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KRISLAI
Spaudos piknikas
Protingas sumanymas
Gal apsimokėtų pasimokyti 
Senatvė ir skurdas
Dėmesys vartotojo poreikiam

A. Bimba

Labai džiugu, kad mūsų 
mielieji Worcesterio laisvie
ji ai nutarė surengti spaudos 
pikniką Olympijos parke. Ka
dangi parkas jau parduotas, 
tai buvo bijota, kad gal pik
nikas nebeįvyks.

Dabar tik reikia visiems 
Naujosios Anglijos susipratu
sioms lietuviams rugpiūčio 8 
dieną i pikniką suvažiuoti. 
Neabejoju, jog nemaža gru
pė 1 a išviečių ir iš New Yorko 
piknike pasirodys,

Man atrodo, kad labai pro
tingą sumanymą arba pasiū
lymą turi “The N. Y. Times”. 
Jis sako, kad jau labai pri
brendęs laikas visoms šalims 
susitarti ir įsteigti Mėnulyje 
tarptautinę stoti.

Ypač Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos vadovybės ir moks
lininkai turėtų apie tokios 
stoties įsteigimą pagalvoti. 
Mokslinis laimėjimas būtų

Karo baigimas bus vyriausias 
klausimas Nixono vizito 

metu Kinijoje

TARYBŲ LIETUVOJE Kongresas turi sulaikyti

Hong; Kongas. — 15 ame
rikiečių turėjo susitikimą 
su Kinijos premjeru Chou 
En-lai Pekine. Dabar ši 
amerikiečių grupė grįžta 
namo, y

Jie pasakoja, kad Kinijos 
premjeras pabrėžtinai sakė: 
Indokinijos karo baigimas 
bus vyriausias klausimas 
susitikime su Nixonu. Kol 
karas nebaigtas, negali bū
ti susitarimo tarp Jungti
nių Valstijų ir Kinijos.

Kitas svarbus klausimas 
—Taivano (Formozos) pri
pažinimas Kinijai. Dviejų 
Kini jų negali būti. Jeigu 
Taivanas ir toliau palieka
mas Kiniją atstovauti Jung
tinėse Tautose, tai Kinijos 
Liaudies Respublika pasi
liks už Jungtinių Tautų sie
nos. Tuo klausimu negali 
būti jokio kompromiso.

Jungtinės Valstijos turi 
ištraukti savo militarines 
jėgas ne tik iš Indokinijos, 
bet ir iš Taivano, pareiškė 
Kinijos premjeras.

Dacca. — Rytų Pakista
no sukilėliai paskleidė lape
lius, kuriuose ragina šio 
miesto gyventojus tuoj ap
leisti miestą, nes bus padi
dinta partizaninė kova su 
Pakistano armija.

Saigonas — Jungtinių 
Valstijų militarinė koman
da informavo, kad dabar 
Pietų Vietname yra 229,200 
amerikiečių karių.

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas gavo pilną 
įgaliojimą veikti prieš Izra
elio agresiją.

Svečiai prancūzai
Vilnius (ELTA).—Į res

publikos sostinę atvyko 
P r a n c ū z i j o s Komunis
tų partijos CK narys 
Prancūzijos KP CK atsa
kingas f darbuotojas Žanas 
Kanapa su žmona.

Tai antroji Ž. Kanapos 
viešnagė Tarybų Lietuvoje. 
Pirmą kartą jis svečiavosi 
prieš trejus metus. Vėliau 
Prancūzijos komunistų laik
raštyje “Jumanite” jis pa
skelbė reportažą apie Lie
tuvą.

Ž. Kanapa susipažino su 
Lietuvos ekonomikos ir kul
tūros laimėjimais, aplankė 
istorinius ir kultūros pa
minklus.

Diplomai, diplomai
Kaunas. — Per praėjusį 

penkmetį Medicinos institu
tas paruošė 1700 specialis
tų. Naują, dvidešimtąją lai
dą, sudaro 272 gydytojai ir 
67 stomatologai.

Trisdešimtąją laidą gyve- 
niman palydėjo Veterinari
jos akademija. Čia diplo
mai įteikti 54 absolventams. 
Politechnikos instituto dvi
dešimt pirmosios laidos ab
solventai — 1936 specialis
tai.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda giria Prancūzijos ir
Tarybų Sąjungos koopera
ciją.

“Daily World” apie žydų 
gyvenimą Lietuvoje

Kaunas. — Čia atvykęs®

Indokinijos karo 
finansavimą

Washingtonas. — Kongre-®
Pekinas.— Pasitarime su 

kanadiečiu Stanfieldu aukš-
sinėje konferencijoje, kurią 
sušaukė 17 antikariniu kon- 
gresmanų, buvęs Pentago
no darbuotojas dr. Daniel 
Ellsberg kvietė Kongresą 
sulaukyti Indokinijos karo 
finansavimą.

Jis pridavė konferencijai 
7,000 lakštų slaptų Penta
gono dokumentų nuorašą. 
Už tu dokumentu išnešima 4- C

iš Pentagono raštinės ir jų 
spaudai atidavimą jis pa
trauktas teisman.

Dokumentai parodo, kad 
Vietnamo karas finansuo
jamas per 25 metus. Kol 
karas bus ir toliau finan
suojamas, jis gali tęstis, “jū
sų sūnūs ir broliai” jame 
praras gyvastis. Karas tu
ri būti baigtas dar šiais me
tais.

tas Kinijos pareigūnas Kuo 
Mo-jo pareiškė, kad taikos 
naudai Nixono administra
cija turi pripažinti Taivaną 
Kinijai, pripažinti Kinijai 
Jungtinėse Tautose vietą ir 
ištraukti iš Indokinijos vi
sas amerikiečių militarines 
jėgas.

Washingtonas. — Ruošia
mi pasitarimai tarp Jung-
tinių Valstijų ir Kinijos am
basadorių Kanados sostinė
je Ottawoje. Tai būsianti 
pa šit ar i m ų pradžia pirm 
Nixono vykimo į Kiniją.

Maskva. — Tarybų Sąjun
goje televizija r o d ė, kaip 
pakilo Apollo 15.

milžiniškas.

žurnalo “Mokslas ir gyveni
mas” š. m. 7-tame numeryje 
skaitome labai įdomų mums 
Amerikos lietuviams puikiai 
pažįstamos Irenos Vladimiro- 
vienės straipsnį iš kelionės po 
Ispaniją. Mano dėmesį paga

no jos pasakojimas apie tu
rizmą toje šalyje. Ji sako :

“Turizmas labai gerai su
tvarkytas: viešbučiai patogūs 
ir pigūs, puikūs autobusai, 
daugiakalbiai gidai. Ispanai 
giriasi, kad Madrido aerouos
te keleiviai aptarnaujami 
greičiau, negu bet kur pasau
lyje: visi muitinės ir vizų for- 
malonumai trunka tik apie 10 
minučių. Visur labai daug ta
ksi, bet kuriuo metu galima 
rasti kur pavalgyti, iškeisti 
pinigus ir panašiai.”

Pasirodo, kad “pagrindinis 
Ispanijos pajamų šaltinis yra 
turizmas”. Joje “kasmet pri
ima daugiau kaip 20 milijo
nų turistų”.

Susisiekimas lengvėja. Pa
saulis darosi mažesnis, žmo
nės nori pavažinėti. Ir tai pui
ku. Tegu vieni kitus geriau 
pažįsta. Todėl ir turizmas 
smarkiai plėtojasi. Gal šiuo 
reikalu iš Ispanijos galėtų pa
simokyti ir socialistinis pa

saulis. ;

Senatorius Percy (iš Illi- 
nojaus) sako, kad jis gerai iš
studijavęs ir suradęs, jog vie
nas ketvirtadalis visų ameri
kiečių daugiau kaip 65 metų 
amžiaus yra skurdžiai. O kas 
blogiausia, girdi, kad tokia jų 
padėtis kasmet dar vis blogė
ja. ■■

Gaila, kad senatorius Percy 
tuo šį klausimą ir baigia. 
Kaip tik Senate vieta šitą 
reikalą apsvarstyti.

Šiomis dienomis buvo at
laikytas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos (Parlamento) 
posėdis. Jame daugiausia dė
mesio buvo atkreipta į toles
nį liaudies būklės gerinimą. 
Tuo klausimu nutarimas bai
giamas tokiais žodžiais:

“Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba yra įsitikinusi, kad 
respublikos tarybinės, ūkinės, 
profsąjungų, komjaunimo ir

Jungtinės Valstijos turės 
deficitą prekyboje

]------------------ :--------------------------------------
Maskva. — “Pravda” ra

šo, kad per pereitus 6 mė
nesius 9-asis 5 metų planas 
sėkmingai pradėtas. Pramo
ninė gamyba pakilo 8.5 pro
cento, palyginus su 1970 m. 
pirmu pusmečiu.

Washingtonas. — Komer-( 
cijos sekretorius Stans per
sergėjo Kongresą, kad šiais 
metais Jungtinės Valstijos 
turės pirmą prekybos defi
citą nuo 1893 metų.

1960 metais JAV turėjo iki 
7 bilijonų dolerių prekybos 
perviršiaus. 1967 m. jau be
liko 2 bilijonai. O šiais me
tais jau susidaro deficitas.

Balandžio ir gegužės mė
nesiais prekyba jau nešė 
nuostolius. Birželio ir lie
pos mėnesiais neparodė jo
kio prekybos perviršiaus.

Nixonas todėl nori pre
kybos su Kinija.

Negrai nesusilygina 
su baltaisiais

Washingtonas. — Cenzo 
ir Darbo Biurų statistikai 
paskelbė savo tyrinėjimų ra
portą, kuriame nurodoma, 
kad negrai per 10 m. yra pa
siekę daug laimėjimų, bet 
dar negali susilyginti su 
baltaisiais.

Raporte nurodoma, kad 
per desėtką metų negrų pa
jamos pakilo 50 proc., bet 
jie dar toli atsilikę nuo 
baltųjų ekonominiame gy
venime. Bendrai imant, ne
grų pajamos siekia tik tris 
penktadalius, kiek baltųjų.

kitos visuomeninės organiza- 
zacijos visokeriopai plėtos 
pramonės, prekybos, viešojo 
maitinimo ir būtinio gyvento
jų aptarnavimo įmonių bei įs
taigų socialistinį lenktyniavi
mą dėl geresnio dirbančiųjų 
poreikių patenkinimo... O 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės dės visas (pastangas, kad 
priimti socialistinio lenktynia
vimo įsipareigojimai būtų lai
ku įvykdyti, tuo užtikrinant 
žymų materialinio bei kultū
rinio liaudies gyvenimo lygio 
kilimą”.

Kriminalizmas didėja 
Afrikos miestuose
Nairobis, Kenija. — Vi

suose Afrikos miestuose 
kriminalizmas smarkiai ple
čiasi. Dienos metu bankų 
apiplėšimai didėja. Nakties 
metu plėšikai siautėja, pa
našiai kaip New Yorke.

Kenijos prezidentas Ke- 
nyatia siūlo parla m e n t u i 
aštrius įstatymus priimti. 
Taip pat ir kitos valdžios 
tuo reikalu susirūpinusios. 
Dangau kaip 40 plėšikų nu
bausta mirtimi.

Pentagonas tyrinėja 
lėktuvų pabrangimą
Bethpage, N. Y. — Pen

tagonas atsiuntė 40 investi- 
gatorių į C r u m m a n Air
craft Engineering korpora
ciją, kuri turi su Pentago
nu kontraktą pastatyti tris 
karinius lėktuvus, kai kor
poracija pareikalavo 2 bi
lijonų dolerių daugiau kaip 
buvo pirmiau susitarta.

Korporacija aiškina, kad 
infliacija žymiai sumažino 
dolerio vertę, todėl dabar 
reikia primokėti tokią su
mą.

“Daily World” korespon
dentas Mike Davidow at
muša reakcinės spaudos 
tvirtinimą, būk Tarybų Są
jungoje esąs žydų persekio
jimas, antisemitizmas.

Jis rašo, kad Tarybų Lie
tuvoje, kaip ii4 visoje Tary
bų Sąjungoje, žydai užima 
svarbias tarybines vietas, 
nemažai jų yra kolūkių ir 
tarybinių ūkių vedėjais.

Pavyzdžiui, Davidow ap
rašo Lenino kolūkio pir
mininką Kostą Gliką, šiose 
pareigose esantį 20 metų. 
Jo tėvą ir brolį naciai nu
žudė, o motina su mažais 
vaikais pabėgo į mišką ir 
per karą buvo lietuvių glo
bojami. Tiktai taip išliko 
gyvi. . t ®

Angela Davis laimėjo 
teisę gintis

San Rafael, Calif. — Po 
6 mėnesių kovos Angela 
laimėjo teisę save ginti 
bendrai su jos advokatais.

Teismas prasidės rugsėjo 
27 d. Ji vėl pakartojo, kad 
ji nekalta.

Revoliucionieriaus 
atminimas

Prieš penkiasdešimt metų 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime mirties bausme buvo 
nuteistas politinis kalinys 
Petras Varkalis. Pagerbti 
žuvusio revoliucionier i a u s 
atminimo Kupiškio muzie
juje buvo susirinkę visuo
menės atstovai, buvę kovų 
bendražygiai, giminės ir ar
timieji.

Apie kupiškėno komunis
to gyvenimo ir veiklos me
tus kalbėjo LKP Kupiškio 
rajono komiteto sekretorius 
P. Baltušis. Prisiminimus 
papasakojo P. Varkalienė, 
kaunietė O. Kazakevičienė,.

M. Gausiene

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Houston, Texas. — Astro- 

Astronautai Scott ir Irwin 
sėkmingai nusileido ant Me
nulio penktadienio vakare, 
šeštadienį ir sekmadienį jie 
pavažinėjo, rinko akmenis 
ir žemes. Pirmadienį, rugp. 
2, jie apleidžia Menulį ir 
susijungia su erdvėlaiviu 
“Apollo 15 kelintiti namų 
link.

Sveikatos reikalams skiria
arti 19 bilijonų dolerių

Washingtonas.— Kongre-1 
sas 372 prieš 25 balsus nu
skyrė sveikatos švietimo ir 
šalpos reikalams 20 bilijonų 
400 milijonų dolerių. Tai 
447 milijonais daugiau, ne
gu prez. Nixonas siūlė.

Ši suma bus padalinta 
Sveikatos, Švietimo, Darbo 
ir Šalpos departamentams. 
Arti 19 bilijonų dolerių ski
riama vien tik sveikatos rei
kalams.

New Yorkas.— General 
Motors ir United States 
Steel korporacijos skelbia, 
kad antrame šių metų ket
virtyje padarė nemažai pel
no, kuris siekia iki 20 proc.

Bukareštas, Rumunija.— 
Tarybų Sąjungos premje
ras Kosyginas ir kitų 7 Eu
ropos socialistinių šalių 
premjerai čia turėjo konfe
renciją ekonominiais reika
lais.

Amerikiečiai pasirinko 
Leniną matyti

Maskva. — 37 amerikiečių 
grupę nubalsavo, kad jie 
nori pirmoje vietoje Lenino 
Mauzoliejų aplankyti ir Le
niną matyti, negu senas 
cerkves.

Turizmas iš Amerikos ne
mažas. 1970 metais lankė
si 40,000 turistų. Šiemet 
taipgi tikisi tiek pat. Iš Ta
rybų Sąjungos į Ameriką 
atvyko 1970 m. tik 5,268 
turistai. Šiemet tikimasi 
kiek daugiau.

Tokijas. — Mokinio vai
ruojamas lėktuvas susikūlė 
su aukštai iškeltais bėgiais 
keliaujančiu traukiniu. Ka
tastrofoje žuvo 162 žmones.

San Francisco, Calif. — 
Didysis lėktuvas 747 bekil
damas numušė savo ratą. 
Pakilęs lėktuvas skraidė 
miesto apylinkėje porą va
landų, (sunaikino nemažai 
kuro ir tada šiaip taip nu
sileido “pilvu” spįpiždamas. 
Sužeidė porą desėtkų žmo
nių.

Washingtonas. — Dedy- 
bos tarp Jungtinės Plieno 
Darbininkų Unijos ir plieno 
kompanijų baigėsi sėkmin
gai. Streiko nebus. Dar
bininkai laimėjo 30 prof, al
gų pakėlimą. Kontraktas 
tęsis 3 metus.

Paryžius. — Čia gauta ži
nių, kad Kinija norėtų di
plomatinių ryšių su Izrae
liu.

Amerikietis sveikina 
filmy festivali

Maskva. — Pagarsėjęs 
amerikietis filmų prodūse- 
ris, aktorius ir kovotojas už 
juodųjų teises Ossie Davis 
sveikina Maskvoje suruoštą 
filmų festivalį.

Davis sako, kad festivalis 
tikrai simpatingas negrų, 
puertorikiečių ir kitų ne
baltųjų rasių talentams. 
Festivalyje nejaučiama jo
kios rasinės diskriminaci
jos.

Agnew su fašistais
Lisbon as. — Portugali

joje JAV vice prezidentas 
Agnew turėjo ilgą pasitari
mą su fašistiniu premjeru 
Caetano ir kitais valdinin
kais, kaip geriau padėti 
Portugalijai išlaikyti kolo
nijas Afrikoje.

Tokią pat misiją Agnew 
atliko ir Ispanijoje. Dikta
torius Franko jo buvo ge
riausias draugas.

Maskva.—1969 metais apie 
2,000 žydų išvyko Izraelin, 
1970 m. 1,000 išvyko.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga išleido knygą apie Pen
tagono slaptus dokumen
tus ryšium su Vietnamo 
karu. Knyga masiniai pla
tinasi.

TSRS smerkia terorą 
ir skerdynes Sudane
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga pasmerkė al-Nimeiry 
valdžios suruoštas Sudane 
komunistų ir jų simpatikų 
skerdynes, taipgi komunis
tų masinius areštus.

Visoje Tarybų Sąjungoje 
kyla protestai prieš Sudano 
valdžią, kuri areštavusi apie 
10,000 komunistų, sušaudė 
11 nuverstos revoliucinės 
valdžios vadų, pakorė 3

Anglija prieš Maltą
Londonas.— Anglijos val

džia priešinga Maltos salos 
valdžios reikalavimui likvi
duoti militarines NATO ba
zes. Komercinė spauda re
mia Anglijos valdžios pro
gramą išlaikyti Maltoje ba
zes. y

Prieš kiek laiko Maltos 
premjeras Mintoff ir Dar
bo partija įsakė anglų, 
amerikiečių ir NATO likvi
duoti bazes.

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija 
paskelbė, kad Colgate Palm
olive kompanijos lėkščių 
plovimui milteliai žalingi 
mažiems vaikams, kurie pa
skaito juos pieno milteliais 
ir apsinuodina.

Maskva. — TSRS rapor
tuoja, kad į Marsą paleis
tos dvi raketos gegužės 19 
ir 28 pasieks planetą lap
kričio mėn.
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“Klestek per amžius, 
būk laiiųinga...”

ŠIŲ metų liepos 21 d. sukako lygiai 31 metai, kai 
mūsų gimtajame krašte Lietuvoje buvo įvykdytas isto
rinis pakeitimas. Lietuvos darbo liaudis tapo savo gy
venimo laivo vairuotoja.

Šios istorinės sukakties proga Vilniaus “Tiesoje” (lie
pos 21 d.) buvo atspausdintas vedamasis “Klestėk per 
amžius, būk laiminga, brangi Tarybų Lietuva.” Jan|e, 
tarp kitko, pasakyta:

“Praėjo 31 metai nuo tos atmintinos liepos 21 dienos, 
kai su didžiausiu pakilimu ir vieningai išrinktas Liaudies 
seimas paskelbė Lietuvoje Tarybų valdžių. Po ilgai tru
kusio buržuazinio viešpatavimo žiauriausių persekioji
mų, ujimo, mėginimų visomis priemonėmis išrauti iš 
žmonių sąmonės šviesius ir liaudžiai brangius idealus 
socialistinė revoliucija Lietuvoje nugalėjo visiems lai
kams. g '

Tvirtai ir linksmai nešė kovos vėliavas Lietuvos Ko
munistų partija, nuolat skatinusi plačiąsias darbo žmo
nių mases nenurimti, nesusitaikyti su valdančios klasės 
joms primestu režimu, nuolat žadinusi Lietuvos liaudyje 
šviesias Spalio, atmintinų 1918-1919 metų proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje idėjas, didžiojo Lenino idėjas. Pa
ti kurni ir krauju suaugusi su gimtąja liaudimi, Komu
nistų partija gyveno darbo žmonių gyvenimu, dalijosi 
su savo liaudimi viltimis ir nerimu, džiaugsmais ir ne
gandais. Tai buvo vienintelė partija, reiškusi savo 
liaudies vėliavą visa savo nenuilstama kova ir pasi
šventimu liaudies reikalui, išsikovojusi plačiosiose dar
bo žmonių masėse draugo ir vado autoritetą. Nuo
lat remdamiesi marksizmo-leninizmo mokymu., būda
mi ištikimi proletariniam internacionalizmui, pasi
naudodami Rusijos tautų revoliuciniu patyrimu, pir
mosios pasaulyje socializmo valstybės parama, Lie
tuvos komunistai sėkmingai atvedė savo gimtąją 
liaudį į šviesius 1940-uosius metus.

Lietuvos senos nebėr.
—Lietuva — LTSR!-—

skandavo visa Tarybų Lietuva mitinguose ir demon
stracijose, paremdama Liaudies seimo istorinius nutari
mus. Susiejusi savo likimą su broliškų tarybinių tautų 
likimu, Lietuva Tarybų Sąjungoj šlovingai sujungė savo 
žemes, įgavo tikrąjį savo suverenumą, laisvę ir nepri
klausomybę.

Praėję metai dar kartą patvirtina Lietuvos liaudies 
pasirinkimo išmintingumą, parodo Komunistų partijos, 
geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų kovos prasmingumą.

Savo kasdieniniu triūsu, broliškos tautų draugystės 
dėka, kai visos tarybinės tautos ateina kiekvienai į pa
galbą, Tarybų Lietuva toli paliko praeityje savo varga
ną dalią. Socialistinė revoliucija iš pagrindų pakeitė mū
sų kaimus ir miestus, pakeitė žmonių tarpusavio bendra
vimo santykius, padarė gyevnimą šviesą ir pasiturimą.

Bet pats didžiausias socialistinės revoliucijos iško
vojimus — tai mūsų akyse gimstantis naujas žmogus. 
Tai žmogus, kuriame vis labiau ryškėja komunistinės 
moralės bruožai, išmintis, meilė tarybinei Tėvynei, išti
kimybė komunizmo idealams, nepakantumas praeities at
gyvenoms ir gilus pareigos supratimas visuomenei, są
žiningas darbas—- tai nauji daigai, kurie vis labiau įsi
gali mūsų visuomenėje.

Pažymėdami Tarybų valdžios Lietuvoje atkūrimo 
metines, dar kartą pasverdami nuveiktus darbus, savo 
laimėjimus, pasidžiaugdami jais, mes negalime nematyti 
ir tų barų, kuriuose dar turime daug ir ’rimtai pasidar
buoti.

Gerai, žinome, kad naujas aukštumas imti nėra leng
va. Laimėjimai neateina savaime — jie kuriami našiu ir 
sąmoningu darbu. Todėl taip principingai vertiname 
kiekvieno piliečio, kiekvieno tarybinio žmogaus darbą, jo 
atsakomybės supratimą. Džiugu, kad kova už naujojo 
penkmečio uždavinių įvykdymą iš pat pradžių įgauna 
visuotinį pobūdį, kad socialistinio lenktyniavimo vėliavos 
plazda deramo j aukštumoj, patraukia vis daugiau darbo 
žmonių.

Kai kasdieniniame darbe užsidega ryškios ieškojimo 
ugnelės, toks darbas tampa iš tiesų našus ir kūrybingas. 
O būtent tokiame darbe kalama šviesioji ateitis.

Pasipuošusi statybų pastoliais, darniu darbo ritmu, 
lygiuodamas! į broliškas respublikas, pažymi savo me
tines Tarybų Lietuva. Aukštai iškėlusi galvą tarp lygių 
lygi ir laisva, ji žengia šviesiu socialistinės revoliucijos 
keliu į naujas aukštumas, į komunizmą.”

AR TIK CELIBATAS 
GALI TAPTI 
“ŠVENTUOJU?”

Per du Chicagos kunigų 
“Draugo” numerius (165— 
166) tęsėsi Dr. Gr. Valin- 
čiaus straipsnis “Krikščio
niškasis racionalizmas ir 
posąmonės liūnai”. Vargšas 
stengiasi sukirsti kun. Vyt. 
Bagdanavičių. Kalba eina 
apie katalikų bažnyčios kri
zę ir nuosmukį.

Dr. Gr. Valančius sako, 
kad jis rašo “mužikiškai”, 
bet siekia iškelti tai, “kas 
jam ant širdies guli”. O gu
li, matyt, gana daug. Vie
noje vietoje jis net visiškai 
piktai šaukia prieš kunigą 
Vyt. Bagdanavičių. Girdi: 
“Kun. B. tik žodis švelnus, 
o mintim ir idėja kartais 
skamba ir labai karin
gai. Viena proga aną
dien net apie ‘ecclesia 
militans’ (kovojanti Ba
žnyčia) pradėjo kalbėti. 
Nuskambėjo tartum Tor- 
quamodo balsas iš 16-ojo 
šimtmečio. Žadėjau klaus
ti, su kuo, meldžiamasis, ža
di taip kariauti: su velniu 
ar su savim? Ar mobiliza
ciją skelbi ateizmui-komu- 
nizmui triuškinti, ar naujų 
priešų ieškai?”

Kadangi ir kitose krikš
čioniškose bažnyčiose padė
tis nėra geresnė, tai dažnai 
keliamas klausimas apie 
visų susivienijimą ir ben
dromis jėgomis gelbėjimąsi. 
Dr. Valančius sako, kad jis 
tokiu susivienijimu netiki. 
“Per daug turime, ir dar 
ilgai turėsime, jis sako, ra
cionalistinio balasto, tradi
cinio apdulkėjusio kraičio, 
kuriuo kiti skubėtų dalin
tis.”

Dr. Valančius “mužikiš
kai” pliekia ir tuos, kurie 
“galvą guldo” už kunigų 
celibatą. Va jo jiems pa
mokslas :

Celibatas? Baisus čia daly
kas. Ne dogma ir ne princi
pas, o tik II-tame šimtmety 
daugiau administraciniais, op- 
ortunistiniais, labai mažai mo
raliniais sumetimais Bažny
čios tradicijon įsibrovusi .prak
tika. V erčiau neteksiu šimtų, 
gal jau keliolika jų ar daugiau 

gerų, jaunų (a la Duryea), ku
nigų, o neleisiu jiems vesti 
žmonas ir tiek. Užmirštama, 
kad aptuštės seminarijos, su
mažės dvasininkų prieauglis, 
kuris ir taip jau šuoliais mąž
ta. Didesnė apaštalų dalis (ir 
Petras) turėjo žmonas, o buvo 
pilnutėliai Dvasios Raminto
jos. Antai, Paulius ir Augusti
nas — viengugiąi, ir vis tiek 
buvo vaikų tėvais, ir šventi, 
ir dar kokie Šventieji abu. 
Prievarta, reglamentais, lega- 
lizmu, bulėm ir konstitucijom 
šventojo nepadarysi. Jis pasi
daro tik laisvu, tagi laisvu ap
sisprendimu, didele, didele pa
stanga, troškimu ir Dievo ma
lone. Negali suprasti, kodėl be
silaikoma tradicija, kurios am
žius vis tiek ne beilgas. Te
randi vieną atsakymą. Tai tė
ra tik inertiškas racionalisti
nis legalizmas, neturįs daug 
logikos ir nesidomintis tikro
vine socialine statistika.

IR VĖL Ūži ŽMONIŲ IR 
KONGRESO NUGAROS

Plačiai skaitomas kolum- 
nistas Tom Wicker turi sa
vo nu menę apie planuoja
mą prezidento Nixono vi
zitą į Pekiną. Jis nepriešin- 
gas siekimui pataisyti san
tykius su komunistine KL 
nija, bet kokiems galams 
tai daroma didžiausidję 

slaptybėje, už Amerikos 
žmonių ir jų išrinkto Kon
greso nugaros? Kokie čia 
turėtų būti Amerikos inte
resai, kuriuose reikėtų ap
gaubti tokia diplomatine 
slaptybe ?

Kaip žinia, prezidento 
Nixono vizitas buvo, matyt, 
jau senokai sugalvotais ir 
suplanuotas, bet buvo lai
komas didžiausioje slapty
bėje. Teisingai kolumnistas 
Wicker pastebi, kad kaip 
tik tokia slapta diploma
tija neva vardan taikos mū
sų kraštų įtraukė į Vietna
mo karą, kuriam dar ir 
šiandien galo nesimato.

O GAL JI TUO DAUG 
LAIMINGESNĖ?

Kolumbijos universiteto 
kinietiškos kilmės dėstyto
jas Victor H. Li kalba apie 
advokatų “šeimą” čionai 
Amerikoje ir Liaudies Ki
nijoje. Jis nurodo, kad mes 
čia Jungtinėse Valstijose 
turime net 350,000 advoka
tų ir dar kasmet “iškepa
me” po 20,000 naujų.

Jie klausia: Kas atsitik
tų, jeigu čionai tebūtų 
3,500 advokatų? O jų tiek 
tesą Kinijoje, kurios gy
ventojų skaičius ke tūrius 
kartus didesnis, negu Jung
tinių Valstijų.

Gal tiesos žinovų (advo
katų) Kinijoje ir per ma
žai. Bet kažin, ar tos pro
fesijos žmonių mūsų Ame
rikoje nėra per daug? Čia 
jau nebegali žmogus nė 
žingsnį žengti be pasitari
mo su advokatu. Į jokią 
valdišką įstaigą neišdrįsk 
nė koją kelti, negavęs advo
kato paslaugos. Didelę dalį 
visų palikimų suvalgo mū
sų advokatai.

JUOS BAISIAI PIKTINA, 
KAS TIK LIETUVIŠKA 
IR LIETUVOS

Juk kiekvienam sveiko 
proto lietuviui malonu ir 
džiugu girdėti, kad Tarybų 
Lietuva turi savo ministe
rijas ir jų vadovus. Tas juk 
akivaizdžiausiai p a r o do, 
Ipd Lietuvos žmonės pa
tys save ir savo šalį valdo.

Bet kaip tik priešingai 
galvoja nelaimingieji “veik
sniai” ir “vaduotojai”. An
tai, Chicagos kunigų 
“Draugas” (liepos 24 d.), 
perspausdinęs iš Vilniaus 
“Tiesos” visą Lietuvos mi
nisterijų ir jų pirmininkų 
bei vadų sąrašą, sako:

“Kaip matome iš ilgiau
sio ministerijų ir viršinin
kų sąrašo, pavergtoje Lie
tuvoje kolchozininkas turi 
uždirbti ne tik begalinei 
viršininkų eilei, bet ir visų 
ministerijų štabams ir prie 
tų ministerijų prižiūrėto
jams ir tarpininkams kolo
nistams rusams”.

Vadinasi, pagal “Drau
gą”, šalin Lietuvos lietu
viškas ministerijas ir jų 
lietuvius viršininkus. O tai 
reiškia: šalin Lietuvos val
džią !

Pasakysime, kad tokio 
beprotiško argumento prieš 
Tarybų Lietuvą nesitikėjo
me iš “Draugo” redakto
rių. Klydome manydami, 
kad tik jo kaimyno menše
vikų “Naujienų” štabas to
kiais argumentais užsiima 
“vaduoti” mūsų gimtąjį 
kraštą.

JAV prezidentas Richard 
Nixon pasiūlė Kinijos Liau
dies Respublikai bendradar
biavimo ryšius ir net nu
vykti į Pekiną ir pasisvei
kinti su tais komunistų va
dais, kuriuos per daugiau 
kaip 40 metų aršiais žo
džiais smerkė. Daugelį sa
vo bičiulių Azijoje nugąz- 
dino. Jie puola šen, puola 
ten: Kaip dabar bus? Kas 
bus?

Chiang Kai-Sheko Tai
wan o valdžia (ant salos 
Formosa), kurią iki šiol 
JAV rėmė ir globojo, per
sigando. Jos atstovas Wa
shingtone suriko: “Aš pro
testuoju!” Vargšas jis ir jo 
ponas Chiangas nežino, kad 
protestais nieko nelaimėsi, 
jei tavo “ginklai netoli” 
šauna...

Galima tikėtis, kad iš šio 
R. N. pasukimo į KLR, no
rint su ja užmegzti bendrus 
ryšius, daug kas stebėsis. 
Daug puolė į desperaciją, iš^ 
girdę apie slaptus Vietna
mo karo dokumentus. Da
bar vėl netiktai ištiesta 
ranka Kinijos komunis
tams! Ir kodėl?

Tačiau kas čia norės tar
tis ir aiškintis, kodėl taip 
daroma. Argi jūs negaunat 
buterbrutų? Šokite per vir
vutę, tai ir viskas.

Tiesa, daug kas stebėsis 
iš R. N i xo n o strategijos. 
Karą tenka vesti su komu
nistine šalimi (Šiaur. Viet
namu), kuri taip arti KLR 
ir kuri pilnai ja pasitiki. 
Iki šiol JAV neturėjo ben
drų ryšių su Kinija, o šiuo 
laiku viena antrai šiltai nu
siteikusios ir žada tartis. 
Kieno lėšomis tai bus daro
ma?

JAV negalėjusios laimėti 
karo Vietname, sumanė 
keisti savo taktiką ir pasi
gerinti didžiulei valstybei 
Kinijai. Atleisti jai už rė

“Malonus širdžiai, mielas akiai”
Tokia antrašte savaitraštyje “Gimtasis kraštas lie

pos 15 d. atspausdintas sekamas bendradarbės Marijos 
Meškauskienės pasikalbėjimas su Ieva Mizariene, jai iš
vykstant iš Lietuvos po labai malonios šešių savaičių
viešnagės:

Kokius įspūdžius Jums pa
liko šiemetinė kelionė po 
Lietuvą?

— Dažnai lankausi Lietu
voje, labai man brąngiame 
krašte, kuris taip malonus 
širdžiai, mielas akiai. Ilge
sys dažnai atveda mane į 
Savilionių kalnelį, prie vy
ro kapo.

Šios viešnagės metu ato
stogavau, gydžiausi, na, ir 
daug keliavau. Nors dau
gelį Lietuvos kampelių'pa
žįstu, bet ir juose pamačiau 
daug naujo, gražaus, įdo
maus. Išdygęs puošnus Vil
niaus gyvenamasis rajonas 
Lazdynai, smarkiai ūgtelė
jęs Kaunas, nusidriekusios 
naujos asfalto magistralės... 
Viso to ankstesnės viešna
gės metu nebuvo.

Mane visuomet žavi gam- 
(a, kaimo žmonės. O čia 
dar vasara, viliojantys pei
zažai!

Su Kupiškio rajono vyk
domojo komiteto pirminin
ku Julium Ulba (mudu su
sipažinome Amerikoje, kai 
jis ten lankėsi) išvažinėjo
me Kupiškio kraštą. Užsu
kome pas keletą kolūkiečių 
pensininkų. Gražiai gyvena 
žmones, meistiškai susitvar
kę, turi daug patogumų, 

i Pirmą kartą lankiausi Bi- 
' jotuose, apžiūrėjau Poškos 

mimą Vietnamo ir derėtis 
su ja dėl bendro fronto. 
Aišku, karas Vietname au
tomatiškai baigsis!

Yra senas posakis: “Jei 
nebegali įveikti, susidėk.” 
Šiuo kartu jau mes matom 
ne tik posakį, bet patį gy
venimo faktą. JAV Nix- 
no vadovybėje persivertė 
per galvą. Kariavo prieš 
komunizmą Korėjoje, ir dar 
šiuo laiku ten randasi 55,- 
000 Amerikos kareivių. Ka
riavo daugiau kaip 10 me
tų Vietname, ant galo Kam- 
bodijoje ir Laose . Ir vis 
žiūrėjo i KLR, ką ji da
ro. Jei pastaroji būtų at
virai pradėjus išstoti, tai 
prieš ją buvo paruošti ato
miniai g’JJai.

Na, ir ant karto viskas 
pasikeitė.

Nusikamavo ir nusigyve
no JAV politika kaip ir 
ekonomija. Jai yra būtina 
išlikti, nepaisant, - kaip kas 
apie ją mano. .. Reikia 
sutvarkyti padėtį namie, j 
kuri yra kritiška. To nepa
darius laiku, viskas eis vė
jais. -

Dabar kyla klausimas, ar 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, darydama sutartis su 
imperialistine Amerika, at
sižadės savo principų? Ar 
ji liks išdavikė proletariato 
reikalų? Ar R. Nixonas jau 
turi kokias nors garanti- 
tijas, kad, padarius sutar
tis, bus galima ją naudoti 
savo reikalams, kaip yra 
naudo j a m a Vakaru Vokie
ti j a Europoje ir Japonija 
Azijoje? ■N-pVj-jg-ąk'..

Sunku tikėti... Iš Kini
jos Liaudies Respublikos 
pasaulis tikisi daugiau.

Tegul būna taika, vykin
kime ją. Bet nedarykime 
pasiruošimo s k a 1 d y m u i 
tarptautinių socialis tini ų 
santykių!

J. Dzūkelis 
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Baublius, pabuvojau ir ke
liose memorialinėse rašyto
jų sodybose. Dar sykį įsi
tikinau, su kokia meile ir 
pagarba pas jus saugomi 
senovės paminklai, kultūri
nės vertybės.

Niekuomet nepraleidžiu 
progos aplankyti teatrą, 
muziejų, pasiklausyti solis
tų. Ilgam atminty išlik s 
įdomus “Aidos” pastatymas 
po atviru dangumi vięnoje 
Vilniaus miesto aikštėje’.

Sužavėjo jauna solistė 
Giedrė Kaukaitė, tapusi są
junginio M. Glinkos voka
listų konkurso laureate. Bū
tų malonu matyLi ją dai
nuojant ir mūsų išeiviams. 
Manau, kad tai buvo tik 
pirmoji pažintis. Kaune 
mačiau gastroliuojančio 
Klaipėdos teatro spektak
lį — inscenizuotą J. Tumo- 
Vaižganto “Nebylį.”

— Tikriausiai susitikote 
daug bičiulių, užmezgėte 
naujas pažintis?

— Malonu buvo pasikal
bėti su senais'bičiuliais J. 
Kubilium, P. Gūdy nu, J. 
Lukoševičium, O. Aleksa, R. 
Jusioniu, ne per seniausiai 
viešėjusiais JAV-ose, pasi
svečiuoti pas rašytojus J. 
Baltušį ir E. Mieželaitį. Da
ly! va vau V. Mykolaičio-Pu
tino memorialinio muzie-

j a 11 s atidaryme. Prisimenu, 
1905 m. abu su vyru ap
lankėme jį besiilsintį Kačer
ginėje, o štai dabar susiti
kome dvi našlės... Kaune 
pabuvojau pas Čiurlioniu 
dukrą V. Zubovienę, susi
pažinau su skulptoriaus J. 
Zikaro dukra. Apsilankiau 
jo tėviškėje, apžiūrėjau bai
giamą įrengti memorialinį 
muziejų.
Kapsuke susip a ž i n a u su 

“Laisvės” korespondentais 
A. (kilniam i ir P. Naudžium. 
Pastarasis buvo vienas iš 
“Laisvės” steigėjų, gerai 
prisimenantis tuos laikus 
ir papasakojęs daug įdo
maus. Apie tai ketinu pa
rašyti “Laisvėje.”

Išvykdama tariu širdin
giausią ačiū visiems drau
gams ir pažįstamiems, pa- 
dėj usiems man daug ką pa
matyti, sužinoti, praturti
nusiems mano dvasią ir su
teikusiems naujų jėgų toles
niame išeivijos darbe.

Įvairenybes
Audinys iš smėlio

TSRS MA Silikatų che
mijos instituto specialistai 
bandymais įrodė, kad uolie
nos, kuriose yra silicio, ga
li būti naudojamos kaip 
pradinė žaliava dirbtinėms 
iš anksto nustatytų savy
bių medžiagoms gaminti. 
Pvz., iš paprastų kalnų uo
lienų pagamintos kristali
nės medžiagos yra mecha
niškai ir termiškai atspa
rios ir kartu tamprios bei 
elastingos.

Instituto mokslininkai tei
gia, kad naujas medžiagas 
galima naudoti radioelek
tronikoje, popieriaus, mais
to, siuvimo pramonėje irkt.

Popierius iš bazalto
Kijevo mokslininkai ba

zalto pluošto pagrindu pa-r* 
gamino popierių, kuris ne
dega net 800 C temperatū
roje. Popierių galima nau
doti orui filtruoti, jis nu
pūva, .jo neveikia jokie kiti 
mikroorganizmai. Tokio po
pieriaus gamybos technolo
gija nėra sudėtinga, o sa
vikaina nedidelė.

Plaukio j antys vamzdžiai
Olandijoje; statant už

tvankas juros pakrantėje, 
naudojami plauki o j a n t y s 
guminiai vamzdžiai, kuriais 
pumpuojamas smėlio dum
blas. Jais galima pumpuo
ti ir naftą. Vamzdžiai pa
gaminti iš akytos gumos, 
todėl neskęsta net smėlio 
pripildyti; jie išlaiko net 9 
balti bangas.

Pirmasis bokšto laikrodis 
Rusijoje pasirodė 1404 me
tais. Savamokslis mechani
kas vienuolis Lazaris Seriji
nis įtaisė jį Spasko bokšte 
Maskvoje.

D A IN E LĖ
Kai pradės rugiai byrėti 
Užmaišysiu duoną rety.

O paskui—viena vienulė
Ją iškepsiu prieš mėnulį.

Kai pradės lazda žaliuoti, 
Aš ateisiu gryčios šluoti—

Aslą ašarom šlakstysiu,
Žabą patalą valkstysiu,

Atsinešiu geltą smiltį 
Ugnį blėstančią užpilti* —

Sukryžiuok šermukšnio 
kryžių—

Nebegrį^U.
Nebegrįšiu.

Ramutė Skučaitė
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Los Angeles, Calif.
* Piknike

Ot, kažkaip apie šį metų 
laiką veikiausia visiems 
ūpas pakyla kur nors vykti 
bei keliauti. Gal todėl, kad, 
va, kur eisime, su kuo be
kalbėsime, kalbos vis suka
si apie atostogas, apie įvai
rių kelionių ruošimą ir pa
našiai.

Ta proga ir mes, sužino
ję, j Og Los Anselyje ruo
šiamas pažangiečių gan re
tas pažmonys bei piknikas 
liepos 11 dieną, nutarėme 
nuvykti. O va dar kita 
priežastis: Pas Valę But
kienę jau 3 mėnesiai vieši 
iš Maskvos jos vyro sesers 
dukra Julytė Žirgulytė. Na, 
ir kaip neparodžius jai kaip 
plati pietinė Kalifornija su 
jos didmiesčiu Los Angeles!

Todėl liepos 10 d. ankstų 
rytelį traukėm į pietus. Su
stojom S. Leandro pasiimti 

J Ksaverą Karosienę. Deja, 
šiuo metų laiku mūsų vieš
nia Julytė iš toli, vargiai 
ją pietinės Kalifornijos 
gamtovaizdžiai sužavės. ' 
Nes, va, jau liepos mėnuo 
ir jau, rodos, trečias mė
nuo kaip tas brangus ir 
gaivinantis lietutis susto
jo Kalifornijos, ypač pietų 
Kalifornijos, žemelę vaiši
nęs. O ypač įlankos keliu 
99 važiuojant. Jau Kalifor
nijos sodų įvairūs vaisiai 
nurinkti, apart vynuogių ir 
citrinų medžių. Vietomis 
žemelė gan sausa, kur jos 
nedrėkina. Tačiau pasiekus 
miestus Fresno ir Bakers
field, čia jau skirtingi gam
tovaizdžiai. Jau aukštieji 
kalnai saulės spindulių api
berti melynoja, ir kažkaip 
jie visuomet žiemą bei va
sarą turisto akį pagauna 
ir s u žuvėja.
n Beje, važiuojame su Va
lės Butkienės nemažu “Ram- 
blerių.” Va jau ir 1:30 vai. 
pietų, ir jau Los Angely 
esame pas George ir Onutę 
Bernotus. Juos tiesiog nu- 
stebinom, kad ankstokai at
vykom, nes jie galvojo, kad 
daug vėliau būsime pas 
juos. Bet dabartiniais pui
kiais keliais važiuojant 
greitai toli galima pasiekti. 
O mūsų Valė geroka vai
ruotoja.

Los Angeles miesto 
klimatas daug šiltesnis už 
San Francisco klimatą. Mū
sų viešnia Julytė nespėja 
savo prakaitą braukus. 
Matant Julią prakaituojant, 
prisiminė buvę svečiai San 
Franciske iš Lietuvos. Ka
da mes rūgodami sakyda
vom jiems, kad mūsų mie- 

«>sto klimatas gal yra jiem 
per vėsus, svečiai turistai 
greit atsakydavo, kad dėl 
jų šio miesto klimatas la
bai patogus, nes tokiame 
klimate mažiau esą nuo
vargio, o ypatingai turistui. 
Jiems norisi šį-tą daugiau 
pamatyti bei pasižvalgyti 
po miestą.

Džiaugiamės, kad drau
gų Bernotų apyerdvus na
mas su labai patogiu kie
mu, o ypač su nakvynėm 
patogus. Vienos turėjom 
progą nakvoti lauke po at
viru dangum. O kitos vi
duje. Sekantį rytą anksti 
po gerų pusryčių, kuriuos 
paruošė šeimininkė Onutė, 
skubėjome ruoštis į pikni
ką. Jau atskubėjo, Los' 
Angeles LDS kp. darbštu
sis ir puikusis jų kuopos 
sekretorius Pečiukas, Ame-

* rikoje gimęs ir*augęs vy
ras. Pečiukas paėmė iš 
Bernotų kai kuriuos patie

kalus vešti piknikui, ku
riuos Bernotienė buvo pa
ruošus.

Štai ir pikniko vieta, ir 
kokia puiki, lyg tikras par
kas su nemažu maudynėm 
baseinu. Ši nepaprastai 
graži vieta priklauso ge
riem žmonėm Kentam. Tai 
irgi Amerikoje gimę ir au
gę lietuviai. Mes tiesiog 
stebimės skaitlinga ir gra
žia publika. Atrodo, kad 
nemaža čia randasi jaunes
nio amžiaus žmonių. Oi, 
kaip malonu matyti tiek 
daug gražių žmonių !

Walteris Raila skubotai 
bėgioja su pikniko tvarka 
bei reikalais, o jo grakšti 
žmona Marytė prie pečiaus 
su šeimininke Kent ir Eli
zabeth Cable ir kitos ruo
šia, skubina pietus tokiai 
nemažai publikai. Pietūs 
buvo puikiausi, valgio buvo 
įvairaus paruošta. Matyt, 
šio pikniko ruošėjai išanks- 
to žinojo, kad jie turės gra
žios publikos.

Is Yucaipa, (’ai., pora 
'mašinų atvyko į šį pikniką 
su pasažieriais ir iš kitų 
šios apylinkės miestelių pri
buvo svečių. Matome, kad 
žmonės pasiilgsta ir džiau
giasi atvykę į panašias su
eigas. Susitinka savo bičiu
lius, savo senus pažįstamus 
ir t.t. . Y

Mūsų San Franciskiečių 
nuomone, kad Los Angeliš- 
kiai būtinai turėtų surasti 
būdus dėl dažnesnių pobū
vių. Pas juos randasi tokios 
gražios publikos. Pavyz
džiui, su kuriais piknike te
ko kalbėti, visi pageidauja 
dažnesnių panašių suėjimų 
bei piknikų. O ypač dar va
saros metu.

Po skanių pietų Walteris 
Raila pristatė Ksaverą Ka
rosienę pakalbėti, nes ji 
ne per seniai grįžus iš Lie
tuvos. Karosienė sklandžiai 
ir įdomiai papasakojo sa
vo plačios kelionės įspū
džius.

Mūsų viešnia Julytė 
džiaugėsi, kad turėjo gerą 
progą pasimaudyti šiame 
piknike. Taipgi jai teko 
daug naujų pažinčių sueiti.

Iš puikaus pikniko dar 
patraukėm link Yucaipa. 
Yucaipos gražus miestelis 
nuo Los Angeles atstume 
70 mylių. Yukaipoje Valė 
su savo viešnia Julyte ap
sistojo pas Marytę Radę, 
aš pas savo geruosius bi
čiulius Mikolą ir Onutę Pū
kius. Ksavera pasiliko na
kvoti Los Angeles, bet se
kančią dieną ją atvežė Rai
lai į Yucaipą.

Sekančią dieną skaniai 
pietavome pas Marytę Ra
dę. Apart Sanfranciskie- 
čių šioje gražioje puotoje 
dalyvavo Onutė Pukienė iš 
Rėdlands, CaL, Adeliute 
Ziksienė ir J. ir M. Demen- 
čiai, ir iš Los Angeles W. 
ir M. Railai. '

Apgailėtina, kad šioje 
gražioje sueigoje nesirado 
Mikolo Pūkio ir Kazio Zi- 
kso. Šių gerų žmonių 
brangi sveikata yra sušlu
bavus.

Na, vienu žodžiu, širdin
gas padėkos žodis Marytei 
Radę už vaišingumą ir na
kvynę, Valei su Julia ir 
abiem Pūkiam už vaišes ir 
nakvynę mums su Ksavera.

Grįžę į Los Angeles ir 
vėl visos keturios pas Ber
notus sugužėjom. Pavaka
ryje atvyko pas Bernotus 
Frank Slėnis su skaidrė
mis (slides) iš Lietuvos. F. 
Slėnis praeitą vasarą lan
kėsi Lietuvoje ir nufoto-

Bridgewater, Mass.
Po ilgos ligos mirė “Lais

vės” skaitytoja Anna Kirs- 
lis, 78 metų amžiaus. Mirė 
liepos 21 d. Laidotuvės bu
vo laisvos. Jomis rūpinosi 
velionės duktė,. Palaidota 
liepos 23 d. Pine Hill Ce- 
metary, Bridgewater, Mass. 
Atsisveikinimui su velione 
kalbą pasakė George Shi- 
maitis.

Velionė Anna K i r s 1 i s 
(Kulvulaitė) buvo gimus 
Lietuvoje iš tėvų Antano ir 
Elzbietos. Bridgewateryje 
išgyveno 50 metų. Jos vy
ras Stanley Kirslis mirė 19- 
67 m. spalio 4 d.

Liūdinčius paliko savo 
dukterį Genevieve ir jos 
vyrą Frederick Keenan, 
Duxbury, Mass., ir sūnų 
Dr. Stanley Kirslis Ph. D., 
Oakbridge, Tenn.

Po laidotuvių visi daly
viai buvo paprašyti sugrįž
ti į Kiršlių namus ir tinka
mai pavaišinti.

Dabar apie velionės A. 
Kirslienės ligą. Prieš dve
jus metus ji pajuto dešinės 
pusės šlaunyje kokį tai gu
zą. Vietinis gydytojas ap
žiūrėjo ir pasakė, kad gu
zas išeis, pranyks. Bet pra
eitais metais buvo nuvažia
vus pas sūnų į Tenn. valsti
ją ir jam pasisakė apie tą 
ligą. Sūnus ją nuvežė pas 
gydytoją, kuris apžiūrėjo 
ir sako, kad reikia daryti 
operaciją. Operacija buvo 
padaryta ir žaizda užgijo. 
Bet šiemet pradėjo jausti 
viduriuose skaudėjimą ir 
vidurių užkietėjimą. Buvo 
ligoninėje. Gydytojai sura
do, kad ji turi nepagydomą 
vėžį. Keletui dienų pabu
vus ligoninėje, buvo iš jos 
paleista.

Aš ją lankiau du sykius 
ligoninėje ir du sykius jos 
namuose.

Namie duktė Genevieve 
ją slaugino dieną ir naktį. 
Ji daug kentėjo, į ligoninę 
nebenorėjo eiti.

George Shimaitis

j

Philadelphia, Pa.
Pavyko draugiška sueiga
Liepos 25 d. LLD 10 kp. 

suruošė draugišką sueigėlę 
A. Merkio sode. Svečių su
sitelkė neskaitlingas būre
lis, bet visi praleido laiką 
linksmai ir dr a u g i š k o j e 
nuotaikoje. Tiesą pasakius, 
nebuvo nei ruoštasi didelei 
puotai vasaros karščiuose.

Po užkandžių drg. Merkis 
paprašė svečių paaukoti kas 
kiek išgali padengimui lė
šų. Aukojo šie asmenys:

Po $10: Lagitsky ir Gurk- 
lis. Po $5: B. Ramanaus- 

grafavo dainų ir šokių 
šventės vaizdus ir padarė 
spalvingas, gražias skaid
res. Padėka Slėniui nuo mū
sų visų.

Sekantį ankstoką rytą, 
kaip 5-tą valandą, atsisvei
kinusios, padėkojusios mie
liem šeimininkam Berno
tam už visą jų gerą širdį, 
slinkom link San Francisco. 
Ir apie pirmą valandą jau 
buvome San Leandro, Ka
rosų rezidencijoje. Čia ra
dome Juozą Karosą ir J. 
ir M. Mazuraičius pietus 
gaminant. Mat, Juozas 
tik buvo prižvejojęs la
bai skanios žuvies. Tad ga
vome puikius žuvies pietus. 
Ačiū Juozui.

Tikrai penkių dienų ke
lione buvo visapusiai malo
ni, miela ir neužmirštama.

M. Baltiilionyte. 

kienė, Lipčius, čerkauskie- 
nė, Lietuvaitė, Švėgždai/ 
Pauliukaitis. Gužonienė, 
Liaudanskas, A. Ramanaus
kas, Vaišvilienė, Vaišvila, 
sūnus Vaišvila, Baranaus
kas, Adomaitis. Nevar- 
dauskas parengime nebuvo, 
bet aukojo $5. Kaspariūnie- 
nė aukojo $4 ir McDonald 
$3, o Tureikienė $2.

Maisto aukojo: ūkininkai 
Ramanauskai, Walantiene, 
Lietuvaitė, Kaspariūnienė.

Maistą gamino L. Gricių-" 
nienė. Jai pagelbėjo H. Tu
reikienė. Patarnautojos — 
Čerkauskienė ir Walantie
ne. P. Walanta darbavosi 
prie gėrimų, o Merkis ir 
Kazlauskas—kur tik reikė
jo...

Kuopos rengėjai dėkingi 
visoms maisto gaminto
joms ir patarnautojoms, be 
kurių parengimus būtų ne
begalima suruošti.

Svečiams buvo pranešta 
ir apie busimąjį didžiulį 
banketą rugsėjo mėnesį, 
prie kurio prisidės medžia
giškai ir ūkininkai Rama
nauskai. Nes šiemet, dėl 
susiklosčiusių kliūčių, Ra
manauskų ūkyje nebegali
ma banketo suruošti. Bet 
tie patys parengimų lanky
tojai galės atvykti į Phi- 
ladelphiją ir nemažiau pasi
tenkinti malonioje sueigoje 
A. Merkio sode.

Buvo pasitarta su LLD 
6-tos apskrities iždininku 
A. Lipčium apie apskrities 
konferenciją spalio mėnesį.

Du 10-tos kuopjos nariai, 
drg. Švėgždai, penktadienį, 
liepos 30 d., išvyksta į Ta
rybų Lietuvą. Linkime 
jiems laimingos kelionės.

“L” Reporteris

Montello, Mass.
Skaitome “Laisvėje,” kad 

yra rengiamas piknikas 
Worcesterio Olympia parke 
rugpiūčio 8 dė Hes mon- 
telliečiai jau esame už
sisakę autobusą važiavi
mui į pikniką. Jau keletas 
yra užsisakę vietą buse.

Busas išeis nuo Lietuvių 
Tautiško Namo 11:30 vai. 
prieš pietus.

Brangūs mūsų lietuviai, 
vietiniai ir iš apylinkės! 
Kurie norėsite važiuoti į šį 
gražų pikniką, tuojau užsi
sakykite vietą, nes laiko ne
daug. Busas bus geras, 
net 41 vieta.

Užsisakymui vietos galite 
pašaukti mane telefonu — 
587-4181, arba M. Gutaus- 
kienę — 587-3773. .

• • •
Automobilių nelaimėje su

žeisti mūsų draugai Julia 
ir Stanley Rainardai. La
bai užgavo draugei Rai- 
nardienei kaktą ir krūtinę. 
Buvo nuvežta į Brockton 
City Hospitalį. Ten kak
toje prakirstą odą susiuvo. 
Dabar gydosi namie.

Automobilio jau negalės 
pataisyti. Per daug sudau
žytas.

Nelaimė įvyko liepos 19 
d., 1 vai. po pietų, ant Mon
tello ir Cord Sts. kampo. 
Rainardų mašina stovėjo 
ant Montello St. Kitas au
tomobilis greitai važiavo iš 
South Montello St. ir užga
vo kitą automobilį, važia
vusį iš Cord St. skersai 
Montello St., ir p a s k ui 
trenkė į Rainardų mašiną.

Geo. Shimaitis

Lima. — Peru valdžia si t 
parlamento pritarimu sku
biai praveda pažangias re
formas.

Haverhill, Mass.
Jau gavau ilgai lauktą 

“Laisvės” Albumą. Labai 
gražiai atrodo pirmas pus
lapis. Feiferis atliko labai 
gerą darbą.

Yra gero ir naudingo 
skaitymo.

Už albumo prisiuntimą 
tau, Lilija, labai ačiū!

Liepos 14 d. mirė S am 
Balkus, 90 metų. Čia išgy
veno daugiau kaip 67 me
tus. Buvo ilgametis “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jas ir prisidėdavo su auka 
darbininkiškiems reikalams.

Liko liūdintys žmona Ma
ry, sūnus William, trys 
dukterys, anūkai ir proanū- 

iai.
Palaidotas 16 d. Lietuvių 

apinėse Bradforde. Laido- 
ivių apeigas atliko Čiur- 
onytė iš Lawrence, Mass. 
Tivo daug gražių gėlių.

k

k

Liepos 20 d. mirė John 
Kuliesh, 67 metų.

Liko žmona Mary moti
na, sūnus John, duktė, bro- 
1 s Julius ir daug giminių 
i r draugų.

Priklausė prie Let. Pilie
čių Gedimino klubo.

Palaidotas 23 d. Lietuvių 
kapinėse Bradforde.

Laidotuvių apeigas atliko 
laidotuvių direktorius Da
mico.

Lai būna mirusiems- ra
mybė, o likusiems jų arti
miesiems užuojauta.

A. Navickas

Hartford, Conn.
Laisvės Choras yra pa- 

Eviestas pas worcesteriecius 
ainuoti Olympijos parke. 

Piknikas bus laikraščio 
‘Laisvės” naudai. Įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 8 d.

Hartfordo choras pilnai 
pasiruošęs atlikti progra
mą. Dąinos labai gražios, 
sentimentalingos, žavingos, 
ir į jas daug sielos’ įdėta. 
Kai kurios yra naujos, ne
seniai' gautos Lietuvos 
kompozitorių dainos, o ke
letas vietinių kompozitorių. 
Štai kai kurios: J. Dirve- 
lio — “Šlama vėjas,” Frank 
Balevičiūus—“Mudu du, vis 
abu,” A. Raudonikio — 
“Raudona rožė” ir “Ar ži
nai?,” V. Baumilo — “Pir
moji meilė,” J. Juozapai- 
čio — “Vingiuoja pilkas 
kelias,” Vaitkevičiaus — 
“Pienė,” B. Grobulskio — 
“Pušys kalne” ir “Lietuviš
kas valio.” Be to, Wilma 
ir Elena mokosi naują du
etą, kurį išgirsit Olympijos 
piknike.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Magdalena Vaitkevičicne
(Matonaitė)

Mirė liepos 31, 1966 m.
Mano mylima žmona ir šešių vaikų motina.

Mūsų gamtai graži ir jos visi vaikai gražūs. Tu 
buvai graži, aš tave mylėjau taip kaip myliu gam
tą. Tave gamta paėmė kai tu buvai septynesde- 
šimt devynių metų. Paims ir mane gamta, nes 
man jau aštuonesdešimt astuoni.

Ilsėkis šaipiai, mylimoji!
A. Vaitkevičius, vyras

Norfolk, Masis. ir šeima

Detroit, Mich.
Draugiškas išvažiavimas 
spaudos naudai pavyko 

gerai
“Vilnyje” ir “Laisvėje” 

jau buvo rašyta apie išva
žiavimą liepos 18 d. Ko
misija pavėlavome todėl, 
kad turėjome patikrinti bi- 
las.

LLD 52 kuopa su visomis 
kitomis pažangiomis orga
nizacijomis surengė gražų 
išvažiavimą draugų Terzų 
sodyboje. Jiems priklauso 
didelė padėka už suteikimą 
vietos. Oras buvo nepapras
tai gražus — saulė: švietė 
visa diena, visus linksmino 
gamtos gražumai. Mūsų 
draugai ir draugės buvo 
patenkinti sulaukę svečių iš 
Chicagos.

Prasidėjus mūsų trumpai 
programai, susėdome prie 
prie stalų pietauti. Tos die
nos pirmininkas pakvietė 
Vincą Andrulį pakalbėti. 
Vėliau Chicagos daininin
kai sudainavo keletą daine
lių. Detroitiečiams labai 
patiko. Visi svečiai ir vie
tiniai buvo patenkinti. Taip
gi rengimo komisia linksma, | 
kad viskas pavyko gerai. 
Mūsų darbas atnešė para
mos spaudai. Visi darbi
ninkai dirbo sušilę, dau
giausia gaspadinės. J oms 
visoms labai daug ačiū.

žmonių buvo ne per dau
giausia, bet visi linksminosi 
po medžiais iki vėlumos.
Finansiškai i s c j o m e ne

prastai. Komisija man pa
vedė rezultatus sutvarkyti,. 
Išlaidas apmokėjus, pelno 
liko $177. Aukojo J. U. $20, 
o J. Šalėnas ir J. Šrugis po 
$5. Viso pasidaro $207. 
“Vilnis” gauna $120, “Lais
vė” $50 ir “L. Balsas” $37.

F. Nakas

Washing tonas. — Dau
gelis JAV analistų tiki, kad 
Kinija kitaip nepadės baig
ti karą Indokinijoje, kaip 
tik Šiaurės Vietnamo sąly
gomis.

New York.— Dr. D. Ells- 
berg sakosi pridavęs slap
tus dokumentus spaudai. 
Dabar jis rašo knygą apie 
tuos dokumentus ir Vietna
mo karą.

Norintieji važiuoti su L. 
Choru prašomi būti 11 vai. 
prie salės 157 Hungerford 
St. Autobusas išeis 11:30 
vai. E. B.

Nuo Redakcijos: Kita 
korespondencijos dalis apie 
chorą ir choristus tilps 
penk t a d i e n i o “Laisvėje.” 
Ačiū už parašymą.

HELP TOED-MALE-FEMALB

ROOFING AND SHEETMETAL 
MECHANIC, working forman, re
sidential and commercial, work 
straight salary $50 per day. Year 
round position, opportunity for con
scientious mechanic. Paid holidays, 
vacation and bonus. Apply South 
Shore Roofing Company, Manas
quan, N. J. 201-223-1289.

(58-64)

Wanted MENDERS on double 
knit fabric, or willing to train who 
are handy with needle work.

Call 201-561-6260 
Personnel Office

(54-61)

EXTRUDER OPERATOR

Good benefits. Somerset area.

201-469-5600

(58-61)

AUTO MECHANIC

Must be experienced Automobile 
mechanic.

Call 201-381-1900

(58-61)

CABINET Makers, machine men, 
spray-painter, to work on formica 
store fixtures. Steady work, plenty 
of overtime, only experienced men 
need apply. 201-636-1921. Seymour 
Franks General Woodworking, Inc. 
135 Essex Ave., East Avenel, N. J. 
An equal opportunity employer.

(56-59)

CABINET MAKER, experienced.
Well equipped shop doing quality 
custom work need a good full time 
man. Group insurance and over
time available. Pay commensurate 
with experience.

201-297-9400
(57-60)

SUPERINTENDENT wanted for 
Fkd apts. Mature couple desired 
for light cleaning and minor repairs. 
Apt. & salary.

Mr. Steven
DE 8-9500

(56-59)

NURSES —RN’s — LPN’s. Charge 
Nurses, also Cook and Cook helpers. 
New and modern Nursing home and - 
E. C. F. has opening in all shifts. 
Call Mrs. Rau, 201-233-9700, West
field Convelescent Center, 1515 Lam- 
bertsmill Rd., Westfield, N. J. An 
equal opportunity employment.

(56-61)

INJECTION MOLDING SUPER
VISOR. Working supervisor, per
manent, 4 to 12 shill. Experience 
required. Company paid benefits. 
Life insurance, hospitalization, paid 
vacation and holidays. Call 201-538- 
5100. Ask for Mr. Frank Quick.

(58-60)

Stocked and equipped, 500 acres 
dairy farm over 300 tillable, 3 
ponds, 70 herd cattle, poultry hse, 
drive through barn, 11 rm hse, bulk 
tank, 1g line machinery, good money 
for $225,000. For details, call Goldą
M. Silliman, 401 Main St., Oneonta,
N. Y. 607-432-0820. (58-61)

Machine Maintenance. Experien
ced in machine maintenance, Hy
draulics and electrical. Qualified to 
operate Milling Machine, Lathe, and 
Drill Press in Machine Shop work. 
Excellent benefits, starting wages 
according to experience. Come in 
for interview, 8 AM—3 PM. NEW
ARK BRUSH CO., 260 Michigan 
Ave., Kenilworth, N. J. (58-60).

LOCKSMITH
Experienced. Good salary, steady 

work with growing firm.
206 E. 86th St. 212-348-5000.

(58-61)

Vienuolės Vatikane 
k prižiūri turistes

Roma. — Vatikano sargų 
pareigų dalį perėmę vienuo
lės. Joms pavesta žiūrėti, 
kad turistės būtų /‘padoriai 
apsirėdžiusios”, einant į Šv. 
Petro basiliką.

Vienuolės neleidžia į basi- 
liką turisčių su trumpomis 
suknelėmis, su kelnėmis ir 
žemomis apikaklėmis.
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Salėse - Lietuvos istorija
Kauno istorinį muziejų nimas, pradedant pirmųjų 

kasmet aplanko dešimtys 
tūkstančiu žmonių — eks
kursijos iš visos respubli
kos, daugybė svečių.

Neseniai atidaryta dar 
viena ekspozicija. Trijose 
muziejaus salėse — Lietu
vos feodalizmo ir kapita
lizmo laikotarpių istorija. 
Prieš lankytojų akis pra
slenka visas Lietuvos gyve-

“Korespondencijas 
nušlavėte!”

Vienas labai geras laisvie
tis dėbtelėjo priekaištą:

— Jūs korespondencijas 
nušlavėte!”

— Ar galėtumėte pasaky
ti, kiek jūsų korespondenci
jų buvo nušluota?

Ir geras draugas neturė
jo ką atsakyti.

Tyčia peržvelgiau šių me
tu “Laisvės” numerius iki 
liepos pabaigos. Ir tik vie
name Jubiliejiniame nume
ryje korespondencijų nėra.

Jeigu kada koresponden
cijų buvo per mažai, tai bu
vo tik todėl, kad nebuvo ko 
“šluoti.”

Pabrėžiu, kad korespon
dencijoms “Laisvės” redak
cija duoda pirmenybę, daž
nai net neatsižvelgdama į 
kai kurių balastą.

Nuoskaudžiaujame, k a d 
mūsų spauda jau seniai nė
ra tokia, kokia ji kadaise 
buvo. Dar daugiau: nė pa
čios mūsų senųjų ateivių 
masės jau seniai nėra to
kios skaitlingos, kokios jos 
kadaise būdavo.

Į “Laisves” piknikus New 
Yorke kadaise suvažiuoda
vo iki 10 tūkstančių žmonių. 
Jaunimas tik krykštaudavo, 
šokdavo, dain u o d a v o . O 
dabar? Net pačių pikniki- 
nių vietų jau beveik neliko. 
Daugelis jų — jau tik pri
siminimai.

Kadaise buvusios didžiu
lės lokalinės pašaipi n ė s 
draugijos jau likviduotos. 
Mūsiškiai chorai — kiek jų 
beliko? Net geresnes gy
vuoti galimybes turintys 
klubai irgi likviduojasi.

Daug mažiau liko apie ką 
rašyti, tai ir koresponden
cijos pačios “nusišlavė.” O 
ir korespondentai išretėjo.

Jaunimas beveik ištirpo 
amerikonizmo katile, o seni
mas greitkeliais vyksta į... 
kapinynus.

Vienas taipgi labai geras 
senas draugas laisvi e tis 
anądien per pietus parke 
skundžiasi:

— Kodėl dabar žmonės 
taip miršta? Nespėjame 
laidoti.

— Nagi todėl, drauge, 
kad kadaise mes į Ameri
ką suvažiavę jauni esame 
jau pasenę. Jaunimo neat
vyksta. Tik pažvelkite į 
šį sambūrį — veik visi se
nukai. Jei tebegyventume 
didelėje masėje ateiviško 
jaunimo, tai nė dabar miri- 
ai mūs taip nebaugintų — 
jų proporcija būtių daug 
daug mažesnė.

Ir mano pašnekovas su
tiko.

Tai ot, pasigesdami tos 
senos praeities, mes dažnai 
neatsižvelgiame į gyvena
mąją padėtį ir ieškome kal
tininko, kodėl dabar nėra 
taip, kaip buvo kadaise.

Taip, draugužiai, ne re
dakcija koresponde n c i j a s 
žius mus šluoja.

gyventojų pasirodymu mū
sų krašte ir baigiant pa
čiais paskutiniaisiais res
publikos gyvenimo įvykiais.

Ekspozicija p ra dedam a 
Lietuvos didžiosios kuni
gaikštystės susidarymu. Čia 
galima pamatyti Mindaugo, 
Gedimino, Algirdo, Kęstu
čio biustus, skulptoriaus V. 
Grybo s u kur t ą Vytauto 
skulptūrą. Senovinės gra
viūros pasakoja apie reikš
mingiausias lietuvių pilis- 
sostines, matome įdomius 
radinius iš didžiausių pilia
kalniu. Ant centrinės sie
nos — rūstūs Lietuvos vals
tybės kovų su kryžiuočiais 
vaizdai. Eksponuojama ur
na su Žalgirio laukų žeme, 
Lietuvos kariuomenės gin
klai... Salę puošia žinomo 
lenkų dailininko Jano Sty- 
kos paveikslas “Vytauto 
priesaika,” vaidu o j antis 
Kauno pilies išgriovimą 
1362 metais ir Vytauto prie
šai ką atkeršyti kryžiuo
čiams.

Plačiai parodomas bau
džiavos įsigalėjimas Lietu
voje. Šalia bizūnų, kuriais 
baudžiauninkai buvo plaka
mi, geležinių antrankių, ma
tome Lietuvos statutą, galu-

Dr. A. Petrikos sveikata
Beveik kasdien kas nors 

telefonu mus klausia, kaip 
dabar sustovi mūsų visuo
menininko dr. A. Petrikos 
sveikata. Jie pasigenda jo 
raštų “Laisvėje.”

Tiek žinome, kad šiuo tar
pu dr. Petriką yra išvykęs 
ilsėtis ir sveikatą taisyti į 
savo vasarnamį. Prieš iš
vykstant kalbėjomės su juo 
telefonu. Sakė, kad jo svei
kata gražiai taisosi, nors

Tikimės, kad greitu laiku 
jis vėl pradės mums ben
dradarbiauti ir mūsų pa
rengimuose lankytis.

Rep.

Sugrįžo iš Lietuvos
Pereitą savaitę po gražių 

atostogų iš Tarybų Lietuvos 
sugrįžo mūsų žymi veikėja 
aidietė Nastė Buknienė. Tik 
per telefoną teko su ja pa
sikalbėti. Sakė, kad savo 
viešnage Lietuvoje labai pa
tenkinta. Visur buvusi tiek 
giminių, tiek draugų ir vei
kėjų šiltai sutikta. Perdavė 
iš Lietuvos visiems laisvie- 
čiams nuoširdžiausius svei
kinimus nuo daugybės Lie
tuvos žmonių, v

Žinoma, Nastei labai rū
pėjo savo gyvenimo draugo

tinai sustiprinusį valstiečių' ITano Buknio sveikata, ku-

Ekspozicija rodo miestų-au- aar nėra pilnai pasitaisius, 
girną, amatus ir prekybą, 
čia eksponuojami Vilniaus 
ir Kauno juvelyrų dirbiniai, 1 
indai ir Raudondvario 
smuklės. Kultūros ekspo
natų tarpe — muziejaus pa
sididžiavimas— 1818 metais 
išleisti lietuvių literatūros 
klasiko K. Donelaičio “Me
tai.”

Antrojoje salėje — Lietu
vos istorija XVIII amžiuje 
ir XIX amžiaus pradžioje. 
Čia pasakojama apie refor
mos ir Lietuvos - Lenkijos 
padalinimus, Napoleono ka
riuomenės veržimąsi į 
Rusiją ir jos likučių pasi
traukimą per Lietuvą. Įdo
mūs prancūzų ir rusų armi
jų ginklų rinkiniai, staliu
kas, prie kurio Napoleonas 
Vilniuje priėmė Rusijos im
peratoriaus pasiuntinį, rei
kalaujantį išvesti karinome-' 
nę atgal už Nemuno. Daug, 
vietos skirta valstiečių ir 
dvarininkų buičiai, ekspo
nuojami XIX amžiaus tau
tiniai drabužiai, audinių pa-' 
vyzdžiai, valstiečių namų 
apyvokos daiktai.

Trečioji naujosios ekspo
zicijos salė nukelia lankyto
ją į 1825-1917 metus. “Čia 
yra 1831 ir 1863 metų su
kilėlių ginklai ir daiktai, pir
mieji Žemaitės, Kudirkos 
raštų leidimai, pirmasis 
“Aušros” numeris, Mairo
nio laiškai. Kultūros temai 
skirtą ekspoziciją puošia 
žinomo medžio drožėjo 
Vinco Svirskio darbo dvi- 
puisis kryžius iš Kėdai
nių apylinkių. Ekspozici
ja taip pat atspindi 1905 
m. revoliucijos atgarsius 
Lietuvoje, pirmąjį pasaulinį 
karą, socialdemokratų judė
jimą.

priklausomybę feodalams kaip žinia, jau senokai

Z. Kondratas
Kauno Istorijos 
muziejaus darbuotojas

Washin^tonas. — Gyny
bos sekretorius Laird infor
mavo, kad per šiuos fiska- 
lius metus bus draftuota 
militarinėn tarnybon apie 
100,000 jaunuolių. Tai 50,- 
000 mažiau kaip pirmiau 
draftuodavo.

Rep.

Mieste pasidairius
Naudotojų reikalų komi- 

sionierė Bess Myer son 
paskelbė savo suradimą, kad 
apie 87 proc. supermarke
tuose atsvertų maisto pa
ketų buvo mažesnio svorio, 
kaip pažymėta. Ji ap
skaičiuoja, kad supermar
ketai tokiu būdu apsuka 
New Yorko pirkėjus ant 17 
milijonų dolerių į metus.

Šeimų planavimo progra
moje yra numatyta gimdy
mo kontrolė daugiausia ne
grų šeimose. Nemažai ne
grų pasisakė prieš šeimų 
planavimo programa, kaip 
negrų gyventojų skaičiaus 
mažinimą, kadangi progra
ma taikoma daugiausia 
skurdžių šeimoms.

Valstijos senatorius Ca
landra iš Bronxo siūlo iš
mesti majorą Lindsay iš re- 
publikonų partijos ir ati
duoti jį demokratams. Ca
landra sako, kad Lindsay 
remia daugiau demokratus, 
negu republikonus.

Brooklyne areštuoti du 
biznieriai už pornografinių 
filmų rodymą.

New Yorko pašto tarnau
tojai nepasitenkinę kon
traktu, bet į streiką nubal
savo neiti. Unijos vadovy
bė- patarė nestreikuoti.

__ •

Kai kurie importuoti iš

ž s i e n i o v i 1 n o n i a i - n i 1 o n i n i a i 
miniai turi 8 proc. asbesto, 

kurio į plaučius įtrauktos 
dulkės gali prisidėti prie 
vėžio ligos. Taip aiškina 
Mount Sinai medicinos mo
kyklos laboratorijos direk
torius dr. Selikoffas.

Telefonu darbininku strei- 
as New Yorke ir kai kur 
itur nesibaigia. Streikie- 
ai nepasitenkinę sutarti- 
ii.

Vienas Brooklyno policis- 
tas teisme rastas kaltu už 
padėjimą pardavinėti nar-

Majoras Lindsay pasmar
kino kovą prieš prostituciją 
i; pornografiją. Policijai 
įsakyta apvalyti miestą nuo

80 metų Maria Nevelska, 
buvusi Bolšoi baleto šokėja 
prieš 1917 m. revoliuciją,

studijoje ir sumušta, 
poros dienų mirė.

jos 
Už

ažaBuvo atsiradę nem 
entuziastų New Yorko c

"Laisvės"

Dvigubas apiplėšimas
Praeitą savaitę į mūsų 

draugų Ventų butą įsibrio- 
ve plėšikai ir pridarė daug 
žalos. Ne tik kad viską bu
te biauriai suniaukė, bet dar 
pavogė brangų laikrodėlį 
ir naujutėlį magnetofoną.

Na, o praeitą savaitę gal 
tie patys, o gal kiti plėšikai 
buvo įsiveržę į tėvų ir sū
naus automobilius. Tėvu au
tomobilyje nieko nerado, bet 
iš Paul Jr. automobilio pa
vogė radiją ir kamerą. Api
plėšimas atliktas garaže.

Rep.

Pranas NeČiunskas palai
dotas liepos 23 d. Ronkon
koma L. L, kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo bro
lis Kazys NeČiunskas ir ki
ti artimi giminės.

Liūdesyje liko jo brolis 
Kazys ir Tar. Lietuvoje jo 
duktė Anastazija Vincevi- 
čienė ir jos šeima ir .sū
nus Jonas ir jo šeima.

Plačiau apie Praną N e- 
'giunską parašysiu vėliau.

Bandė įrodyti, kad bus 
lengviau verstis su taksais. 
Bet Piliečių sąjunga, pla
čiai tą klausimą ištyrinėju
si, paskelbė rezultatus: 
New Y o r k u i nepraktiška 
patapti valstija. Tada rei
kėtų dar daugiau^ksų mo
kėti. Vadinasi, vd

Kazys NeČiunskas 
mirusiojo brolis

Hicksville, N. Y.

tuziastams užpilta ant gal
vos šalto vandens.

Rep.

Įjos en-

60-mecio

Pramogų Kalendorius
Worcester, Mass.

“Laisvės” naudai Jubilie
jinis piknikas įvyks August- 
Rugpiūčio 8 d., Olympia 
Park, Shrewsbury.

Sekite skelbimus.

Rugpjūčio (August) 29 d.
Cranford, N.J.

LLD 54 kuopa ir LLD 2 
apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veiklą — Lillian Sherelienė- 
Novak ir Lucy Vaičioniene.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6021 Wayne 
Avenue.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
na rezervuoti.

New Delhis, Indija.—Gar
laiviui nuskendus Kharia 
upėje prigėrė 40 žmonių.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojame keturis kam
barius. Gal kartais iš New 
Yorko ar iš kitur norėtų 
atvykti į Bridgeportą gy
venti. Prašome ir vietinius 
pasiteirauti. Dėl daugiau 
informacijų prašome skam
binti : 203-368-3698. Arba 
rašykite: Ch. Yuknis, 101 
Park T e r., Bridgeport, 
Conn. 06604. (58-61)

JUBILIEJINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpiūčio 8-ą August

Shrewsbury, Al ass
Rengia LLD 7-a Apskritis

Olympia Parke

' t.

LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje Wilma Hollis
Kviečiame iš plačios apylinkės lietuvius dalyvauti. Paremsime spaudą ir kartu atžymėsime “Laisvės”

60 metų Jubiliejų. J . ...
Programoje dalyvaus Hartfordo Laisvės Choras. Bus svečių iš “Laisvės” kolektyvo ir turistų, ką uk 

sugrįžusių iš Lietuvos.
ALDLD 7-os Apskrities Rengėjai

Geras pranešimas
Noringieji praleisti ato

stogas ATLANTIC CITY, 
N. J., pas mane galite iš
sinuomoti gražiai ištaisytus^ 
apartmentus. Poros ar pa
vieniai, arti jūros.

Galite ir apsigyventi AT
LANTIC CITY. Yra dar
bų pasirinkimas. Oras ge
ras, žiemą ir vasarą. Aš 
labai norėčiau turėti gerus 
lietuvius gyventi pas mane. 
Kreipkitės: NELLIE RAK- 
TIS, 18 No. Montpelier 
Ave., Atlantic Citv, N. J. 
08401. Tel. 345-6009.

(56-59)

PAIEŠKO KAMBARIO
Lietuvė moteris paieško 

kambario Woodhaveno apy
linkėje, su privilegija išsi
virti valgyt. Rašykite:

Paulina Kolenda,
•107 Park Lane

Massapequa, N. Y. 11762
(58-60)

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
i Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoj'e, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoj’e, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinė j’e.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—-Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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




