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KRISLAI
Rokiškio muziej'us
V. Gasiūno knygutė
138 bilijonai paskolų 
Žydų pasisakymas 
Dauguma prieš Kahanę

J. Gasiūnas

Rokiškyje lankydamies turė
jome progą pavaikščioti po 
Rokiškio Kraštotyros muzie
jų, kuris randasi buvusių gra
fų palociuje. Tuo metu gavo
me 32 puslapių knygutę “Ro
kiškio Kraštotyros Muziejus”, 
parašytą ir iliustruotą Vytau
to Gasiūno, muziejaus dar-

* buotojo.
Knygutė, kaip ir pats mu

ziejus, vaizduoja Rokiškio 
rajono istoriją, revoliucines 
kovas, laimėjimus ir pralai
mėjimus, liaudies pasiaukoji
mus, kovas su lietuviais na- 
cionalistais-fašistais, su hitle
rininkais ir tt.

Muziejus buvo įkurtas 1919 
metų pradžioje, kai tarybinė 
valdžia buvo Rokiškyje Įkur
ta. Nacionalistams įsigalėjus 
muziejus nebegalėjo veikti. 
1940 m. atkūrus tarybų val
džią ir muziejus buvo atkur
tas, bet hitlerininkams vieš
pataujant jis buvo numarin-

Astronautai jau keliauja 
namų link, sėkmingai 
pakilę nuo Mėnulio

Kinijos armijos pareiškimas 
Nixono administracijai

Houston, Texas.— Astro
nautai Scott ir Irwin sėk
mingai pakilo nuo Mėnulio 
pirmadienį, rugp. 2, 1:11 v. 
popiet. Jų aparatas modu- 
la susijungė su erdvėlaiviu 
Apollo 15 ir pradėjo kelio
nę į Žemę. Jie tikisi baigti 
kelionę šeštadienio rytą.

Mėnulyje jie išbuvo be
veik tris dienas. Jie su ve
žimėliu gerokai pavažinėjo, 
prisirinko akmenų ir že
mių 175 svarus ir dabar ve
žasi namų link. Specialiu 
grąžtu jie išgręžė gilias 
skyles sužinoti Mėnulio su
dėtį ir temperatūrą giliau.

Kelionė į Mėnulį ir erdvė
laivis kainavo 445 milijonus

abejoja, ar verta tokias iš- 
kaštingas keliones daryti, 
kai Jungtinėse Valstijose 
milijonai žmonių skurdžiai 
gyvena ir negauna tinka
mos pagalbos.

Neišleidžia kunigą 
iš kalėjimo

Washingtonas. — U. S. 
Board of Parole atsisakė 
paleisti iš kalėjimo katalikų 
kunigus brolius Philip ir 
Daniel Berrigan, nubaustus 
už naikinimą drafto rekor
dų, kovojimą prieš karą 
Vietname.

Taryba galėjo jiems su- 
dolerių. O dar planuoja- trumpinti bausmę, kaip pa

prastai kitiems kaliniams 
sutrumpina ir paleidžia ant 
paroles. Bet jų nepaleido.

ma dvi tokios kelionės, ku
rios gali kainuoti iki 100 
milijonų dolerių. Daug kas

Pekinas. — Didžiausia •ki
niečių armija pastatė ulti
matumą Nixono adminis
tracijai. Kinijos armijos va
dovybė pareiškė, kad Nixo- 
nas, ieškodamas normali
nių ryšių su JKinijos Liau
dies Respublika, pirmiausia 
turi ištraukti savo militari- 
nes jėgas ne tik iš Indo- 
kinijos, bet taipgi ir iš Tai
lando, Pietų Korėjos, Fili
pinų, Japonijos ir Taivano 
(Formosos).

Armijos dieną minint 44 
metų sukaktį nuo sukūrimo 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ginkluotųjų jėgų. Pa
reiškime taipgi nurodoma, 
kad Kinijos armija yra pa- 
pasiruo.šusi išlaisvinti Tai- 
vaną.

Iškilmėse dalyvavo prem
jeras Čou En-lai ir gene
ralinio štabo viršininkas 
Huang Yung-šeng. Pasta
rasis pareiškė, kad Ameri
kos imperializmas turi pa-

Pareiškimas padarytas si traukti iš Azijos.

TARYBŲ LIETUVOJE

Jungtines Valstijos išlaiko 
30,000 armiją Laose, sumoka 

374 milijonus j metus

1945 metais muziejus vėl 
pradėjo veikti. “Sparčiai ren
kami eksponatai, komplek
tuojama mokslinė fototeka, 
kaupiami numizmatikos rin
kiniai... Dabartiniu metu 
muziejaus fonduose sukaupta 
daugiau kaip 30 tūkstančių 

k muziejinės vertės daiktų”.
Istorijos ekspozicijų salėse 

galima matyti įvairūs senovės 
įrankiai, “naudoti 3 tūkstant
metyje prieš mūsų erą”. Tai 
parodo, kad Rokiškio apylin
kėje žmonės gyveno net prieš 
5 tūkstančius metų.

Eksponatai vaizduoja feo
dalizmo gadynę, kapitalistinę 
santvarką ir socialistinę san
tvarką. Muziejus suteikia lan
kytojams labai daug informa
cijos.

Sunki Kinijos problema 
Jungtinėms Valstijoms

Washingtonas. — V aisty-®“"’    —-------- ---------
bės sekretorius Rogers pa
skelbė Nixono administraci
jos tarimą balsuoti šį ru
denį už Kinijos Liaudies 
Respublikos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Bet kartu jis pareiškė, 
kad Taivanas irgi pasiliks 
Jungtinėse Tautose. Tai bū
tų dviejų Kinijų atstovai.

Kinijos Liaudies Respub
lika, žinoma, su tuo visai 
nesutinka. Kinija turi būt 
viena Jungtinėse Tautose, o 
Taivanas—tik Kinijos pro
vincija, o ne atskira valsty
bė.

Detroitas. — General Mo
tors korporacija nusitarė 
sumažinti 1972 m. modelio 
automobilių- gamybą, ka
dangi 1971 metų 1,790,000 
automobilių dar nėra par
duota. Kitos kompanijos 
panašiai darys. Todėl ne
darbas automobilių pramo
nėje gali padidėti.

Universitetų draugystė
Vilnius (ELTA).—Į res

publikos sostinę atvyko dvi
dešimt penki Krokuvos uni
versiteto dėstytojai. Juos 
pakvietė Vilniaus universi
teto kolektyvas.

Ši Lenkijos mokslinin
kų ir pedagogų viešna
gė numatyta balandžio 
mėnesį pasirašytoje Vil
niaus ir Krokuvos uni
versitetų bendradarbiavimo 
sutartyje. Lenkai atvyko su 
atsakomuoju vizitu: gegu
žės pabaigoje pas juos lan
kėsi grupė Vilniaus univer
siteto profesorių ir dėsty
tojų.

Svečiai iš Lenkijos viešė-

jo Vilniuje dešimt dienų. Jie 
susipažino su universiteto 
fakultetais, specialistų pa
ruošimo metodika, moksli
nių tyrimų organizavimu, 
visuomeninių organizac i j ų 
veikla.

Washingtonas. — Nixono 
administracija pagaliau pa
skelbė, kad Centralinė Žval
gybos Agentūra (Central 
Intelligence Agency) šiuo 
metu išlaiko Laose 30,000 
kareivių armiją, kovojančią 
prieš Laoso patriotus.

Armijos išlaikymas ir ki
tokia pagalba į metus Jung
tinėms Valstijoms kainuoja 
374 milijonus dolerių. Kas
met vis daugiau ir daugiau 
tenka sukišti finansų, kad 
galėtų išlaikyti Amerikai 
parsidavusį Laoso princą 
soste.

Dabar spaudoje paskelb
ta ir tai, kad karališkoji 
princo valdžia nevaldo nei 
trečdalio Laoseo teritorijos.

Daugiau kaip dvie juose 
trečdaliuose Laoso patriotai 
įsigalėję.

Pakistanas arti karo 
su Indija

Karačis.—Pakistano pre
zidentas Yahya pareiškė: 
“Mes esame arti karo su 
Indija.” Jis persergėjo In
diją, kad gali būti visuoti
nis karas.

Pakistano valdžia nepa
tenkinta, kad Indija remia 
Rytų Pakistano sukilėlius 
ir priglaudžia pabėgėlius, 
kurių jau susidarė iki 6 mi
lijonų. Jis kaltina Indiją ir 
už “apšaudymą Pakistano 
teritorijos.”

R. Plungei sidabro medalis
Dar vieną TSRS Tautų V 

spartakiados sidabro medalį 
respublikos lengvaatle
čiams rutulio stūmimo 
sektoriuje iškovojo Riman
tas Plungė. Jo stumtas ru
tulys nuskriejo 19 metrų 54 
.centimetrus.

Tai naujas Tarybų Lietu
vos rekordas. Pirmavo le
ningradietis V. Voitkinas— 
19 m 69 cm.

94 procentai pasisakė už 
pasitraukimą iš Vietnamo
Washing tonas. — Kon-® 

gresmanas Thompson užbai- Maskva. -___________ _____ .... Italijos did- 
gė apklausinėjimą savo dis- miesčio Milano majoras Al-

Nuo 1946 metų iki 1969 m. 
Jungtinės Valstijos suteikė 
svetimoms šalims “paskolų” 
138 bilijonus dolerių. Nema
žai bilijonų paskolinta 1970 
ir šiais metais.

Kai kurių paskolų visai ne
galima tikėtis atgauti. Pietų 
Korėja gavo arti 9 bilijonų, 
Pietų Vietnamas arti 6 bilijo
nų, čiang Kai-šekas Taivahe 
— daugiau kaip 5 bilijonus 

rdolerių.
Tokiu būdu Jungtinės Vals

tijos bando išlaikyti įtaką to
se šalyse, kurios gauna bili
jonus dolerių. Užsieninėje di
plomatijoje, suprantama, jau
čiasi dolerio galia.

Daugelio Los Angeles žydų 
pareiškimas (pasiskelbimas) 
tilpo “Kalifornijos Žydą Bal
se“. Tarp kitko jie sako:

“Gindami Angela Davis mes 
giname savo demokratines tei
ses ir konstitucines laisves.

“Mes, pasirašę pareiškimą, 
kaip žydai, labiausia susirū
pinę Angela Davis byla to
dėl, kad rasizmas ir antise
mitizmas yra siaminiai dvy
nukai. .. . Jie apnuodina žmo
nių protą ir yra kurstytojai 
smurto*".

Reikalinga koalicija
Detroitas. — Jun g t i n ė s 

A111 o m o b i Ii ų Darbininkų 
unijos prezidentas Wood
cock pasakė National Ur
ban League 61-oje konven
cijoje (negrų organizacija), 
kad reikalinga negrų ir bal
tųjų, unijų ir liaudies or
ganizacijų koalicija bendrai 
kovai prieš karą, už darbus, 
prieš rasinę diskriminaciją.

Karas dabar mums kai
nuoja apie 30 bilijonų dole
rių į metus. Karas didina 
prekių kainas, infliaciją, 
nedarbą. Koalicija gali sėk
mingai kovoti prieš tuos 
blogumus, teigė Woodcock.

Meksikos miestas. — Mek
sika ir Kuba susitarė palai
kyti tiesioginę oro liniją 
tarp Havanos ir Meksikos 
miesto.

Londonas. — Anglijos kai 
kurios unijos ir jaunimo or
ganizacijos padidino kovą 
už išlaisvinimą Angela Da
vis. ■ W

Tie žydai, kurie (prisideda 
prie Angela Davis gynimo, 

1 griežtai smerkia žydų teroris
tų fašistinę taktiką.

Kiek patirta, didžiulė dau
guma žydų nepritaria fašisti
nio rabino Kahane vadovybei.

Švedijos unijistai 
prieš karą

Detroit, Mich. — Čia at
vykę du Švedijos darbo uni
jų vadovai siūlo šaukti tarp
tautinę darbo unijų konfe
renciją kovai prieš karą In
dokinijoje.

Jie turėjo su daugeliu 
Amerikos darbo unijų par
eigūnų pasitarimus. Konfe
rencija numatoma šaukti 
Montreale, Kanadoje.

Egiptas jau pasiruošęs 
prieš Izraelį

Kairas.—Egiptas jau pil
nai pasiruošęs prieš Izrae
lio agresiją. Oro jėgos pa
ruoštos sulaikyti Izraelio 
lėktuvų ataką.

Tuo pačiu metu įvyko pa
sitarimai su TSRS delega
cija, kuriai vadovauja Bo
ris Ponomariovas. Prezi
dentas Sadatas pareiškė: 
“Egipto žmonės niekad ne
užmirš prieteliaus, kuris 
esti su jais mums reikalingu 
laiku.”

Moterys ragina prez. Nixoną 
pirma važiuoti Paryžiun

Šimtai® ’-----------------------
u

Washingtonas. 
moterų, daugiausia suvyk 
siu iš rytinių valstijų, pike
tavo Baltuosius rūmus. Jos 
reikalavo Nixono pirma Va
žiuoti į Paryžių ir ten nu
sitarti dėl karo baigimo, 
paskui važiuoti į Kiniją.
Moterys sakė: Mes tu 

me per aukštą kainą n 
keti karui, kurio mes nepo- 
rime. Mūsų sūnų užm 
nėjimas turi būt dabar 
laikytas. Taikos toliau ^iti- 
dėlioti negalima. Nusvir
kite laiką amerikiečių 
traukimui iš Indokinijos.

o

ri-
10-

:isi-
su-

iš-

Indija nacionalizuos 
aliejaus kompanijas
New Delhis.—Indijos val

džia ruošiasi nacionalizuoti 
Amerikos aliejaus korpo
racijas, kurios smarkiai 
lia aliejaus kainas.

Per pastaruosius 8 mėne
sius Shell, Esso ir Caltex 
aukštai iškėlė aliejaus 
nas ir daro didelius pelnus, 
kartu mažina Indijos finan
sinius fondus.

ke-

<ai-

Los Angeles, Calif.—-Per
eitą savaitgalį per tris die
nas buvo suruošta progra
ma minėjimui 26 metinės 
sukakties nuo numetimo 
Amerikos atominių bombų 
ant Hirošimos ir Nagasa
kio miestų Japonijoje.

Los Angeles. — Kali 
nijoje tarp darbininkų 
vestas apklausinėjimas 
do, kad 64 procentai 
ištraukti Amerikos mi 
rines jėgas iš Indokinij 
baigti karą šiais metais.

for- 
pra- 

ro- 
nori 
lita-
os ir

Waltham, Mass. — John 
Kennedy prezidentinė .bibli
oteka čia atidaryta su ofi
cialiais Baltųjų rūmų doku
mentais, kurie susidarė tuo 
metu, kai Kennedy buvo 
prezidentu. Tokių doku
mentų susidarė 1,010 dėžių.

trikto piliečių, Trenton, N. 
J. Jis paskelbė suradęs 94 
procentus piliečių, kurie pa
sisakė už ištraukimą visų 
Amerikos militarinių jėgų 
iš Vietnamo dar šiais me
tais.

Panašus^ąpklausinėjimas 
buvo pravestas prieš me
tus laiko. Tuo metu 53 proc. 
pasisakė už pasitraukimą iš 
Vietnamo.

Thompsonas stebisi, kad 
64 proc. šiemet pasisakė 
prieš finansinę paramą 
toms valdžioms, kurios turi 
militarinius dalinius Indo-

do Aniasi čia lankėsi pasi- 
tarimui dėl oro ii’ vandens 
teršimo problemos. Mask
vos majoras Promyslovas 
paaiškino, kad M a s k vos 
upės vanduo mažai užterš
tas, koks jis buvo 1930 m.

Anglijoje nedarbas 
smarkiai didėja

Londonas. — Liepos mė
nesį Anglijoje jau buvo 
829,180 bedarbių. Tai re
kordinis nedarbas. Tik 1940 
metais jis siekė 940,000.

Darbo partija ir darbo 
unijos smarkiai kritikuoja 
konservatyvių valdžią dėl 
nedarbo didėjimo. Mano
ma, kad šių metų pabaigo
je Anglijoje gali būti mili
jonas bedarbių.

Washingtonas. — Kad ne
erzintų Kinijos, prez. Nixo- 
nas įsakė sulaikyti ameri
kiečių žvalgybos lėktuvų 
skraidymą ant Kinijos te
ritorijos.

Auckland. — Tūstančiai 
Naujosios Zelandijos žmo
nių surengė prieškarines 
demonstracijas keliuose 
miestuose. Jie reikalavo, 
kad valdžia neremtų karo 
Indokinijoje.

$11,000 už Vietkongą
Saigonas. —- J u n g t i nes 

Valstijos ir Pietų Vietna
mo valdžia nusprendė su
mokėti $11,000 tam artiems, 
kas nurodys ir padės suim
ti Pietų Vietnamo revoliu
cinės valdžios ministrą ar 
kitokį pareigūną.

Amerikos jėgoms trau
kiantis prisibijoma, kad par
tizanai slaptai neįlystų j 
Pietų Vietnamo militarin- 
nes jėgas. Nusitarta visais 
galimais būdais saugotis 
partizanų, net mokant už jų 
galvą $11,000.

JAV lakūnų protestas 
prieš karą

Londonas.—Daugiau kaip 
50 Amerikos oro jėgų lakū
nų pasiuntė protestą Ame
rikos ambasadai prieš ka
rą Indokinijoje.

Kartu jie pridavė ambasa
dai peticiją, kurioje reika
lauja teisių protestuoti 
prieš karą, net dalyvauti 
protesto demonstracijose.

Jie dalyvavo Royal Court 
teatre, kur aktorė Red
grave paskyrė $2,880 kovai 
prieš karą. Kai ji norėjo 
įvažiuoti į Jungtines Vals
tijas, už tai negavo vizos.

Maskva.— Tarybų Moterų 
komitetas kviečia amerikie
čius ir viso pasaulio žmo
nes kovoti už išlaisvinimą 
Angela Dakūs.

Kaina laiškams į 
Lietuvą pakeista

Iki šiol laišką siųsti į Lie
tuvą oro paštu kainuodavo 
25c už pusę uncijos (half
ounce). Dabar bus tiktai 
21c. Tai gera žinia.

Washingtonas. — Teismas 
išteisino 8 kovotojus prieš 
karą, areštuotus čia gegu
žės 5 d. Tuo m ('tu buvo 
areštuota daugiau kaip 13,- 
000 demonstrantų.

Washingtonas. — Kom
partija ir Jaunųjų Darbi
ninkų Išsilaisvinimo Lyga 
suruošė protesto demons
traciją šeštadienį prie Bal
tųjų rūmų prieš Nixono ad
ministracijos užgiriamą Su
dano valdžios terorą.

Kuwaito ir daugelio kitų 
arabų valstybių darbo uni
jos, socialistų ir kitos orga
nizacijos pasmerkė Sudano 
valdžios terorą.

Nese-Berkeley, Calif.
niai išrinktas negras majo
ras Weidner paskelbė liepos 
31 d. Angela Davis diena.
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“Laukan iš visos Azijos!”
Iš Kinijos sostinės rašo James Reston apie “šaltus 

vėjus” ryšium su mūsų prezidento Nixono ruošiama ke
lione į Pekiną. Jie “papūtę” šiomis dienomis, viename 
parengime, kuriame buvo paminėta Kinijos ginkluotų jė
gų gimimo diena. Jame dalyvavęs Kinijos premjeras 
Chou En-lai, Mao Tse Tungo žmona ir daugelis kitų 
aukštų žmonių.

Labai karštai kalbėjęs Kinijos armijos generalinio 
štabo pirmininkas Huang Yung-sheng. Kalbėjęs kaip 
tik su Amerika santykių klausimu. Spėjama, kad jis iš
reiškė visos Kinijos vadovybės nūdienį nusistatymą.

Huang Yung-sheng prisiekęs, kad Formoza bus iš
laisvinta ir prijungta prie Kinijos. Jis pasakęs, kad Jung
tinės Valstijos turi tuoj savo militarines jėgas iškraus
tyti iš Formozos ir iš apie ją esančių vandenų.

Jeigu tiktai tuo generalinio štabo viršininkas ir bū
tų apsiribojęs. Bet Huang Yung-sheng iškėlęs šūkį, 
James Restono ir kitų, matyt, nuostabai, kad Amerika 
turi savo ginkluotas jėgas iškraustyti iš visos Azijos. 
Paminėjęs Japoniją, Philipinus, Pietų Korėją ir Thai- 
landą. Kaip žinia, visuose tuose kraštuose Amerika turi 
įsisteigus milžiniškas karines bazes, kuriose pastoviai 
laiko desėtkus tūkstančių kareivių. Taip pat jose yra 
atominių ginklų sandeliai. Visos tos bazes yra Kinijos 
pašonė,]e. Ar gali būti geri, nuoširdūs, draugiški santy
kiai tarp Kinijos ir Amerikos, kol pastaroji tokiomis 
bazėmis laiko apsupusi Kiniją?

Dabar klausiama: kaip šis Huang Yung-sheng pa
reiškimas atsilieps į prezidento Nixono kelionę į Pekiną?

Tuo tarpu jau turime šios šalies valdžios nusistatyme 
linkui Kinijos vieną didelį pakeitimą. Valstybės sekreto
rius Rogers paskelbė, kad mūsų delegacijos Jungtinėse 
Tautose nebesipriešins Kinijos priėmimui. Bet, girdi, ji 
“visomis keturiomis” priešinsis Chiang Kai-sheko klikos 
išmetimui iš Jungtinių Tautų.

Suplanuotas baisus pavojus...
SENATORIAI iš Hawaii ir Alaskos valstijų griež

čiausiai protestuoja. Turėtų protestuoti ir kiekvienas 
blaivaus proto amerikietis. Nixono administracija ir 
militaristai turi suplanavę baisiausią pavojų. Jie yra 
pasiruošę vėl pradėti branduolinius sprogdinimus po že
me. Būsianti išsprogdinta penkių milijonų TNT (dina
mito) tonų pajėgumo bomba. Tai 250 didesnė ir pajė
gesnė bomba, negu ta, kuri per antrąjį karą buvo nu
mesta ant Japonijos miesto Hiroshima.

Kam tokia bomba reikalinga? Nejaugi mūsų val
dovai galvoja apie jos numetimą ant kurios nors “mums 
priešingos” šalies?

Minėtų valstijų senatoriai protestuoja dar ir kitais 
labai rimtais sumetimais. Jie nurodo, kad bandymas bus 
daromas po žeme ant Amchitka salos, kuri guli kaip tik 
toje vietoje, kur įvyksta dažnus žemės drebėjimai. La
bai galimas daiktas, kad toks sprogimas po žeme sukeltų 
tokį žemės drebėjimą, kokio žmonija dar nebuvo ma
čiusi. Taip pat, jie sako, yra pavojus, kad sprogimas 
iš po žemės išmestų į orą tokią radiaciją, nuo kurios ga
lėtų žūti nesuskaitomas žmonių skaičius šios salos arti- 
miausiose srityse. Daugiausia nukentėtų Hawaii ir 
Alaska.

Spauda sako, kad šio plano vykdymas priklausys 
nuo prezidento Nixono. Laukiama jo įsakymo sprog
dinimą pravesti. Bet jis gali ir sulaikyti šio plano vyk
dymą. Kaip jis pasielgs?

J Ū ROJĘ
Toli toli paliko gimtas uostas
Ir mūsų žmonos, šypsančios pro ašaras,
O mes kasnakt sapnuojame tėvynę 
Ir lankomės namuos kiekvieną vakarą.

Atgal, atgal — 
Mintim, mintim. 
Pirmyn, pirmyn — 

Vilnim, vilnim.

Ir taip kasdien — vis tols tam nuo tėvynės.
Ir taip kasnakt — svečiuojamės jos žemėje. 
Gal būt, todėl ir dainos mūsų — liūdnos, 
Kad mes dvilypiai esame gyvenime.

Pirmyn, pirmyn —
Vilnim, vilnim.
Atgal, atgal — 
Mintim, mintim.

Aug. Tamaliūnas

Kas ką rašo ir sako Komentarai ir pastabos
Ir mes norime šios gar

bingos sukakties proga kar
štai pasveikinti savaitraš- 

ir skaityto“The čio kolektyvą

Eilinis kliedesys
Ne kartą (ir ne du) reak

cinėje lietuvių spaudoje bu
vo verkšlenama dėl apgai-

nimų, įpratimo arba politi
nio naivumo remia laikraš
tį” (“Liaudies balsą” — J.
L.). *

IR PREZIDENTAS 
KENNEDY 
APGAUDINĖJO!

Liepos 30 dieną 
N. Y. Times” atspausdino
Queenisboro Comm u n i ty 
College istorijos profeso
riaus pavaduotojo Herbert 
S. Parmet laišką, kuriame 
jis kai ką primena iš pra
eities ryšium su Vietnamo 
karu. Jis kreipia mūsų dė
mesį į prezidento John 
Kennedy tuo reikalu nusi
statymą.

Mr. Parmet cituoja sena
toriaus John Kennedy kal
bą, pasakytą Senate 1954 
m. balandžio 6 dieną kaip 
tik Vietnamo klausimu. Se
natorius griežtai pasmerkė 
tuos, kurie agitavo už Am
erikos įsivėlimą į Indokini- 
jos džiungles. Jis pasmer
kė Prancūzijos kolonializmą. 
“Brukti pinigus, ginklus ir 
vyrus į Indokinijos džiung
les,” šaukė Kennedy, “be 
mažiausios perspektyvos 
laimėti, būtų pavojingos ir 
savinaikinančios pastan
gos”, Ir vėl: “Aš tikiu, 
kad joks militarinės pa
galbos kiekis Indokinijoje 
nenugalės priešo, kuris 
randasi visur ir tuo pat 
kartu niekur, ‘priešą žmo
nių’, kuris turi tų žmonių 
simpatijas ir paramą”.

Bet tapęs prezidentu, sa
ko Parmet, John Kennedy 
pamiršo arba ignoravo tą 
savo persergėjimą ir pra
dėjo siųsti ir dolerius, ir 
ginklus, ir vyrus į Indoki
nijos džiunglės. Vadinasi, 
kaip Johnsonas, taip Ken
nedy apgavo Amerikos 
žmones...

jus.
Mes turime tiktai vieną 

didelį didelį nusiskundimą, 
būtent, kad savaitraščio 
šriftas per smulkus ir kad 
dažnai pasitaiko taip pras
tai atspausdintų straipsnių, 
jog viena kančia juos per
skaityti. Argi to negulima 
išvengti? Kur tie techni
kai?

SMARKIAI KRITIKUOJA 
UNIJŲ BIUROKRATUS

Pasirodo, kad liepos 12- 
13 dienomis Washingtone 
buvo atlaikyta AFL-CIO 
vadų sušaukta konferencija 
pasitarimui dėl nedarbo ir 
darbų. Buvę suvažiavę 600 
“atstovų”.

“Daily World” kolumnis- 
tas George Morris tame 
laikraštyje liepos 27 dieną 
labai aštriai kritikuoja uni
jų vadus. Jis nurodo, kad 
į konferenciją nebuvo kvie
čiami eilinių unijistų atsto
vai. Į konferenciją susirin
ko tiktai distriktų ir lokalų 
gerai apmokami viršininkai 
-biurokratai. Ir rezultatas 
toks, kad konferencija vi
siškai nieko nenutarė dėl 
kovos prieš nedarbą ir už 
darbus. Pasitenkinta išklau
symu ilgų dviejų prakalbų, 
kurias konferencijai pasakė 
Federacijos prezidentas Ge
orge Meany.

Tiesa, sako George Mor
ris, brolis Meany labai ge
rai ir aiškiai nupiešė šian
dienę ekonominę padėtį mū
sų Amerikoje. Ji yra labai 
labai blogoje padėtyje, še
ši milijonai bedarbių, šim
tai tūkstančių jau išbaigė 
savo nedarbo apdraudos če
kius. Juos pasitinka alkis. 
Reikalų pagerėjimui per
spektyvų nėra.

Bet argi tam. sužino
ti reikėjo dviejų dienų kon
ferencijos?

lėtino likimo, kuris laukiai Taigi “N. L.” nelaimei (ir 
paties laikraščio pripažini
mu) pačioje Kanadoje gau
su Lietuvą mylinčių blaiviai 
galvojančių lietuvių.

Nauji metai—seni lapai
Lietuviškasis švietimas... 

Vos pamačius šias eilutes 
išeiviškoje spaudoje — jau 
žinai, kas bus toliau para
šyta: vis mažėjantis vaikų 
skaičius šeštadieninėse, vis 
didėjantis tėvų ir visuome
nės abejingumas.

žodžiu, įprasta istorija: 
“veiksnių” visuomenė aki
vaizdžiu parodo savo abe
jingumą lietuvybei, tai pa
čiai, dėl kurios klykte kly- 
kiama laikraščių puslapiuo
se, kurios išlaikymu — Lie
tuvoje (!) — taip “rūpina
masi.” Matyt, neveltui 
“Draugas” yra priverstas 
dūsauti:

“Deja, nejaučiama, kad 
organizuotoji visuomenė 
būtų bent kiek didesnį rū
pestį parodžiusi kad ir to
kiems lituanistiniams kur- 

. sams Fordhamo universite
te.”

DŽIUGI, GARBINGA 
SUKAKTIS

Tarybų Lietuvos “Litera
tūra ir menas” (liepos 24 
d.) priminė, kad savaitraš
čiui jau sukako 25 metai. 
Jis buvo pradėtas leisti 19- 
46 metais liepos mėnesį.

Redakcija, tarp kitko, sa
ko:

Džiugina išaugęs skaityto
jų domėjimasis mūsų literatū
ros ir meno problemomis. Tai 
skatina redakciją jautriau įsi
klausyti skaitytojų nuomonės 
ir pageidavimų, ieškoti vi
soms skaitytojų kategorijoms 
prieinamiausių formų toms 
problemoms aptarti. Supran- Pirmiausia dirbtinė 
tama, savaitraštis atiiks savo buvo išbandyta, pridedant 

jos į dešrų gaminius. Da
bar ji bus išleidžiama me- 
folinėse dėžutėse. Dirbtinė 
mėsa bus dvigubai pigesnė 
už natūraliąją.

ĮVAIRUMAI
Japonijoje iš sojos pupe-

privačių lietuviškų bibliote
kų JAV, Kanadoje ir kt.

Tad atrodytų, kad spau
dos paskirų asmenų ragini
mas rinkti vertingesnes 
emigracijoje išleistas lietu
viškas knygas ir siųsti jas 
Tarybų Lietuvos bibliote
koms, mokslo įstaigoms — 
natūralus ir savaime su-’ 
prantamas.

Taip ir yra. Tik, aišku, 
ne Čikagos “Naujienoms”: 
į šį gražų kvietimą laikraš
tis atsakė nervingu keiks
mų (senų ir nuvalkiotų) 
sriautu net per kelis nume
rius. Tur būt, nereikia nė 
minėti, kad čia kyšo įprasti 
“argumentai”: g komunistai, 
esą, rinkdami knygas nori 
pakenkti patiems lietuviams, 
tų knygų niekas negausiąs 
ir t. t. ir pan.

Laimei, prie “Naujienų” 
kliedesio visi taip įpratę, 
kad jis jau seniai nieko ne- 
beapgauna.

Klaustukai
Kanados “Nepriklausoma 

Lietuva” kiekviename nu
meryje negaili vietos “Al. 
Gimanto skilčiai.” Nežinia, 
kiek ta “skiltis” atitinka 
laikraščio redaktorių nuo
monę, tačiau labai dažnai 
linksmina skaitytojus —au
to r i a u s mėginimais būti 
originaliu.

Štai viena “skiltis” (“Dar 
viena rezoliucija ir kas to
liau?”) yra ištisinis klaus
tukų rinkinys. Be įprastų 
nusišnekėjimų apie Vakarų 
įtakos baimę Sovietuose, 
Al. Gimantas pasipiktinęs 
ir... “veiksniais”: girdi, 
pasirodęs dar vienas erzelį 
keliąs popieriukas — “ALT 
pareiškimas,” bet tai nieko 
gero neduos. Kaip ir visi 
kiti anksčiau sukurti popie
riukai.

Bene riebiausias klastu- 
kas straipsnelio pabaigoje.

“Nuostabą tekelia veiks
nių nepasitikėjimas mumis, 
tai yra, tais, kurie gerai pa
žįstame sovietinius kėslus 
ir jų naudojamą taktiką.

Juozas Lukys

lių pradėta gaminti dirbti- Nejaugi mes likome nesusi- 

baltymų, negu natūralioje čiais, pasimetusiais ir 
mėsoje, be to, nėra riebalų, 

mėsa

nė mėsa. Joje yra daugiau

paskirtį tik tuo atveju, jei jis, 
keldamas spausdinamos lite
ratūrinės ir meninės kritikos 

J

idėjinį bei profesinį lygį, tą
ja kritika plės skaitytojų ma
sių idėjinius, kultūrinius, es
tetinius interesus.

Vystosi ip klesti mūsų tary
binės respublikos kultūrinis 
gyvenimas. Jeigu prieš 25-ke- 
rius metus jo aktualijom nu
šviesti pakako keturių laik
raščio puslapių, tai šiandien 
ir šešiolikos per maža. Var
tant nuo laiko pageltusius 
“Literatūros ir meno” komp
lektų puslapius, iškyla ne tik 
savaitraščio, bet ir ’visos lie
tuvių socialistinės kultūros 
brendimo istorija. Istorija, ku
riai būdingas nepaliaujamas 
augifnas bei turtėjimas. Ir 
pats savaitraštis toje mūsų 
kultūros istorijoje jau užima 
reikšmingą vietą. Juk tai pir
mas tokios paskirties laikraš
tis, kuris be pertraukos, nuo
lat didėdamas ir tobulėdamas, 
štai gyvuoja jau 25-eri metai. 
Vykdydamas šiandien kelia
mus uždavinius, Jis visais sa
vo 1288-iais iki šiol išėjusiais 
numeriais jau ' tapo gan išsa
miu lietuvių tarybinės kultū
ros metraščiu, jos istorijos 
pažinimo šaltiniu.

Tai atsitiko Uzbekistane. 
Po sena raudonąja guoba 
geologai pasistatė palapinę. 
Medžio viršūnėje gandras 
susikrovė lizdą. Audra jį 
staiga nuplėšė. Jaunikliai 
sėmingai nuplaniravo že
mėn. Kitą rytą geologai ke
tina paukščiams padaryti 
kitą lizdą. Deja. Vos pra
aušus pakilo baisus triukš
mas, kleketavimas: atskrido 
būrys gandrų ir visi per 
dieną sunešė naują lizdą.

Lenkijos mieste Lodzėje 
yra tekstilės istorijos mu
ziejus, kurio fonduose sau
goma per 4.5 tūkstančio 
eksponatų. Muziejus turi 
gausią dekoratyvinių audi
nių kolekciją, o jo bibliote
koje —- daugiau kaip 6,000 
knygų apie tekstilę (yra
XVI, XVII amžiaus leidi
nių).

pratusiais, nesiorientuojan- 
‘ ne- 

kontrol i u o jm n č i a i s savo 
jausmų ir veiksmų?”

Al. Gimantą galima nura
minti labai paprastai: prie 
lovio—tame tarpe ir “veiks
nių” visada stumdomasi.

Beje, jeigu jau sklaidome 
“Neprikla u s o m ą j ą Lietu
vą,” stabtelkime ties vieno 
laikraščio numerio “Dienos 
Temų.” Rašoma apie vis 
labiau nukarštančių prieš
karinės Lietuvos diplomatų 
likimą Vakaruose. Supran
tama, kad “veiksniai” viso
mis išgalėmis stengiasi pra
tęsti šį seniokiškai-vaikišką 
žaidimą, įžvelgdami jame 
neva tai didelę politinę 
prasmę. Na, o kai pažan
gių Kanados lietuvių laik
raštis “Liaudies balsas” at
skleidė tikslingas šio “diplo
matinio rūpesčio” šaknis, 
“Neprikla u s o m a Lietuva” 
klyktelėjo: girdi, ir pats 
“Liaudies balsas” “įstengia 
savo laikraščiui surinkti 
tūkstantines sumas”!

“N. L.” redaktoriams ne
maloniausia, pasirodo, štai 
kas (cituoju “Dienos te
mas”):

“Vis dėlto yra dar nema
žas senųjų lietuvių imigran
tų būrys, kuris dėl įsitiki-

Vaisių auginimas 
po žeme!

“Kiekvienam vaisiui—sa
vas laikas/’-- sako sena pa
tarlė. Taip ir y r; t, mat že
mės paviršiuje negalime su
kurti pastovaus klimato per 
ištisus metus. O jeigu dar
žus įrengus po žeme? Ten 
klimatas visiškai priklausy
tų nuo žmogaus. Įsivaiz
duokime daugiaaukščius po
žeminius tunelius, didžiules 
sales, įrengtas apleistose 
šachtose ir rūdynuose. Ten 
nebūtų nei sausros, nei po
tvynių; visada pastovi tem
peratūra ir drėgmė. Šaudę 
pakeistų stiprios neoninės, 
liuminescenscinės ir kaitini - 
m o lempos. Klimatą regu
liuotų elektroninės skaičia
vimo mašinos, pagal progra
mą keisdamos apšvietimo 
intensyvumą, šviesos spek
trą. Taip būtų galima gau
ti pilnaverčius derlius.

Perkelti daržus į pože
mius siūlo biologijos moks
lų kandidatas I. Šulginas. 
Šiandien jo projektas atro
do ne toks jau fantastiškas, 
jeigu prisiminsime hidropo
nikos, aeronikos ir šviesos 
kultūrų pasiekimus.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

IŠ LAIŠKŲ
1971 m. liepos 26 d. 

Sveiki, “Laisvės” 
Kolektyvas!

Klausiate, ar gavau Albu
mą. Taip, gavau gegužės 
mėn.

Išėmęs is voko labai nu
džiugau. Gražia antrašte 
ir gražiai suredaguotas. Al
bumo redaktoriui verta pa
garbos už gražų darbą.

Ir kaip malonu varty- 
tyti lapus ir s k a i t y t i 
“Laisvės” bendradarbių ir 
s k a i t y t o j ų vardus. Ir 
malonu matyti senų laisvie- 
čių paveikslus ir vardus. 
Kai kurtuos žinau asmeniš
kai, o kitus tik iš “Laisvės” 
spaudos. Labai malonu!

Na, jau ir perverčiau ke
letą kartų Albumo lapus ir 
perskaičiau jame raštus.

Tikrai įdomi knyga ir 
verta ją turėti kiekvienam 
“Laisvės” skaitytojui.

Linkiu “Laisves” kolekty
vui ilgai 
darbe!

Linkiu Jums neboti sun
kumų dirbti, kad po Jūsų 
būtų kam tęsti toliau, neuž
gestų ši prieš 60 metų įžieb
ta ugnelė “Laisvė.”

Aš “Laisvę” pradėjau gau
ti n ('seniai, s iii metų kovo 
mėnesį. Man ją užrašė ma
no Tetėnas Alekas Gudai
tis. Per‘Jūsų laikraštį šir
dingai noriu jam padėkoti 
už darbininkų laikraštį' 
“Laisvę.”

Perskaičius duodu kaimy
nams paskaityti, nes vi
siems mums Įdomu visos ži
nios iš užjūrio ir su malo
numu skaitome jas. Tad 
sėkmės Jums, mieli Lietu
viai.

Anelė Selvestravičiene
Raseinių rajonas.
Ariogalos Tarybinis ūkis 
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Gulfport,

laikytis spaudos

Matas šteinys 
Fla.

Jonui Grybui
Brangus Jonai,

Aš tik ką sugrįžau iš Lietu
vos. Aplankiau Kupiškį 
kitas vietas. Kaip malonu 
matyti Lietuvą! Ji labai 
garse jus ir praturtėjus.

Gal būsite rugpiūčio 8 die
ną Olympijos parke Laisvės 
piknike, tai pasimatysime.

Draugiškai,
Julia Družas

Geriausius linkėjimus 
siunčiu is Cape Cod. Čio
nai i (’i d žiu atostogas. Į Bo
stoną sugrįšiu rugs. 3 d.

Gaila, kad mes bostonie
čiai šiemet negalėjome su- 
organizuot autobusą važia
vimui į Worcesterio pikni
ką. Važiuosime automobi
liais.

E. Repšienė
ir 

pa- 
pa-

Brangūs Draugai Lietuviai, 
“Laisvės” Redakcija, jos 
kolektyvas, skaitytojai!

Sveikinu visus su “Laisvės” 
60-mečio sukaktimi ir lin
kiu Jums, draugai, geros 
sveikatos ir sėkmės Jūsų 
kilniame darbe. Tokiomis 
sunkiomis sąl y g o m i s Jūs 
dirbate su dideliu pasišven
timu, vieningumu, kūrybine 
ugnele, išleisdami “Laisvę.” 
Šiandien, pažvelgę į tokį il
gą, sunkų ir garbingą nuei
tą kelią, Jūs pagrįstai gali
te didžiuotis.

We are up the Mount
ains! Anthony (dr. Petri
ką) is improving every day. 
But he still cannot drive 
his car on a long distance 
of a 150 miles. My nephew 
drove us up July 24th. We 
will be back August 9th.

Best regards.
Margaret & Anthony P.

N. ir P. Ventams
Sveikiname jus iš tėviš

kės Vilniaus. Parvykome 
laimingai. Žinoma, šiek tiek 
pavargome. Jau ryt vyks
tame pas sesutę.

čia jau ir perdaug drau
gai mumis rūpinasi.

Susitikome su chikagie- 
čiu Jonu Mažeika, niujor
kiečiais Juškais, Naste Buk- 
niene ir 1.1.

Linkėjimai visiems.
Povilas ir Aldona ' 
Aleknai
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, Šį sekmadieni, rugp. 8, Laisvės spaudos piknikas Imi iibmimiib toj mimuimiiiili
Worcester?. Visi ir visos kviečiami.

Jubiliejiniai sveikinimai
Mūsų gerieji prieteliai nepamiršta, kad šie 1971 me

tai yra “Laisvės” Jubiliejiniai metai, ir prisiunčia laik
raščiui paramos. Prašome pasiskaityti:

Gerb. “L” Administracija: Čia rasite money orderį 
sumoje $50. Tai yra auka nuo šakalių žemaičio. Jis 
sako, kad negali dalyvauti mūsų organizacijų piknikuose. 
Jis yra silpnas sveikatoje ir niekur daug išeiti negali. 
Kol sveikas buvo, daug pasidarbavo mūsų veikime. Mes, 
organizacijos nariai, apgailestaujame, kad jis nesveikuo- 
ja. Linkime jam sustiprėti sveikatoje.

Draugškai,
< A. Bemat, Los Angeles, Calif. =

Gerbiamieji: Čia randate $100. Sveikina “Laisvės” 
60 metų Jubiliejų Konstancija Kalvelienė. Taipgi $78 nuo 
John Niaura. Jis aukoja po dolerį jo išgyventų 78 metų. 
Agnes Petrukaitiene New London, Conn., aukojo $3.

Draugiškai,
George Sh ima it is, Brockton, Mass.

" • ” ♦ ** "*■>*" -
N no kitų gauta sekamai:

r LLD 10 kp., per F. Walant, Philadelphia, Pa. $200.
LLD 28 kp., per M. Svinkūnienę,

Waterbury, Conn., $100.
LLD 10 kp., per F. Walant, Philadelphia, Pa., $200.
Helen ir Joseph Dobrow, Jacksonville, Fla., $60.
Lila Semans (Braus) ir šeima, Rochester, N. Y., $50.
Andrius ir Olga Zarubai, Norwood, Mass., $45.
Vera Smalstis, Livonia, Mich,, $25.
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y., $29.
Mr. ir Mrs. B. Lukoševičius, Washington, Pa., $20.
Povilas Beeis, Great Neck, N/Y., $20.
Ona Gricienė, Cambridge, Mass., $20.
E. Karazienė, Port Washington, N. Y., $11.
Anna Cherkauskas (at. Alb. Mikalaus),

Scranton, Pa., $10.
B. Kalvelienė, Brockton, Mass., $10.
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn., $10.
Anna Norkus, Detroit, Mich., $9.
B. Kirstukas, Chicago, Ill., $9.
Pauline Radusky, Wyoming, Pa,, $8.
Pauline Kolendo, Massapequa, N.Y., $6.50.
J. K. Rušinskai, Brooklyn, N. Y., $6.
John Sutkus, Stoughton, Mass., $6.
V. Woolik Šeima, Worcester, Mass., $5.
V. Zabul, Detroit, Mich., $5.

u M. Klimas, E. Brunswick, N. J., $5.
O. Zeidat, Brooklyn, N. Y., $5.
M. 1.. Jakštas, Brooklyn, N. Y., $5...
M. L. Jakštas, Brooklyn, N. Y., $5.
Jonas Kundrotas, Vancouver, Canada, $5.
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y., $5.
A. Bell, Brooklyn, N. Y., $5.
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y., $5.
Albina Vaznienė, Richmond Hill, N. Y., $5.
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa., $4.50. ;
Uršulė Bagdonienė, Flushing, N. Y., $4.40.
B. Tuškevičius, Scranton, Pa., $3.40.
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y., $3.
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y., $3.
E. Katinas, Easton, Pa., $2.
M. P. Karpavičiai, Nashua, N. H., $1.70.
Po $1: A. Večkys, Haverhill, Mass.; Alex Peters, 

So. Lockwood, Mich.; S. Povilaitis, Baltimore, Md.; P. 
Poškus, Elizabeth, N. J.; Anna Kuniskas, Scranton, Pa.; 
A. Gavėnas, Huntington Sta., N. Y.; N. Yudikaitienė,

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės cho

ras laimingas tiek metų iš
dainavęs. Šiuo laiku kiek 
blogiau su vyrais. Na, bet 
su moterimis gali didžiuo
tis — jos vertos pagyrimo. 
Turime čia gimusių, kurios 
puikiai kalba lietuviškai. 
Danutės Žilinskas ir Helen 
Carlson puikūs alto balsai.

Džiugu priminti, kad pir
miau daug metų išdainavu
si Josephine Plitinskaitė, 
kuri buvo keletą metų pa
sitraukusi iš choro, dabar 
vėl dainuoja.

Mokytoja Wilma Hollis 
mažai kalba lietuviškai, bet 
gražiai dainuoja, turi gerą 
dikciją. Daug kas ją vadi
na prancūzaite, o ji Ameri
koje gimusi ir augusi j ne
bendrauja su prancūzų kil
mės žmonėmis. Aš ją skai
tau daugiau lietuve.

Laura Hollero, choro pia
nistė, mėgsta muziką Lie
tuvos kompozitorių. Jai 
taipgi patinka rusų kompo
zitoriai. Jos duktė Karin 
ateinantį mėnesį važiuoja su 
grupe į festivalį į Dubliną, 
kaip balerina. Linkime 
jai, ir motinėlei Laurai, ku
ri su ja važiuoja, laimingos 
kelionės.

Liepos 16 d. išlydėjome 
apie 10 turistų iš Conn, 
į Lietuvą. Jų tarpe bu
vo Ona Brazauskas, Ona 
Žemgulis, Catherine Degu
tis, Ulozai, Vaitonienė ir 
dar kelios.

Malonu pranešti apie Lu
cy Žemaitis, kuri ilgai sir
go, kelis kartus buvo ligo
ninėje, o dabar jau jaučiasi 
geriau.

Anastazija ir Juozas Sau- 
rusaičiai, “Laisvės” skaity
tojai nuo pat pirmo nume
rio, taipgi po daktaro prie
žiūra.

Juozas Krauzaitis skun
džiasi nesveikata, taipgi. 
Jam labai nuobodu vienam. 
Jo žmona mirė prieš dve
jus metus, o sūnus tik prieš 
kelis mėnesius. Sūnui teko 
išgulėti daugiau kaip 20 
mėnesių. Jis buvo automo
bilio avarijoje, kur jam su
žalojo nugarkaulį, o vėliau 
reikėjo abi kojas nuplauti.

Aplankėme Šilkus. Nors 
skundžiasi ligomis, bet gra
žiai atrodo abu.

Už gražius darbus 
gražūs prisiminimai
Šie metai pašvęsti atžymė- 

jimui 60 metų “Laisvės” gy
vavimo. Vardas “Laisvė” 
gražus ir teisingas mūsų 
laikraščiui.

Didžiuma mūsų skaityto
jų, bendradarbių, suvažia
vo į šią šalį prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Būdami 
jaunučiai, pilni energijos, 
dirbo naudingą darbą. Jie 
tvėrė draugijas, chorus, vei
kė kultūroje, politikoje ir 
meno srityje. Na, dabar 
kaip tik ir ir gražu pažiū
rėti, pasiskaityti “Laisvės” 
Albume apie jų nuveiktus 
darbus.

Kiek daug prisiminimų... 
Matai prieš save visą pra
eities veiklą— organizaci
jų tvėrimą, konferencijų 
šaukimą, koncertų ruošimą 
ir 1.1. Nesunku, rodosi, bu
vo veikti, nors per dieną 
reikėjo dirbti, o tik vaka
rais ir savaitgaliais veiki
me dalyvavome.

Prisidėjome ir mes su vy
ru, Juozu Slieku, prie šių 
darbų. Gaila, kad Juozą jau 
5 metus kankina žiauri liga. 
Bet ir sirgdamas, Juozas 
vis dar lanko Lietuvių Li
teratūros Draugijos Mia- 
mio kuopos susirinkimus.

Nuoširdžiausiai linkiu 
“Laisvės” redakcij ai; visam 
kolektyvui ir visiems skai
tytojams sveikatos ir ilgų 
darbingų metų.

E. K. Sliekienė

Johnson City, N. Y. Kiti Laisves choro daini-
Tai didelis ačiū viršminėtoms organizacijoms ir pa- ninkai, kurių negalime ne-

vieniams už jų gražią paramą laikraščiui. Laukiame ir 
nuo kitų, kurie dar neprisidėjo su dovanomis. Dar yra 
laiko ruošti “Barbecues”—-“Cook-Outs,” sukviesti savo 

r draugus ir tuo paremti “Laisvę.”
Administracija

Liaudies Balsas
Pažangus Kanados lietuvių savaitraštis, einąs nuo 

1932 metų. Laike 1938-1939 metų ėjęs du syk į savai
tę.

Liaudies Balsas yra skaitomas ne itk Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Pietų Ameri
koje, Škotijoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liaudies Balso prenumerata Kanadoje ir J.A.V.. $5 
į metus, o visur kitur $7.00.

LIAUDIES BALSAS
160 Claremont St., Toronto 140, Ont., Canada

SAN FRANCISCO, CALIF.

Mirus
Adomui Ciieesli-Kiiišiui

paminėti, tai Rose ir Joe 
Chernauskai. Rose beveik 
kompozitorė, ji supranta 
muziką gerai, skambina 
pianiną.

Kai išlydėjome turistus, 
buvome sustoję pas Julytę 
ir Jonuką Lazauskus. Dė
kojame jiems už tokį gra
žų priėmimą.

Teko būti pas A. Dupshą, 
kur gražiai praleidome die
ną. Dėkinga jo sesutei ir 
namo šeimininkei, kur gy
vena Al. Labai įdomiai pra
leidome dieną, prisiminda
mi Lietuvą.. Ypatingai bu
vo smagu klausytis Al Du- 
pshos prisiminimų iš praei
tų metų Dainų Šventės Lie
tuvoje. Gaila, kad Worces- 
terio choras, kuriam diri
gavo Al Dupsha, iširo.

Iki pasimatymo,
Choristė E. B.

Pittsburgh, Pa.
Liepos 18 d. mirė. Jonas 

Pabarčius, 75 metų amžiaus. 
Buvo senas Pittsburgho gy
ventojas ir gerai žinomas 
Pittsburgho lietuviams 
kaip vietinių draugijų vei
kėjas ir rėmėjas.

J. Pabarčius gimė Škoti
joje, į šią šalį su tėvais at
važiavo 1913 m., gyveno 
Pittsburgh ir Chicago j e, 
Pabarčiaus tėvas yra palai
dotas Chicagos Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Pabarčius buvo pirmojo 
ir antrojo pasaulinio karo 
veteranas; antram pasauli
niam karui prasidėjus, dir
bo JAV prekybiniame laivy
ne su leitenanto laipsniu.

Per paskutinius 20 metų 
dirbo miesto darbą kaip 
“stationary engineer.”

Liko žmona Emilija Ma- 
žuknaitė, sūnus Jonas ir jo 
šeima, gyvenantys San Die
go, Calif. Taipgi paliko daug 
giminių Lietuvoje ir šioje 
šalyje.

Pabarčiaus pusseserė mo
kytoja Bražauskienė 1969 
metais buvo atvažiavusi ap
lankyti giminių Chicago j e

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 Kp. veiklos
Rugpiūčio pirmą dieną į- 

vyko 10-tos kuopos susirin
kimas. Narių dalyvavo vi
dutiniai. Dauguma mūsų 
tai veikliosios sesės.

Po perskaitymo protoko
lo, buvo skaityti padėkos 
laiškai už aukas iluo “Liau
dies Balso” ir “Vilnies.” 
Laiškai priimti. ’

Parengimų komisija pa
teikė pranešimą iš buvusio 
parengimo liepos ..25 d. Iš
ryškėjo, kad iš W neskait
lingo parengimo kuopai li
ko gražaus pelno. Praneši
mas priimtas. Iškilo klau
simas, kuriam laikraščiui 
aukoti. Po diskusijų nutar
ta aukoti $50 “Vilniai,” nes 
už mėnesio laiko įvyks di
dysis banketas “Laisvei”. 
Kuopiečiams gerai žinoma 
visų mūsų pažangių laikraš
čių sunki padėtis, kurie be 
liaudies nuoširdžios para
mos nebegalėtų išsilaikyti. 
Pav., vilniečiai per daugelį 
metų šiaip taip sudurdavo 
galą su galu, o nūnai ir jie 
bėdavoja trūkumais. Nori 
sukelti $15,000 fondą dien
raščio išleidimui.

Buvo vėl plačiai pasitar
ta apie busimąjį Labor Day 
banketą. Išrinktos prity
rusios maisto gamintojos: 
ilgametė virėja H. Turei- 
kienė ir jos draugė Černau- 
skienė. Banketas įvyks Al. 
Merkio sode, 6024 Wayne 
Ave. Jeigu oras ir nebūtų 
geras, tai yra didelė salė. 
Tikimasi, kad ūkininkai 
Ramanauskai atvež keliis 
gorčius rūginto pieno. O 
vietinės gaspadines turės 
gana šutytų bulvių. Tai ti
kras lietuviškas maistas.

x Todėl ir kviečiami svete
liai iš arti ir toli. Neapleis
kime šio banketo, kurie dar 
šiek tiek krutame. Tikima
si, kad ir newyorkieciai šia
me bankete skaitlingai da
lyvaus.

“L.” Reporteris

Lawrence-Haverhill
“Laisvės” Jupbiliejinis pik

nikas įvyks šį sekmadienį, 
rugpiūčio 8 d, Olymp i j o s 
parke, Shrewsbury,. Mass. Į 
pikniką važiuosime autobu
su. Busas išeis 11:30 liš ry
tą. Ateikite prie Gedimino 
įdubo, kur busas lauks. Ne
pavėluokite. J. P.

ir kitur.
L a i do t u v ė s e dalyvavo 

daug žmonių. Palaidotas 
N. K. kapinėse.

Ilsėkis, Jonai, ramiai, po 
daug pergyventų metų!

' M..

SAN FRANCISCO, CALIF.

Mirus

Adomui Cneesh-Knišiui
Reiškiame užuojautą jo artimiesiems, giminėms 

ir draugams.

Reiškiu gilią užuojautą jo artimiesiems.
A. Davis, 

Sunnyvale, Calif.

Maža vieno troškimo būti 
naudingu žmogumi. Reikia 
mokėti tai daryti.

N. Krupskaja

J. M. Ginaičiai
M. R. Mijat
P. M. Williams
V. Sutkienė

J. Rose
A. K. Mugianiai
J. K. Karosai
V. U. Burdai

“A Div« of GENESCO The Apparel Co.”
• Permanent Plant Work—Days 7:30 to 4 

With l.arqe Men's Clothing Manufacturer—Many As a Result of 
Our RAPID GROWTH—Which Otters . . .

• HIGH Piece RATES — Excellent EARNINGS
• OUTSTANDING BENEFITS, ind. 3 Weeks Paid VACATION
• Paid HOSPITALIZATION — Holidays — Life insurance *
• Retirement Piogram — CREDIT ASSOC. — Stock Plans
• CONVENIENT — >'2 Block from bus — off street parking
• AIR CONDITIONED — Piped Music — 31 Yrs. in same location

SEWING MACHINE 
OPERATORS

To Apply Coll 433-7531 Ext. 316'
For Immediate Appointment > 

or FILL IN THE COUPON BELOW & MAIL IT TODAY 
(Along With Your Qualifications & Salary Requirements)

I BSK MM MH ■■■ ■■■ ■■■ BMI Mi

| PHOENIX CLOTHES |
■ MRS. S.-J.-EC1C, Employment Director ■
| RACE AND COURT STS., ALLENTOWN, PA. 18101 |

■ Yes, I would like an appointment regarding the
Position listed above (specify position of Interest) ■

E Please circle (Yes) I have experience or (No) experience E

E Address .............. ....................... . ............. ........ . |

Phono No, ......... ....... . .................... . ...........................

Rob ran bm mb bbb bm bbb bbb

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

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

(60-61)

ROOFING AND SHEETMETAL 
MECHANIC, working foreman 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.

(58-65)

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

Call 201-561-6260
Personnel Office

(54-61)

HEAD SUPERVISOR
Must be experienced in Building 

Service operations. Supervise Jani- j 
toriai and elevator personnel in 
downtown Newark, N. J. 7 days. 
Mu^st have references. Excellent pay. 
914-968-1000. Ask for Bob. (60-62)

BAKER
Experienced, Retail Shop, Night 

work. To work our White bread, 
buns, rolls and Danish pastry. 
SUNRISE BAKERY, 808 First Ave.,

Elizabeth, N. J. — 201-352-5439 
; (60-61)

ELECTRICIANS

High Pay Scale 
Journeyman only 
Tel. 212-297-2040 

s (60-61)

FLORIST DESIGNER
Experienced. - Kenil worth Green 

houses and Flower Shop.
22 Cross St., Kenilworth, N. J.

201-276-0263
(60-61)

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 Convelesccnt Center, 1515 Lam- 
bertsmill Rd., Westfield, N. J. An 
equal opportunity employment.

(56-61)

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 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)

Washingtonas. — Republi- 
konu senatorių vadas Scott 
užgyrė senatorių siūlymą 
apriboti prezidento galią 
karo klausimu.

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — Baltųjų rasistų po
licija areštavo liberalinio 
laikraščio “The Rand Dai
ly Mail” redaktorių Benja
min Pogrund, rasinės dis
kriminacijos priešą.

INJECTION MOLDING SUPER
VISOR. Working supervisor, per
manent, 4 to 12 shift. 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, 
di’ive through barn, 11 rm hse, bulk 
tank, 1g line machinery, good money 
for $225,000. For details, callGoIda
M. Silliman, 401 Main St., Oneonta,
N. Y. (507-432-0820. (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. 88th St. 212-348-5000.

(58-62)

Ąžuolas, augantis Vinicos 
srities Chmelnickio girinin
kijos Berezinos giraitėje, 
vainiką išskleidė 600 kvad
ratinių metrų aplink. Miško 
patriarchui daugiau kaip 
300 metų. Žmonės jį vadina 
Karmeliuko ąžuolu. Pagal 
legendą valstiečių sukillimo 
vadas Ustinas Karmeliukas 
dažnai su bendraminčiais 
po juo apsistodavo.
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Garsioji Lietuvos Kuršių nerija
ČESLOVAS KUDABA

Lietuva maža, bet gamtos 
įvairumu ji turtinga: keli 
milijonai kuplių kalvučių ir 
dubių tarpukalvių, tūkstan
čiai įvairaus dydžio ežerų, 
yra derlingų priemolio ly
gumų ir vėjo žarstomų smė
lynų. .. O Nemunas, nedide
lis langas į Baltiją. 0 toje 
Palangoje lyg gėlių darželis 
Kuršių nerija. Nerija reto 
grožio ir vertės gamtos tva
rinys, kuria mes galime di
džiuotis lygiai taip kaip 
egiptiečiai savo senove, ita
lai Vezuvijumi, lenkai Ve
lička, Sibiras Baikalu...

Kuršių nerijos geografinė 
metrika labai nedidelė. Tai 
pietuose nuo Sambijos pu
siasalio atsišakojanti ir di
delio puslankio į šiaurę siau
ru pylimu nusidriekianti 
sausumos juosta. Tas 
sausumos pylimas atitveria 
nemažą Baltijos jūros kam
pą, Kuršių marias. Nerijos 
ilgis 98 kilometrai, vidutinis 
plotis apie 2 kilometrus, pla
čiausioje vietoje — 4 kilo
metrai, siauriausia gi vieta 
yra kiek į šiaurę nuo Šarku
vos turinti vos 400 metrų. 
Ir dar iš metrikos—tas vėjo, 
bangų ir smėlio pasaulis yra 
labai jaunas.

Kaip ji 'atsirado?
Jaunas! Iki apledėjimo 

šičia tokios nerijos nebuvo. 
Tirpo ledynai, o nerijos vis 
dar nebuvo. Tiesa, jos vie
toje kur-ne-kur iš vandenų 
kyšojo moreninės kalvos. 
Dar prieš 4-5 tūkstančius 
metu nebuvo dabartinio 
vaizdo. Tada bangoms ar
dant Sambijos pusiasalio 
krantus, priekrantės srovės 
išilgai į šiaurę vilko didelį 
kiekį ardmenų, ir palei mo
renines salas ant seklumų 
kaupėsi smėlis...

Iš pradžių čiabuviai tik 
kraupiai stebėjo bangų ir 
vėjo darbą. Ilgokai nerija 
buvo beveik plika, ištisai 
smilko ir smilko...

Miškų gadynė
Apie 2-3 tūkstančius metų 

iki mūsų eros pradžios ne
rija nurimo, ji patamsėjo 
m i o miškų. Bet tas miškų 
laikmetis nebuvo vientisas. 
Sprendžiant iš palaidotų po 
smėliu dirvožemių, krašto
vaizdyje būta sutrikimų, 
dažniausia gaisrų, ką pa
virtina ir anglių liekanos. 
Kuršių nerijoje aptikta vie
tų, kur galima matyti net 
tris palaidotų dirvožemių 
horizontus.

Archeologiniai mezolitui 
priskiriamieji radiniai ro
do, kad baltų pirmtakų šio
se apylinkėse lankytasi dar 
prieš 10,000 metų, o vėliau 
ir sėsliai apsigyventa. Vė
lesniuose, neolitui priskiria
muose radiniuose, kuriuos 
čia sudaro keramikos dirbi
nių liekanos, akmens kirvu
kai ir kitokie dirbiniai, ma
tome jau ir gintaro papuo
šalų: kaklo karolių vėrinių, 
amuletinių žmogaus figūrė
lių ir kt.
Nerijos gyventojai senovėje

Nuo seno žmonės Kuršių 
nerijoje gyveno vakarinėje 
kopų pašlaitėje, veidu į Bal
tiją. O dabar kitaip, gyven
vietės kitapus kopų, Kuršių 
pamaryje. Tos didelės per
mainos susijusios su reikš
mingais geolo g i n i a i s įvy
kiais, kurių stichiškumo su
kėlėjas, deja, pats žmogus.

Nerijos žmogui miškai bu
vo šventi. Jis jų nenaikino, 
nekirto plynai, dažniau juos 
dievino. Bet pradėjus čia

(liepos 22 d.). Ji rašo:
Nastė Bukniene vieši Lie

tuvoje kaip Kultūrinių ry 
šių su užsienio lietuviais 
komiteto viešnia. Ji atskri
do iš Niujorko prieš keletą 
savaičių pačiame liepų žy
dėjime^ Tai dar jauna, 
energinga moteris, gyvai 
besidominti šių dienų Lie
tuva, jos kasdienybėje at
randanti vis naujų ir jai 
taip malonių bruožų. Pabu
vojusi Vilniuje, Kaune, ji il
sėjosi Druskininkuose, ke
liavo po Lietuvą ir netru
kus grįš į Ameriką, kur jos 
laukia vyras, žinomas JAV 
lietuvių pažangus veikėjas 
Pranas Buknys. Žmona 
parveš jam dovanų tik ką 
Lietuvoje iš spaudos išėju
sią jo knygą “Pasakojimai 
apie draugus” su bičiulių 
autografais, su geriausiais 
linkėjimais nugalėti sveika
tos negandas. Parsiveš ji 
daugybę gimtosios žemės 
atminimo ženklų — suveny
rų, knygų ir kitokių mielų 
daiktų. O su jais kartu ir 
tas pušų šakeles, sudžiovin
tą žemuogių puokštelę, ku
rią suskynė Kaune, Pane
munės šilo pakraštyje.

Kaunas — Nastės Buk- 
nienės tėviškė. Panemunė
je, jaukių namukų, sodelių 
gatvėse, prabėgo ne tik jos

še i m i n i n k a u t i svetimša
liams, nieko bendro neturin
čių su čiabuvių tradicijo
mis vokiečiams, gamta imta 
plėšti, skurdinti. Pirmiau
sia nukentėjo miškai. Nuo 
XVI a. jie maisiškai kertami, 
mediena vežama svetur. 
Prie to dar prisidėjo Pa
baltijį nusiaubę karai su 
švedais, septynerių metu karas 
ir kiti neramumai. Nupli
kintos kopos netrukus ėmė 
smilkt, daugėjo laisvo smė
lio, niaukėsi ties kai kurio
mis gyvenvietėmis akiratis. 
1569 m. užpilamas pirma
sis nerijoje Kuncų mieste
lis (nerijos pietinė dalis — 
pastebėkim, ta nelaimė ėjo 
nuo ordino pusės į šiaurę!).

Vėjosmėlių audros
Smėlio gaisras nesustab

domai plėtėsi — du šimtus 
metų ūžė, traškėjo sausos 
mirties giesmę giedodami 
nerijos gyvenimui vėjosmė- 
liai. Mažos gyvenvietės lau
kė savo eilės: 1710 m. — 
Priedynė, 1715 m.—Šarku
va, 1794 m.—Lotmiškis.
L Vėl Knncai, Nida, Preila, 
Karvaičiai, Pilkopė, Perval
ka, Nagliai... Keturios kar
tos kėlė keturis kartus Pil- 
kopę iš vietos į vietą, o ga
liausiai ir ten, kur ji dabar 
stovi, grėsė naujas pavo
jus. Nuvykus dabar i ja, 
galima vakarinę kopą ma
tyt ir kaip gražų smėlio kū
rinį, bet nesunku jos karni
zą įsivaizduoti ir kaip nelai
mingos grėsmės leteną. Agi- 
la nūnai taip pat stovi ket
virtoje vietoje, Nida — tre
čioje. O daugelio ir visai 
vardai išnyko.
Mokslininkas-poetas Rėza
Karvaičiai turėjo savo 

metraštininką, kaip Pompė

ja Pilnijų. Karvaičiuose bu
vo gimęs (1776 m.) vienin
telis ir pirmas Kuršių ne
rijos lietuvių poetas ir moks
lininkas Ludvikas - Gedimi
nas Rėza. Jis mums šian
dieną brangus dar ir tuo, 
kad 1818 m. pirmą kartą 
paskelbė iki tol niekam ne
žinomą K. Donelaičio poemą 
“Metai,” surinko lietuvių 
liaudies dainas.

Taigi L. Rėza yra mums 
liudininkas, kaip artėjo prie 
jo gimtųjų Karvaičių 1792 
m. su smėlio audrom nelai
mė. Tuos liūdnus akimirks
nius L. Rėza apverkė savo 
eilėse:

Sūnaičiui liūdnai sako 
sūnus, kas atsitiko: 

baltuoja vien vietele ta, 
kur tėvai gyveno, 

giliai Įsmukę jų kaulai 
pavasario nebe junta, 

Lakštingala nebegieda jiems 
krūmuose giesmelių, 

Kaimenė nebateina 
šaltinyj atsigerti, 

Karveliai neburkuoja 
svetingoje liepelėj. . .

Bet aš šios liūdnos tėviškės 
mylėti nenustosiu 

Kiekvieną medį, kurs žuvo, 
širdyje nešiosiu!

Per tuos šimtmečius smil
ko beveik visa nerija, tik 
dvi nedidelės miško oa
zės — ties Juodkrante ir 
Nida teišliko. Oazės senų 
šventų miškų!.. Tos senos 
girios likučiai ir dabar sa
vo brandžiu sodrumu išsi
skiria iš bendro fono.

Įspūdžius savo kūryboje 
apie tų laikų neriją paliko 
žymus prancūzų rašytojas 
filosofas Didro, Karaliau
čiaus muzikas Reichardtas 
ir kt.

(Pabaiga sekamam num.)

APIE MŪSŲ AIDIETĘ VEIKĖJĄ

“Graži, elegantiška moteris iš 
dangoraižių krašto...”

šiomis dienomis iš Tarybų Lietuvos sugrįžo Naste 
Bukniene. Aišku, kad ji parvežė glėbius įdomių įspū
džių. Apie šią mūsų pažangią veikėją labai gražiai pa
rašė Nijolė Logminienė savaitraštyje “Gimtasis kraštas”

vaikystė, bet ir patys gra
žiausi jaunystės metai. Ne
dalios verčiama, ji paliko 
Kauną prieš pat antrąjį pa
saulinį karą.

Seni vaizdai tvirtai išli
kę atmintyje. Ir po dauge
lio metų sugrįžus į gimtąjį 
miestą, nejučiom akys ieš
ko jų.

— Keista... Čia, Laisvės 
alėjoje, buvo emigracijos 
biuras. Čia visada stovėda
vo žmonių eilės. Ištisos šei
mos su vaikais, su ryšu
liais. ..

Čia, prie bažnyčios durų, 
visada sėdėdavo elgetų bū
rys. Dabar, kiek jau būnu 
Lietuvoje, nemačiau dar nė 
vieno...

Vis stengiuos suprasti, 
kaip čia yra: garsiausios 
klinikos, geriausi gydyto
jai— paprastiems žmonėms, 
darbininkams, kaimiečiams, 
ir visa medicina jiems — 
veltui. Atrodo, kad niekas 
nė neprisimena, kaip buvo 
prieš karą, kas tuomet ga
lėjo taip gydytis...

Man labai patinka jūsų 
jaunimas, tokie išsilavinę, 
malonūs žmonės. Ir visai 
neišdidūs! Eini prospek
tu — vis jauni gražūs vei
dai...

Jūs turite puikių meninin

kų, kurie gali bet ką suža
vėti. Mačiau “Mindaugo” 
spektaklį Vilniuje. Nepa
prastai puikus veikalas. Ko
kia stipri vaidyba!

Tai vis viešnios žodžiai, 
pasakyti einant per miestą, 
sustojant gatvėje, praei
nant pro šalį. Kartais, at
rodo, nereikšminga smulk
mena sukelia jai daugybę 
prisiminimų. Ypač jautri ji 
buvo joms Panemunėje, 
kurią aplankė, lydima 
Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojos Janinos Narkevi
čiūtės. Ir nauji namai gat
vėse, ir linksma naujakurio 
“Šnekučio” alinės nuotaika, 
ir čia pat plaukiantis Ne
munas su pašonėje išsidės
čiusiu patogiu paplūdymiu 
neliko viešnios žvilgsniu ne
pamaloninti, nepasidžiaugti. 
Užsuko ji ir į seną bažny
čią, kurią dar vaikystėje 
kartu su sesutėmis lankė, 
neiškentė nepasėdėjusi suo
le, kuriame anksčiau “tik 
ponija sėdėdavo,” žvilgterė
jo į parką, į kurį vargin
giems miesto vaikams ne
valia buvo nosį kišti. Ir jau 
visai susigraudino, atsidū
rusi vidury Panemunės šilo.

Graži, elegantiška mote
ris iš dangoraižių krašto 
vaikščiojo nuo medžio prie 
medžio ir mažos skaidrios 
raselės byrėjo į žalias sa
manas. .. •

— Nieko taip Lietuvoje 
negailėjau, kaip miško, — 
vėliau pasakojo ji. — Gal 
todėl, kad čia mano jaunys
tės takeliai, basos išvaikš
čioti. Kiekvienas medis pa
žįstamas. Labai graži mano 
tėvynė. Kaip gali jos ne
mylėti? Tiek metų gyvenau 
Amerikoj, jau ten mano na
mai, o širdis vis vien čia 
palikusi.

— Noriu kuo daugiau pa
matyti, — kalbėjo ji kitą 
kartą, — kad galėčiau pa
pasakoti savo draugams. 
Gilų įspūdį man daro jūsų 
tvarka, visas gyvenimas. 
Amerikos lietuvių šiandiena 
visai kitokia, daug sunkes
nės ir mūsų problemos.

Aktyvi kovotoja už taiką, 
visuomenininke, “Aido”cho- 
ro vicepirmininkė Nastė 
Bukniene ir tėvynėje jau
čiasi esanti didelės ir drau
giškos lietuviškos bendrijos, 
susispietusios apie ‘ 
vės” laikraštį, narė. Ks 
todėl ji taip godžiai, s 
susipažįsta su šių dienų
Lietuva, stebi jos gyvenimą, 
kad grįžtų namo toji bitelė, 
ratuota įspūdžiais, kad per- 
sivežusi pasidalytų su visais

Lais- 
ip tik 
kylai

gyvomis žiniomis ir savo di- Roosevelto ligoninė gavo 
dele meile tėviškei. 10 milijonų dolerių iš tur-

Penktoji tradicine Pabaltijo respublikų studentų švente šiemet įvyko 
Rygoje. Joje dalyvavo 2,000 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų.

Nuotraukoje: Rygos gatvėmis žygiuoja Lietuvos studentų kolona.

Mieste pasidairius
Madison Square Gardene 

įvyko du koncertai Rytų 
Pakistano pabėgėlių para
mai. Koncertuose dalyvavo 
daugiau kaip 40,000 žmo
nių, daugiausia hipių.

Hipiai pildė programą. 
Dalyvavo du buvę Beattie 
orkestro nariai iš Anglijos. 
Daugelis mokėjo įžangos 
nuo $50 iki $1,000.

Per keletą dienų New 
Yorko apylinkę maudė štur- 
mingi lietūs. Daugelyje vie
tų gatvės buvo užplūdusios, 
namų skiepai apsemti. Ti- 
'krai jau buvo per daug lie
taus.

Penki šio distrikto proku
rorai susitarė sudaryti 12 
specialių teismų narkotikų 
agentams ir kitiems narko- 
tistams. _ •

Komunistai ir unijistai su
darė kovingą demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų Suda
no misijos, protestuodami 
prieš Sudano valdžios re
presijas.

Sekmadienį Brighton 
Beach boardwalkas turėjo 
demonstraciją už New Yor
ko paskelbimą valstija. 
Kongresmanė Abzug vado
vavo demonstracijai. De
monstrantai pasiekė ir Co
ney Islandą.

Žydų kultūrinių klubų ir 
draugijų direktorius Sam 
Pevzner pasiuntė protesto 
laiką Sudano valdžiai.

Mirė Steve Alexanderson, 
aktyvus unijistas, kovotojas 
už taiką ir socializmą.

Penktadienį, rugpjūčio 6, 
Marksistų švietimo centre, 
29 W. 15 St., Manhattane, 
bus rodomas gražus filmas 
“Salt of the Earth.” Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga $1.50.

Vilniaus “Švyturyje” už 
liepos 14 d. tilpo A. Ba- 
brausko įdomus raštas apie 
New Yorką. Babrauskas 
rašo, kaip miestas šiukšlėse 
skendi, savininkų palikti 
namai “miršta,” kasdien au
tomobiliai ir sunkvežimiai 
miesto orą teršia, kad jau 
sunku kvėpuoti, nusikaltė
liai visur siautėja, kad ir 
dienos metu nesaugu.

_ •_
Manhattane gaisrui kilus 

42 aukštų name 1,500 žmo
nių turėjo pabėgti.

*

Vyks į Olympijos parką
Jonas Grybas sako, kad 

jis jau turi pilną mašiną 
niujorkiečių, kuriuos veš į 
“Laisvės” pikniką Worces- 
ryje. O iš “Laisvės” kolek
tyvo važiuos S. Večkys ir A. 
Bimba. Girdėjau, kad į pik
niką važiuos ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirmi
ninkė Katrina Petrikienė. 
Galimas daiktas, kad bus ir 
daugiau niujorkiečių, su ku
riais susitiksime Olympijos 
Parke. Rep.

Šiandien demonstracija 
Manhattane

Šiandien, rugpiūčio 6 d., 
5 vai. vakare įvyks masinė 
demonstracija prie Duffy 
Sq. (47th St. ir Broadway), 
Manhattane. O 7 vai. visi 
maršuos į Central Parką 
(47 St. ir 5th Avenue).

Ši demonstracija ruošia
ma paminėjimui Hirošimo 
tragedijos. Prieš 26 metus 
JAV A-bombos buvo nu
mestos ant civilinių žmonių 
Hirošimbje ir Nagasakyje, 
Japonijoje. Daugiau nei 
ketvirtadalis miliono žmo
nių — vyrų, moterų ir vai
kų — buvo užmušti. Tūks
tančiai pasiliko radiacijos 
sužeisti ir laukė mirties.
Marše i Central Parką da

lyvaus garsusis liaudies dai- 
ninkas Pete Seeger. Bū
kime ten ir mes.

Ieva

MIRĖ
Prelato J. Balkūno mo

tina mirė, sualukusi apie 95 
metų amžiaus. Buvo pašar
vota August. Kodis koply
čioje Maspethe ir palaidota 
trečiadienį, rugpiūčio 4 d.• *” • •

Prieš kelias savaites Mas
pethe mirė Pranas Pliauga. 
Jis b u v o gimęs Maspethe, 
bet užaugo Lietuvoje. Grį
žo į Ameriką apie 1929 me
tus. Amžiaus buvo apie 65 
metų. Liko žmona Kazė, 
s ūnūs ir dukra, ir brolis 
Juozas Lietuvoje.

M—nė

tingų jų rėmėjų kovai su al
koholizmu. Dabar tuo klau
simu bus daugiau susirū
pinta.

Pirmu kartu mieste pa
naudota savanoriai padėti 
policijai kovoti su plėšikais. 
Jie padirbėjo taip^6 vai. va
karo ir 2 vai. ryto. Pasek
mės patenkinančios.

Rep.

PramogŲ Kalendorius 4
Worcester, Mass.

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

Sekite skelbimus.

Rugpiūčio (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 Vaičionienė.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Spalio 10 d. y
Pattenburg, N. J. Įvyks ■ 

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

San Francisco, Calif. — 
Daugiau kai p 1,000 Vietna
mo karo veteranų nusiskun
džia niekur negalį gauti 
darbų. Daugelis jų nešioja 
kare sužeidimo ženklus.

Derry, Šiaurės Airija. — 
Anglijos armija ir policija 
kariauja su katalikais, ku
rie čia sudaro daugumą gy
ventojų. Dabar yra 11,000 
Anglijos kareivių šiaurės 
Airijoje.

Saigonas.—Jungtinės Vals
tijos ištraukė iš Pietų Viet
namo dą|’ 2,990 amerikie
čių karių.

IŠNUOMOJIMAI F

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 
rašyk i te: C h. Yuknis, 101 
Park T e r., Bridgeport, 
Conn. 06604. (58-61)

PAIEŠKO KAMBARIO
Lietuvė moteris paieško 

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

Paulina Kolenda, ;
407 Park Lane

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

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, paslysti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

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 gimines ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

---- Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




