
LAISVE
Scml-Weekly 

10?-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-S887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

fr

PENKTADIENIS, LIEPOS ( JULY) 14, 1972 OZONE PARK, 1 N. Y. 11417 ******

NLAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje —...........     $10.00
Kitur užsienyje ....................... ... 12.00
Jungtinėse Valstijose ......    $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c
J

NO. 4 4 METAI 6 LIEJI

KRISLAI
Džiugi žinia 
/Vpgavystė per akis 
Žingsnis pirmyn 
Ir Maine valstijoje 
Jiems Lietuvoje nieko 

nebelikę

- A. BIMBA -
Noriu nuoširdžiausiai ir 

karščiausiai pasveikinti 
mūsų ' Naujos Anglijos drau
gus veikėjus. Jie praneša, 
kad šią vasarą jie suruoš 
net du didžiulius piknikus - 
vieną Lawrence-Haverhill 
apylinkėje, o kitą Worces- 
terio Olympijos parke. Nea
bejoju, kad abiejuose pikni
kuose pasirodys ir graži 
pažangiųjų niujorkiečių at
stovybė.

Kol kas dar nieko nesigir
di iš Connecticut valstijos. 
Ką galvojate, draugai ir 
draugės?

♦ * *
Kai Prezidentas Nixonas 

pasakoja, kad Indokinijoje 
yra bepalikę tik 39,000 Ame
rikos kareivių,*jis per akis 
mus apgaudinėja. Jis nepa
sako, kad jis laiko milžiniš
ką armiją Tailande. Jis 
-slepia, kad jis keleriopai 
padidino amerikiečių jėgas 
orlalvyne ir laivyne. Šian
dien Indokinijoje randasi 
daugiau kaip 125,000 Ameriy 
kos ginkluotų jėgų. Ir tos 
jėgos šiandien yra daug 
plačiau naudojamos, negu 
bet kada pirmiau.

* * *
Gvėros žinios ateina iš 

Paryžiaus. Pranešama, kad 
Prancūzijos socialistai ir 
komunistai vėl sudarė ben
drą frontą. Tai pradžia 
ruošimos! parlamentiniams 
rinkimams, kurie, sakoma, 
numatyti 1973 m. birželio 
mėnesi. Šiuo Įvykiu, aišku, 
labai susirūpiną degaulistai 
ir kitos buržuazinės srovės.

Bendromis pastangomis 
laimėję rinkimus, komunis
tai ir socialistai sudarytų 
liaudies valdžią. Tai būtų 
Prancūzijos dirbančiųjų is
torinis laimėjimas. Gal ir 
Prancūzija lytotų i socialis
tinį pasaulį!

Sis komunistų ir so
cialistų susitarimas ben
drai veikti yra antras ban
dymas. Pirmas, kaip žinia, 
buvo padarytas 1936 metais. 
Antrojo pasaulinio karo aud
ra tada viską sugriovė.

Amerikos Komunistų Par
tijos vadovybė praneša, kad 

* labai galimas daiktas, jog 
jos kandidatai Gus Hali ir 
Jarvis Tyner pateks J balotą 
ir Maine valstijoje. Jau esąs 
surinktas reikalingas pilie
čių parašų skaičius su gra
žiu kaupu.

Bet šiuo laiku daugiausia 
dėmesio kreipiama f pastan
gas partijos kandidatus 
įtraukti Į balotą New 
Yorko valstijoje. Gal ir 
pavyksią^ O tai būtų labai 
svarbus revoliucinės par
tijos laimėjimas.

♦ ♦ ♦
O dabar pasiklausykite: 
"Lietuvoje nėra jokių ta

rybų, nėra jokios tarybinės

Amerikiečiai belaisviai. 
reikalauja tuoj baigti 

karą Indokinijoje 
Hong Kongas. - Austra

lijos darbo unijų delegacija, 
grįždama iš Siaurės Viet
namo, pareiškė, kad jai buvo 
proga susitikti ;su daugeliu 
amerikiečių pilotų, esančių 
Siaurės Vietname belais
viais.

Birželio 20 d. spaudos 
konferencijoje amerikiečiai 
belaisviai atvirai kalbėjo, 
kad visai be reikalo Siaurės 
Vietnamas bombarduojamas 
ir karas tęsiamas. Jie rei
kalavo tuoj baigti karą.

Brisbano darbo unijų vir
šininkas Leo Lemmane pa
sakė, kad "keletas JAV karo 
belaisvių prašė mūsų per

Socialistu Kongresas 
pasmerkė JAV karą

Viena, Austrija. - Socia
listų Internacionalo 12-asis 
kongresas vienbalsiai priė
mė rezoliuciją, griežtai 
smerkiančią Jungtines Vals
tijas už karo tęsimą Indoki
nijoje. Rezoliucijoje reika
laujama tuoj sulaikyti Siau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

Kongrese dalyvavo social
demokratinių partijų atsto
vai iš 20 šalių, daugiausia iš 
Vakarų Europos.

Revoliuciją pasiūlė Švedi
jos premjeras Palme. Jis 
nurodė, kad amerikiečių pa
sitraukimas iš Indokinijos 
atneštų taiką Pietryčių Azi
joje. Visi atstovai su tuo pil
nai sutiko.

Indija ir Pakistanas 
pasirašė sutartį

Simla, Indija. - Pakistano 
prezidentas Bhutto ir Indijos 
premjerė Gandhi čia pasi
rašė sutartį dėl ištraukimo 
visų kareivių nuo bendrų 
tarp abiejų šalių rubežių.

Pasitarimai ir toliau bus 
tęsiami dėl atsteigimo diplo
matinių ir prekybinių ryšių, 
kurie buvo nutraukti, pra
sidėjus tarp abiejų šalių 
karui.

vyriausybės, nėra tarybinės 
santvarkos, o dabar Nekra- 
šius Įsakė Lietuvoje žurna
listams Įtikinėti žmones, 
kad Lietuvoje jau atsirado 
ir tarybinė liaudis”.

Nieko nieko nebėra: nei 
valdžios, nei santvarkos, 
nei liaudies! Visa mūsų 
mieloji ir brangioji Lie
tuvėlė pavirtusi taip gražiai 
Baranausko apdainuotu 
Anykščių Šileliu!

Kas galėjo tokią idiotišką 
nesąmonę sugalvoti? Kas 
gi kitas, jei ne Chicagos 
menševikų laikraščio re
daktorius.

duoti jų reikalavimą jų val
džiai ir visiems gyvento
jams”. Belaisviai aiškino, 
kad taikingais pasitarimais 
galima išrišti Indokinijos 
problemas.

WASHINGTONAS. - Nixo
nas raportavo spaudos kon
ferencijai, kad Vietnamo tai
kos derybos bus atnaujintos 
Paryžiuje liepos 13 d.

MANILA, Filipinai. - Kai
riųjų prieškarinėje demons
tracijoje prie Amerikos am
basados sprogus trim ma
žom bombom,33 žmonės bu
vo sužeisti.

SAN CLEMENTE, Calif. - 
Prezidentas Nixonas pa
skelbė, kad Tarybų Sąjunga 
sutiko pirkti Amerikoje gru
dų už 750 milijonų dolerių 
per trejetą metų.

Vatikanu 
nepatenkinti

Bonna. - Vakarų Vokietijos 
krikščionys demokratai pa
reiškė, kad jie nepatenkinti 
kam Vatikanas užgyrė naujus 
rubežius su Lenkija.

Partijos vadas Barzel pa
sakė: "Mes apgailestauja
me, kad Vatikanas... politi
nę maišatį padarė”.

Vatikanas tik užgyrė Vaka
rų Vokietijos su Lenkija 
sutartį, kurią pirmiauužgy
rė Vakarų Vokietijos parla
mentas ir krikščionys demo
kratai prieš nebalsavo.

Kompartijos 
kandidatai

Kompartijos kandidatai 
Gus Hali prezidento vietai ir 
Jarvis Tyner viceprezidento
vietai gavo 9,636 piliečių pa
rašus Ohio valstijoje.

Peticijos jau priduotos 
valstijos sekretoriui Brown. 
Prezidentiniams kandida
tams šioje valstijoje reika
linga 5,000 parašų.

Daily World photo by Jaooby Simo

Penkiolika Newarko, N. J., Mokytojų Sąjungos vadų susirin
ko prie teismabučio pasiduoti policijai Įkalinti. Jie buvo 
nubausti už vadovavimą mokytojų streikui 1971 m. Jiems 
buvo paskirta bausmė nuo 3 iki 6 mėnesių kalėti. Kiek 
pirmiau kita mokytojų grupė, taipgi nubausta už streikui 
vadovavimą, kalėjime nakvodavo,o iš ryto buvo atvežami! 
mokyklą mokinius mokyti, iki jie atliko teismo nuskirtą 
bausmę.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
KOLŪKIEČIAI
SAVO VAIKAMS

Daugelis Skuodo rajono 
kolūkių savo lėšomis pastatė 
pradines mokyklas. Pavyzdį 
parodė Luknės kolūkio val
dybos pirmininįcas K. Sičiū- 
nas. Kolūkyje buvo pastatyta 
Kulių II pradinė mokykla. 
Lukniečiais pasekė "Tai
kos”, "Laisvės”, L. Ado- 
mausko kolūkiai.

A. LEITA
* * *

ZARASAI

Tarptautiniams knygos 
metams atžymėti Zarasuose 
buvo surengta "Knygos 
šventė”. Pranešimus apie 
lietuviškos knygos kelią, 
knygos ir visuomenės ryšius 
padarė istorijos mokslų kan
didatas L. Vladimirovas ir 
rajono kultūros skyriaus ve
dėja A. Lenickaitė.

Šventės dalyviams miesto

KABLEGRAMOS 1S LIETUVOS
l TARPTAUTINI 
FESTIVALĮ

Vilnius. - Į tarptautinį 
Folkloro festivalį Belgijoje 
ir Olandijoje išvyko Trakų 
kaimo kapela "Galvė”.1 
Kolektyvui, kuriame groja 
apie 50 kaimo muzikantų, 
vadovauja kompozitorius 
Jurgis Gaižauskas.

Festivalyje dalyvaus ir 
"Rasos” liaudies šokių an
samblis iš Kauno.

BUČELIS
* * *

LIAUDIES ANSAMBLIŲ 
ŠVENTĖ

Vilnius. - Didelėmis iškil
mėmis prasidėjo liaudies 
ansamblių šventė, skirta 
Tarybų Sąjungos penkiasde
šimtmečiui. I ją suvažiavo 
du ir pusė tūkstančio Savi
veiklininkų iš Lietuvos, bro- 
liškų respublikų ir užsienio.

Iš Lenino aikštės dalyviai 
nužygiavo Į Kalnų parką. Ten 
saviveiklininkų ir profesio
nalų artistų ko,hcerto klausė
si keliasdešitnt tūkstančių 
Vilniečių. Ant rytojaus pro-

knygyno darbuotojai pasiūlė 
naujausių knygų, rajono sa
viveiklininkai surengė lite
ratūrinę kompoz iciją 
"Skamba Lietuva tautų bro
lijoj”.

Č. ANTAGINEVIČIUS
* * *

BIRŽAI
Kraštotyros muziejuje vei

kia Biržų rajono liaudies 
meistrų darbų paroda. Eks- 
nuojama apie 200 dirbinių, 
kuriuos pristatė 42 autoriai. 
Paroda skirta .TSRS 50-me- 
čiui. Tai jau trečioji paroda, 
kurioje dalyvauja rajono 
liaudies menininkai. Lanky
tojų dėmesį patraukia raš
tuotos audėjų B.Stapulionie- 
nės drobės, tapytojų V.Strei- 
kaus, G. Variakojo, Z. Pipi
rienės, B. Mažylio paveiks
lai, medžio drožėjo A. Vin- 
ciūno drožiniai.

A. BUTKEVIČIUS

grama buvo pakartota.
Liepos 2 d. Kaune taipgi 

buvo pakartota programa ai
kštėje prie Istorijos muzie
jaus ir Dainų slėnyje.

Abiejuose miestuose šven
tė pagyvino ntuoralkringos 
liaudiškas muges Gedimino 
aikštėje ir Laisvės alėjoje.

BUČELIS

Metodistai smerkia 
karo (criminal izmą
Bridgeport, Conn. - Meto

distų bažnyčios konferencija 
pasmerkė Nixono adminis
tracijos tęsiamą karinį kri
minalizmą Indokinijoje.

Delegatai ragino tuoj baig
ti karą, ištraukti iš Indoki
nijos visas amerikiečių jė
gas. Taipgi nutarė boikotuo
ti užstreikuotas salotas.

WASHINGTONAS. - Uraga
nas Agnes ir kiti viesulai su 
potvyniais sužalojo 110,324 
namus ir padarė daug nuo
stolių pusei milijono žmonių.

Demokratu konvencija 
prasidėjo kovose dėl 

McGoverno išrinkimo
Miami Beach, Fla. - Dau

giau kaip 3,000 demokratų 
delegatų suvažiavo Į nacio
nalinę demokratų konvenciją 
prezidentinio kandidato iš
rinkimų platformos priė
mimui. ;

Atvyko visi pretenduojan
tieji kandidatai, iš kurių 
vienas gali būt išrinktas. 
Pirmoje vietoje stovi Mc 
Govern, gavęs pakankamą 
skaičių delegatų laimėti pir
mą balsavimą. Bet Humph
rey, Wallace ir Jackson jė
gos atėmė iš McGoverno 
daugiau kaip 200 delegatų iš 
Kalifornijos,, ir Chicagos. 
šį klausimą sprendė teis

Pasitarimai pradėti dėl 
abieju Korėjų vienybės
Seoul, Pietų Korėja. - Pre

zidentas Parkas čia turėjo 
pasitarimą su šiaurės Korė
jos pasiuntiniu Pak Sung 
Chui. Tuo pačiu metu šiau
rės Korėjos sostinėje Piong- 
iange premjeras Kim Sung 
tarėsi su Pietų Korėjos pa
siuntiniu Lee Hu Raku.

Pasitarimai sukėsi apie 
abiejų Korėjų vienybės 
klausimą. Pirmas toje link
mėje žingsnis padarytas, nu
sitariant Įsteigti tiesioginį 
telefonu susisiekimą tarp 
abiejų Korėjų sostinių.

Pareikšta nuomonė toliau 
tęsti pasitarimus, kaip abi 
Korėjas taikingu būdu su
jungti j vieną valstybę.

-4------------------

TSRS technikai 
geriausi mokytojai

Wuham, Kinija. - Revoliu
cinio komiteto vadas Sun 
Chenhao pasakė, kad Tarybų 
Sąjungos technikai išmokė 
kiniečius savomis jėgomis 
pasistatyti "plieno miestą”.

1960 metais tarp Pekino ir 
Maskvos santykiai žymiai 
pablogėjo. Tuomet tarybiniai 
technikai grįžo namo. Bet jie 
paliko pamokytus kiniečius 
technikus, kurie dabar savo 
jėgomis stato plieno pra
monę.

Elektrosdarbininkai 
užgyrė McGoverną

I
Washingtonas. - ALF-CIO 

elektros darbininkų unija, 
atstovaujanti 300,000 narių, 
savo konvencijoje entuzias
tingai sveikino demokratų 
prezidentinį kandidatą Mc-' 
Govern, r ■ .

500 delegatų pasisakė už 
McGoverno taikos progra
mą, kurią smerkia karo rė
mėjas AFL-CIO prezidentas 
Meany*

mai. Aukščiausiojo teismo 
buvo paskutinis žodis: lai 
konvencija tą klausimą 
išriša.

McGoverno priešai pasi
ryžę griežtai kovoti, kad 
pažangesnis žmogus nelai
mėtų prezidentinės kandi
datūros. Prie jų prisidėjo 
ir AFL-CIO prezidentas 
Meany, kuriam nepatinka, 
kad McGovern nori tuoj 
baigti karą Indokinijoje.

Konvenciją saugo tūks
tančiai policistų ir valsti
jos milicijos. Netoli stovi 
paruošta 2,500 armijos 
parašiutininkų.

WASHINGTONAS. - Jung
tinės Valstijos užmezgė dip
lomatinius ryšius su kairiųjų 
Jemeno respublikos valdžia, 
su kuria buvo nutraukti ry
šiai per pastaruosius 5 me
tus.

v Kaip galima karą 
baigti Vietname?
Hanojus, šiaurės Vietna

mas. - Pietų Vietnamo Na
cionalinio išsilaisvinimo 
fronto prezidentas Tho pa
reiškė, kad karą būtų gali
ma tuoj baigti, jeigu Nixonas 
sutiktų tartis 7 punktų plano 
pagrindu ir sudaryti "nepri
klausomą ir neutralų Pietų 
Vietnamą”.

Jeigu Jungtinės Valstijos 
ir toliau trukdys Pietų Viet
namo liaudžiai apsispręsti 
nepriklausomai gyventi, 
Vietnamo liaudis tęs milita- 
rinę, diplomatinę ir politinę 
kovą, spaudos atstovams pa
sakė Tho.

40,927 jaunuoliai 
pabėgo iš armijos
Washingtonas. - Pentago

nas informuoja, kad per pas
taruosius 9 mėnesius pabėgo 
iš armijos 40,927 jaunuoliai.

Tai 22,000 mažiau, negu 
1971 metais per tą patį laiko
tarpį buvo pabėgėlių. Jūrei
vių pabėgėlių buvo kiek ma
žiau.

WASHINGTONAS. - Bir
želio mėnesį mėsos kainos 
ir vėl gerokai pakilo, bet 
nedarbas truputį sumažėjo.

ROMA. - Italijoje sustrei
kavo laikraštininkai, lėktuvų 
pilotai , ir filmininkai. Ge
neralinis streikas vyksta 
Brindisi provincijoje.
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Bloga, skaudu!
Gal ir sunku visiškai išvengti korupcijos jokioje didelėje, 

skaitlingoje organizacijoje bei partijoje. Bet korupcija, 
kuri tapo iškelta aikštėn Jungtinėje Angliakasių Unijoje 
(United Mine Workers of America) duoda pasibaisėtina 
pavyzdi, kaip plačiai ir skaudžiai korupcijos vėžys yra įsi
galėjęs Amerikos darbininkų judėjime. Daugelyje su 
milijonais ar šimtais tūkstančių narių mūsų darbo unijose 
yra įsigalėjusios vadų klikos, kurios nesiskaito su jokiu 
teisėtumu, sū jokia demokratija, su jokiais eilinių narių 
poreikiais. Angliakasių unijoje klika su Tony Boyle prie
šakyje veikiausia bus korupcijoje supliekus visus rekordus.

Unijos nariai sudarė Angliakasiai už Demokratiją 
Komitetą ir kreipėsi į valdišką teismą protekcijos savo 
teisėms. Teismas panaikino prieš porą metų įvykdytus 
suktus rinkimus ir paėmė unijos vairą į savo rankas iki 
būsimų rinkimų gruodžio mėnesi. Pats Tony Boyle rastas 
kaltu išeikvojime unijos pinigų ir nubaustas penkerių metų 
kalėjimu. (

Netenka nė kalbėti, jog Boyle klikos žmonės desperatiš
kai sieks ir šiuose rinkimuose laimėti. Kaip žinia, prieš 
anuos rinkimus ne tik eilinių narių kandidatas į unijos 
prezidentus Yablonsky buvo nužudytas, bet nudėtos buvo 
ir jo žmona ir dukra!

Eilinių narių kova bus ilga ir sunki. Bet tikėkime, kad 
jie šį kartą laimės ir savo uniją apvalys nuo korupcijos.

Kitų darbJ^unijų nariai turėtų angliakasiams padėti. O 
svarbiausia, žinoma, kad jie, pasimokę iš savo brolių 
angliakasių,, apsidairytų savo pačių “pastogėje”. Nereikia 
laukti, kol joje korupcija pasieks tą laipsnį, jog reikės 
šauktis kapitalistinio teismo pagalbos nuo jos apsivalyti.

Praktišku, teisingu keliu
Prieš kelias dienas paskelbtas pranešimas apie pasita

rimus ir pasiektą susitarimą tarp abiejų Korėjų džiugiai 
nuteikė visą pasauli. Iš jo sužinome, kad abi pusės pasi
žada siekti šalies vienybės taikiu keliu, kad ateityje jos 
vengs nedraugiškos propagandos viena prieš kitą ir kad 
jos pradės bendradarbiauti įvairiose srityse. Be to, su
darytas bendras komitetas šį susitarimą įvykdyti 
praktikoje.

Gal ‘ keisčiausia bus tas, kad apie Korėjų vadų pasita
rimus nieko nebuvo skelbiama viešai. Jie, matyt, buvo 
pravesti didžiausioje slaptybėje.

Kaip seksis susitarime paskelbtų tikslų siekti* daug kas 
priklausys nuo mūsų Amerikos vyriausybės. Reikia ne
pamiršti, kad Pietinė Korėja tebėra okupuotas kraštas. 
Ten veikia gerai ginkluota Amerikos armija, susidedanti 
iš apie 50,000 vyrų. Iš Washingtono jau turime užtikri
nimą, kad nepaisant šio susitarimo, toji armija nebus iš
traukta. Reiškia, kad be jos pritarimo arba užgyrlmo 
Pietų Korėjos vyriausybė negalės nė pasijudinti. Tuo 
tarpu, kaip žinia, Siaurės Korėjoje nėra nevieno kareivio 
iš jokio užsienio. Tuo būdu jos vyriausybė turi laisvas 
rankas nustatyti savo politiką ir jos laikytis.

Kaip ten nebūtų, labai svarbu jau tas vienas faktas, kad 
abi Korėjos pradeda kalbėtis viena su kita. Gal joms pa
vyks vieną gražią dieną vieningu balsu paprašyti mūsų 
Dėdę Šamą, kad jis su savo armija ir ginklais išsikraustytų 
iš P. Korėjos ir paliktų korėjiečiams patiems spręsti bei 
tvarkyti savo šalies reikalus. O gal, po šio rudens rinki
mų, ir pats Dėdė Samas susipras iš to tolimo žemės kampo 
išsikraustyti. . .

Kas ką rašo ir sako
TARYBINIAMS KOMUNISTAMS 
SVARBUS KVOTIMAS

Tarybų Sąjungos spaudoje 
plačiai rašoma apie Komu
nistų Partijos plenumo nuta
rimą pravesti pakeitimą 
partinių dokumentų (narinių 
knygučių). Tai laikoma labai 
svarbiu įvykiu partiniame 
gyvenime. Tą galima spręsti 
iš dienraščio “Pravdos” 
birželio 24 d. vedamojo 
“Partinių dokumentų keiti
mas”. Tarp kitko, vedama
jame sakoma:

“TSKP CK gegužės Ple
numas, vadovaudamasis 
partijos XXIV suvažiavimo 
nutarimu, apsvarstė klausi
mą dėl TSKP narių partinių 
dokumentų keitimo ir nutarė 
pakeisti juos 1973-1974 me

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. I Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

tais. Kaip žinoma, doku
mentai keičiami ryšium su 
tuo, kad partinių bilietų ga
liojimo laikas, kuriam jie 
buvo nu m a ty t i, pa s iba i gė. S u- 
prantama, tai nereiškia, kad 
reikalą s liečia paprastą 
technini aktą - tik dabarti
nių bilietų pakeitimą naujais. 
Busimąjį partinių dokumen
tų keitimą partija laiko di
delės politinės svarbos rei
kalu.

Centro Komiteto Plenume 
TSKP CK Generalinis sekre
torius drg. L. Brežnevas pa
žymėjo, kad šis klausimas 
yra principinio politinio po
būdžio, jis paliečia labai 
svarbią partijos veiklos, 
stiprinant savo gretas, pusę. 
Organizacinio politinio dar
bo, susijusio su partinių do
kumentų keitimu, bendra 

partinė prasmė yra pirmiau
sia dar labiau didinti komu
nistų aktyvumą, iniciatyvą ir 
drausmę, stiprinti jų avan
gardinį vaidmenįkomunizmo 
statyboje. Galima pasakyti, 
kad busimasis partinių doku
mentų keitimas bus savotiš
ka mūsų jėgų apžiūra, griež
tas ir reiklus patikrinimas, 
kaip kiekviena partinė orga
nizacija įgyvendina TSKP 
XXIV suvažiavimo nutari
mus. Tai ir yra vienas svar
biausių busimojo darbo už
davinių.

Centro Komiteto gegužės 
Plenumo nutarimas nurodo, 
kad partinių dokumentų kei
timą reikia atlikti, kaip 
svarbią organizacinę politi
nę priemonę, pajungiant ją 
uždaviniams toliau stiprinti 
partiją, didinti komunistų 
aktyvumą ir stiprinti jų 
drausmę. Jis turi padėti pa
gerinti visų partinių organi
zacijų veiklą, sustiprinti jų 
darbą, vykdant TSKP XXIV 
suvažiavimo iškeltus ūkinės 
ir kultūrinės statybos užda
vinius. Partinių dokumentų 
keitimą reikia visu mastu 
panaudoti tam, kad toliau ak
tyvėtų partijos vidaus gyve
nimas, tobulėtų partijos va
dovavimo metodai, kiltų idė
jinio auklėjamojo ir organi- 
zaciniOs darbo masėse lygis. 

• Ypatingą dėmesįreikia at
kreipti į TSKP narių ir kan
didatų į narius aktyvumo di
dinimą, jų drausmės stipri
nimą. XXIV suvažiavime 
buvo pažymėta, kad must 
gretose dar esama komu
nistų, kurie nėra tikri poli
tiniai kovotojai, nerodo ak
tyvumo. Partijai nepriimti
nas pasyvumas ir abejingu
mas. Jeigu tu komunistas, 
tavo pareiga - ne pasiduoti 
sunkumams, ne taikstytis su 
atsilikusiomis nuotaikomis, 
o būti sąmoningu ir aktyviu 
partijos kovotoju. Ir darbe, 
ir visuomenės gyvenime, ir 
moksle, ir buityje - visada 
ir visur komunistas turi būti 
komunistu, būti vertas gar
bingo mūsų Lenino partijos 
nario vardo.”

NIEKO NEIŠEIS!

“Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka sako:

“Vašingtono politikieriai 
mano, jog prez. John Ken
nedy ir senatorius Robert 
Kennedy buvo nušauti, o 
dabar Alabamos guberna
torius George Wallace pa
šautas dėl to, kad Amerikos 
žmonės turi perdaug ginklų.

Senato juridinis komitetas 
nutarei ginklų biznį suvar
žyti, ginklų, kurie ne sportui, 
žmonėms neparduoti. Ne
galima pasakyti, jog tai 
prastas tarimas, bet ar kas 
iš to išeis, sunku pasakyti.

Kriminalistai ir žmogžu
džiai ginklų visuomet ras, 
kaip narkomanas randa nar
kotikų, nežiūrint kaip jie 
draudžiami.”

GRAŽIAI
PAGERBTAS ĮŽYMUSIS 
REVOLIUCIONIERIUS

Vilniaus “Tiesoje” (birž.
24 d.) pranešama:

VILNIUS, VI, 23, (ELTA). 
Vakar įvyko iškilmingas 
Vilniaus visuomenės susi
rinkimas, skirtas įžymaus 
revoliucinio judėjimo daly
vio, vieno iš Lietuvos Ko
munistų partijos organizato
rių - vadovui Zigmo Aleksos- 
Angariečio 90-osioms gimi
mo metinėms. Jį surengę 
Lietuvos KP Vilniaus miesto 
komitetas ir Partijos istori
jos institutas prie Lietuvos 
KP Centro Komiteto.

Valstybinio akademinio 

operos ir baleto teatro sa
lėje susirįnko revoliucinio 
judėjimo veteranai, parti
niai ir tarybiniai darbuoto
jai, sostinės įmonių bei 
gamyklų darbininkai ir tar
nautojai, mokslo, kultūros, 
meno ir švietimo dar
buotojai.

Gėlėmis papuoštos scenos 
gilumoje - Z. Angariečio 
portretas ir metai: 1882- 
1972.

Pranešimą apie Z. Anga
riečio gyvenimą, jo revo
liucinę veiklą padarė Par
tijos istorijos instituto prie 
Lietuvos KP CK direktorius 
R. Šarmaitis. Jis pažymėjo, 
kad Z. Angarietis visą savo 
gyvenimą pašventė sunkiam 
revoliucioneriaus profesio
nalo darbui. Daugiau kaip 
dvidešimtį metų jis dirbo 
Lietuvos Komunistų partijos 
eilėse atsakingą vadovau
jantį darbą.

Kaip politinis veikėjas, 
pabrėžė R. Šarmaitis, An
garietis pasižymėjo ypatingu 
principingumų ir nuosek
lumu, ištikimybe komuniz
mo idėjoms. - Nepaprastai 
sunkiomis sąlygomis ir ais
tringai gynė generalinę par
tijos liniją, leninizmą, buvo 
nesutaikomas kovotojas 
prieš įvairias opozicijas 
ir kitokius bandymus su
silpninti partiją.

Tokios tvirtos ir aiškios, 
bolševikiškos pozicijos lai
kytis jis mokė ir savo ben
dražygius, skiepijo jiems 
ištikimybę marksizmui- 
lenlnlzmui, pasiryžimą ko
voti iki galutinės pergalės.

IZRAELIO KOMUNISTŲ 
NUSISTATYMAS

i .

Birželio mėnesį įvyko Iz
raelio Komunistų Partijos 
XVII suvažiavimas. Aišku, 
jog jame svarbiausias klau
simas siejosi su Izraelio 
santykiais su arabų kraštais. 
Suvažiavimo šūkis buvo: 
“Prieš arabų teritorijų oku
paciją, užtaiką!“

Suvažiavime dalyvavo 1,- 
500 delegatų.' Jame taipgi 
dalyvavo 17 broliškų komu
nistų ir darbininkų partijų 
delegacijos.

Ataskaitinį pranešimą su
važiavimui padarė partijos 
generalinis sekretorius M. 
Vilnerls. Jis plačiai išdėstė 
partijos poziciją. Tarp kit
ko, Vilneris pabrėžė pa
stangas teisingai ir taikiai 
sureguliuoti konfliktą. Iz
raelio ir pasaulio visuome
nei darosi vis aiškiau, kad 
Telavivas siekia aneksuoti 
arabų žemes, primesti ka
rinį * diktatą, pažeidžia pa
grįstas Palestinos arabų tei
ses, žlugdo Saugumo Tary
bos 1967 metų lapkričio 22 
d. rezoliucijos vykdymą.

Jungtinių Tautų IK P suva
žiavimas yra tos nuomonės, 
jog nėra kito būdo išspręsti 
Artimųjų Rytų problemai, 
kaip tik išvesti Izraelio 
kariuomenę iš visų oku
puotų teritorijų ir užtik
rinti taiką, remiantis Sau
gumo Tarybos .1967 metų 
lapkričio 22 d., rezoliucija”.

Savo pranešime IKP CK ge
neralinis sekretorius išana
lizavo reakcinę, nacionalis
tinę, rasistinę sionizmo 
esmę, prieštaraujančią visų 
pasaulio šalių žydų tautybės 
darbo žmonių interesams 
ir nacionaliniams izraelie
čių tautos interesams.

MATYT, BUS PADARĘS 
BAISIĄ KLAIDĄ

v

Mes, Amerikos pažangieji 
lietuviai, seniai agituojame, 
kad kuo daugiausia Čia gi-

Laiškai redakcijai
Birželio 27, 1972 ' nių su jų viršūnėse, dangaus 

l link besistiebiančiais liek
nais auksiniais kryžiais. TenMielas Drauge!

Aš įau Vilniuje. Kelionė 
pavyko gerai, ir, po tom- 
tikrų kelionės rūpesčių, da
rosi lengviau ant širdies 
ir malonu atsikvėpti mano 
gimtinės tyru oru.

Birželio 24 d. mano gim
tadienis. Pirma diena Mask
voje. Bet neteko pulti į sa- 
vigailą, kad esu vienišas. 
Tvarkiausi kelionės reika
lus. Antra diena buvo sek
madienis. Iš ryto apsipaži- 
nau su garsiuoju viešbučiu 
“ROSSIA”. Jame randasi 
2,000 kambarių - du tūkstan
čių!!! Vidutinio dydžio 
miestelis. “Rossia” 21 
aukščio, ketvirtainis pasta
tas, kame kilometras ilgio 
kiekvienas šonas. Jis vien 
plieno, betono ir stiklo. Kel
tuvai moderniškiausio sti
liaus.

Kambariai šviesus, erd
vūs, skoningai įrengti, su te
levizorių kiekvienam - su 
maudyne, telefonu ir visais 
kitais patogumais.

Viduriu eina platus korido
rius. Kambariai iš abiejų 
pusių. Na, o jau tų valgyklų, 
bufetų, svietainių viešbutyje 
tiek daug, kad reikėtų ten 
bent mėnesį pagyventi, no
rint viską sužinoti.

Apie dešimtą vai. birž. 
25-tos, gide TAMARA išveže 
mus autobusu parodyti 
Maskvą. Reikėtų daug ra
šyti, kad smulkmeniškai 
viską nupiešti. . . Pasi
tenkinsiu tik keletu abelnų 
vaizdelių apie Maskvą.

Žiūrint į rytus nuo rau
donų plytų didžiulio istorijos 
muziejaus vakariniame šonė 
raud onosios' aikštės; po kai J- 
rėi matai didžiulę GUM 
krautuve; rytuose, devyn- 
bokšte? auksinėm boniomis 
bizantinio stiliaus archi
tektūras Šv. Bazilijaus ka
tedrą; ’po dešinei, pietiniam 
šone Raudonosios Aikštės r 
matai Kremliaus sieną, nu
sagstyta protarpiais, įvai
riausio styliaus bokštai^ 
virš sienos1 kyšo miškas 
aukso spalvos cerkvių bo- 

musių ir augusių lietuvių 
stengtųsi nuvykti į Tarybų 
Lietuvą ir savo akimis pa
matytų nūdienįjos gyvenimą. 
Tuo tarpu “vaduotojai”, 
ypač menševikiškos vieros, 
už tai mus plūsta ir griežtai 
draudžia savo įtakoje esan
tiems jauniems žmonėms 
apsilankyti savo tėvų že
mėje. Kuris tik ten patek
siąs, tapsiąs komunistų pro
pagandos auka. Tik atsi
minkime, a kokio prakeiksmo 
iš tų sutvėrimų susilaukė 
Cicero tėvai, kurie buvo 
sugalvoję savo vaikų gru
pelę pasiųsti pamatyti 
Lietuva.

Bet štai, nei iš šio, 
nei iš to, Chicagos men
ševikų laikraštyje (liepos 
3 d.) net vedamajame skai
tome: “LAISVOJO PASAU
LIO JAUNIMUI DABARTI
NĖ LIETUVOS GYVENIMO 
TIKROVĖ ' TURI BŪTI ŽI
NOMA”.

Ar tai reiškia, kad to 
laikraščio redaktorius pa
galiau šuprotėjo ir jau dabar 
pataria tam jaunimui nuvyk
ti ir savo akimis pamatyti 
tą gyvenimą?

Greičiausia bus įvykusi 
baisi nelaimė: per neapsi
žiūrėjimą šis sakinys bus 
išsprukęs iš jo lupų. Mums 
gaila žmogaus. Veikiausia 
dabar gailisi ir pirštus 
kramtosi.

matosi ir parlamento rūmai, 
ir Palocius (kur buvoNixonas 
ir Nixoniene vaišinami.

Vėliau nuvažiavom prie 
Maskvos didžiulio universi
teto. Ten mokosi 40,000 stu
dentų. Jis stovi ant kalnelio, 
pietiniame Maskvos upės 
krante: Žiūrint į šiaurę at
siveria Maskvos miesto pa
norama: sporto rūmai ir 
stadionai su virš 100,000 
vietų įtalpos, plačios gatvės, 
didžiuliai skverai, miškas 
dangoraižių, kurių šeąėliu 
skęsta cerkvių bonioą/ Ta
čiau Maskva - ne kaip New 
Yorkas, kur vien betonas ir 
gatvių grindinys. Maskvos 
dangoraižiai atstui nuo viens 
kito. Tarpe jų platūs buliva- 
rai, parkai ir skverai; pilni 
medžių ir žalumynų.

Gana. Reikia eit pusry
čiauti į Neringos kavinę. 
Pirma diena Vilniuje. Vėliau 
ir apie Vilnių parašysiu.

Viso labo,
A. GABRĖNAS

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija:

mano prašymas - įdėti 
“Laisvėje” šias trumpas 
eilutes:

1963 metų liepos mėnesio 
14 dieną skiria nuo šio laiko 
9 metai, kai užgeso gyvy
bės liepsnelė mano bran
gaus pusbrolio, Petro Re- 
pečkos, Inglewood’e, Cali- 
fornija.

Menu Jį darbe, poilsy ir 
dažnai pa sklaidydama s jo 
man atsiųstą literatūrą, 
Amerikos pažangiųjų lie
tuvių - rašytojų - Mizaros, 
Pakarklio, Petriko ir kitų 
parašytas knygas bei ver
timus. Mano saugomi kom
plektai laikraščių “Lais
vės” ir “Vilnies”, kuriuos 
vėlionies pusbrolio, Petro, 
dėka esu gavęs, byloja P. 
Repecką buvus pažangiosios 
spaudos bendradarbiu ir 
platingoju nuo pat pradžios 
tų laikraščių išleidimo.

Tavo, brangus Petrai, pa
žangioje Amerikos lietuvių 

įžymioji Lietuvos dailininkė

Jau antra vaikų karta sklaido knygeles ir žurnalus, kurių 
puslapius daugiau kaip keturiasdešimt metų puošia Domi
cėlės Tarabildienės piešiniai. Ir beveik tiek* pat metų 
dailininkė su savo darbais dalyvauja lietuvių dailės 
parodose. A. BARYSO nuotr.

spaudoje įdėtas kad ir kuklus 
indelis, bet buvo svarus, ir 
mums atmintinas.

Tenelieka užmaršty Tavo, 
Petrai, trumpas, įnešęs pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
gretose šviesesnės darbo 
žmonėms ateities troškimo 
kibirkštį, gyvenimas.

Mano nuoširdi padėka mie
lajam pusbroliui, Viktorui 
Repečkai, St. Petersburg’e, 
Fla., už man siunčiamą laik
raštį “Laisvę” ir mieląją i 
pusseserei Frentei Mažy- 
lienei-Sapalaitei, Brookly- 
n’e, N. Y. už jubiliejinį 
“Laisvės” albumą.

PUSBROLIS POVILAS

Gerbiama Redakcija,
Skaitydama laikraštį 

“Laisvė” 1972 m. balandžio 
mėn. 11 d., radau vardą ir 
pavardę, sąraše “Aukų į 
knygų fondą nuo vasario 16 
d”, kuri atitinka mano bro
lio pavardę ir vardą. Ten 
parašyta taip: “Juozas 
Baubonis, Kenosha, Wis., 94 
kuopos narys per M. Ve- 
prausko”.

Mano brolio pavardė - Ba- 
bonis Juozas, tėvo v. Antano, 
kilęs iš Raseinių apskrities 
Meištų kaimo. Išvyko į 
JAV (Pensilvaniją) prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. 
Yra dvi dukros Janina ir 
Petronėlė.

Miela, Redakcija, labai 
prašau kaip nors sužinoti, 
ar tai tikrai mano brolis. 
Jis yra likęs tik vienas iš 
mano artimų.

Iš anksto nuoširdžiai dė
koju.

Adresas:
Lithuania U. S. S. R.
Klausučių paštas 
Jurbarko rajonas 
Sofija Babonaitė 

1972.VI.28.

Gerbiami laisviečiai!

Čionai rasite $25 čekį, 
kaipo mažą prisiminimą mū
sų 45-osios ženatvės sukak
ties ir mano žmonelės 83- 
ojo gimtadienio.

Su geriausiais linkėjimais 
visam “Laisvės” persona
lui,

Frank ir Julia Kontenai, 
Rochester, N. Y.
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IŠ SENŲ LAIKŲ

Kas buvo V. Slekys-Stagaras

VINCAS J. ŠLIAKYS

Praeito amžiaus pabaigoje 
pagausėjo iš Lietuvos emi
gracija^ JAV. Tuo metu 
čia jau veikė išeivių lietuviš
kos organizacijos, buvo lei
džiami laikraščiai, kurių 
vienas seniausių buvo “Vie
nybė lietuvninkų”. Sis laik
raštis per palyginti ilgą savo 
gyvavimą daug kartų keitė 
krypti. Tai žymia dalimi 
priklausė nuo redaktorių.

1892-18^)3 m. "Vienybę 
lietuvninkų” redagavo iš 
Lietuvos atvykęs A. Milukas, 
pašalintas iš Seinų kunigų 
seminarijos už dalyvavimą 
caro valdžios uždraustoje 
lietuviškoje spaudoje. Jisai 
pasitelkė šio laikraščio ko
respondentu gimnazijos lai
kų draugą Vincą Siekį(1870- 
1946), kilusį nuo Marijampo
lės, iš Mokolų kaimo. Baigęs 
Marijampolės gimnazijos 6 
klases, jis toliau nesimokė, 
gyveno pas tėvus.

Nuo 1892 m. V. Šlekys 
pradėjo aktyviai bendradar
biauti “Vienybėje lietuvnin
kų” - siuntinėjo korespon
dencijas iš Suvalkijos ir kitų 
vietų. Tapo keliaujančiu ko
respondentu. Žinutes siun
tinėjo net iš Varėnos, Val
kininkų, Eišiškių. Pasira
šinėjo jisai daugiausia 
Stagaro slapyvardžiu.

JAM PAVYKO 
PASIŠALINTI

Tuo metu, uždraudus lie
tuvišką spaudą, laikraščiai 
“Varpas”, “Ūkininkas”, 
“Žemaičių ir Lietuvos ap- 
žvalg^ ’ ir kiti buvo leidžia
mi Prūsijoje. Juos nelega
liai gabeno ir platino knyg
nešiai. 1894 m. Suvalkijoje 
susikūrė slapta draugija 
“Sietynas”, kurios tikslas 
buvo platinti lietuviškus 
laikraščius ir knygas. Šiai 
draugijai priklausė daugiau
sia kaimo jaunimas - ūkinin
kaičiai, nustoję lankyti gim
naziją jaunuoliai, studentai. 
Svarbiausias šios draugijos 
organizatorius buvo V. Šle
kys.

Po trejų metų žandarams 
pavyko “Sietyną” susekti ir 

Sudaryti didžiulę bylą. Buvo 
suimta ir įvairiai nubausta 
apie 40 žmonių. Byloje mi
nimas V. Šlekys, kaip “Sie
tyno” kūrėjas, bet žanda
rams nepavyko-jo sučiupti - 
jis anksčiau išvyko į Ameri
ką, kur pradėjo dirbti “Gar
so Amerikos lietuvių” re
dakcijoje. Siame laikraštyje 
buvo išspausdinta V. Siekio 
išversta H. Senkevičiaus 
apysaka “Duonos ieškoto
jai” ir originali apysaka 
“Rinkimas vaito”. Sustojus 
“Garsui Amerikos lietu
vių”, V. Šlekys 1899m. pra
deda pats leisti Senadoryje 
laikrašti “Viltis”.<

IK ČIA VEIKLOJE

Amerikoje V. Šlekys įsi
jungia į čionykščių kultūrinių 
draugijų veiklą: tampa Tė
vynės mylėtojų draugystės 
nariu, o 1904-1907 m. jos 

Literatinio komiteto nariu. 
Dalyvauja Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje veikloje.

“Viltis” teėjo porą metų. 
Nuo 1903 m. V. Šlekys pra
deda vienas leisti savaitinį 
laikraštį “Darbininkų vil
tis”. Mat, jis įsigijo spaus
tuvę, kuri vadinosi V. Staga
ro spaustuve.

“Darbininkų viltis” išsi
laikė iki pirmojo pasaulinio 
karo. Joje buvo spausdinama 
didžiulės H. Senkevičiaus 
apysakos “Quo vadis” verti
mas, taip pat M. Gorkio 
“Kartą rudenį” ir kiti ver
timai. Be savų straipsnių, 
nemaža buvo perspausdinta 
iš “Varpo”, “Ūkininko”, 
“Naujienų”, “Tėvynės sar- 

9 g o .
Bendradarbių tarpe sutin

kame J. Baltrušaitį- Mė- 
melę, buvusio vieno “Vil
ties” leidėjų angliakasio J. 
Ramanausko ilgą eilėraštį 
“In darbininkus”. Čia pat 
spausdinami kunigų M. Gus
taičio, M. Šeižio-Dagilėlio, 
J. Margalio eilėraščiai. Kai 
kuriuose straipsniuose ir 
grožinės literatūros kūri
niuose demaskuojamas kapi
talistinis išnaudojimas, ra
ginami darbininkai organi
zuotai kovoti dėl savo darbo 
ir gyvenimo sąlygų pagerini
mo. Kituose teraginama 
šviestis, per mokslą siekti 
geresnės ateities. Apskri
tai, tai buvo literalinis laik
raštis. Atsiradus socialisti
nės krypties darbininkų laik
raščiams, “Darbininkų vil
tis” rėmėsi konservatyvių 
pažiūrų skaitytojais, kurie 
buvo įpratę skaityti seną 
laikraštį.

IR KAIP KNYGŲ
LEIDĖJAS

Turėdamas savo spaustu
vę, V. Slekys-Stagaras išlei
do nemaža knygų - originalių 
ir verstinių. Kai Lietuvoje 
buvo leista spauda, kūrėsi 
knygynai, kurie pasigedo 
knygų, nes greit nesuspėta 
naujų išleisti. Lietuvos kny
gynai kreipėsi į Amerikos 
lietuviškųjų knygų leidėjus, 
jų tarpe ir į V. Siekį, prašy
dami atsiųsti savo leidinių.

Be verstinių iš įvairių 
kalbų grožinės literatūros 
knygų, V Šlekys yra pateikęs 
ir originalių prozos kūrinių. 
1902 m. išleido dviejų apsa
kymų knygelę “Vanagai”. 
“Toksai sapnas”, kur gana 
vaizdžiai piešiama slapta 
daraktoriaus mokykla. 1906 
m. skyrium buvo išleistos 
dar dvi knygelės; “Pomeš
kino letena” ir “Rinkimai 
vaito”. Pirmame apsakyme 
vaizduojamas kaimo žmonių 
susipratimas: jie skaito 
laikraščius ir knygas, iš jų 
mokosi kultūringiau ūkinin
kauti. “Vaito rinkimuose” 
vaizduojama, kaip stambūs 
ūkininkai varžosi dėl vaito 
(viršaičio) vietos.

Užtikau dar keletą V. Sie
kio prozos vaizdelių anų lai
kų laikraščiuose. Jiems bū
dinga buities detalių pavaiz
davimas, gyvas dialogas, 
liaudiška kalba. Bet apskri
tai jisai daugiausia pasireiš
kė kaip publicistas.

zV

IR VĖL LIETUVOJE

Po pirmojo pasaulinio karo 
V. Šlekys “Darbininkų vil
ties” neatgaivino. 1920- 
1923 m. redagavo liberalinę 
“Sandarą“,, o po poros metų 
gri/o Lietuvon, kur vėl pa
bandė leisti laikraštį. Tai 
buvo iliustruotas savaitinis 
žurnalas “Žinių ir literatu- 

ros aruodas”, ėjęs 1930 m. 
keletą mėnesių (į galą pava
dintas “šviesa”). Leidinys 
neišsilaikė - bankrutavo.

Kaip tik aš V. šlekį ir at
simenu nuo tų metų. Tada 
spaudoje buvo paminėtos jo 
60 metų sukaktuvės. Jis 
dirbo Kaune, V. Kudirkos 
bibliotekoje-skaitykloje, ku
rioje lankydavausi. Šlekys 
išdavinėjo skaitytojams kny
gas bei laikraščius.

Tai buvo neaukšto ūgio vy
ras, su barzdele, pliktelėjęs. 
Ramus, tylus, kalbėjo kimiu 
balsu. Pradėjęs dirbti V. 
Atkočiūno spaustuvėje (1931 
m.), su V. šlekiu daugiau su
sidūriau. Prisimenu, keletą 
kartų atėjęs išsigabeno savo 
leisto žurnalo ryšulius ne
parduotų egzempliorių. Pa
skiau dalimis mokėjo skolą 
už spausdinimą. Kur dėjo iš
sineštus egzempliorius - ne
žinau, greičiausia pardavė 
makulatūron.

Nusiminęs tada atrodė V. 
Šlekys. Nelinksmas buvo ir 
vėliau, kai užeidavo spaus
tuvėm atnešdamas savo 
straipsnius “Trimito” žur
nalui. Jis rašė atsiminimus 
apie pažintį su V. Kudirka ir 
kitais anų laikų veikėjais, 
apie minėtą “Sietyno” drau
giją ir kitus dalykus. Gy
vendamas kaime, rinko tau
tosaką - užrašinėjo liaudies 
dainas, pasakas, rinko taip 
pat žodžius Lietuvių kalbos 
žodynui.

JULIUS BŪTĖNAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Philadelphia, Pa. - Radia- 

cijos fizikas Sternglass 
skelbia suradimus, kurie ro
do, kad nuo 2-ojo pasaulinio 
Itaro Jungtinėse Valstijose ir 
Japonijoje smarkiai padidėjo 
plaučių vėžio ligos.

Dr. Sternglass teigia, kad 
atominė radiacija ir rūky
mas sudaro pa grind i ne s 
plaučių vėžiui priežastis.

NEW ORLEANS. - Loui
siana ir Texas Valstijose fe- 
deraliniai agentai areštavo 9 
šmugelninkus ir suėmė įvai
rių ginklų krovinius ban
dymui įsiveržti į Kubą tiks
lu “nuversti Kastro val
džią“.

ALBANY, N. Y. - Valsti
jos Aukščiausis teismas už- 
gyrė liberalinį aborcijų įs
tatymą. Apeliacijų teismas 
užgyrė apie 30 milijonų do
lerių statybą Forest Hills,

SANTIAGO. - Čilės gele
žinkelių ir Santiago autobusų 
darbininkai paskelbė strei
ką. Reikalauja didesnių at
lyginimų. Valdžia nusitarė 
streiko metu perimti gele
žinkelius savo kontrolėn.

COLUMBUS, Ohio. - 84 
metų amžiaus newyorkietė 
Ann. M. Upshure buvo nuvy
kusi į St. Louis, Mo., daly
vauti taikos konvencijoje. 
Grįždama pėsčia namo buvo 
areštuota už “valkatytę“ ir 
nubausta pasimokėti $10, bet 
teisėjas bausmę suspendavo.

DETROITAS. -3,900 Edi
sono darbininkų sustreikavo. 
Reikalauja pagerinti darbo 
sąlygas.

NORRISTOWN, Pa. -50,- 
000 unijistų statybos darbi
ninkų demonstravo prieš 
kontraktorius, kurie samdo 
neunijistus darbininkus.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Vilnietis, kurį myli visa Čilė
Būdamas Čilėje nepralei

dau progos aplankyti vietas 
susijusias Su Vilniaus uni
versitete studijavusio įžy
miojo mokslininko Igno Do
meikos asmenybe.

Žiūrėdamas į Čilės žemė
lapį suradau prie Atakanos 
ežero kalnagūbrį, pavadintą 
Sierra Domeyko vardu, o Ra
miojo vandenyno pakrantėje 
uostą - Puerto Domeyko.

Igną Domeiką prisiminė ir 
poetas Pablo Neruda.

Akmeninįkrantą daužė Ra
miojo vandenyno bangos. 
Dangus buvo mėlynas ir tik 
balti, nedideli debesys kar
tais trumpam uždengdavo 
saulę. Iš vandenyno pusės 
pūtė vėjas, bet jis nebuvo 
piktas.

POKALBIS SU POETU

Pablo Neruda, išvedęs 
mane iš savo bibliotekos pa
sivaikščioti, ėjo tylėdamas, 
kiek nuleidęs galvą ir susi
dėjęs ant nugaros rankas. 
Gal jis klausėsi ką pasakoja 
bangos, uolos, dangus? Aš 
ėjau tylėdamas greta jo ir 
laukiau kada jis prabils.

Paskui mes atsisėdome ant 
akmeninio suolo.

- Aš kasdien matau, kaip 
skausmingoje agonijoje prie 
kranto žūsta bangos, bet nie
kada nesu matęs, kaip jos 
gimsta, - nutraukė tylą poe
tas.

Pablo Neruda vėl nutilo. I 
akmenuotą krantą plakėsi 
žalsvai tamsus vanduo. Ban
gos skilo ir subyrėdavo į 
baltus purkšlus.

- Baltijos jūros krantas ki
toks, - tęsė poetas. - Jis 
smėlėtas ir ramus. Bet ir- 
ramūs krantai pagimdo aud
ringus žmones. Toks buvo 
Ignas Domeika, mano myli
mojo rašytojo Adomo Micke
vičiaus bičiulis ir jo herojų 
literatūrinis prototipas.

PAŽINTIS SU JO ŠEIMA

Antrą kartą apie Igną Do
meiką Čilėje užgirdau būda
mas pas tuometinį šalies 
švietimo ministrą Maksimą 
Pačeką Gomesą. 1968 me
tais buvo atvykęs su oficialiu 
vizitu į Tarybų Sąjungą ir 
lankėsi Vilniuje, buvo V. 
Kapsuko universitete. Su en
tuziazmu prisimindamas 
Vilnių jis pasakė:

- Man ypač malonu buvo ap
lankyti Vilniaus universite
tą, kuriame mokėsi mūsų 
įžymusis mokslininkas Ignas 
Domeika.

- Aš norėčiau būdamas Či
lėje kiek galima daugiau su
sipažinti su Igno Domeikos 
asmenybe, - išreiškiau pa
geidavimą.

- Tai labai lengva, - pa
sakė jis. - Advokato Igno 
Domeikos, kuris yra Igno 
Domeikos proproanūkas, 
žmona ir mano žmona yra 
seserys.

DOMEIKOS KILMĖ

Taip prasidėjo konkreti pa
žintis su Igno Domeikos 
šeima.

Ignas Domeika, gimęs 1801 
metais Niedzviadkoje (Bal
tarusijoje), nuo 1816 metų iki 
1922 metų mokėsi Vilniaus 
universitete, fizikos-mate
matikos fakultete. Čia jį : 
globojo A. Smadeckis, kuris 
iš gabiausių studentų rengė 
jaunus mokslininkus teori
niam ir praktiniam darbui. 
Susipažinęs su pažangiomis 
to meto idėjomis, Ignas Do
meika 1819 metais tampa fi
lomatų draugijos nariu. 
Draugauja su poetu Adomu 

Mickevičium. Stipri jaunuo
lio asmenybė poetui padarė 
didelį įspūdį. Ignas Domei
ka tapo literatūrinio pono 
Tado herojaus prototipu.

Už pažangią veiklą dauge
lis filomatų buvo suimta. Jų 
tarpe ir Ignas Domeika. 
1823-24 metais jis sėdi Vil
niaus kalėjime. Išėjęs į 
laisvę išvyksta į Baltarusi
ją. Kalėjimas ir persekioji
mai jaunuolio nepalaužia. 
Jis aktyviai dalyvauja 1831 
metų sukilime, iš pradžių D. 
Chlapovskio ekspediciniame 
korpuse, o vėliau būdamas 
25-to pulko adjutantu.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
TOLIMOJE SALYJE

Sukilimui nepavykus, Ignas 
Domeika išvyksta į Pran
cūziją, kur studijuoja Kalna
kasybos akademijoje. Pir
muosius praktinius geologi
jos ir minerologijos mokslo 
įgūdžius sėmėsi Alpių kal
nuose. 1837 metais baigęs 
mokslus gauna pasiūlymą 
užimti profesoriaus vietą 
La Sarenos aukštojoje kalna
kasybos mokykloje Kokimbo 
mieste Čilėje.

Pirmieji žingsniai tolimo
je Čilėje Ignui Domeikai ne
buvo lengvi. Jis išlipo iš 
Laivo Atlanto pakrantėje ir 
atliko ilgą kelionę skersai 
visą Pietų Amerikos žemy
ną. Andų kalnus jis įveikė 
sėdėdamas ant mulo. Galbūt 
tada, žiūrint į šaltas ir ne
gyvas kalnų viršūnes, jam ir 
kilo mintis, kad jis privalo 
nusilenkti žmogui ir atiduoti 
jam savo turtus. Ignas Do
meika įžengė j Čilę niekieno 
neatpažintas, bet su diplomu 
kišenėje ir dideliais planais 
širdyje. Per tris mėnesius 
jis išmoko ispanų kalbą ir 
pradėjo kopti į mokslo, 
praktinės veiklos ir pagar
bos viršūnę.

Jis neužsidarė laboratori
jose ir auditorijose. Stu
dentų lydimas jis išvykdavo į 
kalnus ieškoti žemės turtų, 
kurie buvo labai reikalingi 
jaunai Čilės valstybei. Igno 
Domeikos žygiai buvo sėk
mingi. Jis atrado daug ver
tingų iškasenų - sidabro, 
aukso, vario, parašė keletą 
mokslinių veikalų.

NAUJOJOJE TĖVYNĖJE

Artėjo šešerių metų Igno 
Domeikos kontrakto su La 
Sarenos aukštąją kalnakasy
bos mokykla pabaiga. Jis pa
milo naująją savotėvynę, bet 
neužmiršo ir tėvų žemės. 
Savo laiške poetui Adomui 
Mickevičiui rašo: “. . . Kai 
pamatysi, kad jau reikia 
man pas jus sugrįžti, para
šyk tik “tuoj sugrįžk“ nemi
nėdamas nei priežasties, nei 
sąlygų. . .

Tačiau iš Čilės išvykti taip 
greitai jam nebuvo lemta. 
Pagal jo pasiūlymą buvo re
formuotas Santjago univer
sitetas, į kurį jis buvo pa
kviestas profesoriauti, o ne
trukus tapo rektoriumi. Da
bar jis su dar didesne ener
gija pasinėrė į mokslinį ir 
visuomeninį darbą. Augan
čiai Čilės sostinei trūko van
dens. Ignas Domeika atrado 
turtingus požeminius jo klo
dus, kurie teikia Santjagui 
puikų vandenį iki šiol. Vis 
didėja jo atradimai Andų kal
nuose. Patekęs į skaudžia
mų ir vykstančių indėnų 
arankanų žemes, parašo juos 
ginančią knygą, kuri sukre
čia visuomeninę mintį, vy
riausybė imasi priemonių 
palengvinti Indėnų gyvenimą. 
Vienas po kito į šviesą iš

vysta jo moksliniai veikalai 
mineralogijos ir kalnakasy
bos temomis.

MANO SUSITIKIMAS
SU PALIKUONIAIS

Į susitikimą atvyko ne ma
žiau, kaip dvidešimt Igno Do
meikos šeimos palikuonių. 
Mane į šį susitikimą iš 
miesto centro atvežė gar
siojo mokslininko Igno Do
meikos proporanūkas Ignas 
Domeika. Iš pradžių mes 
kalbėjomės telefonu ir su
sitarėme susitikti viename 
miesto skvere. Kadangi vie
nas kito nepažinome, todėl 
papasakojome kaip esame 
apsirengę, kokios spalvos 
skrybėlės. Tačiau koks buvo 
mano nustebimas, kai aš Igną 
Domeiką žmonių minioje pa
žinau ne iš rūbų, o iš veido. 
Jis buvo nuostabiai panašus į 
savo proprosenelį Igną 
Domeiką.

Ignas Domeika turėjo tris 
vaikus. Duktė Ona ištekėjo, 
bet vaikų neturėjo. Vienas 
sūnus buvo kunigas. Gyvą 
šeimos gineologijos medžio 
šaką davė trečias vaikas - 
Kazimieras, kuris sulaukė 
keturių sūnų ir dukros. Mes 
dabar važiavome pas vieną iš 
Kazimiero Domeikos sūnų 
Kazimierą, kuris gyvena 
Igno Domeikos namuose, ir 
tuose namuose saugo įrengtą 
memorialinį mokslininko 
muziejų. Jis sutiko mus la
bai maloniai.

- Jo žmona, tamsiaplaukė 
ispanė pasivedė mane į šalį 
ir paprašė:

- Apie Vilnių pasakoti kuo 
paprasčiau; mano vyras tu
rėjo kelis infarktuš ir jam 
negalima jaudintis.

I susitikimą susirinko ge
rokas būrys Igno Domei
kos šeimos narių.

Visi Domeikos dirba geo
logijos arba metalurgijos 
srityje. Išimtis yra tik vie
nas Ignas Domeika, kuris 
vežė mane į šeimos susitiki
mą. Jis - advokatas.

Prieš važiuodami į susiti
kimą, trumpai užsukome i 
advokato Igno Domeikos na
mus. Čia jis supažindino su 
savo žmona Gabriela ir pen
kiais vaikais. Vyriausias iš 
jų - taip pat Ignas (Ignacijus). 
Sis vardas Domeikų šeimoje, 
matyt, dar ilgai bus pagarbo
je.

DOMEIKOS MUZIEJUJE

Igno Domeikos namas-mu
ziejus - ispaniško stiliaus, 
su kiemu viduryje. Čia auga 
palmės, su tropikų zonos 
augalais - Keliuose kamba
riuose išdėstyti daiktai pri
mena* įžymiojo mokslininko

gyvenimą. Viename kamba
ryje kabo Ignui Domeikui už
rašyta Adomo Mickevičiaus 
nuotrauka. Šie abu vyrai visą 
amžių liko draugais, nors 
juos skyrė žemynų ir vande
nynų atstumai. Ant stalo gu
lėjo 3 tomai jo prisiminimų, 
kuriuos 1963 m. lenkai išlei
do Varšuvoje. Kampe stovė
jo dvi dėžės. Čia guli kelios 
dešimt diplomų atsiųsti iš 
įvairių pasaulio šalių; už di
delius nuopelnus minerolo
gijos ir kalnakasybos moksle 
jis buvo išrinktas daugelio 
akademijų ir universitetų 
garbės nariu.

Ant sienų kabo Vilniaus 
miesto, kuriame jis praleido 
jaunystę, studijavo ir grūdi
nosi kovose, seni dailininko 
K. Vilsinskio universiteto 
rūmų piešiniai, smėlio laik
rodis ir mikroskopas, kurį 
naudojo mokslininkas.

Muziejų tvarko ir prižiūri 
šeimos nariai.

- Mes tikimės, jog ateity
je jis išaugs ir savo ekspo
natais ir lankytojais, - pasa
kė Igno Domeikos proanūkė, 
- kadangi pagal vyriausybės 
nutarimą jam suteikta nacio
nalinio monumento kate
gorija. .

Ant stalo blizga auksinis 
medalis, kurį 1885 metais 
Ignui Domeikai įteikė Čilės 
vyriausybė. Ant jo trys žo
džiai - “Mokslas-Darbas- 
Nesavanaudiškumas’ ’.

PUIKIAI NUSIPELNYTA 
PAGARBA

Tais metais jis sulaukė ži
los senatvės, visų pripažin
tas mokslininkas, vyksta į” 
Krokuvą ir Varšuvą. Tačiau 
Vilniaus jis neaplankė. Su
grįžęs į Santjagą, 1889 me
tais mirė. Ant jo kapo stovi 
įspūdingas paminklas. Kad 
ir kokie nebūtų tvirti pa
minkliniai akmenys, jie nėra 
amžini. Žygiai ilgiau išlieka 
žmogaus darbuose. Viso pa
saulio mokslininkai žino Igno 
Domeikos atrastus ir ištir
tus mineralus. Vienas iš jų 
pavadintas Domeikit. Bota
nikai pagerbė įžymųjįmoks- 
lininką pavadindami vieną 
gėlę Viola Domeycana vardu.

Iš Igno Domeikos namo- 
muziejaus išėjome vėlai. 
Gatvėje buvo tamsu. Neto
liese stūksojo Santjago uni
versiteto rūmai., Į juos vi
sada pėsčias iš savo namų 
eidavo Ignas Domeika. Eida
vo jis neskubėdamas, bet 
tvirtu žingsniu. Gal būt to
dėl tokie gilūs ir ryškūs jo 
pėdsakai Čilėje.

ALBERTAS 
LAURINČIUKAS

Santjagas-Vilnius

Dovanoju tau gintaro saują

Dovanoju tau gintaro saują 
Nuo marių putojančių dugno.
Suberk į bangas okeano
Lai atminčių didelių būna.

Kai vasaros saulės nutviekštos, 
Banguos okeanas bekraštis.
Tau gintaro akys mažytės 
Primins gal tėvynės pakrantes.

Kai kalno viršūnė parymus 
Pakvies aplankyti padanges, 
Gal būt ir tada prisiminsi 
Tuos klonius žaliuosius ir brangus.

Kai žvelgs į akis tamsiaplaukės 
Tos tekančios saulės mergaitės 
Manau ir tada prisiminsi 
Geltonos kasos lietuvaites.

O. GAUDEŠIENĖ
Vilnius
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Panevėžio Naujienos
Parinko A. PETRAUSKAS

Tarptautiniai Lietuvos mediku 
ryšiai - bendradarbiavimai

O ju užmiršti negalima
K. ŽAKAVlClENĖ

PASTATŲ
APDAILAI - STIKLAS

Savo gamybinę biografiją i 
pradėjo naujasis Panevėžio i 
stiklo fabriko cechais, kuris j 
pirmasis respublikoje ga
mins jvairiaspalves stiklo 
plyteles pastatų apdailai. 
Fabriko direktorius A. Kuo
dis, sako, kad šiemet jie 
pateiks, statybininkams 50 
tūkstančių kvadratinių me
trų tokių stiklo plytelių, o 
per metus cechas jų gamins 
280 tūkstančių kvadratinių 
metrų.

Šiuo metu tebestatomas, 
bet kitąmet jau duos pro
dukciją stiklūno cechas. 
Stiklūnas vartojamas stiklo 
ruberoidui gaminti.

Taipgi pradėtas projektuos 
ti valcuoto stiklo cechas. 
Jis gamins grūdintą, raštuo
tą ir armuotą stiklą bei 
stiklo profilitą.

NAUJAME FILME - VĖL
panevėžiečiai

Prieš porą dešimtmečių, 
kai kūrėsi lietuviškoji ki
nematografija, vienas jos 
pradininkų buvo Panevėžio 
dramos teatro vyriausiasis 
režisierius Juozas Miltinis. 
Po kurio laiko Panevėžio 
aktoriai, praėję Miltinio 
mokyklą, ypač Donatas Ba
nionis ir Bronius Babkaus- 
kas, tapo toli už respublikos 
ribų žinomais kino meis
trais.

Be panevėžiečių neišsi
verčia ir naujausi lietuvių 
filmai. Ką tik didelio pasi
sekimo sulaukė filmas 
"Maža išpažintis", kuriame 
gražiai debiutavo Panevėžio^ 
dramos teatro aktoriaus 
Gedimino Karkos sūnus An
drius. Kartu su savo tėvu 
jis sukūrė Įsimenančių pa
veikslų, gvildenančių vaikų 
ir tėvų santykius.

Dabar Lietuvos kino stu
dija pradeda sukti psicholo
gini detektyvą, tuo tarpu pa
vadintą "Nuodėmingai ra
mus gyvenimas".Šio filmo 
režisieriui gerb. R. Vabalui* 
Svarbiausiems vaidmenims 
jis pakvietė panevėžiečius 
aktorius, respublikos nusi
pelniusius artistus S. Kos- 
mauską ir K. Vitkų.

"KALNAPILIO" SUKAKTIS

Panevėžio "Kalnapilio" 
alaus kombinatui šiemet 
sukanka 70 metų. Jis ap
rūpina miestą ir aplinkinius 
rajonus kelių rūšių alum, 
gaivia gira, bealkoholiniais 
gėrimais iš na tūralių vaisių 
ir uogų sulčių, citrininių 
žievelių ir kitokių aroma
tingų medžiagų antpilais.

Dabar prasidėjo dideli 
"Kalnapilio" rekonstravime 
darbai. Jiems asignuojama 
pusantro milijono rublių.

DAILININKŲ DIRBTUVĖSE

Liaudies meno draugijos 
Panevėžio skyrius, kuriam 
vadovauja dailininkas V. 
S t epą nka, da žna i pa kv ie čia 
panevėžiečius į dailės paro
das. Štai autokompresorių 
gamyklos klube du mėnesius 
buvo eksponuojami tapytojo 
B. Zavackio darbai. Dabar 
čia atidaroma V. Kavalev- 
skienčs guašo ir temperos 
darbų paroda. Miesto kul
tūros namuose surengtos 
I. Inčiūr ienos akvarelės i r 
Z. Ličkutčs tapybos parodos, 
kuri laiką buvo eksponuojami 
Žemaitijos zonos tapytojų 

darbai (savo ruožtu panevė
žiečio P. Karvelio akvarelių 
paroda viešėjo Klaipėdos 
kino teatre "Vaiva".) Pa
nevėžio dramos teatro fojė 
žiūrovai gėrisi spalvingo
mis J. Toleikio akvarelėmis.

Neseniai naujosiose daili
ninkų dirbtuvėse, įsikūru
siose Marytės Margytės 
gatvėje, buvo paskelbta at
virų durų diena. Ji sutraukė 
nemaža miesto gyventojų. 
Smalsuoliai pamatė, kaip 
viename kambaryje teksti
lininkės E. Jasiūnaitė ir L. 
Jodinskaitė senoviškomis 
staklėmis audžia gobelenus 
respublikos jaunųjų daili
ninkų parodai. Kaimynys
tėje tapytojas K. Naruševi
čius, susikrovęs 70 rėmų, 
ruošiasi savo darbų paro
doms Vilniuje ir Panevė
žyje. O trečiasis kambarys 
- skulptorės V. Vildžiūnai
tės, kuri dabar planuoja nuo
latinę ekspoziciją po atviru 
dangum. Panevėžyje to
kioms ekspozicijoms ne
trūksta jaukių kampelių.

Dailininkų sąjungos sek
cija, kuri dabar jungia 18 
narių, labai papuošia Pane
vėžio miesto gyvenimą.

VAIKŲ PIEŠINIAI 
ANT ASFALTO

Gyva ir marga buvo tą pa
vasario šeštadieni Panevė
žio Draugystės alėjoje. Čia 
atėjo parungtyniauti beveik 
600 vaikų: 489 miesto vidu
rinių, aštuonmečių, pradinių 
mokyklų ir 100 vaikų dailės 
mokyklos I-VI klasių moks
leivių. Jie dalyvavo tradici
niame piešinių ant asfalto 
konkurse.

MITRIŪNIEClAI 
SKRIDO Į MASKVĄ

Kol dar nebuvo ištisai sė
jami laukai, Mitriūnų kolū
kis darbščiausiems žmo
nėms suruošė ekskursiją. I 
Maskvą buvo nuskridę 30 
kolūkiečių.

Mitriūniečiai Tarybų šalies 
sostinėje viešėjo penkias 
dienas.

ĮSIRUOSIA 
KULTŪRINES GANYKLAS

Sis pavasaris buvo gana 
sausas, tad jau apie balan
džio vidurį ėmė darbuotis 
melioratoriai, padedantys 
kolūkiams Įsirengti kultūri
nių ganyklų. Šiemet Pane
vėžio rajono kolūkiuose už
planuota įrengti 1,400 hekta
rų naujų kultūrinių pievų ir 
ganyklų. Pernai jų buvo 
įrengta šiek tiek daugiau 
kaip 1,200 hektarų.

SUŽALIAVO EGLAITĖS

Adomavos kolūkio žem
dirbiai kasmet puošia savo 
kaimus, sodybas, pakeles. 
Šiemet jie iš Gegužinės gi
rininkijos parsivežė apie 
tris tūkstančius eglaičių. 
Apsodino aikšteles ir 
skverus prie ūkio kontoros, 
fermų, gyvenvietėje.

DETROITAS. -1,500 žmo
nių susirinko į banketą pa
gerbti negrą teisėją Crock
ett, pasižymėjusį kovotoją 
už civilines teises.

CHICA GO. - Daugiau kaip 
100,000 karpenterių ir mūri
ninkų paskelbė streiką ir su
laikė statybą bilijono dolerių 
vertės. Reikalauja geresnių 
darbo sąiygų.

VENGRIJOS SPECIALISTAI SU PROFESORIUM JUOZU RUGIENIUM

Vilniaus universiteto Me
dicinos fakulteto hospitali- 
nės terapijos katedros prof, 
daktaras Juozas Rugienis 
sukūrė naują metodą širdies 
susirgimams diagnozuoti 
savo paties sukonstruotu in- 
trakardiniu mikrozondu. Si 
žinia netruko apskrieti dau
gelį šalių ir sudominti medi
cininę visuomenę. Lietuvis 
profesorius buvo pakviestas 
skaityti pranešimo apie nau
ją diagnozavimo metodą į 
Londoną, Į pasaulinįkardio- 
logų kongresą. O šįpavasa- 
rį profesorius J. Rugienis 
pats susilaukė svečių.

Budapešto Širdies ir plau
čių susirgimų probleminės 
laboratorijos mokslinė ben
dradarbė medicinos mokslų 
daktarė Zuzana Turoci, vie
name vengrų žurnale per
skaičiusi informaciją apie 
Lietuvoje taikomą intrakar- 
dinį mikrozondą, drauge su 
gydytoju Ferencu Sabokiu ir 
inžinieriumi Ištvanu Mercu 
išsiruošė Lietuvon.

Muzikinis kaleidoskopas
Iki 1743 metų notos buvo 

rašomos ranka. XV a. an
troje pusėje jas išpiaustyda- 
vo ant medžio gareljefu. 
1498 m. Petručioiš Fossom- 
brone išrado notų spausdini
mo būdą metaliniu rinkiniu. 
Palaipsniui surinkimo būdas 
užleido vietą graviravimui 
lentoje metodui.

Dažnai autoriai patys gra
viruodavo savo kūrinius, pa
vyzdžiui Johanas Sebastija- 
nas Bachas.

1867 m. Maskvoje buvo 
įkurta P. T. Jurgensono notų 
leidykla.

* * *
Grąžus Liublianos (Jugo

slav!^) filharmonijos pasta
tas papuoštas. . . kamin
krėčio statula. Pasakojo, 
kad puiki, su gera akustika 
koncertų salė buvo pastatyta 
kaminkrėčio: visą savo gy
venimą jis taupė pinigus, kad 
galėtų palikti miestui pasta
tą, kuriame karaliautų mu
zika.

* * *
Kopenhagoje mirė vienas iš 

įžymiausių danų choreografų 
ir šokėjų Haraldas Landeris, 
kuriam danų baletas žymiu 
mastu dėkingas už iškovotą 
pasaulinę šlovę. Dviejų de
šimtmečių laikotarpyje Lan
deris vadovavo Karališkojo 
teatro baleto* grupei, o vė- 
liaųsT'pi'adedant 1952 m. dir
bo Paryžiuje, kur pelnė ypa
tingą populiarumą atnaujin
damas - eilę XVIII a. di
džiojo prancūzų choreografo 
O. Burnobuko pastatymų ir

- Čia daug naujovių - pa
sakė Z. Turoci, apžiūrėjusi 
Vilniaus klinikinę ligoninę. - 
Profesoriaus J. Rugienio 
metodu galima atlikti širdies . 
zondavimą paprastame kabi
nete - be rentgeno, be opera
cinės. Galima užrašyti elek
trokardiogramą, perduotą iš 
širdies ertmių. Medicinai 
tai labai reikšminga. Mes 
manome, kad šįmetodą gali
ma taikyti daug plačiau, pa
vyzdžiui, plaučių susirgimų 
diagnostikai.

VENGRAI MOKOSI
IŠ LIETUVIŲ

Profesorius J. Rugienis 
mielai perdavė vengrų spe
cialistams savo patyrimą 
(naujuoju metodu Lietuvoje 
jau yra ištirta apie trys tūks
tančiai ligonių), susitarė su 
kolegomis vengrais bendra
darbiauti ir ateityje.

Su daugeliu Tarybų Sąjun
gos respublikų bei užsienio 

buvo išrinktas Hacionalinės 
choreografijos akademijos 
profesoriumi.

MIEGOKITE
PAGAL MUZIKĄ

* * *
Ar reikalinga lopšinė dai

na suaugusiems? Socialinių 
tyrinėjimų instituto (VFR) 
bendradarbiai tvirtina, kad 
labai reikalinga. Institute 
buvo atliekami ekspermentai 
su žmonėmis, pavargusiais 
nuo sunkaus fizinio darbo. 
Jeigu jie klausydavosi lop
šinę dainą, jų kvėpavimas 
aprimdavo per 3 minutes, be 
muzikos - per 6 minutes, o 
pagal džazo muziką - tiktai 
per 8 ar 9 minutes

BAUSMES
PRAILGINIMAS 

* * *
Okie nd o kalėjimo direk

cija (JAV) norėdama "pa
kelti kultūrinį lygį" krimi
naliniams nusikaltėliams, 
suorganizavo jiems kon
certą, kuriame buvo atlikta 
klasikinė muzika. Kaliniai 
pasiskundė teisingumo mi- 
nisteriui "už nepagrįstą 
bausmės prailginimą".

Austin. - Texas valstijoje 
350,000 namų būtinai reika
lingi remonto. Jie apgyventi 
juodaisiais ir meksikiečiais.

ESPERANTO 
MUZIKOJE

Maskva. - Tarybų Sąjunga 
ir Čile pasirašė naują sutar
tį ekonominei ir techninei 
kooperacijai.t

* * *
Lodzėje gyvuoja muzikinė 

grupė'; kurią šefuoja Lenki
jos esperantininkų sąjungą.

KOCHI, Japonija. - Po di
džiulių liūčių nuo kalno slen
kanti žemė palaidojo 80 žmo
nių.

šalių specialistų bendradar
biauja ir Kauno medicinos 
instituto mokslininkai. Ypač 
didelį medikų susidomėjimą 
kelia čia taikomi elektrinio 
širdies stimuliavimo meto
dai. TSRS Medicinos mokslų 
akademijos narys korespon
dentas Jurgis Brėdikis vie
nas pirmųjų Tarybų Sąjungo
je elektroimpulsų pagalba 
pradėjo "valdyti" širdies 
ritmą.

Ne vienam beviltiškam li
goniui kaunietis profesorius 
grąžino gyvybę ir darbingu
mą, implantavęs į širdįma- 
žyčius elektrostimuliato- 
rius. Čia sukurtais meto
dais Įmanoma be chirurgi
nės intervencijos kontro
liuoti šių stimuliatorių veik
lą. Tai ir daugelis kitų nau
jovių buvo sukvietę į Lietuvą 
žymiausius Tarybų Sąjungos 
bei daugelio užsienio šalių 
kardiologus. Čia vyko sim
poziumas elektroimpulsinio 
širdies gydymo klausimais.

8

Si grupė propoguoja muziki
nį. esperanto, arba, kaip jį 
vadina "muziko". Tai nauja 
notų sistema, kurią išrado 
lenkų muzikologas Paruze- 
lis. Pagal specialistų nuo
monę, naujoji sistema žy
miai paprastesnė už klasiki
nę. Ji duoda žmonėms gali
mybę, nepažįstantiems notų, 
groti muzikos instrumen
tais.

JŪROS KRIAUKLĖS - 
INSTRUMENTAI

* * *
Kokių tik nėra pasaulyje 

muzikos Instrumentų! Pa
sirodo, kad galima groti ir 
jūros kriauklėmis. Tokio 
orkestro fotografija buvo 
atspausdinta buku žurnale 
"Mozė". Joje pavaizduoti 
septyni muzikantai grojan- 
tieji įvairios formos jūros 
kriauklėmis.

Surinko ir paruošė 
J. SLĖNYS

SPECIALIAI "LAISVEI"

Vykstant pirmam pasauli
niam karui, daug kas iš lie
tuvių pasitraukė į Rusijos 
gilumą. 1915 metais, vokie
čiams atkakliai braunantį^ į 
Lietuvą, buvo evakuojamos 
ir mokyklos. Utenos ketur
klasė mokykla, kurioje ir aš 
mokiausi, persikėlė į Voro
nežą. Aš dėl silpnų plaučių 
patekau į Krymą ir apsigy
venau Simeize. Gydymuisi ir 
pragyvenimui lėšų neturė
jau. Su tėvais susisiekti ne
spėjau, nes 1915 m. rugpiū- 
čio 5 d. vokiečiai užėmė 
Kauną.

Į Simeizą su savo lengva 
raudonos spalvos mašina 
kasdien atvažiuodavo gydy
tojas Piotras Vasiljevičius 
Izerginas. Jis užeidavo pas 
savo pacientus ir Į Gnezdo
vo vasarnamį, kurio maža
me kambarėlyje buvau ir aš 
apsigyvenusi.

pakraščiu, bet jau 
uragano jėgos, o 

žiauria audra, su 
lietumi. Daug 

Pennsylvania val- 
jos miestai. Iš- 

iš vagos visa eilė
ir upelių, ir viską 
su savimi; daug nu-

u i >ievo pirštas”
Prieš savaitę kitą pro 

Floridą praūžė uraganas 
"Agnieška" (Agnes), kuri 
pasiekė savo kelyje visą 
eilę rytinių valstijų miestų 
ir pridarė daug žalos. Flo
rida yra daug laimingesnė 
už daugelį kitų valstijų, kad 
uraganas praėjo keliomis 
myliomis nuo Floridos kran
tų (laikėsi Meksikos už
lajos), o tik kada jau pa
siekė šlaur-vakarinę dalį, 
sausžemį, visa jėga trenkė 
ir leidosi šiaurės link.

Pasiekė visą eilę valstijų 
Atlanto 
nebeteko 
tapo tik 
tropiškų 
nukentėjo 
stija ir 
siveržė 
upių 
nešė
kentėjo namai, keliai, gelž- 
keliai, tiltai, o užvis dau
giau nukentėjo auto mašinos.

Susquehanna upė, išsi
veržus iš vagos.pirmiausia 
užsėmė valstijos sostinę 
Harrisburg’ą, įr ošdama 
tarp Mėl. kalnų (Blue Mount.) 
pasiekė kietosios anglies 
apylinkes, kur gyvena ir 
daug mūsų tautiečių. Ap
sėmė Wilkes Barre, Ken
sington, Luzerne, dalį Ply
mouth, Nanticoke ir visą 
Wyoming klonį iki Shick
shinny. Čia visų miestų 
nebesuminėsi, nes jų yra 
labai daug.

Plieno ir aukštų kaminų 
Pittsburgh, gan toli į va
karus, ir, rodosi, jis nepri
valėjo nukentėti, bet išsilie
jus Monongahela ir Alle
gheny upėms, miestas buvo 
izoliuotas. Žmonės bėgo į 
kalnus, į aukštumas ir gei-^ 
bejosi
žūties. Padaryta didelė žala 
miestui.

Ak, tai "Dievp pirš
tas". . . Gal tai bausmė 
Amerikai už žudymą žmoriių 
Vietname. . . Juk su di
deliu pasigėrėjimu mums 
pranešama kasdien, kiek ten 
žmonių nužudė, kiek bombų 
numetė. . . ir kuo daugiau, 
tuo vis geriau!
skaitoma, kiek tonų bombų 
numesta,
turi tikslą ką nors užmušti. 
Kiekviena jų tiksliai nu
mesta, kad naikintų, degintų.

Ką Amerika daro Vietna- 
mui, tai net baisu ir pa
galvoti. O jei kas nors taip 
darytų Amerikai, taip da
rytų mums - Amerikos gy- 
ventojams! dzOkelb

nuo netikėtos pra-

Kasdien

o juk kiekviena

Visi Simeizo kurortinin- 
kai gerai pažinojo Alupkos 
vaikų kaulų tuberkuliozės 
profesoriaus A. A. Bobrov o 
vardo sanatorijos vyriau
siąjį gydytoją Piotrą Vasil- 
jevičių Izerginą. Tai buvo 
vidutinio ūgio aukšta kakta 
žilais aukštyn sušukuotais 
plaukais nedidelio apvalaus 
veido su ūsais ir žilstančia 
barzdele kresnas žmogus.

NUOŠIRDI PAGALBA

Atsidūrusi sunkioje būklė
je, kreipiausi į gydytoją 
P. V.- Izerginą, prašydama 
pagalbos. Išgirdęs apie 
mano padėtį, gydytojas, nie
ko nepasakęs, sėdo Į savo 
mašiną ir nuvažiavo. Ryto
jaus dieną prie Gnezdovo 
vasarnamio privažiavo ta 
pati mašina. Išlipo gydyto
jas P. V. Izerginas, įėjo į 
mano mažą kambariuką ir 
tarė: "Pasiimk savo daikte
lius ir eik paskum mano".

Taip atsiradau vaikų kaulų 
tuberkuliozės prof. A. A. Bo- 
brovo vardo sanatorijoje. 
Gydytojas P. V. Izerginas 
užvedė mane laiptukais pas 
ūkio dalies vedėją Antaniną 
Evgrafjievną D^hiliną ir, pa
vesdamas jos globai taręs: 
"Štai jums pagalbininkė", 
išėjo.

Taip aš apsigyvenau mi
nėtoje sanatorijoje. Vyriau
sias senatorijos gydytojas 
P. V. Izerginas, jo žmona 
Natalija Vasiljevna ir A. E. 
Danilina nepaprastaį rūpi
nosi mano sveikata Ir liki
mu. Čia man buvo antrieji 
namai.

Minėti žmonės, kiek aš 
pastebėjau ten gyvendama, 
daug padėjo ne tik man, bet 
daugeliui ir labai daugeliui, 
kuriuos matydavo atsidūrus 
sunkioje būklėje. Ir šian
dien neišdyla iš mano atmin
ties tų trijų asmenų vaizdas 
- gydytojo - judraus, mažai 
kalbančio, viską matančio ir 
žinančio, kas vyksta sanato
rijoje, Natalijos Vasiljevnos 

aukštos; gana stambios, 
nepaprastai ramaus gero 
būdo moters, kiekvienu at
veju pasirengusios padėti 
belekam atsidūrusiam ne
laimėje, ir A. E. Danilinos, 
kaip nepaprastai rūpestin
gos, sąžiningos ir nuošir
džios moters.

Birželio pabaigoje gavau 
trumpą laišką nuo J. Jaske- 
vičiaus iš Worcesterio. Jis 
praneša, kad jau jie susitarė 
suruošti pikniką spaudos 
naudai rųgp. 13 dieną Olym
pia Parke, Shrewsbury, 
Mass., kuris randasi šalia 
Worcesterio. Jis ragina su
organizuoti busų atvažiavi
mą į pikniką.

Jau kalbėjausi su kai ku
riais veikėjais. Pritarimo 
yra. Atrodo, kad lengvai ga
lėsime busą suorganizuoti.

Būtų labai gerai, kad ir 
čionai vietoje galėtumėme 
surengti nors mažą pikniką 
draugų Ustupų sode. Ten la
bai gera vieta tokiems pa
rengimams. O jeigu pasitai
kytų lietus, tai gautumėme 
vietą Lietuvių Tautiškame 
Name.

GEO. SHIMAITIS

WASHINGTONAS. - Ge
gužės mėnesį 14 mainierių 
užmušta kasyklose. Per 
penketą šių metų mėnesių 
daugiau kaip 70 mainierių 
sužeista. 
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5-tas puslapis

San Francisco, Cal
SVEČIAI IR PRAMOGOS

Birželio 18 d. Tėvų dienos 
aęžymėjimui pramoga su 
pietumis, kuri buvo suruošta 
advokato Ed. ir Janet Hume 
šaunioje rezidencijoje, pui
kiai pavyko. Reikia paste
bėti, kad šios rezidencijos 
maloni šeimininkė yra lie
tuvaitė, tai Kuodytė, Law
rence, Massachusetts veik
lių Kuodžių dukra.

Taipgi šioje jaukioje pra
mogoje buvo svečių iš toli, 
kaip tai: Juozo ir Ksaveros 
Karosų anūkas Ronaldas Sta- 
nelis (Stanley) iš New Jersey 
valstijos, Onutė ir George 
Bernotai Iš Los Angeles ir 
Marytė Rodienė iš Yucaipa, 
Calif.

1 disi, kad ji yra sunegalavusi. 
Linkime jai greitai sutvir
tėti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

L-MA

REDAKCIJOS PASTABA:: 
Labai atsiprašome, kad dėl 
sutaupymo vietos buvome 
priversti korespondenciją 
žymiai sutrumpinti.

Brockton, Mass

M. STENSLER IR
V. BEKERIS C AL IF ORN ĮJOJĘ

Liepos 2 dieną iš New Yor- 
ko atskrido mieli ir laukiami 
svečiai, tai Aido Choro mo
kytoja Mildred Stensler ir 
įžymus dainininkas Viktoras 
Bekeris. Tik gaila, kad sve
čiai galėjo pavėsėti tik labai 
trumpai. Jiedu apsistojo pas 
J. ir Ks. Karosus. Šeštadie
ninio pavakaryje Al. ir 
Violeta Taraškai sukvietė 
nemažą būrį pažangiečių 
susipažinimui su Svečiais iš 
tolimo New Yorko.

Birželio 13 d. Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė 
laikė susirinkimą. Nariai 
buvo šaukti atvirutėmis.

Draugovėje yra 47 nariai 
ir 4 organizacijos. Atsilan
kė apie 304 Kaip žinia, 
namas jau parduotas. Lie
tuvių Tautiško Namo Drau
govės konstitucijoje (parag. 
3) pažymėta, kad jos tikslas 
yra vienyti lietuvių jėgas ir 
platint tarpe jų kultūrinę 
ir progresyvišką apšvietą. 
Draugovės 
nesidalys. 
sirinkime 
tarta šį 
ragrafą 
būdu 
turtą 
nutarta

Dabar

su- 
nu- 
pa- 
Tuo

laikas ir sveikata leidžia, 
atsilankyti į LDS 6 kuopos 
pikniką ir linksmai jos šei
moje praleisti šį sekina
nt RENGIMO KOMISIJA

Binghamton, N.Y HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED--MALE-FEBALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

STREIKAS

Namų statybos unijos pen
kiolika lokalų pradėjo savo 
streiką ir visur išstatė pike
tą. Streikas vyksta todėl, kad 
unija negalėjo susitarti su 
samdytojais. Sena trijų metų 
sutartis su gegužės 31 dieną 
pasibaigė. Neturint iš pir
miau paruoštos nienų metų 
naujos sutarties, tai birželio 
5 dieną daugiau negu 4,000 
statybos darbininkų paskelbė 
streiką prieš savo samdyto
jus. Dėl naujos sutarties ve
damos darbininkų su kompa
nijoms derybos. Darbininkai 
stato savo reikalavimus vie- 
nerių metų sutarties ir algų 
pakėlimo ir kitokių pageri
nimų.

Kiek ilgai šis streikas tę
sis, sunku pasakyti.

* * *

IŠVYKO POILSIUI

MUSŲ LIGONIAI

.Jati bus dvi savaitės, kaip 
mano Katie guli ligoninėje. 
Bet atrodo, kad ji gerai inte
resuojasi viskuo, kas pasau
lyje darosi. Gera naujiena, 
kad gydytojas žada ją iš ligo
ninės paleisti šios savaitės 
pabaigoje.

Mes ją aplankėme liepos 3 
dieną. Kaip tik tą dieną buvo 
mūsų bendro gyvenimo 57- 
oji sukaktis.

Taipgi aplankėme draugus 
Antaną ir Juzę Navalinskus, 
kurie randasi Witly Point 
Nursing Home. Antanas 
skaito “Laisvę”. Labai inte
resuojasi žiniomis. Jau 12 
metų kaip jis tik guli ir sėdi, 
o Juzė dar pavaikštineja su 
lazdele pasiremdama. Skun
dėsi, kad skaityti jau nebe
mato. Siuntė visiems pažįs
tamiems geriausius linkėji
mus. Lankytojai buvome H. 
Žukienė, jos giminaitė Ona, 
Mary Liuzinienė ir J. Vaice
kauskas.

* * *

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.

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 
right man. Salary open. G. M. C. 
Truck, Inc. (201) 434-0432, Jersey 
City, N. J. (41-45)

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)kapitalo nariai 

Bet šiame
vienbalsiai 

konstitucijos 
panaikinti.

dabar nariai galės 
pasidalyti. Taipgi 
L.T.N.D. likviduoti.

valdybai, o ypač
finansų sekretoriui, yra daug 
darbo, nes ne vidi pinigai 
yra suplaukę į iždą. O y ta 
narių, kurie tuo labai rū
pinasi.

GEO. SHIMAITIS

LDS 6 kūopos geroji finan
sų sekretorė Mary Lynn ir 
jos vyras Juozas trumpam 
laikui išvyko poilsiui. Sakė 
važiuos į Canadą žuvų gau
dyti. Linkiu jums, gerieji 
draugai, turėti daug geros 
laimės ir malonaus poilsio.

ONA WELLUS

Taipgi noriu priminti, jog 
mūsų LDS 6 kuopa rengia iš
važiavimą-pikniką Jono Kul
bio kempėje liepos 23 dieną. 
Tai jau mažai laiko bepaliko. 
Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti. Bus duodami geri 
pietūs. Lauksime svečių.

J. VAICEKAUSKAS

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)

skambus, žavėjantis 
pasklido po Taraškų 
sodybą. Per porą va- 
tęsėsi abiejų svečių

Bridgewater, Mass

Binghamton, N.Y

Po skanių vaišių suskam
bėjo pianas ir solisto V. Be- 
kerio 
balsas 
erdvią 
landų
skambus ir žavus koncertas. 
Be to, jie pademonstravo 
labai įdomias skaidres 
(slides). Tai iš 1970m. Lie
tuvos Dainos šventės ir iš 
“Laisvės” ir Aido Choro il
gamečių sukakčių. Labai 
buvo miela, ypač iš “Lais
vės” ir Aido pažįstamus 
mielus veidus pamatyti.

Svečiai šiek tiek per porą 
dienų pasižvalgę po San 
Francisco ir jo apylinkes, 
liepos 5 dieną išvyko į pietų 
Calif orni ją.

ARTĖJA MUSU
LAUKIAMAS PIKNIKAS

LIEPOS 4 DIENOS 
PRAMOGA

Šios dienos piknikas, kuris 
įvyko pas Antaną ir Nellę 
Valaičius, puikiai pavyko. 
Siame piknike dalyvavo ir 
svečiai Mildred ir Viktoras. 
Čia taip pat jiedu mus gražiai 
palinksmino muzika ir dai
nomis.

Suminėtų sueigų šeiminin
kų ir dalyvių vardu širdin-, 
giausias padėkos žodis niu
jorkiečiams už neužmirštas 
dienas, jiems čia esant.

Teko nugirsti, kad liepos 4 
dienos pikniko su pietumis 
lėšas sumokėjo Kastąncija 
Mugianienė savo gimtadienio 
proga, kuris įvyks dar kitą 
mėnesį. Prie to, Kastancija 
(Connie) ir jos sesutė Doro
thy Machulis liepos 11 dieną 
išvyko j Chicago, III., ap
lankyti savonesveikuojančią 
sesutę.

Beje, per porą praėjusių 
parengimų nesimatė mūsų 
Agotėlės Norkienės. Gir-

Kuomet ateina gražioji šil
ta vasarėlė, tai veik kiekvie
nas iš mūsų dairomės aplink 
ir jaučiame norą, kad išva
žiavus kur j laukus ir nors 
truputį atgaivinus sunkiai 
šaltos žiemužės metu suvar
gintą savijautą. Tai čia ir no
rime dar kartą priminti vi
siems geros valios lietu
viams, kad ši išvyka - pikni
kas ir yra LDS 6 kuopos ruo
šiamas tikslu išvykti į lau
kus ir pasidžiaugti esamu 
gamtos grožiu ir pakvėpuoti 
tyru oru.

Suprantama, tai ir panau
dokime šį išvažiavimą netik 
patys savo naudai - gerovei 
sveikatos atžvilgiu. Ne tik 
patys dalyvaukime, bet ir sa
vo draugus bei kaimynus 
kvieskime dalyvauti. Lai ir 
jie naudojasi proga, kuomet 
ji ateina, nes tokių progų pas 
mus jau būna retai.

Kaip jau žinome, piknikas 
bus sekmadienį, liepos 23 
dieną, Jono Kulbio gražioje 
sodyboje. Vieta graži ir pa
togi, ant Susquehanna upės 
kranto, prie Conklin Ave. 
Lengva surasti. Važiuojant 
Conklin Ave., po kairei pri
važiuosite River St., tai ir 
sukite J jį. Tenai surasite ir 
Jono Kulbio sodybą.

Rengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad juo tinka
miau svečius pavaišinus. 
Prasidės 12 valandą dienos. 
Nesivėluokite.

Prašome visus geros va
lios lietuvius, kuriems tik

Birželio 29 dieną^trumpai 
sirgusi, mirė Albina Jurkš- 
tas (Butėnas), sulaukus 76 
metų amžiaus, žmona Peter 
Jurkšto. Iš Lietuvos ji at
važiavo J Lawrence, bet 
1927 m. apsigyveno Bridge;- 
wateryje 
gyveno, 
lietuvių 
dirbtuvėje 
tuviais 
gyveno. 
Prophet 
Buvo daug gražių gėlių ir 
lankytojų. Palaidota Pine 
Hill kapinėse, West Bridge
water.

Velionė 
liūdesyje 
draugą ir

Jurkštą ir jo šeimą 
kitus gimines ir drau- 
kurių ji turėjo daug.
palydovai buvo pa-

PAIEŠKOJIMAS

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)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Su liūdesiu prisimenam visą eilę mūsą LLD 
kuopos darbščią nartą, kuriuos mirtis išskyrė 
iš mūsą tarpo.

Lai žydi gėlią žiedeliai and ją kapą. Mes 
ją neužmiršime. .

LLD 198 KUOPA 
Oakland, California

ir ten visą laiką 
Visą laiką dirbo 

kooperatyvinėje 
. Su visais lie- 
labai gražiai su- 
Buvo pašarvota 

Funeral Home.

paliko dideliame 
savo gyvenimo 
sūnų dr. A. Al-

biną
bei
gus,
Visi
prašyti sugrįžti pietums j 
jų namus, kur buvome 
tinkamai pavaišinti.

Šermenyse ir 
LAIDOTUVĖSE BUVĘS

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

(37-46)

MECHANIC
CONSTRUCTION EQUIPMENT
Experienced & capable person 

wanted to work on Cat, Be, GMC & 
Pavers. Good job & working condi
tions.
NAPP-GRECCO CO., 150 McCarter 
Hwy, Newark, N. Jj 201-482-3500

(42-44)

NURSES AIDE

3-11 Shift. Experienced. Excellent 
Salary & Benefits. Call:

ELIZABETH NURSING HOME
201-354-0002

(42-46)

CERAMIC-MODELER. Expd in 
in clay & plaster sculpturing es
pecially in fine detail work & fa
cial features; (capable of working 
cond. WHITEHORES MOLD SHOP 
81 Evelyn Ave., Trenton, N. J. 
609-587-3941. (44-50)

METAL FINISHER
Tumbling, Degreasing, experienc
ed. Clean stamping plant. W & H. 
516-234-6161. (44-46)

COOK
1st COOK

Steady, year round. Good pay and
all benefits. Call Chef Alfredo 516-
BA3-7200 ‘ (42-48)

AUTO MECHANIC. Get Away from 
:The Race and Slow Down to Your 
Pace. Experience necessary. Must 
know' automatic transmissions and 
air-conditioning work. Top Salary 
for the right person plus med. insur. 
& other fringe benefits. GallKLAP- 
PER CHEV & OLDS, Liberty, N. Y. 
914-292-6010 (42-46)

Paieškau savo geros pa
žįstamos draugės-giminai- 
tės

r i Alisės Seleniekas, 
anksčiau gyvenusios Latvi
jos respublikoje, Bauskos 
Aprinkę, Kurmenes Pagas- 
ta, “Laucenekas,* vėliau iš- 
vykusios gyventi Kanadoje, 
Hamilton, Ont., 320 Caroline 
St. Sb. ! 1

Žinantieji prašomi para
šyti šiuo adresu:

Bauskos raj.
Barbele’- 229335 
“Me iri”
Kviesis Mikus

(42-45)

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

LIVE IN HOUSEKEEPER for 
North Jersey area. Own room with 
air conditioner & TV plus good 
salary. For information call 201- 
264-4550 for Rose.

(44-46)

TEXTILE ROTARY SCREEN 
PRINTERS: Several positions avail
able. Experienced rotary screen 
essential. Excellent pay, liberal 
fringe benefits. State background.. 
Reply room 1804, 450 7th Ave., 
N. Y. C. Call 212-244-8132

(42-47)

PARDUODAMA

Restoranas (luncheonette). Skersai 
kampo nuo "Laisvės”,atdaras lan-J 
gas. Vien tik maistas ir lengvi gėri- 
mai. Prie pat dury stoja busas, 
skersai gatvės parkas, netoli vidu
rinė mokykla. Geras uždarbis, 
trumpos valandos.

101-20 LIBERTY AVĖ. 
OZONE PARK, N! Y.

-i

MIAMI, FLORIDA
mirus

MARY CLEE RAMANAUSKAITEI 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jos 
vyrui Harold, dukterėčioms Anna Balzer 
Youngs, Victoria Bullis, Anna ir K?urt Kack, 
Amelia B. Wagner, M. Sakai ir kitiems gimi
nėms bei draugams.

J. ir E. Sliekai ♦ P. Urbon
J. ir M. Paukštaičiai F. Šniras
C. Aimant N. Benekaitienė
Ben Brown M. B. Bružienė
R. ir M. Chuladai S. Danis
V. ir M. Bovinas St. Grublin
J. Smalenskas Ig. Urbonas
A. Bečienė S. ir B. Z avis
E. Vitartienė J. ir M. Krupp
J. ir S. Thomšonai J. Suvak
J. ir M. Koch J. ir U. Daugirdai
F. jr M. Kvietkai A. Aimant
C. ir N. Tamasiūnai Iz. Jakimavičienė
S. ir J. Yurewitz A. ir S. Mason
E. Novak K. Siman
F. ir H. Mankauskąi A. ir M. ValiMonia
V. Sodeiker J. ir M. Kancėriai
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Attention. Needed at once Aluminum 
Siding Mechanic or exp. helpers 
looking for change, No truck or 
equipment necessary, steady work 
year round. Call Mr. Wilson 201- 
933-7430 Bergen County: 201-937- 
4763 Hudson County. (41-45)

POWER PRESS SET-UP OPERA
TOR experience necessary, alu
minum building products co., Ex
cellent working conditions and 
benefits. ; Apply SILVERLINE 
10 Boright Ave., Kenilworth, N.J.

(44-46)

^MAINTENANCE
MECHANICS HELPER

- Mechanically inclined, knowledge 
of basic tools & mechanical equip
ment. Good salary, company paid 
benefits. Chance to advance. 
ALLIED OLD ENGLISH, 100 Markley 
St., Port Reading, N. J. (42-45)

Domestic help. Cook, housekeeper, 
small ranch house; 2 adults. Top 
salary. Experienced. 201-731-6888 
or 201-731-6888 or 201r73Jr6750.

(41-45)

DENTAL CERAMIST: $15,000 
. dep on ability. Baltimore suburbs.
LITTMAN DENTAL LAB. Call 
collect (301) 486-6594.

Truck Mechanic. Top rate for top 
grade mechanic. Overtime, hospita
lization, vacation, Extras. Gas & 
Diesel tractor, trailers, etc. 201- 
752-4000 (41-45)

NEEDED AT ONCE
Owner Operator with tractors 

' 1970-71-72 Mack R600 or White
9000 Call (201) 332-6301 for appt.

(44-48)

MAINTENANCE. MAN. Allround 
first (.class person, light electric 
and pipe fitting skills, knowledge of 
welding, steady positions, all bene
fits, good starting rate. Call JON 
FREDRICKS, 201-687-4150.

(42-48)

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

Company paid benefits 
HILLSIDE METAL PROD., INC. 

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

(41-45)

Maintenance Mechanic needed in our 
medium-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)

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

(41-47)

•—~— ———-------------------------——---------------

WIRING & SOLDERING 
TRAINEES & EXPERIENCED 

All paid benefits. 7 paid holidays. 
No phone calls. Apply at EMPIRE 
ELECTRONICS, 60 Spruce St., 3rd 
floor, Paterson, N. J. (42-45)

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

METAL SPINNER
2 positions, full or part time. Hours 
flexible. 212-782-2488x (42-44)

TRUCK MECHANICS. Area’s lar
gest heavy duty truck sales.re
quires experiences. Truck mecha
nics. Brand new building. Send 
resume and will make appointment 
in your ar<*a-BINGHAMTON TRUCK 
SALES Arterial Highway. Bingh
amton, N. Y. Service Mgr. (44-48)

PRESS BRAKE OPERATOR, must 
be able to do own set-up. Call - 
518-459*2325 for interview.

(44-48)

MACHINIST (6), 5 years or more 
exp’d. Rate $6.09 per hr plus 
fringe benefits. Call 201-348-1386.

(42-46)

TURRET LATHE
SOME EXPERIENCE NECESSARY.

CALL 201-384-4801 FOR APPT.
(42-44)

MAINTENANCE MECHANIC for 
fiber can operation familiar with 
Knowlton winders, Bliss-Knowl- 
ton-Angelus Seamers and related 
equipment. HARCORD MANU
FACTURING CO, 
N.J. 201-333-5430 (44-48)

Hostess, mature, in*charge of dining 
room. Waitresses full time. Cook 
full time. Utility people. Brandford 
Restaurant. Apply in person 9-4 
1 ’. M. Personnel Office, W. T. Grant 
Company, Middlesex Mall, South 
Plainfield, N. J. (41-47)

MACHINIST - 1st class. NightShift. 
All around machinist - interested 
in learning progressive Dies. New 
modern plant in Northvale, N. J. 
Company paid benefits including 
pension. Steady employment. Call 
Miss Hamblin 201-767-0200.

(42-46)

FOR SALE
DAIRY FARM

325 acres, stocked & equipped. 
$145,000 29% down. Owner will take 
mortgage. Write William Heller, 
RD No. 2, Cherry Valiev. N. Y. 
13320 or call (518) 284-2590

(44-48)

REAL ESTATE 
FOR SALE

VIRGINIA
150 Acres Grazing Farm. Good 
grass and plenty of water, improve
ments: Silo with self 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, Zone 3/4 and 
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)

ADIRONDACK
140 acres, house, barn, shed, 

stream. Good for horses or beef. 
Call (518) 568-6250 (42-45)



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Liepos ( July) 14, 1972

e St. Petersbi
Sekmadieni, liepos 2-rą, 

iyyko LLD 45 kp. susirinki
mas.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas Jonas Mileris.

Pirmiausia minute tylos 
pagerbti mirusieji kuopos 
nariai Rožė Samulionienė ir 
Ant one t te Kelly.

Toliau susirinkimą vesti 
išrinktas Juozas Bakšys.

Sekė valdybos bei parengi
mų komisijos raportai.

Kuopos pirmininkas J. Mi
leris pranešė, kad Tėvų die
nos parengimas buvo pasek
mingas, programa buvo 
įvairi, turėjome gražios pub
likos.

Tačiau dabar pas mumis 
prasidėjo karščiausi vasa
ros mėnesiai. Tai nemažas 
skaičius mūsų pobūvių lan
kytojų išvyko ' J šaltesnius 
kraštus.

Visus raportus susirinki
mas vienbalsiai užgyrė.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad jis išvyksta ligoni
nėn sveikatą pataisyti. Jo 
pareigas laikinai perėmė 
Juozas Bakšys.

, M. Jacyno prisiuntė kuopai 
padėkos laišką už prisiųsta s 
gėles jo mirusiai žmonai 
Onai Jacinienei, kuopos na
riams už dalyvavimą laido
tuvėse ir pareikštą užuo
jautą.

MUSŲ. MIRUSIEJI
Birželio 25 ligoninėje mirė 

Rožė Samulionienė, sulau
kusi 77 metų amžiaus. Ve
lionė buvo visų pažangių 
organizacijų narė ir stambi 
pažangiosios spaudos rė
mėją.

Paliko giliame liūdesyje 
sūnų Vincent Farr, marčią 
Hannah, 3 anūkus ir daug kitų 
artimųjų.

Čia buvo pašarvota vieną 
vakarą R. Lee Williams šer
meninėje. Vakare Velionę 
Rožę Samulionienę atsisvei
kinti prisirinko pilna šer
meninė.

Dainos mylėtojų choras, 
vadovybėje Adelės Pakalniš- 
kenės, padainavo momentui 
tinkamą dainą, o Adelė pa
dainavo solo. Po ceremonijų 
tą patį vakarą velionės palai
kai buvo išvežti Į Chicagą ir 
palaidoti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

St. Petersburgo pažangūs 
lietuviai liūdi .netekę geros 
bičiulės.

Birželio 24 d. ligoninėje 
mirė Antonette Kelly. Buvo 
80 metų amžiaus. Paliko liū
dinčius seserį Onutę ir švo- 
gerį Petrą Juškus ir daug 
kitu artimųjų.

Buvo pašarvota J. Douglas 
Baird šermeninėje Gulfport, 
Florida.

Trečiadienį, birželio 28 d., 
10 vai. ryto prisipildė pilna 
šermeninė palydovų.

Prie karsto kalbėjo V. J. 
Vally. Plačiai apibūdino ve
lionės nueitą gyvenimo kelią.

Velionė Antonette Kelly 
buvo pažangi moteris. Anks
čiau gyveno Clevelande ir 
veikė pažangiose organiza
cijose. Prieš 10 metų ji su 
savo vyru persikėlė gyventi į 
Gulfport, Fla. Buvo LLD 45 
kuopos narė.

Kol sveikata leido, velio
nė dainavo Dainos Mylėtojų 
chore. V. J. Valley pabaigus 
kalbą, Dainos Mylėtojų Cho
ras padainavo momentui tin
kamą dainą. Ad. Pakalniš
kienė dainavo solo. Tuo mo
mentu visi palydovai praėjo 
paskutinį kartą pro velionės 
karstą.

J Memorial Park kapines 
palydėjo keletas desėtkų 
automašinų, pilnų paly
dovais.

irg, Florida
Kapinėse Adelė Pakalniš

kienė pasakė trumpą, giliai 
jaudinančią atsisveikinimo 
kalbą.

Velionės karstas buvo pa
talpintas į Mausoleum šalia 
jos vyro, mirusio prieš ke
turis metus.

Po ceremonijų velionės ar
timųjų vardu visipalydovai 
buvo pakviesti pietums j St. 
Petersburgo Lietuvių Klubą.

Mūsų kuopos koresponden
tas "Vilniai” JustašStanči- 

su savo žmona Petronė
le buvo išvykę į Indianapolį, 
Indiana, laidotuvėms.

Jie gavo žinią, kad mirė 
Justino žmonos dukrelė Li- 
ian Kilbride. Buvo tik 50 
netų amžiaus. Paliko liū
dinčius vyrą Bernard Kil
bride, du sūnus ir dukrą ir 
giliai liūdinčią motiną Pet
ronėlę ir potėvį Justiną Stan
čiką. Reiškiu nuoširdžią 
užuojautą J. ir P. Stan
čikams.

Birželio 22 įvyks kuopos 
engimas. Bus pietūs ir 

muzika. Vieta; 314 15th 
Avenue South. Kviečiame 
visus.

V. B-NE

Miami, Fla.
SOČI ALIO KLUBO 
PASTOGĖJE

Liepos 4 dieną, kada visa 
Amerika šventė Nepriklau
somybės Dieną, mes klu- 
biečiai su svečiais irgi pri
sidėjome su savo įnašu prie 
patriotinio ekstazo, ir dar 
net su žymiu mūsų lietuviš
ku priedu. Matote, kaip tik 
prieš ; 45 metus tąją dieną 
mūsų Socialio Klubo uoliau
si darbuotojai Marytė ir 
Juozelis Paukštaičiai suėjo į 
porą, vedėsi. Skirtumas tik 
tame, - kad Amerika mini 
Nepriklausomybę ir Laisvę, 
b Paukštaičiai mini priklau
somybę vienas kitam! Vie
nok mes visi žinome, kad 
Marytei ir Juozui toji pri
klausomybe ir "nelaisvė” 
yra malonios ir pagei
daujamos.

Supuolamai su taisxiviem 
minėjimais prisidėjo dar 
trečias, taip pat svarbus ir 
reikšmingas įvykis, tai 
Adelės Birštonienės gim
tadienis. Adelei Birštonie
nei šis gimtadienis yra pir
mas po jos mylimo vyro 
Juozo mirties, ir jos jautri 
širdelė tą atjautė ir daug 
jaudinančių prisiminimų jos 
lakioje vaizduotėje sukėlė. 
Tikiu, kad laike šių vaišių 
Adeliutė ne kartą tyliai pati 
sau kartojo: "O Juozeli, 
kodėl gi tavęs čįa nėra!

Prasidedant vaišėms, dai
nininkai, vadovaujami Bi
rutės Ramoškaitės, su pri
tarimu visos publikos, su
dainavo: "Happy Anniver
sary”, "Happy Birthday”, 
"Ilgiausių metų” ir pakėlę 
taures šaukė "Valio!”

Po gausių pietų ir vaišių, 
pertvarkius salę, prasidėjo 
koncertinė programa. Pil
dymui šios programos su
sirinko visi ne tik veiklūs, 
bet ir "miegantieji” cho- 
riečiai ir choras, vadovau
jamas Birutės Ramoškai
tės, atidarė programą, 
skambiai sudainuojant kele
tą dainelių. Po jų sekė 
Helen Hinman solo "Graži 
Naktis” su S. Zaivio man- 
dolino obligato. Mae Gab- 
rėnienė labai vykusiai su
dainavo tris dainas. Pub
lika šiltai ją sutiko ir plojo, 
kad daugiau dainuotų. Aido 
choro vyrai pateikė porą 
dainų ir po to visas choras 
keliomis dainomis užbaigė

programą. Abelnai, visa 
koncertinė programa ir vi
sas pobūvis pagyvino visų 
ūpą, ir visi su pasitenkini
mo šypsą kėlėsi važiuoti 
namuolia. Bet gaspadinės 
dar sykį pakvietė visus 
prie * vedybinio ir gimta- 
dieninio pyragų su kavute 
pasistiprinti kelionei.

Kadangi visi trys jubilian- 
tai yra uolūs Aido Choro 
palaikytojai, tai ir šio pa
rengimo pelną paskyrė 
chorui.

Lietuvių Socialio Klubo 
gaspadinės liepos mėnesiui 
ima atostogas, tad per visą 
mėnesį klubo pietūs sekma
dieniais neįvyks. Pirmas 
parengimas įvyks rugpiūčio 
6 dieną.

S. ZAVIS

Scranton, Pa.
Ne tik mūsų kaimyninį 

miestą Wilkes Barre, bet ir 
daugybę mažesnių vietovių 
nusiaubė neišpasakytai bai
sus potvynis, sunaikindamas 
tūkstančius namų ir pada
rydamas milijonus dolerių 
nuostolių. Net ir iš kapų 
išvertė grabus. Potvynio 
paliestų žmonių sunkumus 
negalima būtų nė apsakyti, 
nė aprašyti, nors spaudoje 
plačiai dar ir dabar apie tai 
kartojama. Mes scrantonie- 
čiai esame laimingi, kad 
toji skaudi gamtos rykštė 
mūsų nepalietėj

O gyvenimo sriautas taip, 
kaip toji upė, plaukia nesu
stodamas. Mums dar užsi- 
likusiems lietuviams tas 
sriautas yra tuomi skaudus, 
kad jis baigia išplėšti mūsų 
ir taip jau neskaitlingus, 
dar šen ten užsilikusius tau
tiečius. Ir jie vienas po 
kito iškeliauja į amžinastį, 
o jų vietų jąųjįiękas neuž
pildo, nes jų vaikai jau taip 
suamerikonėję, jog beveik 
nesupranta lietuvių kalbos. 
O jeigu kam priekaištauji, 
kodėl nemoka savo tėvų 
kalbos, tai gauni atsakymą, 
kad jau nėra su kuom lie
tuviškai kalbėtis. Ir jie turi 
tiesos. Iš daugybės buvusių 
lietuvių dabar mūsų mieste 
atvykusių prieš pirmutinį 
karą teliko tik desėtkas, ki
tas, o ir tie patys veik visi 
sunegalėję, žino, kad jų sau
lėleidis jau ne už "kaįnų”. 
Per pastaruosius mėn. ne
tekome keliolikos savo tau
tiečių - vyrų ir moterų. 
Tai taip ir baigėsi mūsų 
lietuvybė.

Mirus neprigulmingos lie
tuvių bažnyčios kunigui 
Valadkai, dabar jo vietoje 
paskirtas svetimtautis ku
nigas.

Antanas Galinauskas State 
Ligoninėj buvo operuotas ir 
dabar lėtai sveiksta. Man 
pačiam irgi teko pergyventi 
operaciją. Išbuvęs ligoninėj 
penkiolika dienų, dabar esu 
namie, ir padėtis gerėja. 
Dar gal teks pasveikti ir kiek 
pagyventi. . .

Siuomi norįu padėkavoti 
draugams ir pažįstamiems, 
kurie prisiuntė korteles ir 
aplankė ligoninėje.

* K. GENYS

Waterbury, Conn.
T '

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 18 dieną 2 vai. 
po pietų, 103 Green St., 
apatinėje klūbo svetainėje.

Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą , kad galėtume ap
tarti kuopos bėgančius rei
kalus ir pasitarti, kada turė
sime parengimą spaudos 
naudai.

M. SVINKŪNIENE
Sekretorė

Viešnia iš Lietuvos
Penktadienio vakare, lie-/ 

pos 7 d., Pan Am lėktuvu 
išskrido į Vilnių po mėnesio 
mūsų šalyje atostogų Janina 
Kazėnienė, Lietuvos TSR 
žemės ūkio ministerijos vy
riausiosios' tarybinių ūkių 
Ekonomikos ir planavimo 
valdybos viršininko pa
vaduotoja.

J. Kazėnienė svečiavosi 
pas dėdę Vladą Railą ir jo 
žmoną Marytę Whittier, Ca
lifornia. Ji grįždama į 
namus buvo- sustojusi Chi- 
cagoje pas Juozą ir Bronę 
Vaitkus apie šešioms die
noms, o New Yorke buvo 
keletai dienų viešnia Ievos 
Mizarienės.

Teko Janinai, kad ir trum
pam laikui, aplankyti Chi- 
cagoje "Vilnies” kolektyvą, 
o New Yorke "Laisvės” 
kolektyvą. Gaila, kad taip 
trumpai pabuvojo pas mus, 
bet Janinos laukia vyras, 
dukrelė 11 metų ir sūnelis 
7 metų, o taipgi ir darbas.

IEVA

Philadelphia, Pa.
IŠ LLD KP. VEIKLOS

Liepos pirmą dieną įvyko 
LLD 10 kuopos Susirinki
mas, Narių susirinko ne
daug. Gal pakenkė nauja su
sirinkimo vieta. O antra, 
aukštai pakilo vasaros karš
čiai.

Po perskaitymo protokolo, 
drg. Merkis pateikė praneši
mą apie pasekmes iš jo gim
tadienio paminėjimo pokylio 
birželio 10 d. Išryškėjo, kad 
pokylis buvo sėkmingas, ir 
svečiai buvo dosnūs. Suauko
jo $235 parėmimui pažangio
sios spaudos^-

Su paties jubiliato patari- ' 
mu spaudai aukota sekamai: 
"Laisvei” $25, "Vilniai”' 
$75, "Liaudies Balsui” $25. 
Drg. E. Lietuvaitė pridėjo 
$20 "Liaudies Balsui”, tai 
pasidarė $45.

Plačiai pasitarta apie su
ruošimą pikniko šią vasarą. 
Bet šis sumanymas atidėtas 
sekamam susirinkimui.

* * *
Philadelphijos miesto ad

ministracija neseniai nupir
ko šimtą gerų arklių. Prieš 
kiek metų policijos raiteliai 
buvo panaikinti. Jų vietą už
ėmė automašinos. Tačiau 
pastaruoju laiku išryškėjo, 
kad raitoji policija svarbią 
rolę vaidino. Policininkas 
sėdėdamas ant arklio, gali 
matyti toli, bile kokį svar
besnį nuotykį, ir šuoliais 
greitai nujoti, reikalui prisi
ėjus. Teigiama, kad raitoji 
policija jau turi geras pasek
mes kovojant kriminalistus.

"L” REPORTERIS

NEW YORKO NAUJIENOS Pramogų Kalendorius
Angelos Davis mitinge Ma
dison Square Gardene daly
vavo daugiau kaip 15,000 
žmonių. Sveikino Angelos 
laimėjimą teisme ir kartu 
reikalavo paleisti iš kalėji
mų visus politinius kalinius.

* * *

Jauna advokatė Nanette 
Dembitz lengvai laimėjo rin
kimuose New ' Yorko valsti
jos Aukščiausiojo teismo 
teisėjo vietą. 

i * * *
Metropolitan Transporta

tion Authority taryba padidi
no algą tarybos pirmininkui 
Ronanui nuo $70y000 iki 
$75,000.

Miesto kontrolierius Beame 
informuoja, kad miestas bu
vo priverstas pasiskolinti 
600 milijonų dolerių, kad ga
lėtų padengti trūkumą, iki 
taksais susidarys reikalinga 
suma.

* * *
Harleme Knickerbocker 

ligoninė pasiskelbė esanti 
visai blogoje finansinėje pa
dėtyje. Ant greitųjų nori su
kelti 3 bilijonus dolerių. 
Prašo visų paramos.

* * *
Milijonieriaus Ogden 

Phipps sūnus Robertas di- 
vosavosi su žmona, kuriai 
sutiko mokėti po $750 į sa
vaite. (■ * * *

Viešbučių ir motelių.tar
nautojai nubalsavo skelbti 
streiką , jeigu nebus paten
kinti jų reikalavimai, tarp 
kurių yra $125 į savaitę.

* * *
Rugsėjo 26 ir 27 dienomis 

Carnegie Hall vėl dalyvaus 
tarybinė grupė Beriozka su 
daugiau 100 dainininkų, šo
kėjų ir muzikantų. Vėliau 
toji grupė lankysis ir kituo
se miestuose. RE P.

Apie Aidą ir aidiečius
vos medalis, už kurį jinai 
karštai padėkojo. Apart to, 
pirm. J. Grybas iškvietė ke
letą aidiečių ir atsilankiusių 
svečių pakalbėti. Kadangi 
šią vasarą rengiasi važiuo
ti į Lietuvą A. Iešmantą ir 
H. ir R. Feiferiai, tad palin
kėta jiems laimingos kelio
nės ir malonios viešnagės 
Lietuvoje.

* * * \
Jubiliejaus proga buvęs 

aidietis Fr. Varaška paauko
jo $30. Taip patfiladelfietė 
H. Tureikienė sveikino Aidą 
jubiliejaus proga su $10, bet 
dar nebuvo "Laisvėje” pa
žymėta. Aido choras nuo
širdžiai dėkoja.

* * *
Mok. M. StenslerirV. Be- 

keris leidžia savo atostogas 
Kalifornijoje. Savaitę pabu
vos San Francisco, o kitą 
savaitę - Los Angeles. Ži
nome, kad Mildred su Vikto
ru ten linksmai praleis laiką, 
nes yra daug gerų draugų, 
kurie laukia jų atsilankant.

* * *
Ryšium su iškeliavimu.pa

viešėti Lietuvoje ir per dau
gelį metų einant Aido choro 
korespondentės pareigas, už 
įteiktą man nuo Aido choro 
taip gražią ir vertingą dova
ną, širdingai dėkoju. Sušil
tais prisiminimais, visuo
met globosiu. . .

H. FEIFERIENE

įdomu buvo skaityti aidie- 
čio Jono Lazausko praneši
mus apie savo buvimą ligo
ninėje ir sugrįžimą į namus, 
kur po priežiūra jo žmonos 
Julytės jis palengva sveiks
ta. Aidiečiai nuoširdžiai 
linki mūsų Jonui greit 
susveikti.

* * *
Nellie ir Povilas Ventai 

išvyko Floridon, kur žada 
aplankyti buvusius aidiečius 
V. ir V. i Bunkus, A. ir P. 
Aleknus ir kitus draugus. 
Pirma aplankys St. Peters
burg, o paskui vyks į Miami, 
į Pampano Beach, kur gyvena 
V. ir A. Nevinskai. Laimin
gos kelionės, geriausių 
sėkmių.

* * *
Su įvykusiu sėkmingu Aido 

choro 60-meČio jubiliejaus 
paminėjimu, dar neužsibaigė 
kaikurių valdybos narių dar
bai. Sekretorė B. Keršulienė 
ir H. Feiferienė išsiuntinėjot 
programos knygas kiekvie
nam sveikintojui. Visi jau 
turėjo gauti. Būtų gražu 
Išgirsti atsiliepimus.

* * *
Sezoną uždarėme su vaišė

mis, kurias pagamino pačios 
aidietės. Tą vakarą buvo 
malonu matyti aidiečių tarpe 
ir O. Čepulienę, kuriai, kaip 
ir kitiems aidiečiams, Aido 
choro jubiliejaus proga, buvo 
įteiktas, prisiųstas iš Lietu-

Liepos 30 d.
Naujosios Anglijos lietuvių 

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

J. PETRUS

RUGPIŪČIO 13 D.
LLD 7-os apskrities pik

nikas įvyks Olympia Parke, 
Worcester, Mass.

Serga
Iš Hawthorne, N. J., gavo

me pranešimą, kad ten staiga 
susirgo "Laisvės” kores
pondentas ir bendradarbis 
Juozas Bimba. Gavęs "leng
vą stroką”. Išvežtas į ligo
ninę. Linkime Juozui greitai 
ir pilnai susveikti.

Irena Levanienė pranešė 
telefonu, kad pirmadienį, 
liepos 10 d., Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo narė 
Marytė Riskevičienė pasi
davė antros akies operaci
jai. Neteko sužinoti, kokio
je ligoninėje ji randasi.

Mirė
Ona Laukaitienė
Penktadienio vakare, lie

pos 7 d., mirė Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo narė 
Ona Laukaitienė (Raibužiu- 
te). Buvo pašarvota Shallins 
koplyčioje, o palaidota an
tradienį,liepos 11 d.,Cypress 
Hills kapinėse.

O. Laukaitienė buvo Ade
lės Rainienės, mūsų Moterų 
Klubo vicepirmininkės, sė- 
sutė ir pas ją gyveno. 
Apart Adelės liko giliame 
liūdesyje brolis kunigas Jo
nas Raibužis, du sūnūs, 7 
anūkai ir daug kitų giminių 
bei artimųjų Amerikoje. 
Taipgi liko giminių Lie
tuvoje.

Reiškiame didžiausią užuo
jautą Adelei Rainienei ir 
visiems artimiesiems.

IEVA MIZARIENE 
KLUBO PIRMININKE

Our people do not 
know the truth
If the American people 

knew the truth about the war 
in Vietnam, it would surely 
touch their consciousness 
much deeper and they would 
try to stop it.

Actress Jane Fonda be
came an outstanding fighter 
for peace while in France. 
She saw the truth about the 
Vietnam war, which has been 
kept away from people at 
home. She, saw on television 
in France how the American 
bombers rained destruction 
and death on Vietnam vil
lages, hospitals, schools, 
killing women and children; 
innocent civilians. It was 
very hard for her to believe 
that her country could do 
that/ that her fellow citizens 
can be such heartless cri
minals. When she came back 
to this country she started 
to fight against everything 
she found wrong with her 
homeland. She is still at it.

There’s a cry in the land. 
We hear it from Coretta 
King. . . and we hear it 
from Jane Fonda. . . We 
hear it from Angela Davis 
and from so many others. 
They call for humanitarian 
leadership. They call for a 
government that would end 
the violence, here and 
abroad. ' ILSE




