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KRIS LA I I Uraganas ir potvyniai pa
darė nuostolių už du 

bilijonus dolerių
Washingtonas. - Dabar ap

skaičiuojama, kad uraganas 
Agnes padarė amerikie-

Lietuvos moterys
JAV moterų kova uz taika
N. Y. Lietuviu Moterų Klubas
2-rojo Pasaulinio karo išdavikai
LLD konferencija

- IEVA MIZARIENE -
Šio menesio 15 ir 16 dieno

mis Vilniuje skambėjo Tar. čiams nuostolių už $2,000,- 
Lietuvos moterų balsai. 800 | 000,000. Potvyniuose žuvo 
delegačių susirinko į puikius I 122 žmonės, benamiais liko 
Profsąjungą rūmus 
rašo Vilniaus “Tiesa

kaip j apie 100,000.
Uraganas atsiautė nuoKupa- i 

sidalyti mintimis apie savo bos, praūžė Floridos pa- 
kasdienius reikalus ir pla- kraščiu iki New Yorko. Tada 
nūs, apsvarstyti gyvenimo pasuko i 
iškeltas problemas ir užda
vinius, aptarti £aip sėkmin
giau įgyvendinti TSKP XXIV 
suvažiavimo numatytą pro
gramą.”

Pirmoji moteris pasaulyje 
kosmonaute Valentina Te- 
reškova atvyko į suvažiavi
mą. Prisimenu mieląją Va
lentiną, kai ji dalyvavo Mote- I 
rą . Pasauliniame Kongrese 
1963 metais Maskvoje. Nie
kad nepamiršiu to momento, 
kai pasveikinau ją pasaulio 
lietuvių moterų vardu ir 
uždėjau jai ant kaklo ginta- , 
rus, įteiktus Lietuvos mo
terų.

Žinau, kad šio Lietuvos 
moterų suvažiavimo vaisiai 
bus gausūs ir apie juos daug 
dar teks rašyti ir skaityti. 

* * * .
Rašant šiuos krislus, bir

želio 22 d., mūsą šalies so
stinėje Washingtone vyksta 
masinė demonstracija. Si 
demonstracija buvo suruošta 
iniciatyva liaudies daininin
kės Joan Baez, Coretta Scott 
King, profsąjungą narių, tai
kos aktyvisčių ir kitą moterų 
organizaciją. Demonstraci
ja užvardinta “Žiedas aplink 
kongresą” (Ring around the 
Congress). Kaip visur ko
voje už taiką, taip ir čia 
“Women Strike for Peace” 
ima vadovaujamą rolę. 

* * *
Kalbant apie moteris, ne

galima pamiršti ir mūsą JAV 
lietuvių moterų. Štai, kaip 
pavyzdį, galime paimti Niu
jorko Lietuvių Moterą Klubą. 
Tai viena iš veikliausią 
draugiją New Yorko apylin
kėje. Mes nepamirštame 

' savo spaudos reikalą, nepa
mirštami ir tarptautinių 
moterų reikalą. . . Štai 
kad ir šio mėnesio susirin
kime - nutarėme prisidėti 
prie birželio 22 d. demon
stracijos su $25.00 auka ir 
pasiųsti savo kongresmanui 
telegramą, reikalaujant jį 
balsuoti, kad tuojau pat būtą 
nutrauktas karas Vietname.

Mes galime pasidžiaugti, 
kad mūsą Klube yra veiklią 
draugią. Mes turime tris 
nares, kurios įeina į LLD 
Centro Komitetą, tris LLD 
1-mos apskrities valdyboje 
ir tris “Laisvės” Bendro
vės direktoriuose ir nemažai 
kitą, kurios užima svarbius 
postus mūsą judėjimo veik
loje. Bet karščiausiai tu
rime sveikinti tai tas nares, 
kurios apsiima dirbti mūsą 
suruoštuose pobūviuose.

Žinau, kad ir kiti moterų 
klubai gali taip pat pasi-

I džiaugti.

New JeAey ir 
Pennsylvaniją, kurioms kilę 
potvyniai daugiausia nuosto- 

: lių padarė. Taipgi nukentėjo 
Virginijos ir Maryland© val- 

. st i jos.

Nukentėjusią valstiją gu
bernatoriai turėjo pasitari
mą. Jie reikalauja federa
linės valdžios skubios para
mos. Prezidentas Nixonas 
pareiškė, kad bus teikiama 
parama nuo uragano ir po
tvynių nukentėjusiems. Nix
onas žada suteikti lengvais 
išmokėjimais paskolą re
montams ir atsistatymui.

Raudonasis Kryžius ir ki
tos labdaringos organizaci
jos jau padeda nukentėju
siems su maistu ir drabu
žiais.

Mainierią, kovojančią už demokratiją unijoje, išrinkta vadovybe 
kovai su unijos prezidento Boyle mašina, kuri teroro būdu buvo 
laimėjusi unijos rinkimus, bet teismas juos panaikino ir įsakė 
pravesti naujus rinkimus.
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McGovern turės pakankamą 
skaičių delegatų pirmam 

balsavimui laimėti
Platformos ir kitos komi- 

sijos pradėjo darbą. McGov
ern šalininkai siūlo įdėti

Washingtonas. - George 
McGovern pasakė, kad jis 
turės pakankamą skaičių de
legatą demokratą konvenci
joje laimėti prezidentinę 
kandidatūrą pirmu balsavi
mu, kuriam reikia 1,509

Bangladešas ruošia karo 
kriminalistams teismus

Dacca. - Bangladešo: ’. . . ' . ' : ? < ~
premjeras Rahmanas pa- i WASHINGTONAS. - Kon- 
reiškė, kad netrukus bus i gresmanas Wolff pateikė bi- 
pradėti teismai Pakistano draudžiantį vartoti ato- 
karo kriminalistams. Apie mines bombas Indokinijoje 
.1,500 Pakistano belaisvių be " ..
bus pristatyti teismams ir Wolff mano, 
turės atsakyti už krimina- I galįs pavartoti ir atomines

Kongreso užgyrimo. 
kad Nixonas

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

mechanizatoriais. 
metus 

būryje

linius nusikaltimus prieš 
karą ir karo metu.

Premjeras Rahmanas pri
minė spaudos reporteriams, 
kad Pakistano armijos dali
niai išžudė apie 3 milijonus 
bengaliečių, išprievartavo 
200,000 merginų, išvarė iš 
namų 15 milijonų žmonių, 
apie 10 milijonų žmonių tu
rėjo pabėgti į Indiją.

Tie, kurie dalyvavo to
kiame nuožmiame krimina- 
lizme, turi būt nubausti, pa
sakė premjeras Rahmanas.

Prancūzijoje gyvena an 
trojo Pasaulinio karo metu 
buvęs išdavikas Paulius 
Touvier, kuris gelbėjo ges
tapo gaujoms susekti rezis
tencijos kovotojus ir žydus. 
Jis taipgi asmeniniai buvo 
ekzekucijos štabo komandoje 
veikti prieš partizanus.

Jis buvo du kartu už akių 
nuteistas mirties bausme. 
Jį saugojo ir slėpė prelatas 
Duquaire, žymus Paryžiaus 
ir Vatikano katalikų vadas. 
O dabar prezidentas Pompi- 
dau jam bausmę dovanojo, 
dargi grąžindamas jam jo 
konfiskuotą turtą, kurį, 
sakoma, jis daugiausia pa
vogė iš turtingų žydų.

Kaip gali jaustis tie kovo
tojai, kurie taip sunkiai ko
vojo prieš 
zijoje?!

bombas.

Indira Gandhi 
tariasi su Bhutto

TOKIJAS. - Trečią mė
nesi tebestreikuoja 160,000 
Japonijos jūreiviu.

Indijos premjerė Gandhi! 
tariasi su Pakistano prezi- j 
dentu Bhutto taikos ir nor- i 
malią santykių tarp abiejų 
šalių atstatymo klausimais. į

fašizmą Prancū-

* * * 
dienomis LLD1-Šiomis 

mos apskrities sekretorė 
Julija Marazienė pranešė 
Centrui, kad LLD konferen
cijai viskas priruošta. Rug- 
piūčio 25 d., 5:30vai. vakare 
Mildoje bus LDS 2-ros ap
skrities vakarienė, o nuo 7 
valandos pradėsime LLD 
konferenciją.

Visi LLD nariai, kurie tuo 
laiku bus Chicagoje, turėtų 
dalyvauti.

ŪKIO VETERANAI
Kelmės rajono Užvenčio 

tarybiniame ūkyje net 42 vy
rai dirba
Dvidešimt ketvirtus 
darbuojasi šiame 
j. Liutkus. Praėjusiais metais 
jis su traktoriumi MTZ-52 
padarė 602 ha sąlyginio ari
mo ir sutaupė 388 rublius 
lemontui skirtų lėšų.

Dvidešimt metų dirba su 
technika S. Šimkus. Valdyda
mas traktorių T-16, jis per
nai šių traktorių klasėje Už
ėmė pirmąja vietą ūkyje.

V. DAMBRAUSKAS

SENAJAME
VĖJO MALONE
A įvėrė duris dar vienas Šiaulių 

„Auiros" Istorijos-etnografijos 
muziejaus filialas. Jis įsikūrė res
tauruotame sename vėjo malūne 
priemiestiniame P. Jankutės kol
ūkyje.

čia įrengta unikali ekspozicija, 
atspindinti grūdų perdirbimo Lie
tuvoje raidos istoriją. Lankytojai 
gali susipažinti su primityviomis 
akmeninėmis trinamosiomis girno
mis, naudotomis pirmojo mūsų 
eros tūkstantmečio pradžioje, su 
vėlesnių laikų įvairios konstruk
cijos rankinėmis girnomis. Greta

išdėstyti senoviniai grūdų bei 
miltų laikymo, seikėjimo rakandai, 
malūnų inventorius. Piešiniai bei 
jų fotokopijos pasakoja apie Lie
tuvos malūnus, pradedant seniau
siais

Humphrey ir Wallace su
rinko po daugiau 300 delega
tų. Kiti kandidatai turi ge
rokai mažiau. Humphrey 
baisiai supykęs, kad McGov
ern laimi. Grąsina jį sulai
kyti, kad nelaimėtų kandida
tūros.

platformon, kad Vietnamo 
karas būtu greitai baigtas. 
McGovern pareiškė, kad lai
mėjęs rinkimus jis sutinka 
vykti i Hanojų, Paryžių ar 
Geneva tartis dėl karo bai- 

t

gimo ir ištrauktą visas ame
rikiečių jėgas iš Pietryčiu 
Azijos i 90 dienu.

Demokratą konvencijoje, 
kuri prasidės liepos 10 d., 
karo baigimas bus vienas 
vyriausią klausimą. Senieji 
partijos vadai bijo, kad ne
laimėtą pažangusis sparnas, 
susidedąs - daugiausia iš 
jaunimo, negrą, puertorikie-

vojančią už partijos suarti- 
nima su liaudimi.<

ir baigiant šiuolaikiniais.
ELTA

MAŽŲJŲ KŪRYBA

Vilniaus 
(P. Cvirkos

Dailės“ salone 
q.) veikia 

sostinės moksleivių meni
nės kūrybos paroda, skir
ta pionierijos 
Ekspozicijoje 
piešinių, kuriuos 
pristatė S. Nėries 
mokytojas V. 
23-os (mokytojas 
kus), 31-os (mokytojas P. 
Sideravičius) ir kitų sosti
nės viduriniu mokyklų 
moksleiviai. Kartu su 
pasirodo ir Vilniaus 
nierių rūmų piešimo 
relio nariai (vadovė 
Švėgždienė)', Vilniaus 
kų dailės mokyklos 
nieji dailininkai.

50-mečiui. 
apie 80 
parodai 

(piešimo 
Norkus), 
A. Šim-

pio 
bū

vai 
jau

. DAUGIAU KAIP 100 
IMTYNININKŲ

Šiauliuose pasibaigė respubli
kos jaunučių klasikinių Imtynių 
pirmenybės. kuriose startavo 
daugiau kaip 100 Imtynininkų. 
Komandomis nugalėjo kapsukie- 
čiai, antroje vietoje palike klai
pėdiečius, o trečioje — Šiaulių 
jaunuosius Imtynininkus.

A, URBS AS

| Puiki taikos konvencija

Bažnyčios smerkia 
terorą Pietų Afrikoje

New Yorkas. - Daugelio ; 
bažnyčių vadai ir organiza- ’ 
cijos griežtai pasmerkė Pie- į 
tų Afrikos Respublikoje te- | 
Siamą baltųjų rasistą terorą i 
prieš afrikiečius ir studen- I 
tus.

Bendrame pareiškime nu
rodoma, kaip už demokrati
nes teises kovojantys stu
dentai žvėriškai puldinėja
mi. Policija naudoja di
džiausią brutalumą.

St. Louis, Mo. - 986 tele
gatai iš 36 uniją dalyvavo tai
kos konvencijoje. Jie atvyko 
iš 31 valstijos.

Kovingai jie kalbėjo apie 
reikalą sulaikyti karą Indo
kinijoje. Nutarė sukurti La
bor for Peace organizaciją, 
kuri toliau vadovaus kovai 
prieš karą. Išrinktas tam 
tikslui platus komitetas.

Konvencija visais atžvil
giais labai gerai pavyko. Ji 
žymiai prisidėjo prie bendro 
liaudies reikalavimo dabar 
baigti karą Indokinijoje.

HAVANA, Kuba. « 15 na
rių medicininė brigada išvy
ko i Pietą Vietnamą padėti 
sužeistiems liaudies kovoto
jams.

Mano pasiekti susitarimą 
nusiginklavimo sueigoje

Geneva, Šveicarija.
Jungtines Valstijos ir Tar. 
Sąjunga tikrai tikisi pasiekti 
susitarimą 25 valstybių nu
siginklavimo konferencijoje.

Po 7 savaičią pertraukos, 
konferencija prasidėjo pa
kilusioje nuotaikoje. Nixono 
ir Brežnevo Maskvoje pasi
rašyta strateginių ginklą li- 
mitacijos sutartis dabar tik
rai priduoda vilties pasiekti 
konferencijoje tam tikrą su
sitarimą.

Jungtinią Valstiją delega
cijos vadas Joseph Martin ir 
Tarybą Sąjungos delegacijos 
vadas Aleksiejus Roščinas 
optimistiniai nusiteikę ne
mažai laimėti šioje konfe
rencijos sesijoje.

CHICAGO. - Darbo uniją 
eiliniai veikėjai šaukia ne
paprastą rinkimų konferen
ciją liepos 1 dienomis. 
Konferencijoje bus aptarta, 
kaip sulaikyti Nixoną, kad jis 
prezidentinių rinkimų nelai
mėtų.

Kissingeris grižo 
iš Kinijos

Washingtonas. - Prez. 
Nixono patarėjas Kissinge
ris grįžo iš Kinijos ir ra
portavo prezidentui apie pa
sitarimus su premjeru Čiou 
En-lai. Pasitarimai buvę c 
naudingi abiem šalim. Kis
singeris išbuvo Pekine ke
turias dienas.

NEW YORKAS. - Jungtinių 
Tautą specialus komitetas 
kovai su rasine diskrimina
cija pasmerkė Pietą Afrikos 
rasini terorą prieš afrikie
čius.

WASHINGTONAS. -Sena
tas nubalsavo panaikinti sub- 
versyvės veiklos kontrolės 
tarybą, kitaip vadinamą ra- 
gangaudžią tarybą.

McGovern baigtų 
Kubos boikotą

Washingtonas. - Tvirčiau
sias demokratu kandidatas 
McGovern pareiškė, kad jis 
tuoj nutrauktą Kubos boikotą 
ir užmegstą diplomatinius 
bei prekybinius ryšius.

McGovern aštriai kriti
kuoja Nixono administraciją 
už rėmimą Lotyną Ameriko
je diktatorią, kurie “dangs
tosi antikomunistinėmis vė
liavomis.”

Tonas protestų 
prieš toną bombų
Montreat,, N. C. - JAV 

Presbyterioną Bažnyčios 
generalinė asamblėja pa
smerkė Siaurės Vietnamo 
bombardavimą ir Ragino tuoj 
baigti karą.

Asamblėjos vadas dr. Winn 
pareiškė: ‘ ‘Jeigu tonas bom
bą numetama per minutę, tai 
tonas protestą turi būt pa
siusta per minutę” prez. 
Nixonui. /

CHERRY HILL, N. J. - 
Edwin Grace, atvykęs iš New 
Yorko birželio 21 d. priva
taus policisto uniformoje, 
vienoje raštinėje nušovė 6 
vyrus ir 6 sužeidė, taipgi ir 
pats persišovė. Sakoma, jis 
šaudęs, kad negavęs toje 
raštinėje darbo.

Arabų darbo unijos 
nenori JAV kapitalo

Kairas. - Arabą darbo 
Uniją tarptautinė konfedera
cija pareiškė, kad Jungtinią 
Valstiją kapitalas pavojin
gai skverbiasi i arabą val
stybių ekonomiką ir Jungti
nės Valstijos prigrūda ara
bą rinkas savo prekėmis.

Tokiu būdu Jungtinės Val
stijos per metus gauna iš 
arabą šalių daugiau kaip 2 
bilijonus doleriu pelno. JAV 
kapitalas apiplėšia arabą 
liaudį.

SOISSONS, Prancūzija. - 
120 keleivią užmušta ir 86 
sužeisti, kai du traukiniai 
Susimušė Vierzy tunelyje, 
vienam traukiniui nušokus 
nuo bėgių.

TSRS automobiliai
Olandijoje

Amsterdam. - Olandijoje 
parduota daugiau kaip 8,000 
tarybinių automobilių Mosk- 
vičią 1971 metais.

Šiais metais ją bus par
duota dar daugiau. Olandie- 
čiams patinka šie automobi
liai. Mažai jie kuro sunau
doja, patvarūs visur važinėti 
ir nebrangūs.

NEW YORKAS. - Daugiau 
kaip 1,500 YMCA nacionali
nės konvencijos delegatą pa
sisakė už kovą prieš rasiz
mą. Jauniąją Moterų Krikš- 
čionią Sąjunga reikalauja, 
kad rasizmas būtą visur pa
naikintas.

TSRS ir Kinijos 
prekybinė sutartis
Pekinas. - Tarybą Sąjun

gos prekybos ministro pa va
duotojas Grišinas ir Kinijos 

: Liaudies Respublikos preky
bos ministro pavaduotojas 
Chian pasirašė naują sutar- 
ti. c

Si sutartis galės padidinti 
tarp abiejų šalių prekybą ir 
pagerinti santykius. Tai lai
koma svarbiu laimėjimu.

LENINGRADAS. -Detroi
to Edison kompanija nusi
pirko tarybinį elektros 
transformer! 560,000 kilo
vatą. 250 tonų transforme
rs bus atvežtas Detroitan.

RABAT. - Afrikiečią Vie
nybės Organizacijos asam
blėja, atstovaujanti 41 val
stybę, pasisakė už rėmimą 
Egipto kovos prieš Izraelio 
okupaciją arabą žemių.
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Musų sesės Lietuvoje
Birželio 15-16 dienomis Vilniuje įvyko Tarybų Lietuvos 

moterų suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 800 išrinktų 
delegačių. Jos atstovavo visiems Lietuvos kampams. Jame 
buvo viešnių iš visų tarybinių respublikų.

Birželio 17 d. dienraštyje “Tiesoje” skaitome praneši
mą, kuri suvažiavimui pateikė Respublikos moterų tarybos 
pirmininke B. Boreišienė. Iš jo daug sužinome apie Lietu
vos moterų tarybiniais laikais pasiektus laimėjimus ir apie 
dar jas sutinkančias kai kurias problemas. Tarp kitko, įdo
miame savo pranešime pirmininkė pasakė:
‘-Gamybinėje bei visuome
ninėje veikloje aktyviai reiš
kiasi ir mūsų moterys. Apie 
tris ketvirtadalius visų mo
kytojų, medicinos, prekybos 
darbuotojų yra moterys. 
Merginos sudaro daugiau 
kaip pusę visų aukštosiose 
mokyklose besimokančių stu
dentų.

Niekad anksčiau moteris 
negalėjo net svajoti, kad ji, 
kaip sakė Vladimiras Leni
nas, išmoks valdyti valstybę. 
O dabar trečdalis respublikos 
deputatų — moterys, tūks
tančiai jų užima atsakingas 
pareigas įvairiose liaudies 
ūkio srityse. Tarybinis gyve
nimas išugdė moters princi- 
pingum’ą, iniciatyvą, joą didį 
politinį sąmoningumą.

Tačiau sprendžiant moterų 
klausimą šalyje, mūsų parti
jai teko ir tenka susidurti su 
nemažais sunkumais, įvairiais 
šios problemos aspektais. 
Tam, kad socialistinėje vi
suomenėje moteris užimtų 
tokią pat padėti kaip vyras, 
kad būtų pasiektas visiškas 
jos lygiateisiškumas, būtina 
sudaryti sąlygas jai dalvvautl 
visose visuomeninės gamy
bos sferose, kuriant visuome
ninį ūkį, išvaduojant moterį 
iš bukinančio, varginančio 
darbo virtuvėje.

Dalvvaudama bendrame 
, gamvbiniame darbe, moteris 

dvasiškai tobulėja, čia vys
tosi įos politinis ir pilietinis 
sąmoningumas.

Socializmas suteikė mote
riai lygias teises į darbą pa
gal įgyta specialybę ir turi
ma kvalifikaciją. Ir dabar Ta
rybų Lietuvoje nėra tokios 
liaudies ūkio šakos, kurioje 
sėkmingai nesidarbuotų mo
terys.

Tarybų valdžios metais žy
miai išaugo moterų bendrojo 
issilawnmo lygis. Tarp žmo
nių, turinčių aukštąjį ir spe
cialųjį vidurinį išsilavinimą, 
moterys sudaro daugiau kaip 
60 procentų. ■

Vykstant mokslinei-techni

Kas ką rašo ir sako
KO VERTA JŲ 
“LIETUVIŠKOJI 
ENCIKLOPEDIJA”

“Gimtajame krašte” (bir
želio 8 d.) Kęstučio Strums- 
kio straipsnyje “Daug rankų 
didžią naštą. . . ” skaito
me:

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose išleista lietuviš
koji enciklopedija skelbia, 
kad „kolchozinė žemės 
ūkio santvarka sužlugdė 
Lietuvos žemės ūkio ga
mybą“.

Buržuaziniai naciona
listai visokiais būdais sie
kia sumenkinti Tarybų 
Lietuvos žemės ūkio pa
siekimus, iškraipyti faktus. 
Tačiau jie negali nuneigti 
mūsų didžiulių laimėjimų 
socialistiniame žemės ūky
je. Toje pat enciklopedijo
je rašoma, kad Tarybų 
Lietuvos žemės ūkyje ma
šinų „apstu“, nors čia pat 
skubama pridurti: „tiR dėl

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

nei revoliucijai, mes susidu
riame su eile naujų sociali
nių ir gamybinių-techninių 
problemų, jų tarpe ir su 
nauja moters vieta gamybo
je. Dėl to labai svarbu, kad 
didėtų moters darbo kvalifi
kacija, kad ji įsigytų naujas, 
reikalingas profesijas.

Daug dėmesio skiriama dir
bančių moterų profesinio 
meistriškumo, bendrojo išsi
lavinimo Ivgio ir ekonominių 
žinių kėlimui respublikos 
lengvosios -pramonės įmonė
se ir organizacijose.

Jeigu buržuaziniame Kau
no universitete techninį išsi
lavinimą per 20 metų gavo 
tiktai 2 moterys, tai dabar 
moterys respublikoje sudaro 
30 procentų visų inžinierių. 
Sis skaičius turi tendenciją 
didėti. Palyginus su 1957 me
lais, jau šiandien moterų spe
cialisčių, baigusių aukštąjį Ir 
specialų vidurinį mokslą ir 
dirbančių liaudies ūkyje, pa
daugėjo tris kartus.

Mus džiugina, kad pramo
nėje beveik 50 procentų mo
terų dirba mechanizuotą, rei
kalaujantį aukštesnių kvalifi- 
kacij ų ir profesinio pasiruo
šimo darbą, tačiau dar ne
maža jų dirba nenašų, nere
tai sunkų rankų darbą.

Statyboj e,-kur vyrauja sun
kus darbas, moterys sudaro 
net 16 procentų bendro dir
bančiųjų skaičiaus. Cukraus 
pramonės bei duonos kepimo 
įmonėse moterys dirba sun
kiomis darbo sąlygomis. Mė
sos ir pieno pramonėje, kur 
moterys sudaro beveik pusę 
dirbančiųjų, pusė viso darbo 
atliekama rankomis. Dar per
nelyg daug moterų dirba nak
tinėse pamainose.

Ūkinės organizacijos priva
lo pagerinti moters darbo ir 
buities sąlygas, sparčiau me
chanizuojant ir automatizuo
jant gamybinius procesus. 
Įmonių profsąjungų organiza
cijos turėtų griežčiau kontro
liuoti, kaip laikomasi darbo 
įstatymu šiais klausimais.”

geros priežiūros, atsargi
nių dalių k dirvos bei kli
matinių tinkamų sąlygų 
stokos jų vartojimas nėra 
paveikus“. Taigi ir vėl. ..
Bet ko iš jų norėti.

„Paveikus“ ar „nepavei
kus“ mašinų vartojimas, 
geriausiai, tur būt, gali 
spręsti patys Lietuvos 
žemdirbiai. Be kita ko, jie 
pasakytų, kad ne stovin
čiom mašinom ^Jarybų 
Lietuvos žemės ūkis toli 
paliko buržuazinių laikų 
ūkį: 1971 m. vidutiniškai 
iš hektaro gauta daugiau 
kaip 26 dvigubi centne
riai javų derliaus. Dau
giau kaip 300 kolūkių ir 
tarybinių ūkių peržengė 
30 cnt. ribą. Mūsų žemdir
biai pridėtų, i kad Šian
dien Tarybų Lietuvos že
mės ūkyje dirba daugiau 
kaip 73 tūkstančiai trakto
rių, 9 tūkst. grūdinių kul
tūrų derliaus nuėmimo 
kombainų, daugiau kaip 
22 tūkst. sunkveži-
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! mių, 16 tūkst. bendros 
paskirties traktorinių plū
gų, 23 tūkst. traktoriui ų 
kultivatorių, 15 tūkst. 
traklorinių sėjamųjų ir de
šimtys tūkstančių kitokių 
žemės ūkio mašinų.

O juk visiems gerai Ži
noma (nebent išskyrus lie
tuviškus buržuazinius na
cionalistus emigracijoje), 
nuo ko buvo pradėtas 
respublikos žemės ūkio 
mechan iza v imas. Iš 544 
traktorių, buvusių prieš 
karą Lietuvos žemės ūky
je, hitleriniai okupantai iš
vežė Vokietijon 480, vi
sus 1941 m. gautus kom
bainus, 98 438 įvairias že
mės ūkio mašinas. Jau 
okupacijos pradžioje bu
vo apiplėštos visos Tarybų 
valdžios įkurtos mušiu ų- 
traktorių stotys (MTS) ir 
mašinų- a rk 1 i ų n u o m ėjimo 
punktai (MA.XP). Tad, iš
vadavus Lietuvą iš hitleri
nės okupacijos, žemės 
ūkio mechaniz^ivimo klau
simą reikėjo spręsti iš

Į naujo.

KANADIEČIAI RUOŠIASI 
GARBINGAM JUBILIEJUI 

i
Siu metų spalio 27 d. 

draugų kanadiečių “Liaudies 
Balsui” sukaks 40 metų. Tai 
labai svarbi ir garbinga su
kaktis. Ji turi būti gražiau
siai ir plačiausiai atžymėta. 
Tuo reikalų laįkraščio Ko
lektyvas jau išleido į visuo
mene atsišaukima, kuris 
baigiasi kreipimusi:

Visus Liaudies Balso drau-/ 
gus ir drauges prašome ne
laukti laiškais raginimų ar 
prašymų, kur ką veikti, o 

: patys rodykite iniciatyvą 
I kaip geriau atžymėjus Liau
dies Balso 40 metų jubilie
jų. Laikraščio leidėjai laukia 
iš skaitytojų ir rėmėjų pa
siūlymų ar sumanymų, kaip 
iškilmingiau ir gražiau atžy-| 
mėjus LB jubiliejų. Svar
biausia, prašome neatidėlio-' 
t i šio reikalo, o pradėti ir 
veikti dabar ir iki pabaigos 

| šių metų.
Kolektyvas sako, kad su

kakties proga “L. B.” laida 
bus gerokai padidinta, bū- 

; tent, išeis net 16 puslapių.
Neabejojame, kad šios 

“L. B.” sukakties atžymė- 
i jime nuoširdžiai dalyvaus 
į ir Jungtinių Valstijų pažan- 
1 gus lietuviai.

karo metais čia dirbusios daili 
ninkės Irenos Trečiokaitės-Žeben- 
kienės paveikslas.

Atsisveikinimo dieną Namanga- 
no kultūros namuose įvyko iškil
minga uzbekų ir lietuvių drau
gystės šventė. Lietuvos pa
siuntinių vardu atsisveikinimo žo
džius pasakė LTSR Ministrų Tary
bos kultūros skyriais yėdėjo pa
vaduotojas A. Brazaitis, Socialisti
nio Darbo Didvyrė J. Varnienė ir 
,, Vagos" leidyklos vyriausiasis 
redaktorius K. Ambrasas.

Draugystės šventė Namangane 
baigėsi bendru koncertu, kuria
me šiltai buvo sutikti mūsų res
publikos dainininkė G. Kaukaitė, 
LTSR nusipelnęs artistas G. Trin
kūnas ir skaičiusi Lietuvos poetų 
eilėraščius Vilniaus televizijos 
diktorė G. Bigelytė.

Ilgai išliks atmintyje ši įspūdin
ga tautų draugystės šventė.

KAS IR NUO KO 
JI IŠGELBĖJO <

Chicagos kunigų “Drauge” 
(birž. 15 d.) Al. B. rašo 
vedamąjį “Kalbėkime tie, 
kurie buvome išgelbėti.” 
Deja, autorius nepasako, kas 
ir nuo ko jį išgelbėjo. Kiek 
mums žinoma, Al. B. pats iš 
Lietuvos pabėgo pas Hitlerį į 
Berlyną, o , jis bėgo todėl, 
kad talkindamas hitleri
niams lietuvių skerdikams, 
buvo labai sunkiai nusidėjęs 
lietuvių tautai ir bijojo nu
sipelnytos bausmės.

Kodėl nepasakyti tiesos? 
Kam “Draugo” skaitytojams 
mieluoti ir juos mulkinti?

“JEIGU KIAULE
RAGUS TURĖTŲ”

Atrodo, kad mūsų lietu
viškieji klerikalai buvo daug 
vilčių sudėję į prezidento 
Nixono misiją Maskvoje. Jie 
manė, kad jiems jis atveš ir 
paaukos jau “išlaisvintą” 
mūsų Lietuvėlę. Bet niekas 
iš tų vilčių neišėjo.

Dabar jie esą suradę kitą 
kelią savo tikslui pasiekti, 
būtent, suvienysią “visas 
pavergtas tautas” ir visą 
Tarybų Sąjungą “suskaldy- 

,sią,” tai yra, “sunaikinsią.” 
Chicagos kunigų “Draugas” 
(birž. 17 d.) savo vedama
jam uždėjo šūki : “Už So
vietuos suskaldymą.”

Išmintingi lietuviai juok
dariams iš “Draugo” turi 
labai tinkamą atsakymą: 
“Jeigu kiaulė turėtų ragus, 
tai visą svietą išbadytų.”

NIEKAS NEIŠĖJO IŠ 
KVAILO UŽMOJO

Kaip žinia, visoje eilėje 
šios šalies miestų yra ruo
šiama pagal kultūrinių mai
nų programą Tarybų Sąjun
gos liaudies meno paroda. 
Bet kadangi toje parodoje yra 
Lietuvos dailininkų kūrybos 
šedevrų, tai mūsų nelaimin
gieji “veiksniai” žadėjo pa
rodos visiškai neįsileisti į 
Chicagą. Žinoma, iš tų pa
stangų niekas neišėjo.

Apie tai sužinome iš “Nau
jienų” (birž. 17 d.), kurios 
tam kvailam užmojui tiesiog 
vadovavo. Jos dabar verkš
lena:

“Ketvirtadienio vakare 
Čikagos “milijonierkos”, 
vadovaujamos iš mėsos pro
duktų pralobusios Swift šei
mos atžalos, surengė Sovietų 
Sąjungos liaudies meno pa
rodos proga tame pačiame 
muziejuje, kur paroda vyks
ta, balių, kuriame pagal 
Saundra Saperstein, rašan
čia apie iškiliąją “society” 
Čikagos “Daily News”, da
lyvavo apie 900 žmonių. 
Field muziejaus laiptai buvo 
nukloti visai neproletarišku 
raudonu kilimu, baliaus da
lyviai gėrė rusišką vodką, 
valgė rusų patiekalus, žiūrė
jo į “Troiką” šokėjus, o 
poniutės mielai fotografa
vosi su sovietų ambasados 
Washingtone kultūros rei- 

i kalų patarėju Victor Sako- 
Ivlch.” /

Toks pat likimas
Negali didžiuotis nė vienas 

lietuvių savišalpos susivie
nijimas savo perspektyvo
mis. Antai, SLA sekreto
rius A. M. Budreckis skun
džiasi:

“Padėtis rimta: debitas 
nesiderina su kreditu: už 
kiekvieną naują narį nusto
jame trijų senųjų. Santykis 
nepalankus: kas savaitę įra
šome po 2-3 naujus narius, 
o per tą laiką kiekvieną die
ną prarandame vieną antrą 
nari dėl mirties, apdraudos 
subrendimo, apdraudos at
siėmimo ar dėl suspendavi
mo.”

Tiek LDS, tiek SLA, tiek 
LRKS remiasi, pagrindiniai, 
senąja karta. Na, o senuo
sius narius negailestingai 
guldo ligos ir skina mirtys.
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LIETUVIŠKA DAINA IR 
TOLIMOJE UZBEKIJOJE

Lietuvos žinių agentūros 
“Elta” pranešime (birželio 
11 d.), tarp kitko, džiugiai 
sakoma:

Visą savaitę tęsėsi Lietuvos TSR 
dienos Namangane (Uzbekijos 
TSR). Jos tapo didele švente 
TSRS įkūrimo auksinio jubiliejaus 
garbei.

Jaudinantis susitikimas buvo 
Namanganp Šilko audimo fabrike, 
kur Didžiojo Tėvynės karo me
tais dirbo ir evakuotieji lietuviai. 
Siam kolektyvui buvo perduotas

KAI REDAKTORIUS - “OUT”...
. . 0 Ten, kur anksčiau 

būdavo redaktoriaus pavar
dė - anoniminis įrašas “re
dakcinis kolektyvas”; laik
raštis, kuris iš kitų panašių 
leidinių skyrėsi gyvesne 
mintimi, noru informuoti, 
suteikti tribūną įvairesnių 
nuomonių autoriams, išlai
kyti padoresnę išorę (žino
ma, neatsisakant bendros 
veiksnių - “vaduotojų” 
krypties) iš karto supilkėjo.

Tai atsitiko Kanados “Ne
priklausomoje Lietuvoje.” 
Kaip žinia, įvyko “N. L.” 
spaudos bendrovės akcininkų 
suvažiavimas, kuriam toną 
davė labiausiai kietų galvų 
reakcionieriai, ir - vienas 
gabesnių išeivijos redakto
rių - R. F. Maziliauskas - 
out (taip, beje, su taiklia 
ironija prie eilutės “redak
cinis kolektyvas” ir prirašė 
tautietis, atsiuntęs “Nepri
klausomą Lietuvą”).

Iš pirmo žvilgsnio - ne
reikšmingas įvykis. Na, 
išmetė vieną redaktorių, jo 
kėdėn atsisės kitas (ar kiti), 
ir ratai dardės toliau, kol 
galutinai subirs.

Bet šis pakitimas - neat
sitiktinis, jis sukeltas noro 
emigracini laikrašti padary
ti buku, negalvojančiu, ne
svarstančiu rėksniu. Rėks
niu vis dėl to paties: dėl 
Lietuvos “vadavimo,” dėl 
jos žmonių “kentėjimo,” dėl 
“vaduotojų” herojiškumo - 
prie gero stalo per “laisvi
nimo” banketus.

Neveltui vienas “N. L.” 
toną duodančių veikėjų (čia 
pat išsispausdinęs savo nuo
trauką - gink die, nesupai
niokite su kitu tokiu pat!) 
užtraukė aukštomis natomis:

“Kai tik pažvelgiu į 
“N. L.” puslapius, iš. įpra
timo ieškau anų vedamųjų, 
kurios parašydavo šviesios 
atminties velionis J. Karde
lis, o vėliau tradiciniai tęsė 
ir dr. H. Nagys.”

Tikriausiai, nėra reikalo 
priminti, kokie buvo “anie” 
vedamieji: primityviausia 
Tarybų Lietuvos, jos žmonių

Vadovaukimės sveiku protu
Kaip žiome, senojo reži

mo laikais Lietuva prarado 
Vilnių Lenkijai ir nebegalėjo 

| jo atsiimti. Lenkija dar pa
grasino, kad, jei Lietuva ne
nutils, tai ir Kaunas bus 
paimtas. . . Nurimo. . .

Hitlerio laikais Vokietija 
užėmė Lietuvos svarbų pa
mario uostą Klaipėdą ir pa
liko jį be susisiekimo su pa
sauliu prekybos reikalais. 
Lietuva kreipėsi į Tautų 
Lygą ir prašė užtarimo, bet 
gero žodžio nebesulaukė.

Lietuvos visuomenė, ma
tydama blogą padėtį ir pavo
jų kraštui, pradėjo nerimau
ti. NEBESIMUSĖ tarp sa
vęs; kaip dabar mušasi airiai 
už dievus, o visi pasisakė 
bendrai keisti tautos kelią, 
keisti savo šalies santvarką, 
kad šalis-tauta nuo pražū
ties būtų išgelbėta.

1940 metais išrinko seimą, 
kuris nutarė kreiptis į Tar. 
Sąjungą, kur jau bendrai vei
kia daug tautų, kad Lietuvą 
priimtų. Lietuvos atstovai 
nuvyko į Maskvą ir pareiškė 
liaudies norą dėtis į bendrą 
ryšį su kitomis socialistinė
mis tautomis. Ir Lietuva 
buvo priimta.

Liaudis džiūgavo ir didžiai 
įvertino šį naują posūkį, 
matė, kad tai tik vienas iš
sigelbėjimas nuo grobstymo 
ir plėšikavimo.

kelionė, akivaizdžių faktų 
neigimas (nors buvo daug 
kartų apsijuokta), raganų 
medžioklė net saviškių tar
pe, - žodžiu, “anie” veda
mieji buvo kepami iš kelio
likos varganų trafaretinių 
sakinių, užpiltų akių muili
nimo alyva.

Kai kam, pasirodo, tai buvo 
vienintelis dvasios penas, 
vienintelė sielos paguoda! Ir 
kai pastaruosius keletą metų 
“Nepriklausoma Lietuva” 
ėmė persispausdinti iš Tar. 
Lietuvos spaudos literatūri
nę, istorinę, mokslinę me
džiagą (visiškai “nekaltą” 
netgi žvitriausio “vaduoto
jo” žvilgsniui), iliustruoti 
savo puslapius Lietuvos fo
tografų, menininkų darbais, 
leisti pasisakyti “kitaip ma
nant iem s ” (čia buvo prad e jo 
rašyti nemaža žmonių ir iš 
JAV) - kanadiškiaireakcio
nieriai pasigedo “anų gerų 
laikų,” kai ir pačiai kiečiau
siai galvai viskas buvo aiš
ku: čia - gerai, Lietuvoje - 
blogai; čia - manais lyja, 
ten - akmenimis sninga; čia 
- visi patriotai, ten - tik 
niekadėjai.

Taigi, nei galvoti, nei 
svarstyti nieko nereikėjo 
viskas buvo aišku kaip ant 
;delno.

- Taip vėl bus! - tikrai 
“anų” laikų stiliaus veda
muoju pažadėjo jau cituotas 
veikėjas. Anot jo, “Nepri
klausoma Lietuva” nebety
lės - t. y. - nagrinės “jau
nimo idealistines bei tauti
nes savybes,” “nebepopu
liarius priešo idėjų,” “ne- 
pasineš į destruktyvią kri
tiką” r “primins ateinan- 
čionąs kartoms” savo šėri- 
ninkų “žygdarbius?’ ir, 
svarbiausia, vėl laisvins, 
laisvins, laisvins, laisvins. 
Kaip Kardelis ir Nagys!

. . . Kad tie pažadai rea
lūs, bent šiuo metu netenka 
abejoti: kanadiškis laikraš
tis tikrai supilkėjo ir iš karto 
sumenko. 1

JUOZAS LUKYS

1941 metais Hitleris puolė 
Lietuvą, rudmarškiniai 
siaubingai grūdosi ir ją nai
kino. Persirito tas ugnies 
kamuolys ir nuėjo toliau į 
rytus, o Lietuvai paliko ken
tėti priespaudą ir plėšimą. 
1945 metais raudonoji armi
ja vėl sugrįžo ir išvadavo 
Lietuvą iš hitlerizmo.

Laikas bėga, karo žaizdos 
užgydomos, Lietuvos ūkis, 
prekyba gražiai žydi. Mies
tai atsistato ir nauji kuriasi. 
Elektrifikacija, mechaniza
cija įžengia į Lietuvą - ne 
tik į miestą, bet ir į kaimą.. 
Kuriasi aukštieji mokslai. 
Lietuvos pfieauglis ne kiau
les gano, Lietuvos jaunimas 
nebėga į užsienius, o sėdi 
prie knygos, klauso lekcijų, 
gauna stipendijas baigti už
sibrėžtus mokslus, įsigyti 
profesijas. Jie ruošiami 
svarbiems krašto darbams. 
Išnyko beraščiai, nyksta 
prietarai, kurie taip daug 
metų vargino kraštą. Duok 
tautai mokslą, o ji susiras 
savo laimingą ateitį.

Bet yra trukdytojų, kurie 
Lietuvos ateitį drumsčia. 
Tie trukdytojai tai prasižen
gę Lietuvoje prieš liaudį ir 
pabėgę kartu su rudmarški- 
niais. Jie užsieniuose daro 
viską, kad nustumtų Lietuvą 
atgal į smetonizmą. Jie ve
lija, kad Lietuvoje ubagai 

ubagautų kaip ubagavo, ir 
lodintu kaimo šunis. x Kad 
paaugliai-piemenys vėl ga
nytų kiaules vietoje lankyti 
mokyklą, kad dvare kumetis 
pluktų ir pusbadžiai gyventų, 
kad jam niekados nebebūtų, 
progos pasiliuosuoti iš 
vargų.

Atsirado Lietuvoje Bra
žinskai, kurie, užgrobdami 
lėktuvą, nušovė jauną mo
terį (lėktuvo tarnautoją) ir 
sužeidė du žmones - lėktuvo 
valdytojus. Nedaug reikėjo, 
kad paleistos kulkos būtų pa
siekusios mstrumentu suva- 
das arba kuro kubilus, ir 
visi keleiviai (48) būtų žuvę. 
Visas pasaulis pasmerkia 
tokius pasikėsinimus, bet di
pukai garbina tuos nedorė
lius ir renka pinigus jiems 
išvaduoti iš Turkijos kalėji
mo.

Atsirado S. Kudirka, kuris 
nušoko nuo žuvininkystės 
laivo ir norėjo patekti į 
Ameriką, bet Amerikos laivo 
įgula atsisakė jį priimti ir 
grąžino atgal. . . Dipukai 
padarė jį šventuoju.

Šiomis dienomis koks ten, 
silpnaprotis Romas Kalanta, 
Kaune apsipylė benzinu ir 
susidegino. Koks buvo jo 
tikslas tai daryti, nieks ne
žino, bet mūsų dipukai ati
darė jam “dangaus karalys
tę.” St. Petersburg, Fla., ir 
kitur jie organizuoja liude- 
sio-tylėjimo valandas su pa
maldomis, pasmerkimui 
Lietuvos.

Nėra sveiko proto žmo
gus, kuris save žudo, kaip 
nėra sveiko proto ir dar 
pavojingas žmogus, kuris 
žudo kitus. Žudikus mes 
baudžiame. Jei savižudžius 
ir žudikus galima gerbti, tai 
mes Amerikoje turėtum 
gerbti ir padaryti šventai
siais tuos, kurie nužudė net 
4- Amerikos prezidentus. 
Turėtumėm gerbti ir laikyti 
kilniais žmonėmis užmušė
jus Martin Luther Kingo, 
Robert Kennedy, John F. 
Kennedy, ir, vėliausiai, šo- 
vėją į George M. Wallace. 
Tačiau sveikas protas taip 
elgtis neleidžia. ■■ . ■

DZŪKELIS

New Yorkas. - Šimtas 
amerikiečių jaunuolių iš
vyko LMaskvą, kūr susitiko 
su šimtu tarybinių jaunuolių 
pasidalinti nuomonėmis 
Įvairiais klausimais, c

Svarbus 
persilaužimas

šiomis dienomis Texas 
valstijos mieste Houston 
įvyko didžiulės American 
Federation of State, County 
and Municipal Employees 
unijos suvažiavimas. Pirmą 
kartą tos unijos istorijoje 
juodas darbininkas tapo iš
rinktas sekretoriumi-iždi- - • 
ninku. Tai laikoma dideliu 
persilaužimu mūsų unijų va
dovybėje, siekiant panaikinti 
rasinę diskriminaciją.
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Qear Mr. Bimba -
I’m sorry for not writing 

sooner, but I guess you know 
it is very hard to find time 
to do anything else except 
visit and eat when you get 
to Lithuania.

My trip started off very 
nicely, I got to the Kennedy 
Airport in plenty of time to 
check in and walk around 
a bit.

The flight (Aeroflot) was 
very smooth and fast. It 
only took 8 hours to reach 
Moscow, not counting the 1 
hour we stayed in London to 
fuel up.

Passed thru Customs with 
no problem, met the Intourist 
man and shortly after we 
were at the Hotel Ostankino.

My stay in Moscow was 
short, only 4 days but I 
managed to cram a lot in. 
Naturally I visited the Krem
lin and on Saturday I was 
lucky to get there early when 
the line to see Lenin was 
still short. I waited only 
about 30 minutes, which I 
guess is pretty short.

The experience of seeing 
Lenin is quite unforgetable, 
he still looks like he is only 
sleeping.

I even got to take a boat 
ride but it was only the re
gular boat, not “The Rocket” 
which is a fast hydro-foil 
boat. Perhaps I’ll have my 
chance in Leningrad.

Naturally I had to take a 
ride on their famous Metro. 
I imagine that if N. Y. C. 
would have such a clean, 
quiet and efficient subway, 
the rides would probably cost 
$5 each. Amazing thing to 
see a subway with no ad
vertising or graffitte on the 
walls.

The bus system only costs 
4 or 5 kopeks and I think the the finished products 
old style trolley is even ticed one strange thing, here 
cheaper. was a ship that does nothing

It is also surprising to more than process fish, yet 
see how clean people keep the there was so little fish odor 
city. Nobody would throw you would never know what 
even a cigarette butt on the!kind of work is done on 
street. I board. Remarkably clean-

Anyway, enough of Moscow • for this type of ship, 
for the present, you will see' 
plenty of movies (provided; 
they turn out).

A one hour flight from 
Moscow put me down in Vil
nius. It was hard to describe
the feeling to know I was j veiling of a monument to 
finally back in Lithuania once i Jonikas. Once again we 
again. I felt as if I was were received as honored 
returning home, rather than: 8uests an<^ was an honor

to meet MR. SNIEČKUS. A 
really down-to-earth type of 
person who is very easy to 
know and like. The ceremo
nies were well covered by 
the photographers and re
ports (we saw ourselves on 
TV the following day).

After the unveiling we went 
to an out door picnic where 
the food and music started 
again. We did not leave un
til about 11 P. M. and it was 

Juozas Pleskys from į still not dark. The days now 
Committee whoi are very long here, at nite 
“free” afternoon i the autos only use their 

to visit with my relatives i parking lites even in the 
and the nejęt morning he * country.
picked me up and we walked ; Sunday, the day of the 
over to their office. There I; Festival started off in the 
met Mr. Kazakevičius. He is Mayor’s office, we heard all 
really quite a man, it would about the City and its goals, 
be hard to really describe j Soon after, we went down - 
him in one letter. I guess a stairs to review the parade 
short description would be as it started off for the Fair 
he is a vibrant bundle of Grounds. All the boys & 

girls, men & women were in 
gay, native costumes.

We barely managed to get 
to the Fair Grounds ahead of 
the parade. Very few and 
short speeches, I received a

just visiting the birthplace 
of my ancestors.

At the airport Iwasmetby 
one aunt and cousin, along 
with ■ their husbands. It was 
remarkable but I was abtfe 
to recognize my aunt after 
all these years. The last 
time I saw her was in 1934, 
here it is 1972.

They drove me to my hotel 
(Hotel Neringa) where I met 
Mr 
Cultural 
gave me a

energy always ready to go 
to work and a very likeable 
person.

They told me of t he i r out
lined tour through Lithuania 
and then phoned Professor

Dr. Jurginis who dashed 
right over.

It certainly was good to 
see an old aquaintance from 
a long time ago. The Com
mittee “turned me over” to 
Dr. Jurginis’ charge and off 
we went to see the ancient 
city of Vilnius. I really 
could never have had a better 
guide than him, if any one j 
knows about Lithuanian his- į 
tory, he is the best qualified | 
person. We poked into every i 
nook & cranny, saw places ; 
most visitors will probably 
never see and I learned about 
this very old city.

The next day we toured 
Vilnius again and then on 
the following day we left by 
car for Palanga.

The trip from Vilnius to 
Palanga is not short but the 
roads were good and we made 
.it fast. Along the way I saw ' 
several storks, many, many 
huge collective farms along 
with some small ones.

Palanga is certainly a 
resort city, everything 
hinges on the Baltic Sea. In 
the evening it seems as if 
the whole town walks down 
to the beach 
go down.

The first 
to the beach,
for swimming but there were ! morning and met lots of the 
several people in swimming, [local people. I can truly say ; i-q ygg a broom the windows

Pažangūs JAV lietuvių visuomenės veikėjai (iš dešinės) Elena 
Jeskevičiūtė-Esker, Artūras Petriką ir Amelija Jeskevičiūtė- 
Young. K. Baįęiūno nuptr.

: rough clothes thę world over 
, in the same fashion.

In the country I did not see
I

any hippies at all, in Vilnius 
there are a few long-haired

I ones that pop up occasional
ly, but every orie else acts

■ and looks like ladies & gen
tlemen.

It was novel1 for me to 
see the street signs written ; 

. twice, once in Lithuanian and I 
: once in Russian. Both lan- ' 
j guages are freely used by ; 

i all, so no matter from which 
of the 15 Republics people 

J meet, they can always com- 
, į municate in Russian.

į Another remarkable thing, 
everywhere I went, here and 
in Moscow, when I saw the 
real old houses, they may

i be well worn down but the 
;• people inside are not afraid

Visited Birute’s hill, walked that the Lithuanians are a i arespotless, curtains on all 
around town. race of beautiful people. I > windows, every bit of

any one who : ground has either flowers or 
vegetables. What I am really 
saying is that the people are 
definitely not lazy.

I think I had better end 
this lėttėr arid get to bed 
early. ' Tomorrow morning 
I meet with Dr.. Jurginius 
and it is hard 'to keep up 
with him, he juSt flies along 
the ground. , .,

ARTHUR PETRICK

to see the sun

day we walked 
a little tod cold

race of beautiful people.
Next day we went to see did 

Klaipeda, visited their ship
yard where they build and 
sell fishing boats to the en
tire world. Their fishing 
fleet reaches just about 
every corner of the globe.

Visited one fishing ship, 
it is really a sort of “moth
er” to the actual small boats 
that do the catching. This 
ship processes the fish into

I no

Next day we went to ŠILA
LĖ where we were going to 
see their Annual Song & 
Dance Festival, on Sunday. 
But first, on. Sat. we were 
privileged to attend the un

LAISVĖ

handmade large straw hat 
with a bright yellow juosta.

The entire afteroon was 
spent watching folk dancing, 
chorus singing, young pion
eers doing maneuvers and 
the day ended.

From there we were off 
to see another collective 
farm where they raise cows 
and pigs. Once again we 
started in with the eating 
but this time we had to shot - 
ten our stay after an hpur 
or so, we three were 
plain exhausted.
' Today, Monday, we 
back again in Vilnius to 
up and start off again.

I was fortunate to get 
around quite a bit since I 
got up rather early each

just

are 
rest

not see ;
even looked hungry, they all 
have jobs, their working day į 
is broken up nicely with an 
hour’s siesta during which 
time their respective place 
of work just shuts down and 
every one can eat their din
ner.

The
dressed, except for the farm 
people which are dressed in

people are well

Kad išsipildytų tautų lūkesčiai

gin-

raketines gynybos sistemų 
apribojimo ir laikinas (pen- 
keriems metams) susitari
mas dėl kai kurių strategi
nės puolamosios ginkluotės 
apribojimo priemonių yra 
toks svarbus įvykis, jog vien 
to, Londono laikraščio 
“Times” nuomone, “pakak-

Pasaulio visuomenė su di- j strateginę branduolinę 
džiuliu pasitenkinimu sutiko ' kluotę. Sutartis dėl prieš- 
Maskvoje įvykusių Tarybų 
Sąjungos vadovų ir JAV pre
zidento R. Niksono derybų 
rezultatus.

Iš visos serijos Maskvoje 
sudarytų susitarimų visų 
pirma išskirtini - “Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų savitarpio san-1 tų, kad Maskvos susitikimas 
tykių pagrindai,” sutartis būtų laikomas visiškai pa- 
dėl priešraketinės gynybos teisintu.” 
sistemų apribojimo. Laiki
nis !
kurių strateginės puolamo
sios ginkluotės apribojimo 
priemonių.

Žymiausi politiniai ap
žvalgininkai šiuos dokumen
tus laiko tikrai istoriniais 
susitarimais, kuriuose atsi
spindėjo tas principas, kad, 
nepaisant didelio skirtingu
mo tarp TSRS ir JAV socia
linių sistemų bei ideologijos, 
vienintelis priimtinas’ pa
grindas jų santykiams gali 
būti taikus sambūvis.

Dokumente pabrėžiama, 
jog TSRS ir JAV “vadovau
sis bendru įsitikinimu, kad 
branduoliniame amžiuje 
nėra kitokio pagrindo jų 
santykiams palaikyti, kaip 
taikus sambūvis.” Salys 
įsipareigoja daryti viską, 
kad būtų išvengta karinių 
konfrontacijų ir kad būtų už
kirstas kelias branduoliniam 
karui.

TSRS ir JAV savitarpio 
santykių pagrinduose įrašyti 
nuostatai sutvirtinti konkre
čiu susitarimu apriboti

Plėtoti savitąrpiškai nau- 
susitarimas dėl kai į dingus TSRS ir JIA V santy

kius padės ir Maskvoje pa
sirašyti susitarimai dėl ben
dradarbiavimo kosmoso, 
mokslo ir technikos, sveika-j 
tos apsaugos, aplinkčs ap-| 
saugos srityje, taip pat ko-; 
misijos sudarymas Tarybų' 
Sąjungos ir Amerikdš preky- j 
bai bei ekonominiams ry
šiams plėtoti. 5 f ’ /

Svarstant ^aįptautines 
problemas, Tarybų' ’Sąjunga 
tvirtai laikėsi "proletarinio 
internacionalizmo pozicijų. 
Bendrame komunikate nu
rodoma, kad T^SRS yra už 
Vietnamo Demokratinės 
Respublikos bombardavimų 
nutraukimą, už visišką ij 
besąlygišką JAV ir jų są
jungininkų kariuomenės iš
vedimą iš Pietų Vietnamo, 
kad ji tvirtai remia Viet
namo Demokratinės Res
publikos ir Pietų Vietnamo 
pasiūlymus, kurie yra rea
lus ir konstruktyvus pa
grindas Vietnamo prbblemal 
sureguliuoti. ' $ 1 į r

NEGALIMA GYVENTI
VAKARYKŠTE DIENA

PANAUDOJO
A P G A VIN G U S B U D U S

Suprantama, kad Baž- 
nyčios-Valstybės santykiai 
Lietuvoje vystosi II Vati
kano Susirinkimo plotmėje. 
Vis dėlto pasitaiko atskirų 
konfliktų, ypač kai naivesni 
žmonės pasiduoda reakci
nių politikanų ar Užjūrio 
rėksnių įtakon. Ir visa 
bėda tame, kad panašūs 
konfliktai neretai remiasi 
apgaule bei spekuliacija.

Antai išgarsintas 17,000 
katalikų “skundas į pasau
lio sąžinę.” Argi tai mūsų 
tikinčiųjų iniciatyvos ak
tas? Ar didžioji dauguma 
pasirašiusių suprato, koks 
tikrasis parašų rinkėjų 
tikslas? Ar žinojo, kad 
rinkimas vyksta už bažny
tinės vadovybės pečių? 
Deja, faktai kalba, kad pa
rašų rinkimas buvo vykdo
mas pasinaudojant apgaule 
ir šantažu. Atskiri politi- 
kanai, spekuliuodami Baž
nyčios vardu, gąsdino ti
kinčiuosius, esą nepasira- 
šymo atveju būsiančios už
darytos bažnyčios. Kiti nu
rodinėjo nekalčiausius 
tikslus ir pamaldžias in
tencijas. O visumoje ti
kintieji tiesiog pasitikėjo 
“dvasiškais tėveliais,” 
kurie geriau žiną, kam tie 
parašai reikalingi. . .

Labai gaila, kad anaiptol 
neišsiaiškinę tikrosios si
tuacijos bei nenorėdami 
suprasti Bažnyčios-Val- 
stybės santykių evoliuci
jos, kai kurie atsakingi 
Bažnyčios asmenys palai
ko antitarybinę agitaciją 
(pvz. Vatikano radijuje ar 
spaudoje). Savaime aišku, 
kad tokios veiklos rezul
tate ir Tarybų Valdžia ati
tinkamai reaguoja į šalto
jo karo iššūkį.

Vis dėlto, absoliuti mūsų 
tėviškės tikinčiųjų daugu
ma griežtai smerkia ardo
mąją emigracijos politika
nų veiklą ir su dėkingumu 
prisimena didžiojo taikos 
popiežiaus Jono XXIII var
dą.

Be to, tikintieji prisime
na ir kitiems primena, jog 
socialistinė valstybė prak
tikoje įgyvendino eilę 
svarbiausiųjų krikščiony
bės uždavinių, kurie kapi
talo pasaulyje tebelieka at
vira neteisingumo žaizda. 
Netenka stebėtis, jei mūsų 
tėviškės eilinis tikintysis 
gali pakartoti tai, ką nese
niai pareiškė įžymusis Lo
tynų Amerikos vyskupas 
Helder Kamara: “Aš ne
matau jokių vilčių nei ka
pitalizme, nei neokapita- 
lizme.” Pas mus jau su
darytos sąlygos, įgalinan
čios žmogų būti tikru žmo
gumi, kai tuo tarpu emi
grantų liaupsinamame pa
saulėlyje tebeviešpatauja 
ekonominis - socialinis 
chaosas, išnaudojimaš ir 
net prostitucija (beje, net 
visiškai netoli Vatikano 
mūrų!).

Pas mus galutinai likvi
duotas skurdas ir visiems 
(neišskiriant nei invalidų, 
nei ligonių, nei našlaičių 
ar senelių!) užtikrintas 
garbingas pragyvenimas. 
Taipogi visiems pasiekia
mos išsimokslinimo vir
šūnės ir vsiems užtikrinta 

socialinė globa nelaimės ar 
ligos atvejais. Štai kodėl 
mes siūlome visiems šal
tojo karo kurstytojams 
(įskaitant ir kalbančius Va
tikano radijo bangomis): 
verčiau apsidairykite po 
savo mizerną pasaulėlį ir 
liaukitės vaidinę didvyrius 
savo vištidėje!

Gaila, kad šio pozityvaus 
mūsų santvarkos turinio F. 
Jucevičius neišrįso dera
mu būdu įvertinti. Kaip tik 
todėl jo knygoje mes ir ne
randame tos ateities vizi
jos, kuri mus labai domina.

i

TAI KOKIA RYTOJAUS 
LIETUVA BUS?

Ir vis dėlto, būtų netei-
■ singa kaltinti autorių svei-
■ kos nuovokos trūkumu. Jis
i ivisiškai sutinka su tuo, kad 

rytojaus Lietuva nebus 
mūsų išeivijos nacionalistų 
Lietuva: “Lietuva orto
doksų, kokiai kraštutinybei 
jie bepriklausytų, gyvena 
paskutines dienas, vaka- 
rykščioji Lietuva nebus ry
tojaus Lietuva, kuri kyla 
su nauja aušra. Bet kaip 
rytojaus pasaulis, taip ir 
rytojaus Lietuva yra mums 
dar paslaptis, mįslė ir spė
jimas” (141).

Autorius teisingai paste
bi, kad emigracijos vaid
muo realiosios Lietuvos 
tikrovėje reiškia jau praei
ties etapą: “Mūsų tautos 
gyvenimo struktūra radi
kaliai pasikeitė. Visa tai 
atsiliepia į mūsų tautos 
būdą lr„ galvoseną.. ~... Kad 
lietuvis yra pasikeitęs 
krašte, tai galime spręsti 
iš atvykusiųjų į vakarus. 
Jie turi vieną galvoseną, 
mes - kitą, juos domina 
vieni dalykai, mus kiti. Kai 
i še įvijoje d iskutuo jame 
tautiniais klausimais, tai 
mes dažnai turime prieš 
akis mūsų vaizduotės ir 
mūsų prisiminimų Lietuvą, 
o ne Lietuvą, kuri realiai 
yra pęie Baltijos jūros. 
Baltijos Lietuva nėra mūsų 
Lietuva^ o ji yra Lietuva 
žmonių, KURIE JĄ KĖLĖ 
IS KRAUJO IR PELENŲ 
(mano pabraukta - C. K.). 
Daugelis iš mūsų to nenori 
daleisti, bet taip jau iš tik
rųjų yra” (133-134).

TIKRAI APGAILĖTINAS 
PRIETARAS

Štai tikrovė, kuri turėtų 
galutinai išblaivinti visus, 
tebegyvenančius praeities 
iliuzijomis. Visokios 
“pretenzijos” į mūsų vi
daus gyvenimą, visokie 
“ministerių kabinetai” 
išeivijoje ir visokeriopa 
“parama” religiniams ir 
moraliniams reikalams, 
spekuliuojant tautos vadovų 
titulais, - visa tdi apgailė
tinas prietaras. “Šiaip ar 
taip, - rašo J. Keliuotis, - 
nori to lietuviškoji emigra
cija ar nenori, ji gyvena 
vakarykšte diena, tuo metu, 
kai jos gimtasis kraštas ir 
visa tauta gyvena šia diena 
ir rytdiena. Tokia gyve-* 
nimo dialektika, ir niekur 
nuo jos nepasidėsi. Reika
lauti, kad tauta savo gyve
nimą vertintų ir matuotų 
nuo jos atskilusios emi
gracijos kriterijais - ge
riausiu atveju naivu, o ne
mokėjimas ar nenoras pri
pažinti realios tikrovės -

3-ias puslapis 

prietaras. Apgailėtinas, o 
neretai ir tragiškas” (“Li
teratūra ir Menas,” 1972 
m. balandžio 8 d., Nr. 15).
KAM TOS JŲ AUKOS?

Užtai mums ir tragiškas 
ir komiškas vyskupų V„ 
Brizgio ir A. Deksnio pa
starasis kreipimasis i 
lietuvius “laisvajame pa
saulyje.” Prisiminę seną
sias kalėdotojų tradicijas, 
mūsų išeivijos vyskupai 
organizuoja gavėnios lai
kotarpyje aukų rinkimą 
“mūsų pavergtos tautos 
religiniams ir morali
niams reikalams.” Keista 
ir juokinga! Tarsi ėie po
nai nežinotų, kad mūsų tė
viškės liaudis seniai pra
lenkė ir paliko toli užpaka
lyje išeivijos kultūrinius 
bei medžiaginius pasieki
mus.

Keista ir tragiška! Juk 
tasai nuolatinis įvairių 
veiksnių ir partijų ubaga
vimas tiesiog kalba apie 
tautinio gyvenimo skurdą 
emigracijoje. Išeivijos 
vyskupai, bijodami pastoti 
kelią skaitlingiems “aukų 
rinkėjams,” pasirinko ga
vėnios laikotarpį. Argi 
tai ne likimo Ironija? 
Ubagautojai ruošiasi 
“šelpti” mūsų tėviškės 
liaudį, kurios pragyvenimo 
standartas pralenkė kapi
talistinio pasaulio standar
tus! (Suprantama, mes ne
kalbame apie nežymų ka
pitalistų-išnaudotojų pro
centą!). Nenoromis perša
si mintis, kad panašios 
rinkliavos - tik kamuflia
žas antitarybinei agitaci
jai, o kartu ir asmeniniam 
pasipelnymui (antai, pla
čiai kalbama apie kun. St. 
Railos aistrą žirgų lenk
tynėms. . . ).

VELTUI PASTANGOS 
GRAŽINTI PRAEITĮ

Visiems mūsų šaliesjae- 
draugams mes primename, 
kad negalima gyventi vaka
rykšte diena. Visokios pa
stangos grąžinti praeitį, 
griauti esamą santvarką ar 
kurstyti diversines jėgas - 
reiškia tarnauti taikos 
priešams. Ypač tai įsidė
mėtina Bažnyčios atsto
vams, kurie turėtų būti 
pirmose taikos gynėjų gre
tose. Taipogi jiems verta 
prisiminti, kad šiuolaikinė 
Bažnyčia pasmerkė bet ko
kią jėgos politiką: “Jėga, 
kurios Bažnyčia gali su
teikti šiuolaikinei visuo
menei, glūdi toje veiksmin
goje meilėje ir tikėjime, o 
ne kažkokiomis išorinėmis 
priemonėmis vykdomoje 
valdžioje” (II Vatikano 
Susirinkimo Nutarimai, 
152). Ir mus gerokai ste
bina, kodėl Bažnyčios 
autoritetai toleruoja šalto
jo karo kurstytojus Vatika
no radijo laidose. Taip pat 
nesuprantama, kodėl mūsų 
tėviškės prelatai taip pa
syviai laikosi kurstytojų 
atžvilgiu. Nejaugi mes ne
turime teisės Į savo balsą?

Užbaigsime gilia Juce
vičiaus mintimi, kad tautos 
bręsta ir atlieka didžius 
darbus tik tada, kai jų na
riai moka sugyventi ir ben
dradarbiauti: “Kai nėra 
bendradarbiavimo, tai nėra 
ir dajrbų, o kai nėra darbų, 
taLbebėra ir tautos” (28). 
Štai kas svarbiausia turėtų 
būti mūsų broliams išei
vijoje! "

C. KAVALIAUSKAS 
Vievis
1972 m., balandžio 11d.

a
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Gamtos parkas “Aukštaitija”
Ežerai ir kalneliai, srau

nioji Žeimena ir šimtame
tės girios. Tokia mūsiškė 
Rytų Lietuva, toks vienas 
gražiausių jos kampelių - 
Ignalina. Vasarą čia sunku 
surasti paežerės pievelę be 
poilsiautojų, miško kvartalą, 
kur neaidėtų grybautojų ar 
uogautojų balsai.

Melioracija, statyba kai
me, nauji keliai i girių glū
dumas sparčiai keičia ap
linką. Ir kuo labiau kraštas 
pramonėja, tuo brangesni ir 
retesni darosi natūralios 
gamtos kampeliai. Todėl ne 
atsitiktinai visame pasaulyje 
susirūpinta jų globa ir ap
sauga.

Šio didelio ir svarbaus 
darbo pradžia Lietuvoje buvo 
padaryta Neringoje. O dabar 
atėjo eilė ir Aukštaitijai. 
Pačioje jos širdyje -Aiseto, 
Ginučių, Lakajų ir Peršoki 
nos ežeryne, beveik aštuonis 
kartus didesnėje, negu Nė
ringą teritorijoje, steigia
mas nacionalinis gamtos 
parkas.

Pustrečių metų prie šio 
parko projekto dirbo grupė 
kauniečių specialistų - ar
chitektūros kandidatas V. 
Stauskas, architektas G. 
Daniulaitis, geografas P. 
Stauskas, architektas G. Da
niulaitis, geografas P. Ka
valiauskas ir ekonomistas 
I. Normantas.

Landšafto architektams 
talkininkavo Mokslų Akade
mijos Botanikos instituto, 
Vilniaus universiteto, Lietu
vos miškų ūkio mokslinio 
tyrimo instituto mokslinin
kai, Ignalinos, Molėtų, Šven
čionių ir Utenos rajonų spe
cialistai. Ir štai jau paruošta 
schema.

? ,, Nacionalinis gamtos par- 
, kas, kurio plotas viršija 67 
tūkstančius hektarų, drie
kiasi tarp Ignalinos, Šven
čionėlių, Inturkės, Saldutiš
kio ir Tauragnų. Jame ty- 

zvuliuoja 230 ežerų, skuba 
dešimtys upelių, žaliuoja 
akimi neaprėpiami miškai, 

J kurie sudart) beveik tris ket
virtadalius <5>arko terito
rijos.

Kaip papa sakoj o architektų 
grupės vadovas V. Stauskas, 
moksliniams tikslams ski
riama 3,000 hektarų parko. 
Tai - Ažvinčių ir Labanoro

• girios, Kretuono ežeras, Ba- 
-ranavos ir Kanio raistai.
Juose bus saugomi mažiau- 

. šiai žmogaus paliesti gamti
niai kompleksai, turintys 
mokslinę ir pažintiną vertę. 
Todėl rezervatuose nebus 

’ sausinamos žemės, statomi 
nauji pastatai, draudžiamas 
pramoninis miško kirtimas, 
medžioklė.

Didžiausia gamtos parko 
dalis skiriama darbo žmonių 
poilsiui. Ji vienu metu 

. priims iki 12,000 turistų.
Vandens sporto mėgėjai ga- 

■ lės paplaukioti Ginučių, Tau
ragno, Aiseto ir Lakajųeže
ruose, numatyta surengti to- 
limes nes keliones Aisetos, 
Lakajos ir Žeimenos upė
mis. Autoturistams bus 
įrengti trys žiediniai marš
rutai, tam reikalui pritai
kius ir rekonstravus dabar
tinius kelius.

Pagrindiniai poilsi o-tu- 
: rizmo centrai, kur išaugs 

modernūs poilsio namų kom-r 
pleksai, pionierių stovyklos, 
moteliai, turistinės bazės 
bus Ignalinoje, Molėtuose, 
Tauragnuose, Linkmenyse ir 
Švenčionėliuose.

Vaizdinguose kloniuose, 
išraižytuose ežerų ir kalve
lių, būsimo parko ter i t or i j o- 

jo dabar yra apie pusantro 
šimto aukštaičių sodžių. 
Dalis savitų paežerių kaimų 
ir vienkiemių ilgainiui bus 
paversti vasarnamiais ir tu
ristų stovyklomis, o jų gy
ventojai persikels i šiuolai
kines kolūkių gyvenvietes. 
Keli būdingiausi senieji so
džiai išliks kaip liaudies ar
chitektūros pavyzdžiai.

Gamtos parko įsteigimas 
- ne vieno dešimtmečio rū
pestis, o landšafto architek
tai jau galvoja apie rytdieną. 
Jų žvilgsniai krypsta į dai
ningąją Dzūkiją, žaliąjį Že
maičių kraštą. Ateityje ir 
čia numatyta įsteigti natū
ralios gamtos oazes.

H. LABANAUSKAS

BUDA PEŠTAS. - Tarp
tautinėje prekybos parodoje 
Vengrijos prekybos minis
tras Biro pareiškė, kad Ven
grija siekia padidinti su už
sieniu prekybą 50%.

Apsilankius “Velnių muziejuje”
atsitiktinai pakliuvusį į 
Kauną, ankstesnę Lietuvos 
sostinę, sustabdė būrelis tu
ristų, kurie aiškiai buvo už
sieniečiai. Aukšta moteris 
su baltais šortais paklausė: 
Kur yra Velnių muziejus?

Nejučia išplėčiau akis. 
Juk seniai žinojau, kad, mi
rus Įžymiajam Lietuvos dai
lininkui Antanui Žmuidzina
vičiui (1876-1966), jo na
muose buvo atidarytas M. K. 
Čiurlionio dailės ’muziejaus 
filialas su nuostabiąja velnių 
kolekcija. Tačiau kad tas 
rinkinys tiek pagarsėjęs, jog 
juo domisi net užsienio tu
ristai, iš plataus pasaulio, 
man nė į galvą nebuvo atėję.

Tiesiog gėda pasidarė, kad 
aš, dažnai užsukąs į Kauną 
tarnautojas, dar nebuvau 
matęs to nepaprastojo “vel
nių muziejaus,“ su kuriuo 
susipažinti yra išleistas net 
specialus albumas.

Prisiminiau, jog Kaune 
gyvena viena mano mokslo 
dienų pažįstama, irgi daili
ninkė, kuri artimai pažinojo 
Antaną Žmuidzinavičių, pa
žymėtą daugeliu garbingų 
titulų, kaip: TSRS Dailės 
akademijos narys korespon
dentas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs meno veikėjas, Lie
tuvos TSR liaudies dailinin
kas, TSRS liaudies daili
ninkas ir kt.

ŽIŪROVAS TIESIOG 
APSTULBSTA. . .

I “Velnių muziejų“ pasu
kome aš ir mano bičiulė iš 
Laisvės alėjos į ramią gat
velę. Atmintyje man giliai 
įstrigo nuotaikingieji daili
ninko peizažai, kurie dvelkia 
ypatinga gimtojo krašto ši
luma, kerinčiu nuoširdžiu 
grožiu. Žiūrovas nejučia 
apstulbsta, kas kartą išvydęs 
naują paveikslą: jo gamto
vaizdžiai jaudina, užkrečia 

, savotišku iš drobės sklin
dančiu spinduliavimu. Jie 
prikausto žvilgsnį, džiugina 
akį, stebina dvasią. Iš pa
veikslo tarsi pasisemi kaž
kokios paslaptingos nuo
taikos, lyg įsiurbi ausiai
nesugaunamą optimistinį 
skambesį, ir visa tai iš
lieka atmintyje neužmiršta
mai. Tokius paveikslus ga
lėjo nutapyti tik didelio ta
lento ir kilnios, skaidrios 
širdies menininkas.

- Bet kaip derinosi toje 
žavioje asmenybėje toks ty-

LAISVĖ

Nuotraukoje: rytinis karvių melžimas Kauno rajono Zapyškio
kolūkio ganykloje. x .M. Ogajaus nuotrauka

Kaip nustebau, kaj. mane, ras romantiško grožio pa
jautimas su atkarių velnių 
kolekcionavimu? - paklau
siau savo bičiulę, kuri įvedė 
mane į tuo metu uždarytas 
Velnių muziejaus patalpas.

Paslaugioji palydovė ėmė 
aiškinti:

- Surinkti šiems kėliems 
Šimtams įvairiausių velnių 
skulptūrų iš viso pasaulio 
kampelių reikėjo atsidėjimo 
ir meilės per ilgus gyveni
mo metus, - pradėjo dėstyti i dies pasakose velnias figū- 
mano palydovė, ir man, pri- ruoją kaip valstiečio talki- 
sipažinsiu, ■ ne visada buvo ninkas kovoje prieš poną, 
aišku, kada ji tiksliai pertei- j prieš dvarininką.
kinęjo dailininko” mjptįs ir į . Ir.tai visai natūralu, nes 
kada jas gerękai atskiesdavo mitologijoje,., taip pat atsi- 
savo pačios interpretacija

VELNIAI - “SUKILĖLIAI“
Velniai, pasakojo mano 

,bičiulė, visais laikais sim
bolizavo revoliucinį 
tingąjį pradą kultūros isto
rijoje. Liuciferis, panoręs 
susilyginti su vyriausiuoju 
dievu Jehova, jau šventraš
tyje tituluojamas kaip Švie
sos nešėjas. Yra buvę krikš- ilgą laiką primetinėjo išnau-
čioniškų sektų, kurios save jojamiesiems, ir todėl su 
vadino . liuciferidnais arba šviesiu Liuciferio paveikslu 
liuciferiečiais. Liuciferįkai tautodailėje dažnai siejasi 
kas lygina su graikų titanu biauraus drakono įvaizdžiai. 
Prometėju, kuris už tai, kad 
iš Olimpo dievų išvogė j 
vargšams uždraustą išga
ningąją ugnį, buvo prikal- ’ 
tas amžinoms kančioms prie 
Kaukazo uolos. Liuciferis 1 
panašiai buvo netremptas į 
pragaro tamsybes.

Būdinga, -kad ir Liuciferis tarnas ir mitologinių perso- 
taip pat troškęs padėti žmo- pažų turinys^ į Liuciferį, 
nėms. Kai Jehova rojuje pir- kuris paragino \pirmuosius 
miesiems tėvams prisakė ' tėvus,^neišsigąsti absurdiš- 
neliesti vaisių nuo pažinimo ko draudimo^ ir siekti paži- 
medžio, Liuciferis, pasiver- nimo arba mokslo vaisių, 
tęs šėtonu, paskatino juos įmama žiūrėfi kaip į pažan- 
siekti pažinimo ir per tai įg0S pradą. Liuciferis sim- 
susilyginti su pačiu Jehova, i.bolizuoja žmogaus troškimą 

Kokia panašiOlimpo dievųJ .augti, tębulėti, prilygti savo 
ir Jehovos pažiūra’į nfekįn- . susikurtam tobulybės 
gus mirtinguosius vargšus! veikslui. P 
Dzeusas tyčia uždraudė pastangas prie idealo 
jiems turėti išganingą ugnį nuodemė, p, 
lygiai taip pat, kaip Jehova i aukščiausias^ tikslas, gairė,
uždraudė pažinimą, kuris! 
yra tobulėjimo, pažangos ir 
visokio, augimo šaltinis.

Einant mums nuo stendo 
prie stendo, iš vieno kam
bario į kitą, o protarpiais 
prisėdus vėsioje patalpoje, 
mano palydovė vis pasakojo 
ir pasakojo.

VELNIAI
DAILININKŲ KŪRYBOJE
Velnių skulptūros itin po

puliarios liaudies dailininkų 

tarpe. Paskutinėje respub
likinėje liaudies drožinių 
parodoje buvo eksponuota 
šimtai įvairiausių kipšų, šė
tonų, belzebubų ir kitokių 
demonų. Suvenyrų parduo
tuvėse galima rhatyti mėgs
tamus riešutų spaustukus 
su velnio galva, tarsi sa
kančius, kad velniui vie
nas juokas perkrimsti kad 
ir sunkiausios problemos 
“riešutą.“ Lietuvių liau- 

spindi klasiniai santykiai. 
Vyriausiasis, dievas - ar 
jis Jupiteris, ar Jehova, ar 
Alachas - simbolizuoja iš
naudotojų klasės interesus,

maiš- o šviesos nešėjas Liuciferis 
su savo tarnais išreiškia 
revoliucingųjų išnaudojamų
jų klasių pažiūras.

Tik išnaudotojų klasė mi
tologinius savo personažus

Ir atvirkščiai, tironiškas 
vyriausiasis dievas neretai 
vaizduojamas kaip gerašir
dis tėvas.

NAUJAS SUPRATIMAS
Bet mūsų laikais, kada vi

suotinai įsigali pasaulio pa
žangos idėja, naujai supran- 

susikurtam tobulybės
__ ........ Priartėti per

pa
savo 
- ne 

p, priešingai,

uždavinys. Į tai aiškiai 
krypsta pasaulio evoliucijos 
procesas.

Ir, antra vertus, kaulyti, 
maldauti iš dievo tingios pa
laimos ūksmingame dangaus 
rojuje, kaip jį vaizduoja le
gendos, reiškia paklusti pa- 

. Šyviesiems 
siems 
tams!
tinęs palaimos troškimas

arba žemie- 
prigimtiems instink- 
Pomirtinės hedonis-
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Nerimastingos sielos žipogus
Papasakosiu keletą epizo

dų iš susitikimų su poetu 
Liudu Gira (1884-1946). 
Pirmiausia man teko su juos 
susitikti, kaip su plunksnos 
darbininku, žubnalistu.

Tuomet jis tarnavo 
Švietimo ministerijos Knygų 
leidimo komisijoje ir akty
viai bendradarbiavo spaudo
je, rašydamas ne tik eilė
raščius, dramos veikalus, 
bet ir šiaip straipsnius įvai
riomis temomis.

JO RAŠYMO BŪDAS
Keletą metų dirbau spaus

tuvėje korektoriumi. Per 
mano rankas perėjo nemaža 
rankraščių, jų tarpe buvo 
gerai pažįstamas ir L. Giros 
braižas. Poeto rašysena 
buvo ne iš aiškiųjų. Straips
nius rašydavo greitai ir daug 
braukydavo, taisydavo. Bū
davo pilna visokių intarpų. 
Jeigu įkurįlaikraštįar šiaip 
leidinį buvo dedamas L. 
Giros straipsnis, autorius 
visados reikalaudavo korek
tūros. Jeigu jam nenusiųs, 
jis pats būtinai užbėgs į 
spaustuvę .paskaityti. Kiti 
autoriai to nedarydavo: įtei
kė rankraštį - žinokitės.

Pastebėjau, kad L. Gira 
buvo labai atidus ir mažiau
sią klaidelę, raidės iššokimą 
ar iškrypimą pastebėdavo. 
Jo ranka bėgte bėgdavo per 
skiltis: ne tiek jis kartais 
taisydavo klaidas, kiek patį 
tekstą tobulindavo. •Nutai
sydavo“ taip, kad reikėdavo 
iš naujo perrinkti. Visų 
spaustuvių savininkai arba 
vedėjai žinojo, koks poetas 
griežtas taisytojas.

L. Gira sakydavo: “Nega
lima palikti tokio teksto, 
kurį vakar ar užvakar para
šei. Kiekvieną rytą saylė 
naujai pateka, kiekvieną 
dieną į galvą ateina naujų 
minčių, tai kaip jas gali nu
mesti į šalį?“

Jis ypač kreipdavo dėmesį 
į stilių. Taisydamas per- 
statinėdavo žodžius, kad ge
riau skambėtų ir prozinis 
tekstas. O ką bekalbėti apie 
eiliuotą?

Mat, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą L. Gira ilguę 
metus dirbo redakcijose - 
redagavo laikraščius, ka
lendorius, buvo gerai susi
pažinęs su spaudos darbu. 
APIE PRADEDANČIUOSIUS

Antras bruožas - tai L. 
Giros dėmesy p jauniems, 
pradedantiems rašytojams, 
į jį kreipdavosi ne vienas 
pradedantis poetas. Gavęs 
rankraščius, jis užgulęs juos 
skaito, gilinasi, tartum ieš
kodamas kokių,brangenybių. 
Ne vienam autoriui poetas 
padėjo patekti į periodinės 
spaudos skiltis. Prisimenu, 
vienam ne labai vykusiam 
eiliuotojui L. Gira padėjo net 
atskirą eilėraščių rinkinįiš- 
leisti, parašė pagiriančią 
įžangą. Bet paskui nusivylė. 
“Nemaniau, kad jis toks ap
sileidėlis. Matyt, be talen
to. Be reikalo įpiršau lei
dyklai,“ sakydavo Gira.

L. Girai rūpėjo ne tik poe
zija. Šiandien Ieva Simonai
tytė įžymi rašytoja. Jos 
raštų knygos išleistos ne tik 
lietuvių kalba, bet nemaža jų 
išversta į kitas kalbas. Kas 
ją atrado, kas pirmas iškė
lė, padrąsino? Ogi L. Gira.

DIDELIS ATSIMINIMŲ 
SALININKAS

Anuomet, rinkdamas me
džiagą knygai apie lietuvių 
teatrą Vilniuje carinės prie
spaudos laikais, kreipiausi į 
L. Girą, kad papasakotų apie 
savo teatrinę mėgėjišką 
veiklą. “Ką aš čia pasako

siu, tegu kiti pasakoja, kurie 
nerašo. Aš pats manau kada 
nors parašyti atsiminimus.“ 
Taip iš L. Giros nieko ir 
neišgavau, o jo sceninė veik
la Vilniuje buvo reikšminga, 
apie ją sužinojau iš spaudos 
ir iš amžininkų, kartu dir
busių.

L. Gira ypatingai vertino 
atsiminimus ir ragino kitus 
juos rašyti. Deja, pats ne
turėjo laiko ir sąlygų para
šyti savo atsiminimų, o būtų 
buvę įdomūs, turint galvoje 
jo daugiašakę veiklą.

NUSIVYLĘS BURŽUAZIJA
L. Gira buvo Itin impulsyvi 

asmenybė. Jisai rūpinosi, 
sielojosi lietuvių literatū
ros, apskritai kultūros rei
kalais. Tai matyti iš jo raš
tų, apie tai jis ir gyvu žodžiu 
dažnai kalbėdavo, o kalbėda
mas karščiuodavosi. Ilgą 
laiką jis daug ko tikėjosi iš 
buržuazijos, bet paskui nu
sivylė.

Susikūrus Lietuvių rašyto
jų draugijai, L. Gira pra
džioje manė, kad organizuoti 
rašytojai galėsią suintensy
vinti literatūrinį gyvenimą. 
Buvo išrinktas draugijos 
valdybos pirmininku. Su bū
dingu judrumu jisaipats daug 
kur ėjo, daug kur klabeno. 
Tačiau jo pastangos atsi
mušdavo į savanaudžių už
tvaras.

Daug metų stovėjęs bur
žuazijos pozicijose, L. Gira 
pagaliau pereina opozicijon 
ir nė šiaip sau opozicijon - 
tampa Tarybų Sąjungos kul
tūrinio gyvenimo propaguo
toju, pradeda bendrauti su 
pažangiaisiais, antifašisti
niais rašytojais, dalyvauja 
jų rengiamuose literatūros 
vakaruose.

Kai 1940 m. L. Gira tapo 
Švietimo liaudies komisaro 
pavaduotoju, man teko turėti 
nemaža reikalų. Neprisime
nu, kad būčiau kada jį matęs 
pavargusį, pailsusį, besi
skundžiantį dėl kokių ne
sėkmių ar interesantų įky
rumo. Kada tik užeidavai į 
jo kabinetą, jis retai nusė
dėdavo kėdėje. Čia pat pa
kilęs vaikščioja, dėsto savo 
samprotavimus, klausinėja, 
kas girdėti, kaip sekasi dar
bas. Tikrai, atrodė tartum 
gyvenąs antrą jaunystę.

PALŪŽUSI SVEIKATA
Praūžus Didžiojo Tėvynės 

karo audrai, L. Gira grįžo į 
Vilnių paliegęs. Ligonį ap
lankiau keletą kartų. Jisai 
labai domėjosi gyvenimu hit
lerinės okupacijos metais, 
ką apie jį rašė fašistinė 
spauda. Ką gi, sakiau, vi- 
saipos šmeižė. “įdomu, 
įdomu, ką jie ten prirašė. 
Kai pasveiksiu, nueisiu į 
Mokslų akademijos bibliote
ką, paskaitysiu. . .“ Poetas 
gulėjo ligos patale neatsikel
dama s, bet apie savo ligą 
nemėgo kalbėti, nesiskundė. 
“Ot,.-.kad tik rankų sąnarių 
neskaudėtų, kad galėčiau 
rašyti,“ - vis rūpinosi. Ne
galėdamas rašyti, mėgino 
diktuoti kitam asmeniui. 
Buvo užsimojęs pateikti di
delę poemą apie lietuvių ir 
baltarusių tautų draugystę 
“Kaimas palei pasienio 
upę.“ Bet jos neužbaigė.

JO DIDELI NUOPELNAI
L. Gira sukūrė daug eilė

raščių ir poemų. Ir lig šio
lei per radiją tenka išgirsti, 
kai pranešėjai siūlo paklau
syti plokštelių su dainų įra
šais “Gale lauko toli,“ “Ne 
margi sakalėliai,“ “Dul dul 
dūdelė“ ir kitų liaudies dai

nų. O iš tikrųjų tai L. Giros 
eilėraščiai, virtę jau tiesiog 
liaudies dainomis.

L. Giros raštai išleisti 5 
tomais. Čia randame daugy
bę jo eilėraščių, poemų, su
kurtų Didžiojo Tėvynės karo 
metais. Juose atsispindi 
poeto tikėjimas pergale 
prieš hitlerinius grobikus ir 
savo ; imtojo krašto - Lietu
vos išvadavimu. Poeto pra
našingos svajonės išsipildė, 
tik sunki liga neleido perga
lės laime pasidžiaugti. O jis 
prie tos pergalės daug pri
sidėjo: būdamas 55 metų 
amžiaus, buvo įstojęs į Lie
tuviškąją diviziją, užsivilkęs 
kario rrtilinę.

Zootechnikui 
A. Gurauskui

70 metų
1927 metais drg. A. Gu

rauskas tarnavo kariuome
nėje ir dalyvavo Tauragės 
sukilime prieš Smetonos - 
Valdemaro valdžią. Už tą, 
drauge su kitais sukilimo da
lyviais, kariuomenės teismo 
drg. A. Gurauskas buvo nu
teistas kalėti iki gyvos gal
vos, atimant visas pilietines 
teises.

Valdemaras grūmėsi su 
Smetona dėl pirmos vietos 
Lietuvos valdžioje. Nugalė
jo Smetona, ištremdamas 
Valdemarą Į Platelius, ir 
pasodindamas įjovietąsavo 
švogerį Tubelį. Nuvirtus 
Valdemarui, režimas nežy
miai sušvelnėjo, ir Tauragės 
sukilimo dalyviai (tame tar
pe ir drg. A. Gurauskas) iš 
kalėjimo buvo paleisti.

Išėjęs iš kalėjimo, drg. A. 
Gurauskas dirbo darbinin
ku: vasarą - prie meliora
cijos darbų, o žiemą - prie 
miško kirtimo darbų. Negė
rė, nerūkė, taupė uždirbtus 
pinigus. 1930 metais drg. 
A. Gurauskas pradėjo dirbti 
buhalteriu Gruzdžių aukš
tesniojoje gyvulininkystės 
mokykloje. Dirbdamas bu
halteriu, drg. A. Gurauskas 
mokinosi zootechnikos 
mokslų Gruzdžių aukštes- 
nioje gyvulininkystės mo
kykloje.

1934 metų pavasarį val
stybės kontrolės revizoriai 
revizavo Gruzdžių aukštes
niąją gyvulininkystės mo
kyklą. Revizuodami, revi
zoriai susipyko su mokyk
los direktoriumi profesoriu
mi J. Žemaičiu. Norėdami 
įkasti prof. J. Žemaičiui, 
revizoriai parašė skundą 
valstybės kontrolei, kad 
Gruzdžių aukštesniosios gy
vulininkystės mokyklos bu
halterio pareigose dirba ir 
mokinasi toje mokykloje ka- 
taržnikas A. Gurauskas, ku
riam teismo sprendimu 
atimtos pilietinės teisės. 
Skundo pasėkoje drg. A. Gu
rauskas buvo atleistas iš 
tarnybos ir išbrauktas iš 
gyvulininkystės mokyklos 
mokinių skaičiaus.

1934-1940 metais drg. A. 
Gurauskas pradžioje kasė 
griovius, o paskui dirbo bu
halteriu kooperatinėje knygų 
leidykloje “Spaudos fon
das,“ kuriai vadovavo pa
žangūs mokytojai B. Žygelis 
ir Ruzgas.

1941 metų pavasarį drg. 
A. Gurauskas eksternu iš
laikė zootechniko egzami
nus Žemės ūkio liaudies ko
misaro L. Pušinio skirtoje

Nukelta į 5 psl.
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SUSIRINKIMO 
Susirinkimas įvyko birže

lio 8 dieną. Narių atsilankė 
nedaug. Klubo pirmininke 
A. Pa lt on. atidarė susirinki
mą ir buvo jo vedėja.

Valdyba išdavė raportą. 
Viskas tvarkoje. 36 narės 

duokles.

Oakland, Cal

užsimokėjusios
Sergančioms narėms buvo 
pasiųstos užuojautos korte
lės Motinos dienos proga. 
Draugė O. Eitutienė sunkiai 
serga. Drg. J. Eitutis sugrį- 

-7Ž0 iš ligoninės, pergyvenęs 
sunkią operaciją. Jų adre
sas: 4916 E. 85th St., Gar
field Hts., 44125.

Mariutė Brazaitienė savo 
namuose (2142 W.' 95th St., 
Cleveland, Ohio 44102)sep
tinta s mėnuo serga. Drau
gės narės, kurios galite, ap
lankykite mūsų ligones.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks liepos 12d. Vieta: 
I. C. A., 15901 St. Clair 
Ave. Pradžia 1 vai. Turė
sime kavutės ir kitų vaišių. 
Kurios galite prašomos ką 
nors prie kavutės atsinešti. 
Pagerbsime nares, kurių 
gimtadieniai liepos mėnesi.

Į susirinkimą atsiveskite 
ir savo draugus vyrus, nes 
“be vyrų nėra baliaus.” 
Lauksime gausingai atsilan
kant.

A. SALIN

A. Gurauskas
Atkelta iš 4 psl. 

komisijoje (susidedančioje 
iš Žemės ūkio ir Veterina
rijos akademijų profesorių) 
ir gavo mokslingo zootech
niko teisės.

1954-1959 metais drg. A. 
Gurauskas buvo Kauno rajo
no Lenino vardo kolūkio pir
mininku, o vėliau perėjo 
dirbti zootechniku įtopaties 
rajono kolūkį “Dobilas.” 
Čia jis organizavo didelę 
ančių fermą ir vadovauja 
ančių bei kiaulių fermoms 
iki šiai dienai. “Dobilo” 
kolūkiui susijungus su “Pir
mūno” kolūkiu, ančių ferma 
žymiai išplečiama. Šįmet 

z ferma duos kolūkiui trečdalį 
milijono rublių pajamų.

Širdingai sveikiname 
draugą A. Gurauską septy
niasdešimtmečio proga, lin
kime džiaugsmo, laimės, ge
ros sveikatos ir ilgo sėkmin
go mėgstamo darbo.

Prof. J. PETRAITIS 
Zootechnikas 

J. GRUMSLYS 
Zootechnikas

J. MA TŪZEVIČIUS

Berkeley, Calif., Suomių 
salėje birželio 10 dienų įvy
ko parengimas-pietūs naudai 
“People’s World,” darbi
ninkiško laikraščio, kuris 
kovoja už darbo žmonių rei
kalus ir prieš Vietnamo 
karą. Kalbėjo žurnalistas 
Juan Lopez, kuris ne se niai 
lankosi Kuboje. Savo kal
boje jis plačiai nušvietė nū
dienę padėtį Kuboje. Jis nu
rodė, kad Kubos liaudis 
džiaugiasi pasiektais laimė
jimais ir turi vieningą nusi
statymą juos apginti nuo vi
dinių ir išlaukinių priešų. 
Jis sakė, kad šiandien Ku
boje žmonių gydymas yra 
nemokamas, taip ir švieti- 
mas-mokslas.

Kalbėtojas nurodė, kad 
Kuboje revoliuciją laimėjo 
visa liaudis, o ne vienas Fi
del Castro. Nors Kuba yra 
maža valstybė, bet stipri. 
Jis pastebėjęs visoje Kuboje 
didelę simpatiją dėl Angela 
Davis.

Jis nurodė, kad Kuba gauna 
visokią paramą iš Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialisti
nių kraštų.

ŽINIŲ IS URUGVAJAUS
Iš Montevideo pranešamau 

kad ten priemiestyje Cerro 
gatvė “United States” pa
keista į “Vietnam.” Sako
ma, kad Urugvajuje yra labai 
daug simpatijos Siaurės 
Vietnamui, kurį Amerikos 
imperialistai siekia sunai
kinti. Praneša, kad buvo su
ruošta milžiniška prieška
rinė demonstracija Monte- 
videjuje. Buvo pareikšta di
džiausia Urugvajaus liaudies 
simpatija vietnamiečių kovai 
už laisvę ir nepriklausomy
be prieš Jungtinių Amerikos 
Valstijų imperializmo kri
minalinį karą.

IGNAS KAMARAUSKAS

ATSARGIAU SU 
AUKSUI

prasidu- 
nešioti, 

priežas- 
nikelis.

St. Petersburg, Florida
Šeštadienį, birželio 17-ta 

LLD 45 kuopos nariai pami
nėjo Tėvų dieną.

Parengimas pavyko gerai. 
Erdvi salė prisirinko pilna 
svečių.

Pirmiausia kuopos sekret. 
Aldoną Aleknienė pasveikino 
tėvus ir linkėjo sveikatos ir 
sulaukti dar daug daug lai
mingų Tėvo dienų.

Toliau programa vedė Jo
nas Mileris.

J. Mileris pirmiausia pra- 
i nešė, kad kuopos narė Ma- 
; riana Lideikienė, prisimini- 
j mui prieš 6 mėnesius mi- 
'rūsio savo vyro Prano Li
deikio, mus visus pavaišins 
pietumis.

Kuopos narių vardu ačiū 
M. Lideikienei.

Kadangi buvo Tėvų diena, 
tai didesnę programos dalį 
išpildė vyrai. Pakalbėjo4. 
Mileris. Apart kita ko, pa
sveikino visus tėvus, palin
kėjo tvirtos sveikatos ir 
baigdamas kalbą, paskaitė 
eilėrašti “Ka Kalba Dvide
šimtas Šimtmetis.”

Eilėraštis atatinka šių die
nų reikalui. Jį sukūrė pats 
Jonas Mileris. Valio, Jonui!

Pakviestas Juozas Lukas 
‘ pasveikino pobūvio dalyvius 
ir paskaitė eilėraštį, pri
tinkamą Tėvų dienai.

Toliau padainavo keletą 
skambių dainų vyrų trio, kurį 
sudaro S. Milančius, M. 
Stanys ir J. Bakšys.

Šiuo laiku Su Petersburge 
vieši mūsų kuopos veikėjų 
M. ir A. Raškausku sūnus 
Leonas su žmoną Gertruda iš 
Waterbury, Conn. Reikia 
pasakyti, kad jau nepirmą 
karta jie čią lankosi ir yra 
mūšų mielai laukiami į mūsų 
pobūvius.

Jaunoji G. Raškauskienė 
yra žymi solistė turi aukš
tą, malonų, gerai išlavintą 
sopraną. Ji, pakviesta, 
mums padainavo Lietuviš
kai: 
ko), 
(Vanagaičio) ir angliškai

O

“Look for the Silver Lining 
(T. Kern), “Kiss Me Again 
(V. Herbert), 
(O. Straus) ir 
Again” (N, Coward). Jai a- 
komponavo W. Žukas.

Kuopos narių vardu širdin
gas ačiū solistei ir muzikui 
Walteriui Žukui.

Pabaigai Dainos mylėtojų 
choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, 
šias dainas: 
“Ho! My Papa 
Land Is Your Land 
tuviškai 
lis, 
pos 
vukams. 
syta velionio Prano Pakal
niškio.

My Hero” 
I’ll See You

padainavo 
angliškai - 
’ ir “This 

ir lie-
Kur Tas Kele- 

Vilniuje Žydi Lie- 
ir “Valio, gerięms Tė- 

(Paskutine para-

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINIST/TOOL MAKER. Excel
lent opportunity for advancement, 
into mold making with growing com- ' 
pany. Must be able to operate con
ventional toolroom machinery. 
Fringe benefits and overtime. For į 
appointment, please call Mr. Tom i 
Hartman, 201-224-4700. • I

INDUSTRIAL DEVICES INC. ;
982 River Rd., Edgewater, N. J.

(42-46)

NURSES-Full time or part-time. 
RN or LPN, 3 P. M. to 11 P. M. and 
part-time 7 A. M. t6 3 P. M. Good 
benefits. Call Glen Side Nursing 
Home weekdays 8 A. M. to 3 P. M. 
201-464-8600. New Providence, N.J 

(41-46)

Diesel mechanic. Experienced- ' 
Good salary. Good opportunity for Į 
right man. Salary open. G. M. C. 
Truck, Inc. (201) 434-0432, Jersey 
City, N. J. (41-45)

Mano rožė (Kačanaus- 
‘Aš bijau pasakyt”,

KELETAS ŽODŽIU“"
APIE MŪSŲ CHORISTUS
Jau tūlas laikas kaip pa

stoviai apsigyveno St. Pe- 
tersburge 
Juozas 
patyrę 
chor^ padaugimo. Dėkui 
Adelei 
gerą vadovybę. Ji pritaiko 
dainas mūsų pobūviams. 
Choras susilaukiądaug kom
plimentų už skambias dai
nas.

MŪSŲ LIGONIAI
Plačiai žinoma pažangaus 

veikimo stambi rėmėja Rožė 
Samulionienė staiga susirgo. 
Jai suparaližiuota kairioji 
pusė kūno. Išvežta į Švento 
Antano ligoninę.

Stasė Bakšienė parpuolė 
savo namuose. Susilaužė 
kairės rankos kaulą.

Ona Bunkienė susirgo ir 
gydosi namuose.

Linkiu ligonėms kuogrei- 
čiausia susveikti. 

* * *
Kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 2-rą 11 vai. 
ryto.

Po susirinkimo turėsime 
pietus ir muziką. Įvyks 314 
15th Avė. South. Kviečiame 
visus.

worcesterieciai 
ir Tilė Lukai, jie yra 
dainininkai ir mūsų

Pakalniškienei už

SKILLED & SEMI-SKILLED WOODWORKERS 
CABINET MAKERS - DEPT. SUPERVISORS 

National kitchen cabinet manufacturer needs skilled 
woodworkers to operate brand new plant.

Many excellent job opportunities.
All fringe benefits.
Full Blue Cross hospitalization.
Life Insurance
Paid holidays, vacations, birthdays.
Earnings equal to ability and experience.

Come work and grow with EXCEL
Live and play in Central Jersey

Call (201) for interview appointment or
apply at Main office any afternoon 3 to 5 P. M.

Monday through Friday
EXCEL WOOD PRODUCTS

Prospect & Massachusetts Ave., Lakewood, N. J.
(42-44)

HOUSEKEEPER, sleep-out, own 
transportation, reliable, steady, 5 
day week, hours arranged, adults 
household 516-692-4395 (42-44)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Equipped with 3 inch Liquid Pump. 
Liquid Food Grade. Local and long 
haul. 62% of gross revenue. Call 
Rocky. 201-435-4954.

(37-46)

Wanted window shade installer
salesman, for leading shade mfg. 
Experience in. Installation-meas
uring required. Sales exp. required. 
Company car and expenses. Call 
516-822-1190. (41-45)

MACHINIST/TOOL MAKER. Excel
lent opportunity for advancement 
into mold making with growing com
pany. Must be able to operate con
ventional toolroom machinery. 
Fringe benefits and overtime. For 
appointment, please call Mr. Tom 
Hartman 201-224-4700. INDUSTRI
AL DEVICES, INC., 982 River Rd., 
Edgewater, N. J. (42—45)

Nurses-registered. 4 to 12 P. M. 
shift, exc. fringe benefits ^working 
cond. Apply in person: Oakview 
Nursing Home* Ernston Road, 
Morgan, N. J. 201-721-8200. An 
equal opportunity employer. (41-45)

MAINTENANCE MECHANIC
Knowledge of high speed packaging 
equipment. Good salary, company 
jXftd-benefitš. ALLIED OLD ENG
LISH, Apply 100 Markley St., Port 
Reading, N. J. (42-45)

Attention. Needed at once Aluminum 
Siding Mechanic or exp. helpers 
looking for change. No truck or 
equipment necessary, steady work 
year Yound. Call Mr. Wilson 201- 
933-7430 Bergen County: 201-937- 
4763 Hudson County. (41-45)

KNITTERS, experienced 
Ass’t. Knitter Mechanics

ON TA AND TAI MACHINES 
YEAR ROUND JOBS, GOOD 

BENEFITS
PAY

Call: 212-287-3500
(42-43)

AUTO BODY 
MEN

• with tools
• exp. painters
Excellent Opportunity 

CALL OR VISIT 
MR. DE CICCO

PAINTMASTER
569 Main St. 

Poughkeepsie, N. Y.
914-473-1829

(41-43)

Counterwoman' - for night shift in 
fast turnover restaurant. Good sal
ary, benefits, paid vacation, insur
ance, hospitalization, etc. White 
Diamond Restaurant, Morris & Mill
burn Aves., Springfield, N. J. 201- 
379-9835 after 1 P. M. (41-43)

Sample hand-experienced in knit
wear to work temporary or part time/ 
on Merrow, Singer, and blind stitch 
machines, in Lodi, N.J. Salary open. 
Call Mrs. Schneider at 201-845- 
0184. (41-42)

Leather Cutters. Union shop. Call 
201-354-4318 Grand Sportswear 
Inc., Elizabeth, N. J. (41-42)

Maid-Experienced. First class 
downtown motel requires services of 
an A-l experienced & efficent maid. 
Also man desk clerk. Retired or 
semi-retired, nights. Must come 
well recommended. Top wages & 
ideal working conditions 8:30-4:00 
P. M. daily. Experienced only, call 
201-278-7800, Mrs. Weber 9;30 to3 
P. M. only. (41—42)

ATTENTION WANTED
MACHINIST EXPERIENCED

First class, Bridgeport, up to $4,24 
p. hr., holidays, vacation & pension. 
MATIC TECHNOLOGY, 15-39 130 
St. College Point, N. Y. Tel. 212- 
886-5470. (37-42)

Viena ii šešių moterų, 
riančių ausis auskarams 
gali susirgti alergija. To 
♦is yra aukso priemaiša 
kuris įvairiais kiekiais 4 vartojamas 
įvairiuose juveliriniuose dirbi
niuose. Tokia reakcija atsiranda 
tik pažeidus odą — natūralų bar
jerą, trukdantį nepageidautinoms 
cheminėms medžiagoms patekti 
į organizmą, žurnalas „Science 
Digest" įspėja, kad, atsiradus aler
gijai, negalima nešioti jokių pa
puošalų, kuriuose yra nikelio, net 
laikrodžių grandinėlių.

Tačiau kas išdrįs pareikalauti iš 
moterų tokios aukos — atsisakyti 
auskarų. Kaip kompromisą joms 
siūloma pirmąsias savaites po 
pradūrimo nešioti auskarus iš ne
rūdijančio plieno. Pasipuošti tau
riųjų metalų papuošalais .galima 
tik tada, kai žaizdelės užgyja.

Domestic help. Cook, housekeeper, 
small ranch house; 2 adults.’ Top 
salary. Experienced. 201-73J-6888 
or 201-731-6888 or 201-731-6750.

(41-45)

Welders. Experienced in heavy 
plates preferred, top wages, 3 wks. 
vacation after 5 yrs., 4 wks. after 
10 yrs., Blue Cross & Blue Shield, 
major medical paid by Co. SQR Inc., 
100 Kentile Rd., South Plainfield, 
N. J. Call Bob Kramer, 7 A.M.- 
4:30 P. M. For interview appt. . 
755-6655. (4U43T

WANTED experienced machinist 
with maintenance ability. Must be 
1st class. All round, good pay. 14.25 
per hr. Holidays, vacation and ex
tras. Call 201-752-4000.
Stroppel. New Market; N. J.

c

Mr. D.

(36-42)

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Mirė liepos 5, 1963 - I

Jau devyni metai, kai mirė mano mylimas vyras. 
Dažnai prisimenu ir liūdžiu, netekus Mikučio. Ir 
Šiandien mintis spaudžia širdį ir rieda ašaros iš akių.. 
Ilsėkis, brangusis, šaltoje žemelėje. Mano gyvenimas 
ne amžinas. Ateisiu ir aš pas tave.

. —Karolina Kazlauskiene, žmona 
So. Boston, Mass.

“Velnių muziejuje” ^
Atkelta iš 4 psl.

yra aiškiai individualistinės, 
antivisuomeniškos žmogaus 
prigimties atgyvena. Trokš
ti asmeninio mėgavimosi 
tingia laime po mirties yra 
kaip tik didžiausia “nuodė
mė.” Šventraščio rojus - 
tai alkano užuito vergo sva
jonė: sočiam pailsėti sal
džioje palaimoje. Ir angelai 
su visa šventųjų armija yra 
tikrieji žmogaus gundytojai, 
į tingumą, pasyvumą, asme
nini/ pomirtinių, iliuzinių 
smagumų siekinfą, - žodžiu, 
pataikavimą žemesnei, “di- 
nozauriškai” arba keturko- 
jiškai žmogaus prigimčiai.

taip žavėjosi velnių idėja 
arba demonologiją, kodėl jis 
tiek laiko skyrė šiam kolek
cionavimui.

Truck Mechanic. Top rate for top 
grade mechanic. Overtime, hospita
lization, vacation, Extras. Gas & 
Diesel tractor, trailers, etc. 1201- 
752-4000 (41-45)

KRIKŠČIONYBĖS
MOKYMO ESMĖ

Iš esmės krikščionybė 
savaisiais rojaus ir pomir
tinio dangaus įvaizdžiais 
akiplėšiškiausiai vilioja ir 
gundo tikintįjį į tingų para- 
zatavimą, nieko neveikimą, 
bet kokio tobulėjimo panei
gimą. Juk ir pati dievo są
voka simbolizuoja feodalinį 
valdovą, nieko neveikiantį, 
bet kokios pažangos priešą, 
draudžiantį pavaldiniams 
“pažinimo medį” - mokslą, 
kaip svarbiausią tobulėjimo 
priemone.

SU

Pažiūrėti biauriosv'Vilnių 
skulptūros velioniui daili
ninkui žadino šypseną, buvo 
jam neišsenkamo optimizmo 
šaltinis. Pas ji atkeliave iš J c c
Japonijos, Kanados, iš įvai
rių Afrikos ir Azijos vieto
vių, tie išdaigininkai velniai 
tarsi sakė jam, kad visos- 
pasaulio tautos sąmoningai 
ir nesąmoningai tiki racio
nalaus prado egzistavimą 
mūsų tikrovėje. Tas racio
nalusis pradas evoliucijos 
procese turi nuostabią galią 
organizuoti stichišką aplin
ką, pakelti ją į aukštesnį 
lygį, kurti 
stebuklingos 
glomeratus.

MECHANIC
Exp. on truck & fork lift repairs
GOOD SALARY (Plus Overtime)

Company paid benefits
HILLSIDE METAL PROD., INC.

262 Passaic St. Newark, N. J.
(Betw. Clay St. Bridge & Clark St.)
An Equal Opportunity Employer M/F

‘ (41-45)

Maintenance Mechanic needed in our 
mčcHum^size Industrial plant. Elec
trical experience essential. Mecha
nical experience a must. If you can 
meet our needs we may have a good 
opportunity for you. Full company- 
paid benefits. Good starting salary. 
Contact: John Lukowicz Birma 
Products Corp., Jernee Mill Rd., 
Sayreville, N. J. 201-257-6674

(41-45)

vis didesnius
tobulybes kon-

Likus valandai ligi mu
ziejaus atidarymo turis
tams, mano bičiulė toliau 
aiškino, kodėl dailininkas

Velnių kolekciją šiandien 
lanko daugybė turistų. Pa
sklidęs garsas apie šį mu
ziejų byloja, kad žmonės 
daugiau ar mažiau sąmonin
gai suvokia mitologinį velnią 
kaip kilniųjų žmogaus troš
kimų personifikaciją, kaip 
herojinį mitologinį persona
žą, kuris simbolizuoja žmo
gaus pastangas siekti pažan
gos, tobulėti, priartėti prie 
trokštamos tobulybės.

G. RAMOŠKA
1972.VI.13

Auto Body Man. Excellent opportu
nity for permanent position with 
quality new car dealership. Must 
be experienced. Apply in person to 
Mr. E. K. Cumming or Stanley, 
E. K. Cumming Co., 416 Morris 
Ave., Elizabeth, N. J. 351-3131 

(41-47)

MACHINIST - Young growing elec
tronic materials co. needs motivated 
stable individuals to be trained on 
our machinery for a job with a 
future. Semi Elements 201-825- 
3090 (42-43)

MACHINIST, TOOLMAKER AND 
LATHEHAND. Must be qualified to 
work on his ownkfrom prints, on 
precision work. Job shop experience 
preferred. Profit sharing plus com
pany paid benefits and overtime 
schedule. PITCOi ACADEMY, 316 
Rt. 10, East Hanover, N. J. 887- 
3800. Evenings, 267-0276. (42-44)

COLLEGE STUDENTS 
APPLYNOW

COLONIAL MAIDE 
ICE CREAM

Sell ice cream for 
high profit

Choice routes 
still available

Call or come in 7 days
9 A. M. to 2 P. M.

447 Market St., East Paterson,N. J. 
Phone 791-9020

(41-43)

HELPER. Heavywork, good pay, 
steady job opportunity, all benefits 
and holidays. Call betw. 9-4 Linden, 
N. J. 201-925-4151 ' (41-43)

MACHINIST. Allround large jobbing 
work. Opening for reliable willing 
man who wants a steady job under 
good working conditions. Top pay, 
benefits, all holidays. Call betw. 9- 
4 Linden, N. J. 201-925-4151.

(41-43)

LATHE HAND. Large jobbing work 
opening for reliable willing man who 
wants a steady job under good work
ing conditions. Top pay, benefits, all 
holidays. Call betw. 9-4 Linden, 
N. J. 201-925-4151 (41-43)

MACHINE SHOP HELPER. >Must 
know machine shop tools, read 
micrometer. Good opportunity, be
nefits. Call between 9-4, Linden, 
N. J. 201-925-4151. (41-43)

Maintenance Mechanic for fiber can 
operation familiar with Knowlton 
winders, 
Seamers 
Harcord 
City, N.

Bliss-Knowlton-Angelus 
and related equipment. 

Manufacturing Co., Jersey 
J. 201-333-5430. (41-43)

Hostess, mature, in charge of dining 
room. Waitresses full time. Cook 
full time. Utility people. Brandford 
Restaurant. Apply in person 9-4 
P. M. Personnel Office, W. T. Grant 
Company, Middlesex Mall, South 
Plainfield, N. J. (41-47)

AUTO BODY collision man, auto 
body assembler, must be exper
ienced. Steady, excellent working 
conditions. Top pay, JOHNNY C 
& D AUTO BODY, Baldwin. 516- 
BA 3-8176. (36-42)

BLUE SEAL ENGINEER. All be
nefits paid. Rotating shifts.

BAYONNE INDUSTRIES
Foot of East 21st Street, 

Bayonne, N. J. 
201-437-2200.

(36-42)

FOR SALE
DAIRY FARM

325 acres, stocked & equipped. 
$145,000 29% down. Owner will take 
mortgage. Write William Heller, 
RD No. 2, Cherry Valley, N. Y. 
13320 or call (518) 284-025-590.

(42-46)

IvJC/rLJL Ju»3 JLxkJL JD
FOR SALE

VIRGINIA
150 Acres Grazing Farm. Good 
grass and plenty of water, improve
ments: Silowithself feeder, modern 
feed lot, concrete, barns and home. 
Bedford County, five miles from 
Roanoke city.

GROSS FARM & LAND CORP.
P. O. Box 452

VINTON, VIRGINIA 24179 
Phone 703-342-0187

(42-46)

100 ACRES
Near Washington, N. J. Approx. 5 
miles from interstate Route 78 Ex
cellent for subdivision, Zone3/4and 
1-1/2 acre lot, approx. 1500 ft. of 
road frontage, beautiful view from 
upper half of land. Good buy at 
$1275 per acre. Frank Blanche, 58 
E. Washington Ave., Washington, 
N. J. 689-2211. (42-46)

ADIRONDACKS
140 acres, house, barn, shed, 

stream. Good for horses or beef. 
Call (518) 568-6250 t (42-45)
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Gal padariau klaidą, kad ...
Philadelphijoje gyvenų jau 

60 metų. Niekuomet nebu
vau ir nebandžiau būti pra
kilnesniu, kaip artistu (mė
gėju), dainininku ar choris
tu. Priklausiau Liet. Socia
listų Sąjungos 1-moje kuo
poje ir LLD 10 kuopoje, taip 
pat keliose pašalpinėse 
draugijose. Pažangiečių pa
rengimuose niekuomet nete
ko būti be pareigų. Priva- 
tiški pokyliai, kaip vedybų 
sukaktuves, gimtadienių mi
nėjimas mano šeimoje buvo 
nežinomi. Sūnus ir duktė 
jau pragyvenę virš pusę šim
to metų be jokių “minėji
mų.”

Bet kaip daug kas pasi
keitė! Kadaise sutikęs drau
gą paklausdavai: Ar dirbi? 
Ar gerą darbą turi? Dabar 
pirmiausia klausiama: Kaip 
jautiesi? Kaip sveikata?* 
Jeigu negraudinsi, nesiskųsi 
dėl negalavimų, pagirs, kad 
“gerai” atrodai, neretas dar 
paklaus: Tai kiek tau metu? 
Taip ir išsiplepėjau ne vie
nam, kad gegužės pabaigoje 
baigsiu 81 ir pradėsiu 82 
metus!

Vasaros pradžia birželio 
mėnesyje. Sužaliuoja me
džiai, augina naujas šakeles, 
ilgina viršūnes, lenktyniuoja 
vieni su kitais. Gėlės, lau
kinės ir naminės, pasipuo
šia skaisčiais žiedais. Tai 
jų jaunystė. Ant kalnukopas 
R. & J. Behmerius žydinčių 
gėlių, skujinių medelių, lie
pų, šermukšnių, berželių 
tikrai daug. Kada nors jie 
bus ir apsauga nuo vėjo.

Kas tai panorėjo pasitik
rinti, ar iš tikrųjų Rožytė 
rengia pokylį birželio 10 
dieną spaudos naudai. Ne
patvirtinau. Rožytė seniai 
mane gundė, kad vasaros 
laiku pas juos LLD 10 kp. 
rengtų pokylius.

įsitikinęs, kad rengiamasi 
net be 10 kp. nutarimo rū
pinaus kaip nugabenti sve
čius, kaip su stalais, suo
lais ir t. t. Schwenksville, 
Pa., busai nevažiuoja!

Birželio 10 diena buvo 
vėsi ir grasinanti lietum. 
Svečiams, kiek paklaidžiojus 
po Pennsylvanijos pakalnes, 
pirmiausia atvyko Mildred 
Stensler ir V. Becker iš 
New Jersey, Katiniai iš 
Eastono, Ramanauskai iš 
Sellersville, Pa., Dudoniai 
iš Chesterio, o dainininkė 
Daratėlė Murelienė su vyru 
net iš Warminister, Pa., 
veik visi pirmąsyk ant šio 
kalno pasirodė.

Sudomino. Kai kurių sve
čių nebeatpažinau! Jie at
vykdavo į “Laisvės” pa
dengimus mažyčiai su tėve

liais. Jų tėveliai senokai 
mirę, arba pasenę, nepajė
gūs kur nors išvykti. Jau
dinausi Atrodė, kad matau 
juos perkaitusius, bedirban
čius tūkstantiniame “Lais
vės” piknike. . .

Svečiai susodinti, nes lai
kas pietauti. Girdžiu įsa
kymą: “Tėtyte, sėsk čia, 
gana dirbti.” Prisėdu. O 
mintyje matau, jaučiu bu
vusius skaitlingus parengi
mus, kuriuose svečiai šok
davo, dainuodavo. . . Jų 
čia nebėra. Staiga kas tai 
uždainuoja: “Linksmo gim
tadienio,” ir “Ilgiausių metų 
laimingų.” O mano iškle
busios ausys perleidžia man, 
kad dainuojama: “TAI, JAU 
BUS PASKUTINE, MŪS 
KOVA PRIES SKRIAUDAS!” 
Akys pasrūva, liežuvis su
stingsta. Staigmena apstul
bino. . \ Pasakiau drau
gams: Neduokite man jo
kių dovanėlių, nes šis pa- 
rengimėlis dėl sustiprinimo 
darbininkiškos spaudos! Bet 
kai kurie draugai įteikia 
vertingų dalykų, naudojamų 
prie rašymo. Gal jie neži
no, kad aš esu labai, labai 
toli nuo rašytojų.

Taip ir baigėme atnaujin
tą pažintį su draugais jau
nuoliais.

Labai dėkingas drau- 
gėms-draugams už atsilan
kymą ir gausią paramą pa
žangiai spaudai. Dėkingas 
Rožytei ir Juozui Behme- 
riams, taipgi Albertui ir 
anūkams.

Sis parengimėlis jų darbu 
ir lėšomis įvykdytas, spau
dai paramos suteikė 235 
dolerius.

Ačių visiems dalyviams. 
Aukotojų sąrašas: Aukojo 
$20 - H. ir A. Burkart; $15 
- H. Plepis. Po dešimke: 
B. Baranauskas, E; Mulo- 
kiutė, N. P. Dudonis, J. Ka
linius, A. Ramanauskas, Da
ratėlė, M. Merkis, F. P. 
Walantai, A. Lupševičienė. 
Mr. & Mrs. Glvtkins, K. 
Žilinską s. Po $5: T. S t oč- 
kienė, F. Navardauskas, 
O. Jamison, B. Ramanaus
kienė, V. Philips, S. Kaspa- 
riunienė, A. Lipčius, J. Kaz
lauskas, M. Čerkauskienė, 
M. Stensler, V. Becker, P. 
Silver, M. Learner, H. Tu- 
reikienė, A. Mečienė, E. 
Carpago (Seno Vinco dukra), 
R. Navalinskienė, Mrs. Lea
rner.

Ačiū visiems aukotojams. 
Trys aukotojai neatvyko į 
pokylį.

LLD 10 kuopa artimiau
siame susirinkime tars 
žodį, kam po kiek paskirsi- 
me. R. MERKIS

Assoclated Press
Ambassador Zenon Rossides

Kipro delegatas Jungti
nėse Tautose ir jožmo- 

, na buvo birželio 21 d.
užpulti ir apiplėšti Cen
trai Parke. Per abudu 
buvo atimta apie $600 
vertės pinigais, žiedais 
bei laikrodėliais. Tie
siog juokinga, kad Mr. 
Rossides yra J. Tautų 
specialaus diplomatų 
saugumu rūpintis komi
teto pirmininkas.

jama skubiausiai ir manda
giai.

Taipgi atsilankę į šį mūsų 
pikniką, būsite tikrai links
mai pasitikti ir pavaišinti. 
Tai naudokitės proga, kuo
met ji yra.

Pietūs bus duodami 12 
valandą dieną. Sveiko ir 
skanaus maisto bus užtekti
nai visiems, todėl iš namų 
nėra reikalo vežtis.

Lauksime visų geros va
lios lietuvių, kuriems tik lai
kas leidžia, atsilankant ir 
linksmai praleidžiant sek
madienį LDS 6 kuopos šei
moje.

Širdingai kviečiame.
RENGIMO KOMISIJA^

SKAUDŽIAI SUSIŽEIDĖ
Prieš kiek laiko LDS 6 

kuopos iždininkė, nuoširdi 
pažangietė, Helena Pagiega- 
lienė, besidarbuodama savo 
gražioje vasarinėje sodybo
je, parpuolė ir skaudžiai su
sižeidė koją. Greitomis nu
gabenta į Wilson Memorial 
ligoninę, kurioje teko išbūti 
apie kelias savaites. Dabar 
Helena gydosi namie. Koja 
daro gera progresą, jau gali 
po truputį vaikštinėti.

Labai gaila, kad mielai 
Helenai tę^ka tiek daug 
skaudžių Nesėkmių pergy
venti. Linkėtina greitai at
gauti sveikatą ir vėl džiaug
tis gyvenimu.

ONA WELLUS

NEW YORKO NAUJIENOS
Manhattane federalinis 

teismas nubaudė prancūzus 
Charles Fiocconi ir Jean c
Kelią 25 metais kalėjimo. 
Jie buvo suimti su 293 mili
jonų dolerių vertės narko
tikais. •

Rašytoja ir vaikų knygų 
redaktorė Irma Simonton 
Black rasta namuose Green
wich Village nudurta. Ji ten 
gyveno daugiau kaip 30 metų. 
Policija sako, kad tai esąs 
plėšiko darbas.

Daugiau kaip 400,000 nuo
mų kontrpliuojamų apart- 
mentų savininkai gavo teisę 
pakelti nuoįnas 15% nuo lie
pos 1 d. iki šių metų pa
baigos. j

i 
i •

Nepaprastai dideli dietūs 
per keletą dienų New Yorko 
apylinkėje padarė nemaža 
žalos. Daugelyje vietų na
mai buvo apsemti, keliai už
plūdę, kai kur geležinkelių 
trafikas suparalyžiuotas.

Narkotikų detektyvas Spi
nelli kaltina Brooklyno dis- 
trikto prokurorą Gold už pa
taikavimą narkotikų agen
tams, kurie paperka jį, kad 
jų nepersekiotų.

• .y
Policijos leitenantas Har

ding, kaltinamas narkotikų 
agento Pratt užmušimu ir at
sisakymu liudyti grand džiu- 
rei, gavo 5 metų kalėjimą.•

Jamaicoje nudurta 15 metų 
Debra Januszko. Jai na
muose bemiegant pro langą 
žudikas peilių ją nudūrė. Tai 
jau kelintas toks atsitikimas.•

Rašytojas Clifford Irving, 
bandęs išgauti suktu būdu iš 
knygų leidėjo $750,000 už pa
rašymą neva autobiografijos 
bilijonieriaus Hughes, gavo 
pustrečių metų kalėjimo ir 
pasimokėti $10,000. Jo žmo
na taipgi nubausta. Irving 
sugalvojo pasipinigauti ir 
parašė autobiografiją visai 
nesimatęs su Hughes.

Gaila, pralaimėjo
Kongresmanė Bella Abzug ne
beišrinkta antram terminui. 
Jos nelaimė, kad jos distriktą 
reakcininkai panaikino. Ji kan
didatavo kitame distrikte prieš 
taip pat pažangų Mr, Bryan (jet 
negavo balsų daugumos.

Mrs. Abzug yra viena iš pa
žangiausių ir kovingiausių mo
terų Amerikoje.

Pramogų Kalendorius

Liepos 30 d.
Naujosios Anglijoslietuvių 

masinis piknikas Mapel Par- 
ke, Methuen, Mass. Kolonijų 
veikėjai darbuokitės, kad 
piknikas gerai pavyktų.

J. PETRUS

Vienuolės laimėjo
Siu metu balandžio 30 diena * j■ ' ‘

septynios katalikų bažnyčios 
vienuolės ir vienas mokyto
jas St. Patrick’s katedroje 
sugulė ant grindų ir atsisakė 
keltis. Pašaukta policija po 
prievarta juos ištempė iš 
katedros. Paskui prieš juos 
buv© iškelta byla. Dabar, 
birželio 24 dieną, teisėjas 
Rosenberg skundą panaiki
no. Jis surado, kad kalti
namieji jokio triukšmo ka
tedroje nekėlė ir niekam ne
kliudė melstis. Jie šiuo 
veiksmu tiktai siekė užpro
testuoti prieš Vietnamo karą 
ir paveikti aukštąją katalikų 
bažnyčios dvasininkiją, kar
dinolą Cooke ir kitus, kad ir 
jie protestuotų prieš šią bai
sią nekaltų žmonių skerdyne.

Pasi t ar i inai gi nkl ų kl ausi mu

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas paskelbė, kad nauji 
pasitarimai ginklų klausimu 
su Tarybų Sąjunga prasidės 
spalio mėn.

Nixonas nori, kad iki to 
laiko Senatas užgirių su 
TSRS pasirašytą strateginių 
ginklų limitacijos sutartį.

Auksinis jubiliejus
Birželio 18 d., sekmadie

nį, įvyko Lietuvių Literatū
ros Draugijos 185 kp. narių 
ir nuolatinių “Laisvės” 
skaitytojų Nelės ir Benio 
Skublickų 50-ties metu ve- 

■ dybinio gyvenimo sukaktis. 
Atžymėjimą surengė sūnus 
Benis ir marti Joana.

Svečių daugumą sudarė jų 
artimi giminės: Benio brolio 
sūnūs su vaikais (gal ir jų 
vaikais). Skublicklenės bro
lis Balčiūnas, iš Danbury, 
Conn., ir sesuo (pavardės 
nenugirdau), iš Asbury, N. J. 
O mūsų vietinių kaimynų 
taipgi buvo “bunčiukas,” ku
rių pavardžių, atsiprašau, 
neminėsiu. Beje, dar turiu 
pažymėti, kad dalyvavo jau
nojo Benio uošvija, o Joanos 
tėveliai ir brolis su jauna 
žmonele.

Mūsų nuoširdūs linkėjimai 
Nelei ir Beniui!

JULE-JONAS

DETROITAS. -Michigano 
valstijoje šiuo metu bedar
bių skaičius siekia 707,000 
arba 9 pęoc. visų gyventojų. 
Per 12 mėnesių bedarbių 
skaičius pakilo/103,000.

Išvyko į Lietuvą
Birželio 16 d. per Union 

Tours agentūrą išvyko iš 
Kennedy aeroporto grupė tu
ristų, susidedančių iš 22 lie
tuvių, o dar daugiau latvių 
ir estų. Jie išvyko Skandi
navų lėktuvu (SAS) iki Stock
holm© lydimi Union Tours 
agentūros vedėjo Robert J. 
Ellyn.

Tarp lietuvių išskrido 
mūsų organizacijų narys, 
“Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas, visų mūsų paren
gimų lankytojas great- 
neckietis Mečislavas Hacin-
kevičius su žmona. Buvo %
nemaža grupė iš Waterbury, 
Conn., taipgi matėsi ir jaunų 
Amerikoje gimusių žmonių.

Birželio 23 d. išskrido
Pan Am linija floridietis in
žinierius A. P. Gabrėnas.

IEVA

Detroit, Mich.
Miko Masio 80 metų su

kakčiai atžymėti banketas 
buvo labai sėkmingas. Visi 
dalyviai labai patenkinti 
viskuo.

'Miko dukra Stefanija pri
siuntė LLD 52 kuopai banketo 
ataskaitą. Kadangi kuopa su
sirinkimų nebelaikys iki 
rugsėjo 20 dienos, tai pri
sieina tą ataskaitą trumpoje 
sutraukoje paskelbti “Lais
vėje.”

Masio gimtadienio banke
tas suteikė spaudai $610 pa
ramos - “Laisvei” ir “Vil
niai” po $255, o “Liaudies 
Balsui” $100.

Masytė užmokė jo už mais
tą ir vaišes $222.21, už 
tris radio garsinimus $30, 
už du garsinimus “Vilnyje” 
$20. Stunskam uždirbą$20. 
Viso išlaidų $292.21.

VINCENT ZABUL, 
LLD 52 kp. sekretorius

Binghamton, N. Y.
LDS 6 KUOPOS

PIKNIKAS-IŠVAŽIAVIMAS
Čia tenka pakviesti-papra- 

šyti visus vietos ir plačios 
apylinkės geros valios lie
tuvius: būkite mūsų sve
čiais ir sekmadienį, liepos 
23 d., dalyvaukite LDS 6 
kuopos ruošiamoje šaunioje 
išvykoje. Vieta yra visiems 
gerai žinoma: Jono Kulbio 
sodyboje. Vieta graži, ant 
Susquehanna upės kranto, 
prie Canklin Avė. Lengva 
surasti. Važiuodami Can
klin Avė., po kairei priva
žiuosite River St., tai ir 
sukite į jį. Tenai surasite 
ir Jono Kulbio sodybą.

Jau iš praeities visi gerai 
žino, kad LDS 6 kuopos pa
rengimai būna šauniai pa
ruošti. Maistas superkamas 
pats sveikiausias ir skonin
gai paruošiamas. Patarnau-

Philadelphia, Pa.
Siuomi pranešu, kad LLD 

10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, liepos 1 
dieną. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Vieta: 1154 North 6th 
St., Slavakų klubo naujai at
remontuotoje salėje, kur 
pirmiau, prieš gaisrą, lai
kydavome susirinkimus.

: VALDYBA

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo geros pa

žįstamos draugės-giminai- 
tės

Alisės Seleniekas, 
anksčiau gyvenusios Latvi
jos respublikoje, Bauskos 
Aprinkę, Kurmenes Pagas- 
ta, “Laucenekas,’ vėliau iš- 
vykusios gyventi Kanadoje, 
Hamilton, Ont., 320 Caroline 
St. So.

Žinantieji prašomi para
šyti šiuo adresu:

Bauskos raj.
Barbele - 229335 
“Meiri” 
Kviesis Mikus

(42-45)

UPI photo
Senatorius McGovern po pergales New Yorko pirminiuosbrinki- 
muose. Jis sako, kad nei jis pats, nei jo bičiuliai nesitikėjo tokios 
šaunios pergalės.

ĮVAIRIOS žinios
DOKERIŲ STREIKAS

Londonas. - Anglijos do- 
keriai buvo paskelbę 24 vai. 
streiką, kuris suparalyžia
vo visus Anglijos uostus.

Streike dalyvavo 43,000 
dokerių. Jeigu jų reikalavi
mai nebus patenkinti, doke- 
riai vėl sustreikuos ilges
niam laikui.

PRINCETON, N. J. - Dau
giau kaip 100 jaunuolių pike
tavo Institute of Defense 
Analysis, militarinę (staiga, 
kuri prisideda prie karo In
dokinijoje.

GROSSINGER, N. Y. - 
Žydų reformistų rabinų kon
ferencija priėmė rezoliuci
ją, raginančią sulaikyti Siau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

•
DETROITAS. - Angelos 

Davis masiniame susirinki
me dalyvavo 15,000 žmonįų. 
Tai buvo vienas didžiausių 
šiame mieste susirinkimų. 
Chicagoje dalyvavo 4,000.

BOSTONAS. - Begesinant 
gaisrą Vendome Hotel žuvo 
10 gaisragesių ir 9 buvo su
žeisti, kai pastatas pradėjo 
griūti.

ATSIPRAŠOME
Birželio 16 d. “Laisvėje” 

tilpo M. Krunglienės arti- 
miesiams užuojauta. Tarp 
kitų aukotojų sekami netiks
liai buvo užrašyti: Vietoje 
J. Mitkus, turėjo būti J. Mi- 
kulčius. Vietoje A. Kasčikė, 
turėjo būti E. Kasmočienė.

Our Appeal
Dear Friends:

On May 11 th we wrote you 
a bout our 4th Annua 1 Picnic 
at Arrow Park, Monroe, 
N. Y., which we had origi
nally planned for June 25th. 
However, when we heard that 
the Angela Davis Defense 
Committee had to change the 
date of their NIGHT OF 
STARS affair at Madison 
Square Garden to June 29th, 
we had to change our picnic 
date as well. Our date now 
is AUGUST 20th, same place. 
Last year the theme of the 
picnic was FREEDOM FOR 
ANGELA DAVIS, this year 
we are happy to announce that 
it will be a victory celebra
tion of her freedom and a 
rededication for continued 
struggle to free all political 
prisoners. -

PLEASE HOLD THE DA TE 
- AUGUST 20TH. DO NOT 
ARRANGE CONFLICTING 
AFFAIRS. TfiANK YOU.

We are looking forward to 
your complete cooperation.

Sincerely yours,
FLORENCE PASTERNA K 

Picnic Committee

"I Used To Be Proud 
of This Country”
Aię other day I was talking 

to my neighbor, an average 
American, and he said to me: 
“When I was a kid I used to 
be really proud of this coun
try. . . But now. . . When 
I see each week our stepping 
up the tonnage of bombs 
dropped on Vietnam, Laos, 
Cambodia. .. then I don’t 
feel proud anymore, because 
I thought that was what the 
bad countries did, not my 
country.”

He is not the only one who 
feels this way. People are 
afraid of ’ what may happen 
if this “madness” continues.

The White House claims 
that it has the support of the 
American people for the 
mining of Haiphong and the 
escalation of the air war.

More than 300 demonstra
tors, including Dr. John 
Ward, President of Amherst 
College, his wife and Mrs. 
Julia Mendenhall, wife of the 
President of Smith College, 
were arrested when they at
tempted to block the gates of 
Westover Air Force Base in 
Massachusetts.

In Rhode Island seven 
young sailors jumped from 
the ammunition ship Neutra 
and swam toward a peace 
group on the shore to avoid 
participation in the new at
tacks on Vietnam.

Mrs. Jane Hart whose hus
band is senator told the In
ternal Revenue Service that 
she^eąn no longer allow her 
tax^mbney to be used by our 
government for the purchase 
of bombs. The coprage oi 
one in her public position tc 
announce/Ker tax resistance 
so clearly and outspokenly 
has given a transfusion ol 
hope to į>eace workers aL 
over this country.
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