaktorius S. 

J. Jokubka savo kolumno- 
je “Kasdien” sako:

Prasidėjo “Vilnies” vajus 
gavimui naujų skaitytojų ir 
atnaujinimui senų prenumera
tų Darykime ‘viską, kad jis 
būtų sėkmingas.

O kad būtų „sėkmingas, la
bai svarbu padėti vajinin- 
kėms ir vąjininkams jų sun
kiame ir pasišvcntusiame dar
be laikraščio reikalui.

Ypač labar svarbu gauti 
naujų skaitytojų. Jų gauti 
galima, tai parodė praktika. 
Visuomet reikia turėti galvo
je, nekaitantiems “Vilnies” 
pasiūlyti, kad užsiprenume
ruotų.

Pasižvalgykime tik, kiek 
pažįstamų ir kartais gerų bi
čiulių laikraščio neskaito. Ko
dėl jų nepakalbinti?

NE VISAI NUOŠIRDUS 
APGAILESTAVIMAS

Primindamas pabėgėlių 
Lietuvių Rašytojų Sąjun
gos jam paskirtą $1,000 
premiją, poetas Henrikas 
Nagys, buvęs kanadiečių 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius, pasakė labai 
jaudinančią kalbą. Deja, ji 
nėra pilnai nuoširdi. Pa
vyzdžiui, jis sakė:

“Nedaug mums buvo
duota rinktis. Visi mes mie-maždaug 4,000 metų.

Vienos Indijos genties na
riai, norėdami tuoktis, turė
davo įrodyti, kad 203 jo gi
minės kartos nevalgė mėsos

Pa
ir 

pa-

MOTINAI
Visados tavo veidą malonų
Seka šypsena tyli, rami, 
O vidinį skausmą nebylų 
Su rasos daliniesi lašais.

Tavo rankos ir kojos įvargę
Nuo sunkių kasdieninių darbų, 
Nepakeltum, atrodo, šio vargo, 
Tik tu, motin, jį kantriai neši.

Tų darbų begalinė daugybė
Ištvermingus tau slegia, pečius.
Nejauti jokio nuovargio — tyliai
Visą krūvį su meile neši.

Augini savo šeimą — mažuosius — 
Rengi ateičiai žmones tikrus.
Gal todėl visas vargas ir triūsas 
Tau nebūna pernelyg sunkus.

K. žakavičienė

Lietuvos inteligentija su
silaukė seniai laukiamos 
knygos — dr. Jono Basana
vičiaus |“Ridktinių raštų.” 
Tai gana stambi, daugiau 
nei 1,000 puslapių turinti 
knyga, kurioje pateikta neĄ 
maža autobiografinių duo
menų (rašytų paties J. Ba
sanavičiaus), stambus pluoš
tas jo laiškų bei svarbiausi 
istorijos, folkloristikos, lite
ratūros istorijos darbai ir 
publicistiniai straipsniai, tu
rėję ir tebeturintys didelį 
poveikį lietuvių visuomenei 
bei rodą šio talentingo žmo
gaus pažiūras pačiais opiau
siais lituanistikos klausi
mais.

Knyga gausiai iliustruota 
fotografijomis, joje yra di
delis įžanginis akademiko J. 
Jurginio straipsnis “Jono 
Basanavičiaus kultūrinis 
palikimas” bei baigiamasis 
žinomo dabarties lietuvių 
folkloristo L. Saukos straips
nis “J. Basanavičius — lie
tuvių tautosakininkas.”

Jono Basanavičiaus “Rink^ 
tinių raštų” vertę didina 
tai, kad juose yra pastabos 
ir paaiškinimai, santrum
pos, vardų ir pavardžių, su
tinkamų knygoje, rodyklė.

Knyga, kurią paruošė D. 
Krištopaitė ir peržiūrėjo 
redakcinė komisija, suside
danti iš J. Jurginio, K. Kor
sako, J. Lebedžio (neseniai 
mirė—A. T.), A. Maldonio, 
R. Šarmaičio ir A. Venclo
vos, — išties puiki dovana 
lituanistikos gerbėjams.

Augustas Tamaliūnas
Kaunas, 1970.IX.1

Kaunas, 1970 V 25

Jungtinių Tautų duomeni
mis, 1969 metų pabaigoje 
pasaulyje buvo 479 braz^ 
duoliniai reaktoriai. 105 
jų, esantys 15 šalių, teikia 
20,000 megavatų energijos* 
likusieji 374 esantys 48 ša
lyse, naudojami moksli
niams ir gydymo tikslams.
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TARPTAUTINIS EGZAMINAS IŠLAIKYTAS GERAI

Šlove Vilniaus berniukų 
chorui “Ąžuoliukas”!

T Per dešimt savo veiklos 
metu Vilniaus berniuku 
choras “Ąžuoliukas” kon
certavo daugiau kaip 300 
kartu. Bet tokiems reik
liems klausytojams, kaip 
Tarptautinės muzikinio au
klėjimo draugijos (Inter
national Society for Music 
Education) IX konferenci- ; 
jos Maskvoje dalyviams 
teko dainuoti pirmą kartą. 
Jų klausėsi daugiau kaip 
pusantro tūkstančio muzi
kų ir pedagogų iš 41 šalies. 
Kadangi konferencijos te-j 
ma buvo “Muzikos vaidmuo

pajėgūs kolektyvai.
Vilniečiai atsakingam 

koncertui paruošė vieninte
lį, bet labai įdomų kūrinį— 
Eduardo Balsio oratoriją 
“Nelieskite mėlyno gaub
lio” (Violetos Palčinskai
tės tekstas). Šis didelis ir 
sudėtingas kūrinys pirmą 
kartą berniukų choro, so
listų ir orkestro buvo at
liktas prieš metus Lenkijo
je vykusiame muzikos fes
tivalyje ir susilaukė labai 
gero įvertinimo.

vaikų ir jaunimo gyveni
me”, konferencijos dieno
mis Maskvoje surengė kon
certus keliasdešimt vaikų ir 
jaunimo orkestrų, chorų ir 
kitokiu ansambliu iš viso 
pasaulio. Kartu su dauge
liu Tarybų Sąjungos jauni- 

|Wo muzikos kolektyvų kon
certavo ir “Ąžuoliukas”.
* Buvo galima pasirinkti 
koncertui programą iš į- 
vairių kompozitorių kūri
nių, kad išryškėtų vaikų 
muzikalumas, gražūs bal
sai, aukštas choro meninis 
lygis. Šitaip ir padarė dau
guma konferencijoje kon
certavusių kolektyvų, taip 
pat ir tiesioginiai “Ąžuoliu
ko” kolegos—“Mažieji dai
nininkai iš Venseno” (Pran
cūzija), Filadelfijos ber
niukų choras (JAV), Na- 
kos miesto merginų choras 
(Švedija), Johuku studentų 
choras (Japonija) ir kiti

E. Balsio oratorija ir ją 
atlikęs kolektyvas didžiulei 
muzikos specialistų audito
rijai paliko kuo puikiausią 
įspūdį. “Ąžuoliuko” cho
ristai vilkėjo tamsiai vyš
ninės spalvos eilutėmis 
su baltomis didelėmis nėri
nių apykaklėmis ir tokiais 

Ipat rankogaliais. Ant kiek
vieno dainininko krūtinės— 
apskritas kaltinio metalo 
papuošalas.

Kokį įspūdį klausytojams 
paliko oratorija, geriausiai 
galima spręsti iš atsiliepi
mų, kuriuos kompozitorius 
E. Balsys, dirigavęs orato
riją J. Domarkas; “Ąžuo
liuko” vadovas H. Perel- 
šteinas ir kiti pedagogai 
po koncerto išgirdo iš dau
gybės muzikų.

— Tiesiog fantastiškas įs
pūdis! — pasakė čekų kom
pozitorius J. Hanušas. — 
Be galo įdomi oratorija ir 
nuostabiai įspūdingas atli
kimas.

Filadelfijos berniukų cho
ro' dirigentas R. G. Hamil
tonas savo kolegai H. Pe- 
relšteinui pareiškė:

— Jūsų berniukai dainuo
ja puiikiai. Į oratorijos at
likimą įdėtas, matyt, dau
gelio metų kruopštus dar
bas, ir jo rezultatų galėtų 
pavydėti kiekvienas peda
gogas.

“Mėlyno gaublio” gaidų 
ir muzikinio įrašo, šiaip 
“Ąžuoliuko” įdainavimų ir 
literatūros apie šio berniu
kų choro darbą prašė 
“Mažųjų dainininkų iš 
Vensono” vadovas Ž. Lad- 
retas, suomių chorvedys 
Erkis Pohjola, argentinie
tė kompozitorė Marija de 
Lurdė Martins, kubietė 
Chuana Rivera ir daugelis 
kitų.

O pedagogė iš Vakarų 
Vokietijos Eseno miesto 
dr. I. Štorb savo įspūdžius 
apibendrino šitaip:

— Šią oratoriją, raginan
čią kovoti, kad mūsų vai
kai niekad nepatirtų karo 
baisumų, reikia atlikti vi
same pasaulyje. Ši muzika 
ir šis choras nuostabiai pa
veiks visus klausytojus ir 
visur.

K. NainysĮVAIRUMAI
Analfabetas J. Silveiras iš 

Rio de Žaneiro buvo paso
dintas trejiems metams j 
kalėjimą už vagystę. Kalė
jime jis išmoko skaityti ir 
rašyti. Po bausmės atliki
mo, praėjus dviem mėne
siams, vėl buvo suimtas — 
už dokumentų klastojimą.

Pats greičiausias laivas 
negali konkuruoti su kard- 
žuve. Ji plaukia 100 kilo
metrų per valandą greičiu.

Pirmas telegrafo kabelis, 
sujungęs Amerikos žemyną 
su Europa, buvo nutiestas 
1858 metais amerikiečio S. 
Fildo. Tiesa, jis veikė vos 
kelias savaites.

Tarybiniai mokslininkai 
mano, jog artimiausiu laiku 
bus galima tiksliai ir ga
na iš anksto numatyti že
mės drebėjimus. Jie teigia, 
kad tam pakanka nustatyti 
ryšį tarp vertikalių žemės 
plutos poslinkių ir paties 
žemės drebėjimo. O šie du 
reiškiniai yra gana glau
džiai susiję. Pirmieji bandy
mai jau atlikti Taškente, 
Ašchabade, Skoplėje.

Pasaulio šuolio į aukštį 
rekordas priklauso Afrikos 
antilopėms. Jos lengvai per
šoka 7 metrų kliūtis.

Konferencijos dalyviams koncertuoja “Ąžuoliuko” choras.

Konferencijos metu įvairių šalių vaikai susitiko, rengė sporto 
varžybas. Nuotraukoje matome “Ąžuoliuko” berniukus ir ma
žuosius choristus iš Filadelfijos po draugiškų futbolo varžybų, 

kurios įvyko Maskvos internatineje mokykloje.

Apžvalga 1970 mėty dainp 
šventės

(Pabaiga)
šeštadienis — Dainų dienos programa šį metą pra

sidėjo ne Vingio Parke, bet viduryje Vilniaus miesto. 
Katedros bokšto varpai paskelbė, parado pradžią ir pir
mose eilėse susigrupavo visi dainų Šventės dirigentai, o 
po jų atskiros grupės iš 56 rajonų ir miestų, alfabetiš
koje formoje. Bene kiekvienas rajonas turėjo savo mu
zikantus ir chorą. Pasipuošę liaudiškais ar savotiškais 
koncertiniais kostiumais šie vienetai maršavo per mies
tą iki žaliuojančio Vingio Parko, kur chorai formavo
si estradoje.

Sutrimitavo trimitai ir 20,000 dainininkų, lydint di
rigentui B. Dvaronui sudainavo TSRS ir LTSR valsty
binius himnus. Pasveikino dalyvius Leokadija Diržins- 
kaitė varde Dainų Šventės rengėjų, ir koncertas prasi
dėjo su R. Žigaičio kantata, “Leninui, Tėvynei—širdies 
daina”. Dainuoja ir mišrus choras — vyrų choras, mo
terų choras ir vaikų choras — kiekviena daina su kitu 
dirigentu. Šį metą buvo dvi moterys dirigentės—Z. Bar
kauskienė ir A. Žeimienė, kurios dirigavo taipgi labai 
plačiai, pavykusiai. Išaugo puikūs chorai, išaugo nauji 
geri mokytojai ir iškilmingi kompozitoriai.

Vos pradėjus programą, apsiniaukė dangus ir pasi
leido lietus. Visa minia žiūrovų sėdėjo atvirame ore, 
nors bandydami kiek galima užsidengti nuo lietaus. Di
rigentams ir pirmos eilės dainininkams teko stovėt vien
plaukiais ir tęsti užduotį. Ir daina niekad nenutrūko. 
Net tarpuose, kai reikėjo persitvarkyti vienos grupės 
iki kitos, plaukė masinis dainavimas liaudies dainų, kaip 
tai “Augo, augo, klevelis”, “Oi laukiau, laukiau” “Sėjau 
rūtą” ir t. t.

Publika gausiai plojo po kiekvienos dainos, įvertin
dama dalyvių darbus. O dalyviai apdovanojo visus di
rigentus ąžuolų vainikais.

Dainų programoje buvo 30. Girdėjom, apart Sas
nausko “Kur bėga Šešupė,” Naujalio “Oi žiba žiburėlis,” 
Petrausko “Gaudžia trimitai,” daug naujų kompozicijų, 
jų tarne šias svarbias, skambias dainas:

“Daina apie Leniną” — žodžiai E. Matuzevičiaus, 
muzika P. Tamuliūno

“Lėk? gerve” — liaudies, muzika E Balsio
“Augau aš pas tėvelį” — liaudies, harmonizuota L. 

Abariaus
“Arai” — žodžiai B. Mackevičiaus, muzika V. Kai

riūkščio
“Antkapiai prie kelio” — žodžiai P. Širvio, muzi

ka V. Barkausko
“Rūta, žydėk” — žodžiai V. Bložės, muzika A. 

Bražinsko
“Padangėje mūsų šiandien šventė” — žodžiai V. 

Barausko, muzika A. .Bražinskio
Sekmadienis. — Traukia žmonės į Žalgirio stadi- 

joną; šiandien pabaigtuvės; šokių programa. Buvo nu
matyta, kad svečiai perpildys žiūrovų vietas, tai ta pa
ti programa ėjo per du kartus, popiet ir vakare.

Šioj daly šventės vėl rengėjai sugebėjo naujai ir 
sklandžiai gražių, įvairių šokių spektaklį pravesti. Per 
pievą atplaukia įvairios šokių grupės, dangaus vaivo
rykštės spalvuotais kostiumais pinasi rateliai, lydint sma
gios liaudies dainos ir kaimo kapelos. Šoka vaikučiai, 
šoka jaunuoliai, šoka pagyvenę lietuviai; šoka grupės 
kaimynų iš broliškų respublikų; visi pagal savo specia
lybę, ir pavieniai, ir sykiu. O ant finalo tikras liaudies, 
senu papročiu, vestuvių žaidimas, pavadintas “Žirgeliai 
pakinkyti”, naujai sukombinuotas montažas, susidedan
tis iš 15 dainų ir šokių motyvų, pereinant nuo “Sadutės” 
merginų paskutinio vakaro šokio, piršlio oracijos, dova
nu šokio, kraitvežių maršo ir pagaliau išlydėjimo jauna
vedžių su pabaigtuvių suktiniu.

Didelis nuopelnas šokių dieną priklauso vyriausiam 
baletmeisteriui Juozui Lingiui, muzikinės dalies vado
vams J. Gaižauskui ir A. Raudonikiui ir Valstybinio dai
nų ir šokių liaudies ansambliui “Lietuva” ir jų vadovui 
V. Bartusevičiui.

m m • •• • •

Po didžiulės šventės mūsų amerikiečių viešėjimas 
bei pamokos nesibaigė. Turėjome gražų sutikimą nau
juose Kompozitorių Sąjungos rūmuose su gražia grupe 
kompozitorių ir meno veikėjų. Pasveikino mus Sąjun
gos pirmininkais, kompozitorius Eduardas Balsys ir pa
vaduotojas kompozitorius P. Tamuliūnas, apibūdindami 
Lietuvos šiuolaikinės muzikos veiklą ir numatytus dar
bus.

Mes, • LMS grupė dainininkų, taipgi pademonstra- 
vom šiek, tiek mūsų veiklos užsienyje. Dalyvavo visi at
vykę solistai — Birutė Ramoškaitė, Al Dupsha, Amelia 
Young, Estelle Bogdan, chorvedžiai, apart minėtų ir 
Adelė Pakalniškienė, Dorothy Murelienė, Mildred Stens- 
ler, Rose Behmer ir Aldona Anderson, ir visas choras. 
Programą sutvarkėm, kad kiekvienas chorvedys turėjo 
progą diriguoti po dainą ir pakalbėti. Dainas parinkome 
kad peržvelgti mūsų pažangiųjų chorų veiklą Amerikoje 
nuo pirmųjų įkūrimo iki šių laikų. Labai brangus buvo 
šis susitikimas ir bendradarbiavimas su muzikais.

Pradėjom dabar ilgesnius išvažiavimus iš Vilniau?. 
Vieną dieną labai maloniai viešėjome Kaune. Globojo 
mus Kauno miesto pirmininko pavaduotoja Janina Nar
kevičiūtė, kuri pati tik mėnesis kitas prieš tai viešėjo 
Amerikoje. Klausėmės Kauno Karo Muziejaus parke 
varpų muzikos koncerto, kurį skambino tėvas ir sūnus V. 
ir G. Kuprevičiai, aplankėm Žmuidzinavičiaus ir Čiurlio
nio muziejus ir koncertavom sykiu su Kauno “Pluošto” 
gamyklos saviveiklininkais. Vakare, vėl dainos ir šokiai

ir susitikimai su brangiais pramoginių šokių laureatais 
daktarais Norvaišais ir žymiais kauniečių muzikais ir 
miesto veikėjais.

Su šiuo vakaru pasibaigė mano viešnagė Lietuvoje. 
Bet pasiliko dar ant savaitės mūsų dainininkų grupės 
dalis, ir jų programoje buvo dar kiti susitikimai su savi
veiklininkais Trakuose, Rumšiškėse ir Druskininkuose.

Aš tikiu, kad visi buvo labai patenkinti su šia ke
lione, daug ką naujo ir įdomaus matė, ir užmezgė šiltus 
broliškus ryšius su tėviške, ir kad savo mintis pasida
lins vėliau su mūsų skaitytojais.

Meno Sąjungos vardu ir nuo savęs ypatiškai, noriu 
išreikšt dainininkų grupės dalyviams širdingą padėką už 
atsiliepimą į mūsų kvietimus, už rūpestingą pasiruoši
mą, entuziazmą ir tvarkingą pasirodymą ir bendradar
biavimą su grupės vadovais ir globotojais.

Didžiausia padėka priklauso Lietuvos Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietuviais Komitetui, kuris tvarkė vi
są programą, nuveikė keblumus, ir maloniai suteikė ga
limybes, kad mūsų viešnagė Lietuvoje būtų įspūdinga 
ir džiaugsminga. Širdingai ačiū Komiteto veikėjams Vy
tautui Kazakevičiui, Monikai Ravinskienei, Valei, ir vi
siems, kurie mus globojo. Linkim daug sėkmės ateityje 
ir ištvermės toliau darbuotis žmonijos gerovei.

Mildred Stensler
LMS Centro Sekretorė

NAUJIENOS
Posėdžiavo ESPT 

ekonomistai
Keturias dienas Vilniuje 

posėdžiavo socialistinių šalių 
Ekonominės savitarpio pa
galbos tarybos nuolatinė 
darbo grupė, kuri spren
džia žemės ūkio ekonomikos 
klausimus. Į Lietuvos sos
tinę buvo atvykusios soci
alistinių šalių delegacijos, 
kurias sudarė žemės ūkio ir 
maisto pramonės ministeri
jų, žemės ūkio ekonomikos 
institutų mokslininkai ir 
praktikai.

Svečiai domėjosi mūsų 
respublikos žemės ūkio pa
siekimais, Lietuvos žemės 
ūkio ekonomikos instituto 
darbais ir planais ateičiai. 
Kasdien — 2,500 autobusų

Šiuo metu 98 procentai 
Lietuvos kolūkių ir tarybi
nių ūkių turi tiesioginį su
sisiekimą autobusais su ra
jonų centrais, o iki metų pa
baigos priemiestiniai auto
busai pradės kursuoti ir į 
likusius ūkius. Vien tik šie
met atidaryti 27 nauji mar
šrutai, kurių bendras ilgis 
siekia 750 kilometrų.

Dabar kasdien Lietuvos 
keliais kursuoja daugiau 
kaip pustrečio tūkstančio 
autobusų, kurie nuvažiuoja 
700 tūkstančių kilometrų 
kelią.

Daugėja eksporto adresų
Iš Šiaulių baldų kombina

to į tolimąją Gvinėją iške
liavo specialūs baldai, skirti 
Konakrio politechnikos in
stitutui.

Neseniai įmonės kolktyvas 
baigė gaminti 1,200 naujos 
konstrukcijos kietų ir pus- 
minkščių kėdžių, kurias už
sakė viena prekybinė Aus
trijos firma. Nemažos šių

IŠ LIETUVOS 
gaminių siuntos taip pat pa
ruoštos Vokietijos Federa
cinei Respublikai, Vengrijos 
ir Mongolijos Liaudies Res
publikoms. Gauti taip pat 
užsakymai pagaminti bal
dus šiemet įvyksią n č i o m s 
tarpt autinėms parodoms 
Paryžiuje ir Londone.

Lietuvos sparnai
Kauno Istorijos muziejuje 

atidaryta paroda “Aviacijos 
istorija Lietuvoje”.

Jos eksponatai pasakoja 
apie pirmuosius skraidymus 
Lietuvoje, lietuviškos kon
strukcijos lėktuvus ir jų 
kūrėjus. Nemaža vietos pa
rodoje skiriama Lietuvos 
aviatorių tarptautiniams ry
šiams, garsiųjų lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Gi- 
rėncrskrydžiui per Atlantą.

Šiandien Lietuvos padan
gę raižo ištaigingi oro lai
neriai, kuriais respublikos 
aviatoriai kasmet perveža 
daugiau kaip pusę milijono 
keleiviu. Paroda plačiai su
pažindina lankytojus suLiė- 
tuvos lakūnų šeima, jų dar
bu ir poilsiu.

Originalus muziejus
Savotišku etnogr a f i n i u 

muziejumi Kuršių nerijoje 
taps Nidos kurortas. Atei
tyje šis miestelis viskuo pri
mins prieš kelis šimtmečius 
čia gyvavusių kuršių žvejų 
kaimą.

Kraštotyrininkų padeda
mi, restauruoto jai čia 
įrengs ištisas etnografines 
gatves, sodybas. Į Nidą iš 
įvairių Tarybų Sąjungos 
kampelių ir užsienio atvyks
tantys poilsiautojai ir tu
ristai bus tarytum senųjų 
kuršių žvejų svečiai.

V. Petkevičienė

ROJUI MIZARAI
Tyliom gatvelėm Vilniaus susikaupę 
Praėjom mes su tavimi...
Tau pamojavo senos liepos.
Kvartalai žvilgčiojo smalsiai,
Kad šitiek ėjęs, šitiek dirbęs
Ėmei ir pailsai...

Jau laukia tėviškės žemelė, 
Visa nuklota ežerais.
Užgniaužę kvapą rauda pušys 
Ir palei kelią jovarai...

O tu dairais akim padangės —
Ir kaip jaunystėj tiek svajų!
Pavirto paukščiais tavo mintys. •.
Tik nesulaukiam mes pareinant,
Kaip tą syk ankstų rytą šieną piovus,
Siauru palaukės takeliu.

Maryte Macijauskiene
1970.VIII.26-27
New Yorkas
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Iš MANO PRISIMINIMŲ M. ŠUMAUSKAS

Neužmirštamos akimirkos
(Pabaiga)

Kauniečių gegužine
Kaip rašoma komunistinė

je spaudoje, gražų įspūdį 
mūsų svečiams iš Amerikos 
paliko Kauno darbininkų 
surengta gegužinė Lampė
džiuose. Į ją buvo atsilankę 
keturi Amerikos darbinin
kų atstovai. Vienas iš jų 
pasveikino gegužinės daly
vius (čia buvo susirinkę 
apie 300 darbininkų) Ame
rikos darbininkų vardu. Jis 
kvietė su d a r y t i liaudies 
frontą ir kovoti už demo
kratines laisves ir prieš tą 
pavojų, kuris gresia iš hit
lerinės Vokietijos pusės.

Gegužinėje dalyvavę Kau
no darbininkai, kuriems te
ko kalėti fašistiniame kalė
jime, papasakojo svečiams 
apie revoliucinių kalinių gy
venimą kalėjime, jų kovą. 
Gegužinėje buvo dainuoja
mos revoliucinės dainos, 
nuskambėjo “Internaciona
las.”
Amerikiečių reikalavimas

Greit sužinojome, kad 
kongreso delegatai antifa
šistai rūpinasi gauti leidi
mą aplankyti politinius ka
linius revoliucionierius, sė
dinčius Kauno > siunkiųjų 
darbų ir IX forto kalėji
muose. Tokius delegatų pa
geidavimus fašistai sutiko 
labai nenoriai, tuo parody
dami savo tikrąjį veidą. 
Kaip pasakoja buvęs kon
greso delegatas J. Mažeika, 
jau pačioje kongreso pra
džioje du jų delegacijos at
stovai buvo nuėję pas Kau
no sunkiųjų darbų kalėji
mo viršininką H. Šalkaus
ką, kad jis suteiktų jiems 
galimybę aplankyti kalėji
mą ir pasimatyti su politi
niais kaliniais. Po to dele
gacijos atstovai dar keletą 
kartų lankėsi pas teisingu
mo ministrą St. Šilingą bei 
kalėjimų insp e k t o ri ų L. 
Garbaliauską, tačiau vis be 
jokių rezultatų.

Tik rugpiūčio 17 dieną, 
kai po paskutinės kongreso
sesijos pažangiųjų Ameri
kos lietuvių delegacija at-|

Paskutinę kongreso dieną vyko į viešbutį, čia buvo
delegatai antifašistai, ku- rastas tokio turinio prane- 
riems vadovavo Čikagos Šimas delegacijos vadovo J. 
pažangiųjų lietuvių laikraš-jOrmano vardu: “Skambino 
čio “Vilnis” redaktorius F.'iš teisingumo ministerijos 
Abekas, įteikė kongresui ir pranešė tamstai, kad ga-
reikalavimą paleisti Lietu
voje politinius kalinius ir 
suteikti liaudžiai demokra
tines laisves. Šį reikalavi
mą buvo pasirašę 14 tūks-

lėsite pirmadienį, t. y. 18 d. 
10 vai. ryto,nuvykti j tei
singumo ministerijos kalėji
mų skyrių, kaip buvo kal
bėta, bus leista su tais žmo

tančių Amerikos lietuvių 
darbininku. C

Baigiantis kongresui, pa
žangūs Amerikos lietuvių 
delegatai paskelbė savo pa
reiškimą, kuriame pasmer
kė Lietuvos vyriausybės po
litiką ir ragino viso pasau
lio lietuvius kurti platų 
liaudies frontą kovai už de
mokratinę santvarką Lietu
voje.

Šiandien, praslinkus dau
geliui metų, išryškėja nau
jos, jaudinančios Amerikos 
pažangiųjų lietuvių veiklos 
detalės kongreso dienomis. 
Prisimindama kongresą, jo 
dalyvė K. Abekienė-Rimkie- 
nė pasakojo, kad ji su kitais 
del e g a c i j o s nariais buvo 
nutarusi nuvykti pas pre
zidentą ir iš jo pareikalauti 
amnestijos politiniams kali
niams.

—Vykdami į prezidentū
rą, — rašo K. Abekienė - 
Rimkienė, — iš prieglaudos 
paėmėme keleto politinių 
kalinių vaikus. Nupirkę 
naujus drabužėlius, juos gra
žiau aprengėme. Prie pre
zidentūros mus pasitiko 
prezidento adjutantas. Pra
džioje jis buvo mums labai 
malonus. Kalbindamas vai
kučius, jis glostė jiems gal
vutes, su jais juokavo. Ta
čiau, kai sužinojo, kad tai 
politinių kalinių vaikai, at
šoko nuo jų, kaip nuo raup
suotųjų. Pradžioje jis, ma
tyt, galvojo, kad tai kon
greso delegatų vaikai. Ad
jutantas pažade j o infor
muoti prezidentą apie mū
sų apsilankymą ir mūsų rei
kalavimus. Tačiau prezi
dentas darbininkų delegaci
jos narių nepriėmė.

Mes — kaliniai
Tuo metu aš kolėjau IX 

forte. Mūsų, politinių kali
nių, grupė, skaitydama 
spaudą, atidžiai sekė kon
greso darbą ir pažangiųjų 
užsienio lietuvių atstovų 
veiklą. Dažnai žinias apie 
kongresą gaudavome ir be
tarpiškai iš žmonių, kurie 
mus remda vo.

nėms aplankyti kalėjimą”.
Priversti nusileisti

Sekančią dieną, rugpiūčio 
18-ąją, J. Ormanas, J. Ma
žeika ir M. Goba nuvyko į 
teisingumo ministerijos 
kanceliariją, o po to į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininko H. Šalkaukso 
raštinę. Šių įstaigų atstovai 
ilgai sekė pasakėlę, įrodinė
dami, kad politinius kali
nius maitina beveik geriau, 
negu “Metropolio” restora
nas savo klientus. Jie at
sikalbinėjo, bijodami rodyti 
kalėjimus ir savo juodus 
darbus. Tik delegatų pri
remti, buržujų tarnai pa
galiau nusileido ir sutiko 
leisti aplankyti politinius 
kalinius. Tačiau delega
tams jie kategoriškai atsti- 
sakė leisti pasikalbėti su ka
liniais.

— Jeigu kalbėsitės,—nu
trauksime jūsų lankymą, o 
kalinius, kurie su jumis 
kalbėsis—nubausime, — pa
reiškė jie.

Pagaliau buvo susitarta, 
kad vis dėlto kai kuriems 
kaliniams bus galima pa
teikti štai tokį klausimą: 
keliems metams kalinys yra 
nuteistas ir už ką?

Žinoma, ir šį sutikimą jie 
davė labai raukydamiesi.

Jono Mažeikos laiškas
Neseniai čikagietis J. Ma

žeika, mano paprašytas, pa
rašė laišką, kuriame jis ap
rašinėja lankymosi Kauno 
kalėjime vaizdą:

“Vaikščiojome Kauno ką- 
lėjirtie sukandę dantis ir, 
žiūrėdami į savo idėjos 
draugus, degėme pykčiu po
nams viršininkams, kurie 
skyrė mus nuo kalinių. Tą 
patį buvo galima išskaityti 
ir kalinių veiduose. Prikąs
tos jų lūpos, iš po įtemptų 
antakių žėrinčios akys reiš
kė neapykantą savo bude
liams. Išblyškę veidai, įdu
busios akys liudijo apie sun
kias kalėjimo sąlygas, ku
riomis buvo laikomi Lietu
vos patriotai.

Eidami pro kalinius, klau
sėme:

— D'aug nubaustas ir už 
ką?

— Keturiolika metų už 
politinį veikimą.

— Kiek jūs?
— Dvylika metų, politi

nis kalinys.
— O kiek jūs ir už ką?
— Aštuoneriems metams, 

politinis.
— O jūs...?
— Dvylika metų, politinis.
Dvidešimt astuoni kali

niai, buvę kameroje, atsakė 
tą patį: 14 metų, 12 metų, 
8 metai, 12 metų.

Ėjome į kitą kamerą, tre
čią, ketvirtą, penktą...

Tie patys širdį veriantys 
atsakymai: 8 metams..., 12 
metų •.., 14 metų.”

Fašistai bijojo
Mus, kalinamus IX forte, 

tą pačią' dieną pasiekė ži
nia, kad Kauno kalėjime 
pas politinius kalinius apsi
lankė į kongresą atvykusi 

| pažangių Amerikos - lietuvių 
delegatų grupė. Smulkme
nų sužinoti tą pačią dieną 
negalėjome. Tačiau mus la
bai nuliūdino, kai išgirdome 
jog delegatai su kaliniais 
nesikalba, jog uždrausta ir 
kaliniams juos kalbinti. Bu
vo aišku, kad fašistiniai tei
sininkai, priešakyje su savo 
ministru St. Šilingu, kitaip 
pasielgti ir negalėjo. Jie juk 
žinojo: jei kaliniams leis 
kalbėti, delegatai iš jų iš
girs teisybę apie Lietuvoje 
vykstantį terorą ir smurtą.

Aptardami įvykius, manė
me, kad pas mus> į IX for
tą, draugų iš Amerikos ne
beleis. Tačiau sekančią die
ną pajutome, kad kažkas 
turi įvykti: neįprastai buvo 
susirūpinę raktininkai, ko
ridoriais nuolat vaikštinėjo 
forto viršininkas P. Gaile- 
vičius.
Mes ir be žodžių supratome

Antrą dienos pusę į fortą 
su visa valdininkų palyda 
įvirto Kauno kalėjimo vir
šininkas H. Šalkauskas. Val
dininkų tarpe grupė civiliai 
apsirengusių vyrų. Mums, 
žinoma, niekas nesakė, kad 
į kalėjimą atvyko kongreso 
delegatai antifašistai. Ta
čiau ir be žodžių suprato
me, kad čia apsilankė mūsų 
klasės broliai.

Aš tuomet sėdėjau šešto
je kameroje. Kai kameros 
durys atsidarė, mes, kaip 
visuomet, sustojome į dvi

eiles. Įėjo H. Šalkauskas, 
o paskui jį ir grupelė dele
gatų. Labai įdėmiai apžiū
rėdami mus, tiesiai žiūrėda
mi į akis ir nužvelgdami, 
kaip apsirengę, jie praėjo 
kamerą nuo durų iki langų, 
o po to, pasisukę ir neištarę 
nė žodžio, išėjo.

Kai raktininkas užrakino 
kamerą, pajutome didelį ap
maudą. Buvo skaudu, kad 
pasaulinio lietuvių kongre
so delegatai neturėjo teisės 
pasikalbėti su Lietuvos ko
votojais prieš fašizmą, už 
demokratiją ir laisvę. Vė
liau sužinojome, kad drau
gai iš Amerikos buvo įleis
ti į fortą tik su sąlyga, jei
gu jie nieko politinių kali
nių neklausinės.

Tačiau ir tos nebylios mi
nutės ir malonūs draugų 
žvilgsniai mums buvo be ga
lo brangūs. Mes visa šir
dimi jautėme, kad šalia mū
sų stovi idėjos draugai, ku
rie mums linki ištvermes 
sunkioje kovoje. Tos ak$t 
mirkos mums suteikė nau
ji! jėgų.

Jiems nepavyko
Rengdami pasaulinį lietu

vių kongresą, smetoninė 
i valdžia ir jos agentai nau
dojo liaudies lėšas įvai
rioms delegacijoms papirk
ti, tuo stengdamiesi atsta
tyti savo pašlijusius reika
lus tiek Lietuvoje, tiek išeivi
jos tarpe, nes ir užsienyje gy
venantys lietuviai vis labiau 
piktinosi juodais fašistų 
darbais. Tačiau kongreso 
organizatoriams įgyvendin
ti savo planus nesisekė. Fa
šistiniai vadeivos, •. nors ir 
labai dėjo pastangas nuslėp
ti teisybę apie Lietuvą pa
žangiųjų kongreso delegatų 
akyse, tačiau tokiais veiks
mais dar labįąu. atskleidė 
savo užmačias,' parodė ti
krąjį savo veidą.

Pažangieji Amerikos lie
tuvių delegatai, dalyvavę 
šiame kongrese, atliko svar
bų vaidmenį, demaskuodami 
fašistinį režimą Lietuvoje, 
telkdami pažangias pasau
lio lietuvių jėgas. Solidari
zuodamiesi su Lietuvos dar
bininkų klase, jie stojo į 
bendrą frontą prieš fašiz
mą, už darbo žmonių laisvę.

Washing tonas. — Prez. 
Nixonas rugsėjo 2'7 d. išvyks 
Europon. Lankysis Italijo
je, Jugoslavijoje, Prancūzi
joje ir Anglijoje, gal ir kur 
kitur per 8 kelionės dienas.

Graži Lietuva ir jos kaimas
Kai augau ir gyvenau Lie

tuvoje, negalėjau suprasti 
ir matyti jos gražumo. Per 
mažas buvo mano akiratis. 
Per šešioliką metų savo am
žiaus toliau nenuėjau nuo 
namų, kaip dešimts viors- 
tų į vieną arba kitą pusę. 
Tik tiek matydamas Lietu
vos, negalėjau nei pasakyti, 
nei įsivaizduoti, kaip ir ko
kia visa Lietuva atrodė. 
Kas kita, kai dabar 1970 
metais parvykęs turėjau 
progą pamatyti beveik visą 
Lietuvą.

Didelė lyguma graži, kai 
ji apžėlusi žole, arba apau
gusi medžiais. Bet kai ly
guma bagota nuolaidžiais 
kalnais ir kalneliais, tokiais, 
kuriuos gali arti ir akėti, 
kaip ir lygią žemę, tada jau 
iš tikrųjų gražus landšaf- 
tas-landskeipas.

Lietuva kaip tik tokia ir 
yra. Jos dalys lygios ir da
lys bangotos. Wi dingsta iš 
tavo akių tad^ arba ten, 
kur “dangus” su . žeme su
sijungia — horizoiijįe. Tarp 
tavo akių ir horizonto nie
kas tau neužstoja. Kalnų - 
dangoraižių Lietuvoje nėra.

Dabar turėjau progą zig- 
zaguoti greitu automobiliu 
per visą Lietuvą, pradedant 
nuo Vilniaus, beveik nuo 
Lenkijos rubežiaus, iki Jo
niškio ir paties Latvijos 
rubežiaus. Kelionė ėmė tik 
dvi dienas. Toks greitis su 
liejo Lietuvos paviršių ma
no akyse tąip; kad aš galiu 
dabar matyti, kokia ir kaip 
visd Lietuva atrodo. O! 
kaip ji atrodo graži ta šalis 
Lietuva.

Ypatingai jos grožis ver
žiasi aikštėn visa jėga bir
želio menesį. Birželyje vis
kas Lietuvos žemėje žalia: 
žalios josi pievos, žali jos 
laukai, žalios jos didžiosios 
girios, giraitės, gojeliai, ža
li ir pavieniai plačiašakiai 
medžiai. Žaliuoja jos pie
vos, kada dar nepjautos; 
žaliuoja jos dirvos, kada 
jau visos apsėtos vasaroju
mi, kuris auga trąšiai: ža
liuoja žiemkenčiai rugiai ir 
kviečiai, kada jie dar nepri
brendę ir nenunokę. Jos gi
rios žaliuoja, kada pačiame 
augime. Jos tūlų medžių 
šakos užauga net po metrą 
per vasarą, kaip to gluosnio 
atžala, kurią mieravau žin
geidumo paimtas.

Vieną vėlyvą ir ramią 
popietę išvykome su Lau

Vilniaus ateizmo muziejų kasmet aplanko apie 70 tūkstančių žmonių. 
Ekspozicijoje beveik pustrečio tūkstančio eksponatų. Neseniai įrengta gyvy
bės raidos diorama. Ją sukūrė dailininkas Jonas Jukonis, dirbęs prie jos 
daugiau kaip dvejus metus. Tai .spalvinga ir reljefiška 9 metrų ilgio ir 2.5 
metro aukščio 3500 milijonų metų žemės istorijos apžvalga, skulptūriniais 
augmenijos ir gyvių vaizdais, spalvotomis skaidrėmis, iškasenomis pasako
janti apie kiekvieną epochą, periodą, erą — pradedant nuo to laiko, kai 
žemėje dar neegzistavo gyvybė.

Nuotraukoje-: prie žemės raidos dioramos. —• A. Brazaičio nuotrauka

rynu Kapočium į Vil
niaus pakraštį, kur daugelis 
vilniečių turi vasarai poil
sio gražias vieteles. Auto
busas mus vežė, kiek jam 
paskirta, o kitą kelio dalį 
siekėme pėsti, kiek mums 
reikėjo.

Einame dyku dykutėliu 
asfaltuotu keliu. Gi čia pu
šaitės, kad jau auga, tai au
ga abejose kelio pusėse. Ga
li sakyti, kad pasišokinėda
mos auga. Ir čia pagriebiau 
vienos tik šio sezono išau
gusią atžalą ir pridėjau prie 
savo rankos. Gi nuo pirštų 
galų ji siekė ligi mano pe
ties. Taip joms augant, už 
kelių dešimtmečių čia jau 
bus dangoraižių pušynas, 
kurį vėl koks ateities Bara
nauskas galės apdainuoti, 
kaip mūsų laikų Baranaus
kas apdainavo Anykščių ši
lelį...

Prasitariau Laurynui, jog 
tarybiniai žmonės daro ge
rai, kad taip gausiai apso
dina dyką žemę tokia nau
dinga ir brangia medžiaga. 
Bet Laurynas nesutinka su 
mano nuomone. Jis sako, 
kad jų čia niekas nesodino. 
Jos pačios pasisėjo ir au
ga, kaip patrakę,-kaip tos 
Amerikoje visokios piktžo
lės. Jis mostelėjo ranka į 
toliau, sakydamas, kad anos 
ten sodintos pušaitės. Bet 
tą ir pats gali matyti, nes 
anos eilėmis susodintos, kaip 
tie kareiviai rikiuotėje. To
kia jau ta Lietuvos žemė. 
Tik duok jai progą, vesk ją 
moksliškai, ji turtus tau už
augins ...

Šitoks augmenijos vaizdas 
sukelia tavyje jausmą, jog 
Lietuva ne tik graži, ale ir 
turtinga gamtiniai. Lietu
va gal ir neturi požeminių 
mineralinių turtų, kaip ge
ležies, aukso ir kitokių bran
gių metalų, kurie iškasami 
ir išsemiami ir jais turtin
gos kitos šalys. Bet Lietu
vos turtas ir grožis, kuriuos 
jai duoda jos žemės pavir
šius—niekados neišsisems...

Bet pridedančio Lietuvai 
grožio — jos kaimo — pa
sigendu. Lietuviškas kai
mas buvo unikalus dalykas, 
kokio niekur kitur nėra ir 
nebuvo. Jis buvo neturtin
gas, bet socialiniai ir gam
tiniai gražus. Jo ta ulyčia 
irgi buvo unikali, kuriai pa
našios niekur nerasi.

Prie ulyčios buvo gyvena
mieji namai ir klėtis-svir- 
nas, čia ir tas šulinys su tuo 
primityvišku, bet parankiu, 
padargu, svirčia. Mergaičių 
aprūpinti darželiai, su rū
tomis, pinavijomis, nasitur- 
tais ir rožėmis, buvo daž
niausia, tarpe stubos ir uly- 
čios. Dažniausia prie uly- 
čios ir darželyje stovėjo tas 
niekam nereikalingas, bet 
meniškai išdabintas koplyč- 
kryžius, groteliais apves
tas. Prie ulyčios dažniau
sia būdavo ir tie milžiniški 
lietuviški klevai, arba vinkš
nos. Beveik kiekviename 
kaime būdavo nors vienas, 
arba du garnializdžiai, ko
kioje nors dažniausia vinkš
noje.

Kaime eidavo šiokia tokia 
socialinė veikla: tai vaka
ruškos, tai į būrelį susibūrę 
jaunuoliai nors padainuoda
vo ; kai kada ir politiką pa
diskutuodavo. O kai vien- 
sėdizmas įsigalėjo,; tai vis
kas tas išnyko sykiu su Lie
tuvos kaimu. Todėl socialis
tinė santvarka rado Lietu
vos kaimiečius pakrikusius 
po laukus, kur socialinei 
veiklai buvo maža dirva, 
arba jos nebuvo.

Bet lietuviškas kaimas 
grįžta. Jis grįžta parem-* 
tas mokslu, kur žemdirbiai 
turtingai gyvens, apšvieto- 
je gyvens. Senąjį kaimą pa
vaduos kaimas-mi e s t e 1 i s 
Jame bus daugiau gyvento
jų. Jie turės mokyklą, bib
lioteką, krautuvę, ligoninę, 
išmokslintus ūkio vedėjus. 
Jie turės visus gyvenimui 
patogumus. Jie turės savo 
produkcijos sandėlius. Tu
rės/ jie ir savo remontavimo 
įmonę, nes jų darbus dau
giausia dirba mašinos, ku
rias reikia ir taisyti, kai jos 
sugenda.

Tokio kaimo-miestelio pra
džią jau mačiau Kaišiadorių 
milžiniškame Tarybini ame 
ūkyje. A. Gilman

Menas ir
l

nūdiena
Lietuvos visuomenei, ypač 

priaugančiajai kartai, jau 
seniai reikėjo leidinio, ku-* 
ris išsamiau nušviestų me-, 
no paslaptis, padėtų susi-' 
gaudyti funkcionalinių mę$ 
no poreikių chaose.

Dabar toks leidinys jau 
yra. Tai Lietuvoje gyve
nančio rusų tautybės me
notyrininko Genadijaus 
Nežnovo knyga “Visuome
ninės meno funkcijos ir 
dabartis.” Šį leidinį — be
je, gausiai iliustruotą žino
miausių pasaulio dailininkų 
reprodukcijomis, — išleido 
“Minties” leidykla ir, gali
ma pasakyti, kad jis iškart 
tapo bemaž bibliografine 
retenybe. Ką gi, 3,000 eg
zempliorių — ne tiek jau 
daug; juoba, kad menu da
bar domisi ne tik intelektu
alai, bet ir eiliniai žmonės, 
nekalbant jau apie mokslei
viją Ir " studentiją.

Kuo gi ypatingas šis lei
dinys? Visų pirma tuo, kaįu/ 
jame nušviečiami ne tik 
dailės, bet ir kitų meno 
sričių — muzikos, literatū
ros, teatro—ginčytini klau
simai, į kuriuos Mūzos ger
bėjai jau senokai ieško at
sakymų. “Šiuolaikinis me
nas,—rašo G. Nežnovas, — 
gimdo daugelį paradoksų, 
daugelį kūrinių, kurie prieš
tarauja įprastajam nusisto
vėjusiam skoniui, bei su
pratimui. Tačiau, būtų klai
dinga beatodairiškai, dog
matiškai juos paneigti” (60 
psl.).

Knyga ypatinga dar ir 
tuo, kad joje daug kalbama 
apie lietuvių menininkų 
kūrybą. Čia plačiai nagri
nėjama M. K. Čiurlionio ir 
K. Šimonio kūryba, apta
riamos pastarųjų metų dai
lės parodos, įvykusios Lie-jf 
tuvoje. G. Nežnovas atlikę 
milžinišką darbą, plačiai 
disponuodamas P. Pikaso, 
K. Stanislavskio, marksiz
mo klasikų mintimis. Be 
abejo, knygoje yra ginčyti
nų išvadų — autorius pole
mizuoja su amerikiečių es
tetikų Džordžu Satanaja, 
austrų mokslininku Erns- 
tu Fišeriu ir kt.—bet juk 
menas ir esti labiausiai gin
čytinas objektas. Vieningos 
nuomonės čia niekada nė
ra ir negali būti! Rasi to
dėl, autorius ir parinko sa
vo knygai motto L. Tolsto
jaus žodžius: “Jeigu visi 
žmonės sutiktų su tuo, ką 
rašai, nevertėtų rašyti.”

G. Nežnovo knyga “Vj| 
suomeninės meno funkcij 
jos ir dabartis” išties pui
ki dovana, norintiems gi
liau įsiskverbti į slėpinin-* 

.gas meno paslaptis.
| Augustas Tamaliūnas
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D. žilaitytė

T A RUDENĮ
Besibaigiant vasarai dėdė netikėtai 

metė gėręs ir nusisamdę kirsti mišką.
Kartą jis dviem pirštais glostydamas 

jau bežilstančią barzdą man pasakė:
— Tu, Jonuk, daugiau nebekilosi per 

Nemuną žmones.
Man pradėjo šokinėti širdis ir taip 

apsisuko galva, kad viskas ėmė bėgti ra
tu aplinkui: dėdė, langai, stalelis kampe, 
aprūkęs Kristaus paveikslas.

— Taigi, — tęsė dėdė, — žiūriu: to
kiam vaikeliui dirbti tenai per sunku. 
Aš už tuos medžius truputuką uždir
bau, iš skolų gal kaip nors išsikapstysim.

Dėdė neįprastai švelniai pasižiūrėjo 
tiesiai man į akis.

— Tai rytoj... tai rytoj jau tenai 
neit? — vis dar netikėdamas savo ausi
mis paklausiau.

— Gali neit. Jei nori, atbėk į mišką, 
šakų parinksi. Kaziukas irgi būna.
4 Aš galvotrūkčiais pasileidau bėgti 
pas tetą, pasipasakoti savo džiaugsmą. 
I Teta užkluonėj ravėjo bulves. Taip 
skubinausi, kad pakeliui vos neišgriuvau 
ant rąstų krūvos, atsitrenkiau į šulinį, 
užlėkiau ant buliaus. Bulius sušnypštė, 
sumaurojo, aš cyptelėjau iš baimės ir, 
liuoktelėjęs kelis šuolius į šalį, pakibau 
tetai ant kaklo.

— Teta! Aš jau ne keltininkas! Jau 
ne keltininkas!

Teta ramiai išklausė manęs ir švel
niai paglostė šiurkščiu delnu galvą:

— Seniai tėvui reikėjo susiprasti, 
kad tasai darbas ne vaikui. Tai vis tas 
vargas...-Nors keletą dienikių pailsėsi. 
Paskum jau mokykla. Laikas, laikas į ją. 
Į vyrus greit ištįsi. Ve, ir plaukiukai 
jau tamsėja. Augi.

Įdegęs tetos veidas nušvito šilta šyp
sena, bet greitai ją užgesino susirūpini
mo šešėlis.

— Miške lyg ir nieko. Sunku tai sun
ku, bet gal kaip nors skolas numesim. 
Bijau, kad tik kas neatsitiktų.

Aš pasakiau tetai, kad kam kam, o 
dėdei tai nieko negali atsitikti. Dėdė la

ibai stiprus, visoj mūsų parapijoj stip
riausias. Teta vėl nusišypsojo.

— Bėk, vaikeli, pasilakstyk sau.
Nustriksėjau pas savo bičiulį Ka

ziuką.
— Gerai! Eisim kartu į mokyklą!— 

apsidžiaugė Kaziukas.
Paskum mudu nubėgom į mišką. Miš

ke man patinka. Kai prisikrauni krūvas 
šakų, gali daryti ką tik nori: žaisti sla
pukus, erzinti aidą, arba atsigulti ant 
minkštų samanų.

Išsitiesęs samanose, žiūrėdamas į 
aukštą mėlyną dangų, aš svajodavau 
apie mokyklą, apie būsimus draugus, 
apie knygas, kurias perskaitysiu.

Smagiausia būdavo, kai kirtėjai su
sėsdavo valgyti. Mudu su Kaziuku atsi- 
tūpdavom šalia jų. Vyrai pasakodavo se
nas istorijas: apie didįjį Nykos upelį, 
apie Armenos dvarą, apie garsųjį Klan- 
gių siuvėją Kutrą, siuvusį velniams.

O kartais vyrai dainuodavo. Daina 
skambėdavo po visą mišką, atrodydavo, 
ifcad vyrams pritaria ir pušys, ir vėjas ir 
č^ikščiai, xnet voverikės ir uodai.

Mudu su Kaziuku klausydavomės ir 
įsidrąsinę paprašydavom, kad dar pa
dainuotų. Tačiau vyrai ilgiau dainuot 
negalėjo, reikėjo dirbti.

Ilgai, iki pat vėlumų, užsibūdavom 
miške. Į namus su Kaziuku dar neida- 
vom. Pirmiau nubėgdavom prie Ne
muno.

Naktys tylios ir vėsios. Vanduo ra
mus, šiltas, iš po karštos vasaros dar ne
suspėjęs ataušti. Kartais iš tamsios gel
mės šokteli žuvis, plekšteli uodega, van
duo sujuda ir vėl greitai nurimsta. Oras 
skambėte skamba, —- dūzgia mašalai. Iš 
kur jų tiek daug? Mudu sutupiam ant 
smėlio, išsitraukiam iš kišenių duonos 
plutą, sūrio kamputį ir įninkam graužti. 
O koks skanumas! Ir vis šnekamės apie 
mokyklą, koks bus mokytojas, ar geras, 
aj piktas...
i Pateka mėnuo. Naktis prašviesėja. 

Garsiai sučirškia pritilę žiogai. Mudu 
grįžtame namo. Ant paskutiniojo laip
tuko dar sustoju ir pasistiebęs žiūriu į 
lygumėlėj juoduojančią mokyklą. Grei
tai ir aš tenai būsiu. Jau greitai.*.

Staiga man pasirodo, kad už šulinio 
kažkas slapstosi. Aš jaučiuosi toks vie
nas ir toks mažas. Jei iš kapinių ateitų 
tasai Klangių siuvėjas arba atmaurotų 
bulius, ką aš daryčiau?

Kažkas sėlina. Tada iš visų jėgų 
beldžiu į duris. Ir kai jau pajuntu ant 
peties šaltą siuvėjo ranką, iššlepsi apsi
miegojusi teta.

Kur baladojaisi? Dėdė jau seniai 
knarkia. v

• “ " • “* " • “
Taip šį rudenį pradėjau lankyti mo

kyklą. Mokytojas buvo geras. Jis duo
davo man į namus parsinešti įvairių 
knygų, nes skaityti aš jau mokėjau, dė

dė išmokė.
Mokytojas mane mylėjo. Sutikęs 

dėdę jisai sakydavo:
— Iš Jonuko bus žmogus, tik leisk 

jį mokytis.
Ir aš taip užsidegdavau viską kuo 

greičiausiai išmokti, kad išsėdėdavau iki 
gilios nakties, kol teta pagaliau nuvary
davo gulti. ' ' ;

Ėjo dienos. Kartą per iligąją per
trauką prie manęs pribėgo kaimynų Ka
ziukas:

— Eik namo!
— O ko?
— Bėk greičiau! Sako ant tavo dė

dės užgriuvo...
Valandėlę žiūrėjau į Kaziuką, nesu

prasdamas, ką jis sako, paskum tiesiai 
daržais be kvapo parlėkiau namo.

Ilgai stovėjau prie durų, nedrįsda
mas paspausti rankeną. Pro duris išė
jo Kaziuko tėtė.

— Parėjai... Nuvažiavo daktaro. 
Tu nedrebėk taip, dėdė išgis. Taigi, jį 
ties Lazdyne.-, pušis parvertė. Neiš- 
laikėm jos.

Mano akyse šmėkštelėjo Lazdyne. 
Tai tenai mudu su Kaziuku erzindavom 
aidą.

Pagaliau, sukaupęs visą drąsą, ati
dariau duris. Lovoj prie lango gulėjo 
dėdė. Jo barzda buvo prisikabinėjusi pu
šų spyglių ir sutaršyta.

Dėdė vis kėlė prie apmuturiuotos 
baltu rankšluosčiu galvos ranką, tartum 
ką norėdamas nuvyti, bet teta ranką vėl 
padėdavo atgal.

Prie lango stovėjo du kaimynai. Te
ta, išgirdusi girgždesį, grįžtelėjo ir, pa- 
maičusi. mane, sušuko:

— Jonuk! Ką mudu dabar dary
sim?

Teta norėjo dar kažką pasakyti, bet 
dėdė sujudėjo, atsiduso, ir ji pasilenkė 
prie jo. Aš paėjau arčiau.

Dėdės veidas buvo geltonas kaip pu
šų sakai. Jo užmerkti vokai trūkčiojo, 
pro tvarstį sunkėsi kraujas. Jis pramer
kė akis.

Įėjo vaikinas.
— Neradau daktaro, — kaltai tarė 

vaikinas. — Sakė pas Zoko panelę riūh 
vežė.

—■ Nereikia. Pušis per sunki... 
Kur Jonukas? Ateik čia. Leiskit jį 
mokytis •..

Dėdė vėl nutilo. Mane kažkas 
smaugė, trūko oro.

“Dieve, — meldžiausi aprūkusiam 
Kristaus paveikslui. — Dieve, padaryk, 
kad dėdė nemirtų. Tu juk viską gali. 
Jei dėdė nemirs, aš kasdieną nuo tavęs 
nušluostysiu dulkes, papuošiu pačiom gra
žiausiom miško gėlėm, o žiemą, kai gėlių 
nebus, atnešiu iš miško jaunų eglikių. 
Niekad neskinsiu iš Žibo sodo obuolių, 
kas rytą iššluosiu ąslą, nepaišysiu ant 
krosnies kreida kaukuolių, kad tik dėdė 
nemirtų!.. ”

Staiga teta sukliko, uždegė grabny
čią. Dėdės veidas keistai persikreipė.

Aš išbėgau laukan. Išėjo ir abu kai
mynai.

— Taigi mirė, — palingavo galva 
vienas. — Jau kaip buvo stiprus, o mirė.

— Taigi, — patvirtino kitas, apylin
kėj vadinamas “monopolistu,” nes slapta 
pardavinėjo degtinę ir aršeniką.—Taip 
jau lemta buvo.

— Našlės ne pyragai laukia, — po
rino pirmasis. — Vaiką tur būt atiduos 
už piemenį?

Norwood, Mass.
Rugsėjo 13 d. 2 vai. po 

pietų LLD 9 kuopa laikė sa
vo susirinkimą M. Uždavi
nio rezidencijoje.

Narių šį kartą atsilankė 
dauguma. Susirikimo pir
mininkė N. Grybienė pa
prašė visus narius atsistoti 
vienai minutei, kad atiduo
tų paskutinį pagerbimą mi
rusiam kuopos buvusiam 
pirmininkui L. Trakimavi
čiui.

Finansų sekretorius M. 
Uždavinis pateikė raportą 
iš anksčiau atliktų darbų. 
Pasirodė, kad kuopa randa
si gerame stovyje.

Tapo nutarta kuopos var
dą įamžinti “Laisvės” ruo
šiamame albume.

Taipgi kuopa nusitarė 
apie vidurį spalio mėnesio 
turėti parengimą (pietus). Į 
komisiją apsiėmė draugės 
S‘. Rakutienė, N. Grybienė 
ir M. Trakimavičienė, o iš 
vyrų A. Zaruba ir M. Už
davinis.

Taipgi buvo balsuota už 
narius į Centro Komitetą.

Baigus mitingą, turėjome 
paruošę šiltos kavutės ir 
skanių užkandžių, kaip tai 
— pyragų ir lietuviško sū
rio.

M. Uždavinis

Tokijas, Japonija.— Šioje 
apylinkėje jausta stiprus 
žemės drebėjimas, bet ne
pranešta, ar nuostolių pada
ryta.

Mineola, N. Y.—Detekty
vai užpuolė namus 29 nar
kotikų agentų. Grand džiurė 
visus apkaltino už pardavi
nėjimą ar laikymą narkoti
kų namuose.

Stockholmas. — Švedijos 
premjeras ir keli kiti parti
jų vadovai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nieko 
nelaukiant pasitrauktų iš 
Indokinijos.

Lagos. — Afrikos Vieny
bės Organizacija svarsto, 
kaip geriau padėti kovojan
tiems Jungtinių Valstijų ne
grams prieš rasinę prie
spaudą.

Detroit, Mich.
Palaidojus Juozą Liminską, 
(gimusį 1883 m. kovo 1 d., 
mirusį 1970 m. rugsėjo 9 d.)

Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
išlydėjom Juozą Liminską į 
Woodmere koplyčią iš Mar- 
tenson šermeninės, 1725 
Lawndale, 11:30 vai. prieš 
pietus.

Prisirinko daug palydovų, 
senesnių, su kuriais Juozas 
darbavosi darbininkįš k o j e 
veikloje, jo giminės, vaikai 
ir anūkai.

Liminskai išaugino pui
kius vaikus, sūnų ir ketu
rias dukras.

Juozas prigulėjo dar So
cialistų Sąjungoje ir neap
leido darbininkiško veikimo 
iki jo sveikata susilpnėjo. 
Turėjo presinumeravęs 
“Laisvę” ir vėliau “Vilnį.”

Išaugino vaikus darbinin
kiškoje dvasioje, ir jie vei
kė darbininkų eilėse — dai
navo Aido Chore, dalyvavo 
operečių ir teatrinių veika
lų pastatyme.

Aldona Liminskaitė dai
navo sekstete LDS seimo 
programoje Fort Shelby 
Hotel. Taipgi ji turi ga
bumą apgrimiruoti veika
lų vaidintojus.

Liminskui priguli didelė 
pagarba už vaikų išauklėji
mą pažangiais ir už jo pa
ties veiklą darbininkų eilė
se. Juozas Liminskas dirbo 
kiekviename parengime. Jei 
ne pardavinėjo bilietus, tai 
pagelbėjo virtuvėje, tai prie 
gėrimų.
, Prigulėjo LLD 52 kuopo
je, buvo iždininku tam ti
krą laiką. Taipgi priklausė 
Detroito Lietuvių Klube, 
nors čia neveikė nieko.

Po laidotuvių visi paly
dovai buvo pakviesti į De
troito Lietuvių Klubą ir tin
kamai pavaišinti.

Pažangiečių eilės retė
ja. Detroitiečiai netekome 
darbštaus draugo, o laikraš
čiai neteko skaitytojo ir rė
mėjo.

Juozas Liminskas paliko 
daug savo draugų žilagal
viu.

V. Žabui

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

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT

Must,have refrigeration service experience. Take over all maijn- 
tenance in a cafeteria operation for a mation-wide food service chain 
located in Willowbrook Mall.

Must have own car. Hospitalization and insuraince programs. 
Profit sharing, uniforms supplied, meals, mileage allowance, 6 holi
days. 2-3 weeks vacation with pay. For interview contact:

Mr. McDermott

HOT SHOPPE CAFETERIA

1508 Willowbrook Mall, Wayne, N. J. — 201-785-1670
An Equal Opportunity Employer. (70-73)

Atsidarė 80-oji mugė
Zagrebas, Jugoslavija 

(Tass-Elta). — Rugsėjo 10 
d. prasidėjo 80-oji Zagrebo 
tarp tautinė mugė. Dau
giau kaip 6 tūkstančiai fir
mų ir susivienijimų iš 51 ša
lies demonstruoja savo pro
dukciją.

TSRS — tradicinė mugės 
dalyvė. Tarybų Sąjungos 
ekspozicijoje dalyvauja 22 
užsienio prekybos susivieni
jimai. Paviljono apipavi
dalinime atsispindi tokios 
reikšmingos datos, kaip V. 
Lenino gimimo 100-osios 
metinės, pergalės prieš fa
šizmą 25-osios metinės. Ju
biliejinė ekspozicija “Leni
nas” pasakoja apie revoliu
cijos vado 100-ųjų gimimo 
metinių ‘ minėjimą visame 
pasaulyje ir Lenino idėjų 
triumfą.

Viena iš centrinių vietų 
Tarybų Sąjungos ekspozici
joje skiriama Tarybų Są
jungos laimėjimams energe
tikos, elektros pramonės ir 
staklių gamybos srityje.

ACCOUNTANT-JR. For internal 
accounting aind audit staff of Plain- 
field area real estate management 
and construction Co. Evening stu
dent considered. 9 to 5. 5 days, 
fringe benefits. Call Mr. Markman, 
201-755-2401. Plainfield, N. J.

(67-74)

ENGINEERING A S S I S T. A N T.

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. 464-2700 bet. 
8:30 and 4 PM. (64-72)

COUNTER GIRL
Hours 7AM to 2 PM 

Mon-Fri.
ALLEN’S DINER

505 Boulevard, E. Paterson, N. J. 
201-796-9730

(68-71)

INTERNATIONAL COMPANY

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

1 Call
Mr. Edd. 201-845-9386

(61-70)

REVERE, MAS.S

Liūdna Sukaktis

Antanas Kavoliūnas
Mirė rugsėjo 15, 1961

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą 
tėvelį., Mes visuomet prisimename tą dieną su 
dideliu širdies skausmu, nors jau 9 metai suė
jo, kai mus palikai, brangus tėveli.

Duktė Jule
Sūnus Viktoras

— Kam už piemenį, galės eit pas 
mane. Aš išsinuomavau keltą. Vaikinas 
tenai jau ir anksčiau dirbo, įpratęs. 
Vienas kitas litas — vis parama našlei. 
Ir darbas smagus, irkliuku bakst, bakst.

Aš pasileidau bėgti tolyn, kad tik 
negirdėčiau tų kalbų.

Nubėgau prie Nemuno. Upė tekė
jo tyli, patvinusi. “Kas dabar bus? — 
lėkė mintys. Mirė... Jau niekad dėdė 
nepapasakos apie Klangių siuvėją, ne
padainuos ... Kodėl dievas manęs ne
išklausė? Ką veiksime mudu su teta 
vieni? Nejaugi man vėl reikės kilot žmo
nes? Irklas toks sunkus, o Nemunas 
toks platus, šalta, ruduo... Ir ką gi da
ryti?..”

Iš lėto plaukė upė. Tylūs stovėjo 
medžiai, tykiai ir graudingai į tamsų 
vandenį berdami gelsvus lapus.

ĮVAIRENYBES
Didžiojo anglų rašytojo 

proanūkė Monika Dickens 
taip pat pasišventusi lite
ratūrai: ji jau parašė 12 
knygų.

Anarktidoje rastas eže
ras, kuriame druskos yra 
11 kartų daugiau negu pa
saulio jūrose. Ežeras užšą
la tik tada, kai temperatū
ra pasiekia — 50° C.

Tokijo zoologijos sode, 
kad lankytojai galėtų susi
pažinti su laisvėje gyve
nančiais plėšrūnais, žmonės 
ir žvėrys pasikeitė vieto
mis. Čia liūtai ir tigrai bė
gioja tam tikroje teritori
joje, o lankytojai vežioja
mi metaliniuose narvuose.

Pirmosios pašto dėžutės 
pasirodė Florencijoje prieš 
400 metų. Jos buvo pritvir
tintos prie miesto rotušės, 
kad anoniminiai autoriai 
galėtų įsikąsti mokslinin
kus, “apsėstus velnio”.

Ilgiausias pasaulyje tiltas 
pastatytas Venesueloje 19- 
63 metais., 9 kilometrų sta
tinys sujungė Marakajbo 
ežero krantus.

TU SAUGOK MANE
Atiduosiu Tau savo rankas, 
Kad galėtume mudu kartu 
Jas ištiesti į saulę
Ir nors mažą josios dalelę 
Nukefti į žemę...

Atiduosiu Tau savo akis, 
Kad matytum mudu kartu, 
Kaip pražysta pavasarį gėlės, 
Kaip balandžiai pakyla į dangų, 
Į mėlyną dangų

Atiduosiu Tau savo širdį —
Tu sulydik ją meilės žaizdre su savaja, 

Kad matytume mudu kartu, 
Atiduosiu Tau savo mintis, 
Atiduosiu Tau visą save! '

Ir tapsiu Tavo viltim,
Ir tapsiu aš tavo svaja,
Ir tapsiu gyvenimu Tavo, 
Ir tapsiu pačiu Tavimi — 
Tu saugok mane...

Adomas Kubilius

1850 metais pasaulyje bu
vo tik 4 miestai, turį dau
giau kaip milijoną gyven
tojų. 1965 metais “miestų 
milijonierių” skaičius pa
siekė 126. TSRS jų yra 10.

Jau iš seno žinoma, kad, 
įmetus į jūrą gendančios 
mėsos, rykliai toje vietoje 
nepasirodo. Chemikai nu
statė, kad ryklius atbaido 
išsiskiriančios rūgšties kva
pas. Dabar narai, dirban
tys tose vietose, kur gali 
pasirodyti rykliai, turi 
“preparatą prieš ryklius”.

Kas girdėti Vietnamo 
taikos derybose

Paryžius.— Šiomis dieno
mis iš Pietų Vietnamo grįžo 
revoliucinės valdžios užsie
nių reikalų ministrė Binh ir 
pareiškė, kad jos delegacija 
norėtų turėti “privačių pa
sitarimų su Amerikos dele
gacija”.

Bet Amerikos delegacija 
nerodo noro privačiai tar
tis be Saigono delegacijos. 
Binh sako, kad ji neturi jo- 

• kių kitų naujų įgaliojimų 
taikos konferencijai.

i
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Lietuvos draugai Ryty Vokietijoje
Jų jaunystės atminimai
Žmonės labai dažnai ma

nęs paklausia: ar yra lietu
vių Rytų Vokietijoje, tai 
yra Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje? Atsa
kau, kad čionai jų tėra labai 
maža. Tačiau tatai pusė tei
sybės. Beveik visuose Rytų 
Vokietijos kampeliuose man 
teko pergyventi retas minu
tes: štai prie tavęs prieina 
moteris ar vyriškis ir už
kalbina gražiausia lietuvių 
kalba. Dažniausiai tatai at
sitinka, kai pas mus vieši- 
svečiuojasi Lietuvos daini
ninkai ar šokėjai, artistai 
ar rašytojai.

Plakatai ir skelbimai pa
traukia į sales žmones, ku
rie anksčiau Lietuvoje yra 
gyvenę, ten laikę save gry
niausiais vokiečiais, ogi štai 
dabar pajuto, kad visa tai, 
ką jie, atvirai šnekant, ne 
taip jau ir vertino,—tai lie
tuvių kalba, papročiai, lie
tuviška kultūra!—jiems la
bai prie širdies, juos traukia 
kaip nuostabus magnetas 
jaunystės atminimais ir tė
vynės šiluma. Šitie žmonės 
klausinėja, kaip gi dabar 
atrodo Lietuva, kaip ir ko
kiais būdais jie galėtų pa
laikyti tampresnius ryšius 
su senąja tėviške.

Šitie žmonės panašių pa
šnekėsiu ir netikėti! susiti
kimu metu atranda savas 
“amerikas”. Jie sužino, kad 
pačioje demokratinėje Vo
kietijoje jau yra nemaža 
galimybių domėtis tuo, kas 
jų širdžiai taip artima.

žodis apie baltistus
Pirmiausiai skaity tojui 

noriu papasakoti apie Vo
kietijos Demokratinės Vo
kietijos baltistus, kurie, ma
no nuomone, šiuo metu, va
ro bene giliausią vagą.

Rytų Vokietijos baltistų 
“kilmės knygos” labai įdo

mios. Kažkada dar 18-tame 
amžiuje žymūs vokiečių 
tautos žmonės kaip Lesin- 
gas, Herderis, Gėtė parodė 
gilų susidomėjimą lietuvių 
(aplamai vadinamųjų baltii 
tautu) liaudies dainomis ir 
panašiai. Devynioliktajame 
šimtmetyje Vokietijoje di
dele banga pakilo moksli
ninkų susidomėjimas gra
žiąja lietuvių kalba, jos se
noviškumu, jos didele verte 
mokslui. Ir tai kaip tik tuo 
laikiškai rusu caro valdžios 
batas Didžiojoje Lietuvoje, 
o kaizerinė vokiečių pries
pauda Mažojoje Lietuvoje 
mūsų kalbą mynė į purvus.

Daug skriaudos vakarų 
kaimynas Lietuvai padarė 
vėliau. Šitos šalies protin
giausi žmonės tatai atmena. 
Betgi juos džiugina ir tai, 
kad Vokietijoje nuo seno 
gyva taip pat ir kita tradi
cija, kurios ryškus bruožas: 
pagarba kitoms tautoms. 
Artimo ilgaamžio kaimyno 
ant Nemuno krantų — lie
tuvio atžvilgiu labai ryški 
šita tradicija jau paminėtų 
vokiečių rašytojų bei moks
lo vyrų veikloje. Ant šito 
pagrindo 1964 metų pava
sarį senajame Berlyno uni
versitete buvo įkurtas VDR 
(Rytų Vokietijos) baltistų 
susivienijimas.

Formaliai tatai Pasauli
nio slavistų komiteto baltis
tų sekcijos padalinys. (Kaip 
matome, žemėje dabar ne
maža tokių ilgų ir sudėtin
gų organizacijų pavadini
mų!) Paprastais žodžiais 
sakant, tatai susivienijimas 
mokslininkų, kurie domisi 
šiuo metu Tarybų Sąjungos 
ribose gyvenančių pabalti- 
jos tautų kalbomis, litera
tūra, menu ir aplamai gy
venimu.

Mokslininkų darbai
Demokratinėje Vokietijo

je mokslininkai neužsidaro

SIELVARTINGAS PRISIMINIMAS 
mano mylimo vyro

ROJAUS MIZAROS 
trečiųjų mirties metinių.

Mirė: 1967 m. rugsėjo 23 d.

Globok jį mielai, brangusis Juodžio kalneli!
IEVA

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

Vale Guriene
Dvylika metų kai mirė mano mylima žmona Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

už storų mūrų. Todėl įvairi 
ir marga baltistų veikla la
bai greitai patraukė daug 
žmonių, kurie vienu ar ki
tu būdu jaučiasi susieti su 
Lietuva, Latvija ar Estija. 
Įdomu pasižiūrėti, kaip štai, 
pavyzdžiui, paprastas gelž- 
kelietis ar kokios įstaigos 
darbuotojas per baltistų su
sitikimus iškenčia ilgus 
mokslininkų referatus apie 
jam vos suprantamus sudė
tingus kalbinius dalykus, 
kad paskui su didžiausiu 
dėmesiu pasiklausytų sekan
čios programos dalies — įs
pūdžių ką tik iš Lietuvos 
sugrįžusio baltistų susivie
nijimo nario, naujausių ver
timu iš lietuviu ar latviu 
poezijos, pasiginčytų Pabal
tijo kraštus liečiančiais is
toriniais klausimais.

Ir ne vien tik tatai. Bal
tistų susitikimai sisieti su 
filmų demonstravimais, — 
štai parodoma spalvuotose 
juostose Ryga, Vilnius ar 
Talinas... Neseniai visi žiū
rėjo ilgą spalvotą filmą — 
ekskursiją po žymiausio 
Lietuvos menininko Mikalo
jaus Čiurlionio paveikslų sa
les Kauno meno galerijoje.

Kartais šitie susitikimai 
virsta tikra švente. Pavyz
džiui, Berlyno universiteto 
didžiausioje salėje dainavo 
99 vyrai iš Lietuvos, pilna
me savo sąstate garsusis 
Lietuvos vyrų choras “Var
pas”. Man pačiam dažniau 
negu kitiems baltistų susi
vienijimo nariams tenka 
nuvažiuoti į Lietuvą. Žinau, 
kaip daug klausimų atsiran
da, kaip čionai kyla žmo
nių domėjimasis Lietuva. 
Labai smagu, kad galima 
papasakoti daug gerų daly
ku, c

(Bus daugiau)

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos nuo 1965 metų 
išmokėjo bilijoną dolerių 
Pietų Korėjai, bilijoną Tai
landu! ir 39 milijonus Filipi
nams, kad tos šalys padėtų 
Pietų Vietname kariauti su 
partizanais.

, Būtinai įsiamžinkite “Lais
ves” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

i LDS 46-tos Kuopos Jubiliejus
Į Mūsų LDS 46-tai kuopai šiemet .sukanka 40 me- 
I tų kaip ji gyvuoja, nes ji susitvėrė tais pačiais me- 
1 tais, kaip ir kad pats L. D. Susivienijimas. Taigi 
! kuopa šiemet rengia jubiliejų atžymėjimui jos gyva- 
į vimo ir darbų. Ir kadangi kuopoje randasi du na- 
į riai, kurie yra filmininkai, tai jubiliejų ir atžymė- 
1 sime filmų rodymu. Jurgis Klimas rodys savo se- 
1 niai darytą filmą “Katriutės Gintarai?, kuriame vai- 
■ dina mūsų vietiniai aktoriai-mėgėjai. Tai bus labai 
j gražus prisiminimas mūsų meno veikėjų. Šiame 
I filme matysime net mirusį Vincą Kazlauską, kuris 
* kalbės taip kaip gyvas. O antras filmininkas Jonas 
i Grybas, tai rodys Vilniaus studijos filmus, žodžiu 
| sakant, filmų rodymas užims apie dvi valandas ir 
1 pusę.
1 Prie to J. Klimui šiemet sueina 82 metai jo am- 
į žiaus, tai bus ši sukaktis irgi atžymėta, ir taipgi, 
j kad jis pirmas padarė kalbamą ir spalvuotą filmą 
Į lietuvių kalboje — “Kuprotas Oželis”, ir kuris tapo 
i nusiųstas į Lietuvą.
I šių filmų popietė įvyks spalio 4 dieną, 2-rą va- 
1 landą popiet, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., 
! Ozone Park.
j Įžanga tik $1.50 asmeniui. į
1 Taigi, visi ir visos esate kviečiami ateiti ir ma- Į 
' tyti mūsiškius aktorius vaidinant; ir taipgi filmus I 

iš Lietuvos. Tai ir nepamirškite šios mūsų jubilie- I 
jinės filmų šventės — Spalio 4-tos dienos! I

Kviečia LDS 46-tos kuopos komitetas Į
. W MW ..... ........................... .................................................................................................M——
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Mieste pasidairius
Harlemo kongres manas 

į Powell, pralaimėjęs demo
kratų nominacijų rinkimus, 
bandė kandidatuoti nepri
klausomai, bet permažai te
surinko piliečių parašų, to
dėl nebegalės kandidatuoti. 
Negrai pasirinko kitą kan
didatą.

15 žmonių areštuota. Kal
tinami jie nelegaliu gembli- 
nimu, kuris į metus jiems 
duoda apie 70 milijonų do
lerių pajamų.

500,000 nuomininkų netu
ri patarnavimų, kai 9,500 
patarnautojų paskelbė strei
ką 4,500 apartmentinių na
mų.

Išmatos nekolektuotos, nė
ra šilto vandens, daugelio 
namų keltuvai neveikia.

•
Italijos džetinis lėktuvas, 

nusileisdamas International 
Kennedy aerodrome, nusly
do nuo kelio ir pusiau lūžo. 
Nei vienas keleivis nebuvo 
sunkiai sužeistas. 52 kelei
viai buvo lengvai sužeisti. 
Tai tikras stebuklas.

•
Consolidated Edison kom

panija nori pakelti mokestį 
už elektros naudojimą. Pa
kėlimas elektros naudoto
jams kainuotų arti 12 mili
jonų dolerių į metus. Rug
sėjo 8 d. pakėlimas naudo
tojams jau kainuoja į me
tus apie 90 milijonų dolerių.

•
Vietinis sveikatos tarny

bos administratorius Chase 
teigia, kad poros mėnesių 
patyrimas darant nėščioms 
moterims aborcijas duoda 
geras pasekmes. Čia abor- 
cijai atvyksta moterų bei 
merginų ,ip i| daugelio ki7 
tų valstijų.

* •
Skurdui kovos programos 

viršininkai vyksta Wash- 
ingtonan kovoti prieš siūlo
mą skurdui kovoti fondų 
mažinimą.

Vietnamo Taikos Parado; 
komitetas kritikuoja majo
ro Lindsay sveikinimą Naci
onalinės Gvardijos Sąjun
gos konvencijos, kurią tai
kos kovotojai piketavo. 
Daugelyje valstijų gvardie
čiai naudojami prieš kovo
jančius stu d e n t u s. Ohio 

gvardiečiai nušovė 4 Kento 
universiteto studentus.

Bronxo namų statybos 
darbininkai nusitarė skelb
ti streiką, jeigu jų reikala
vimai nebus patenkinti.

Rep.

Kovoja už demokratiją
Bruselis, Belgija.—Tarp

tautiniame Romos katalikų 
teologijos kongrese iškilo 
protestų ir aštrių ginčų 
prieš vadovybę, kuri nesi
laikanti demokratinių tei
sių. Tai pirmu kartu kata
likų kongrese pasireiškė re
voliucinis judėjimas prieš 
senąją teologiją.

Demokratiniu būdu buvo 
išrinkta pirmininkas, sekre
toriai ir 11 komitetų. Suva
žiavime dalyvauja daugiau 
kaip 700 katalikų teologų.

Dėkui drg. O. Titanienei
už didoką pundą senų, 

švariai išskalbtų baltinių 
spaustuvės mašinoms šluos
tyti. V

PRISIMINIMUI J. G.
Ir klaidūs gi žmonių keliai,
Ir painūs labirintai.
Jei žmogų tikrą sutikai —
Dėkoji laimei sugrąžintai.

Atrodo, mes pažįstami seniai — 
Nuo vaikystės...
Lyg buvome savi, kaimynai — 
Kartu žaidėms, krykštėm...

Jau pusiaukelė... Vidudienis...
Bet nesidabruoti dar plaukai.
Ir charakterį esi užgrūdinęs —
Nuoširdus, paslaugus, žvalus palikai, 

Ieškodamas naujų kelių, 
Už vandenynų patekai. 
Kas buvo tėviškėj —

nežinai, nežinai...
O šėlo pas mus audros,
Drumstės ežerų žali veidai, 
Ūžę, daužėsi' ramieji miškai.
Ir žemė kruvina vaitojo —
Brolis' brolį mirtinai kapojo...

Verkė tėviškė brangi — 
Mirties šmėkla vis arti. 
Nelieskim žaizdų — 

pavirto randais 
rausvais, kietais.

Aš be galo saulę myliu
Ir labai ašarų varžaus.
Tik kai labai sunku,

. Perlinius lašus barstau.
Jūsų žodžiai, į erškėčius susivijo, 
Ne į vieną — į tris sunkius vainikus. 
Nėra širdies, kuri mirties vardo nebijo... 
Laiką, tolį aplenkia mylimas žmogus.
Nematysiu niekur jų—jų trijų, artimų...

Aš visad rašysiu — Jums laišką —
Juk mes taip mažai kalbėjom.
Aš slėpiau savo skausmą,
Per ašaras suglumus tylėjau.

Aš Jums rašysiu apie vasarą, žiemos speigus, 
Apie sodybas ir lauko purieną — 
Gal tai primins Lietuvos laukus
Ir tėviškėlę seną, mielą!...

Alba šergalytė
Vilnius, 1970 VII 23

Tebėra ligoninėje
Nors buvo manyta, kad 

Juozas Zajankauskas už 
dienos kitos bus paleistas iš 
ligoninės, bet pereitą penk
tadienį aš jį teberadau li
goninėje. Jaučiasi gerokai 
geriau bet dar nėra pilnai 
susveikęs. Mano, kad šią sa
vaitę kurią dieną galės 
grįžti į namus.

Kaip žinia, Juozas turėjo 
lengvą širdies priepuolį. 
Džiugu, kad jo sveikata tai
sosi.

Juozas guli Wyckoff 
Heights ligoninėje.

Rep.

Atėnai. — Graikijos spau
da skelbia, kad Jungtinės 
Valstijos susitarė su Grai
kijos fašistine valdžia teikti 
jai pakankamai įvairių gin
klu.

Detroitas. — Fordo kor
poracija paskelbė, kad 1971 
metų laidos automobiliams 
pakelta 5 proc. kainos arba 
apie $153.

Parengimą Kalendoriuj
Rugsėjo 27 d.

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

Spalio 4 diena
LDS 46 kuopos 40 metų 

jubiliejus ir gimtadienio at- 
žymėjimas įvyks Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

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

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 15fr 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.X

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 
18 dieną. Prasidės 11 vai. 
ryto. Po konferencijos pui
kūs pietūs delegatams ir 
svečiams. Vieta: 339 East 
4th St., Chester, Pa. Konfe
rencija bus labai svarbi.

Apskrities Komitetas

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus 
žaros, prisiminimui jo 
mečįp.

Mi-
75-

Lapkričio-Nov. 8 d. J į
Laikraščio “Laisvės’’ kon

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn,

Lapkričio 15 diena
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 55 metų jubilie
jus. Advokatės Stefanijos 
Masytės filmas — Dainų 
Festivalis Lietuvoje 1965 m. 
Rengia LLD 2 apskritis.

“L” Albumo Komisijai 
ir Direktorių Tarybai
Albumo Komisijos posė

dis ir nusifotografavimas 
rugsėjo (Sept.) 29 d., 3 vai.

Liet. Koop. Spaudos B-vės 
Direktorių Tarybos posė
dis 4 vali. S V -T

Newyorkieciai ir iš Apylinkes Lietuviai!
Kviečiame dalyvauti oficialaus prenumeratų vajaus atidarymo —

BANKETE
RUGSĖJO 27 SEPTEMBER

LAISVES SALEJE, 102-02 Liberty Avė.
OZONE PARK, N. Y.

Šiame bankete bus pagerbti “Laisvės kolektyvo nariai, kurie yra 80 m. 
amžiaus, kaip tai: V. Baltrušaitis, M. Stakovas, V. Venckūnas, W. Ker- 

šulis, P. šolomskas, J. Dainius, J. Barkus.
Gražiai praleisime popietį prie skanaus valgio ir pasikalbėdami spau

dos reikalais.
Pradžia 1-mą valandą.— Auka $4 asmeniui.

— Kviečia Liet. Koop. Spaudos 
B-vės Direktoriai




