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Unijos užgiria McGovern 
programą, pasisako už 

Nixono sulaikymą
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Netekus malonios drauges 
r Liepos 3 0-sios piknikas 
j Piktas džiaugsmas 
pl>j Keturi įdomūs veikalai * / v
i 1 Neri botas įt uzi mas M
4 —A. BIMBA—

v > Visi laisviečiai esame gi- 
a liausiai sujaudinti ir nuliū- 

dinti žinios iš Vilniaus, kad 
ten mirė mūsų geroji draugė 
Stefanija Sasna (Sasnauskie- 

k nė - Malinauskaitė. Tiesa, 
k| kai ją išlydėjome į Tarybų 

Lietuvą pastoviam apsigyve
nimui, jau matėme, kad jos 
sveikata visiškai palūžusi, 

j bet kažin kaip nesinorėjo ti- 
’ K keti, kad ji taip greitai išsi- 
7 * brauks iš gyvųjų tarpo.

Stefanija buvo viena iš ma- 
loniausių draugių, drąsiau- 

; šių kovotojų, neišsemiamos 
energijos, neriboto didžią- 

rf; jam liaudies idealui atsida- 
vimo veikėja, puiki žurnalis- 

** tė, viena iš pačių šviesiau
sių asmenybių Amerikos lie- 

\ tuviuose, nepalaužiama par- 
tietė. Ir tuos nuopelnus ji pa- 

J siekė savo pačios jėgomis,
į nesvyruojančia, atsidavusia
\ veikla mūsų pažangiajame

judėjime, organizacijose ir 
L įstaigose. Tai sakau iš gilu-

, .mos širdies.
ta> Gal ši žinia mane taip 
jc „ liūdnai nuteikė dar ir todėl, 
(ša/' kad mudu buvome vienme- 
mam. ai. Nenoromis žmogus pa- 
bystė; alvoji ir apie savo likusį 
mur gyvenimo kelią...
dusi
tai ' * * *
r už' vėl noriu atkreipti dėmė
se si ypač Naujosios Anglijos 
c 1 lai šviečiu, jog Liepos 30 die

ną lawrencieciai ir haverhi- 
liečiai rengia Maple Parke 
gražų pikniką labai prakil
niam tikslui. Dalyvaudami 

"jame, padėsite geriesiems 
c draugams pasiekti jų pasi- 

brėžtą tikslą. Stengsimės kai 
. kas ir iš New Yorko būti jų 

?> svečiais! Bėda, kad tolima
I kelionė, tą pačią dieną sun-

ku suvažinėti. Labai nesino- 
f ri iš vakaro važiuoti ir drau- 

7 gus apsunkinti, nors draugas 
Petrus kviečia ir prašo jų 
nesigailėti...

* * *
Net šlykštu skaityti “va

duotojų” spaudos redaktorių 
ir bendradarbių nesuvaldo
mą džiaugsmą dėl Lietuvoje 
nusižudymo trijų žmonių. Tai 
žiauriausias ir pikčiausias 
džiaugsmas, kokį tik žmogus 
gali įsivaizduoti* Bet, mat, 
jiems, vardan propagandos 
prieš Tarybų Lietuvą, viskas 
galima, viskas pateisinama 
ijr leistina...

Tegu džiaugiasi, nereikia 
jiems tos “laimės” pavydė
ti. Kuo gi kitu jie begalėtų 
džiaugtis Lietuvos atžvilgiu? 
Lietuva vis aukščiau kyla vi
sose gyvenimo srityse. Vis
kas, apie ką jie sapnavo, bū
tent, kad jie kada nors dar 
sugrįš ir vėl bus ir minis
trais, ir policininkais, ir po- 

-nais, ir dvarininkais, vienas 
kitasjįįj^nęrolu, dar gal ir 
prof esorttrmTbei akademiku, 
nuėjo vėjais. Todėl reikia 

( Pabaiga 6 psl.)

Washingtonas. - Jau kelios 
didžiulės unijos pasisakė 
remti McGoverno kandidatū
rą ir demokratų programą. 
Jungtinė Automobilių Darbi
ninkų unija yra viena tokių, 
kurios darbuosis už McGo
verno išrinkimą ir 'Nixono 
sulaikymą.

Daugelis unijų vadų atme
ta ,AFL - CIO prezidento 
Meany ir jo šalininkų nusi
statymą šiuose rinkimuose 
neparemti prezidentinių 
kandidatų. Meany yra Nixo
no karo šalininkas, bet at
virai už Nixono kandidatūrą

Nixonas pasiuntė prekybos 
delegaciją į T. Sąjungą

Svarbus TSRS ir aliejaus 
korporacijos susitarimas

San Clemente, Calif. - Prez. 
Nixonas pasiuntė į Maskvą 
prekybos delegaciją pasita
rimui dėl prekybos sutar
ties. Delegacijai vadovauja 
Prekybos sekretorius Peter 
G. Petersonas. Jis mano, 
kad bus galima susitarti žy
miai padidinti prekybą.

Tarybų Sąjunga nori daug 
didesnės prekybos su Jungti
nėmis Valstijomis. Bet Ni
xono administracija dar nėra 
linkusi smarkiai prekybą 
plėsti. Todėl Petersonas ir 
sako, kad susitarimai su ta
rybiniais prekybos viršinin
kais galį būt “sunkiai pasie
kiami”.

Kūbasmerkia
Vietnamo naikinimą

Havana. - Kubos valdžia 
griežtai smerkia Jungtinių 
Valstijų padidintą Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Dienraštis “Granma” ve
damajame nurodo, kad toks 
bombardavimas baisiai nai
kina visą šalį. Tai panašu, 
kaip buvo sunaikinti ameri
kiečių atominėmis bombo
mis Japonijos miestai Hiro
sima ir Nagasakis 2-ojo pa
saulinio karo pabaigoje.

Su komunistais 
susijungė

Roma. - Italijos Proleta
rinė Socialistų partija nusi
tarė susijungti su Komunistų 
partija.

Tarimas buvo padarytas 
P. S. partijos ketvirtame ir 
paskutiniame kongrese. Ji 
susikūrė 1964 metais, skilus 
Socialistų partijai, kai pas
taroji sutiko įeiti į koalici
ją su krikščioniais demokra
tais.

WASHINGTONAS. - Vienas 
trečdalis iš 23 milijonų ne
grų gyvena skurdžiai, skel
bia valdiškas Cenzo biuras.

fr

nepasisako.
šimtai unijų vadų griež

tai smerkia Meany manev
rus kaip nors daugiau padėti 
McGoverno priešams, kad 
Nixonas ir vėl laimėtų rin
kimus. Meany stovi už karo 
tęsimą iki pilno laimėjimo 
Indokinijoje. Todėl Nixonas 
jam yra geriausias kandida
tas.

Eiliniai unijistai yra nu
sistatę neklausyti Meany. 
Teisingai senatorius Kennedy 
antai pasakė, kad prez. Nixo
nas yra darbo žmonių prie
šas.

♦
MASKVA. - TSRS vyriau

sybės organas “Izvestija” 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos tikrai praktikuoja Viet
namo žmonių naikinimą (ge
nocidą). Dienraščio kores
pondentas tai matė šiaurės 
Vietname po didžiųjų bom
bardavimų.

Neteisingos žinios
New Yorkas. - Komercinė 

spauda paskleidė neteisingų 
žinių apie Egipto ir TSRS i 
santykius. Rašė, kad Egiptas 
susipyko su TSRS ir išvaro 
visus TSRS militarinius pa
tarėjus bei technikus.

Egipto prezidentas Sada- 
tas informavo, kad pagal su
tartį su Tarybų Sąjunga ta
pybiniai militariniai patarė
jai ir technikai, atlikę rei
kalingą darbą, dabar vyksta 
namo. Pasilieka tik reikalin
giausi technikai ir militari
niai patarėjai.

Balsavimas karo 
fondams sulaikyt
Detroitas. - Automobilių 

Darbininkų unija remia siū
lymą pravesti nacionalinius 
balsavimus karo fondams 
sulaikyti.

75 laikraščiai ir 50 žur
nalų siūlo, kad būtų karo fon
dų klausimu visuotinis bal
savimas pravestas. Mark
sistinis dienraštis “Daily 
World” irgi ragina už balsa
vimo pravedimą.

Pensininkai gaus 
20 % daugiau

Baltimore, Md. - Social 
Security komisionierius Ball 
praneša, kad pensininkai 
gaus pirmus 20% padidintus 
čekius spalio 3 d.

Padidinimas apima dau
giau kaip 28 milijonus pen
sininkų. Kongresas nutarė 
pakelti 20% pensijas prieš 
prez. Nixono norą.

Vaizdas Siaurės Airijoj Demokratų kandidatas
Mcl overn su Nixonu

nori debatuoti

Viena Šiaurės Airijos miesto Belfast o gat vė po bom bų spro
ginėjimo. Tokių vaizdų šiaurės Airijoje galima matyti be
veik kiekviename mieste, bet daugiausia Belfaste ir Lon
donderry. Tai visai panašu i karo lauką. Šiuo metu kata
likai kovoja su protestantais ir taipgi abeji priešinasi 
Anglijos okupacinėms jėgoms.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
235,000 RUBLIU PELNO

Zarasai. Šiais metais 
žymiai išaugo darbų apimtis 
Zarasų tarybinio ūkio 
paukštininkystės skyriuje. 
Paukštynuose kasdien su
renkama po 7,500 kiaušinių. 
Stropumu, rūpestingumu pa
sižymi pirmojo paukštyno 
darbininkės A. Terasienė ir 
E. Barabanova. Per pirmąjį 
šių metų pusmetį valstybei 
parduota daugiau kaip 2 mi
lijonai 350 tūkstančių kiauši
nių, beveik 580 cnt paukštie
nos.

Paukštininkai ūkiui jau davė 
235 tūkstančius rublių pelno.

C. ANTAGINIS 
* * *

LAUKO DARBU BARUOSE

Biržai. Pirmieji šienapiū- 
tės darbus rajone užbaigė 
Papilio kolūkio mechaniza
toriai. Dirbę su traktorinė- 
mis šienapiovėmis G. Macys, 
R. Valbosas ir J. Vilimas nu
plovė apie pusšešto šimto 
hektarų pievų.

Paskutines šieno pradal

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
GERIAUSI - LIETUVOS 

ARTOJ AI
Vilnius. -Dotnuvoje įvyko 

penktosios Tarybų Sąjungos 
artojų varžybos. Pirmąją 
komandinę vietą jose iškovo*- 
jo Tarybų Lietuvos Žemdir
bystės Mokslinio Tyrimoin- 
stituto eksperimentinio ūkio 
mechanizatoriai: Z. Macke- 
vičiutė-Lebedienė, T. Kove- 
ra bei jaunas Panevėžio ra
jono Uliūnų tarybinioūkio 
traktorininkas V. Pūky s. 

ges paklojo taip pat “Auksi
nės varpos”, Kirdonių, Ku- 
preliškio ūkių žemdirbiai.

* >1: *

S VI ES TAS IŠ SI NIAUTŲ

Sėkmingai darbuojasi Šakių 
rajono L u k š i ų Centrinės 
sviesto gamyklos Sintautų 
cecho darbininkai. Suvedus 
pirmojo ketvirčio socialisti
nio lenktyniavimo rezulta
tus, pirmoji vieta rajono ir 
piniginė premija atiteko sin- 
tautiečiams.

Padidėjo pieno surinkimas 
iš gyventojų. Ypač nemažai 
surenka Turčinų ir Bajorai
čių punktai, kuriuose dirba 
R. Žemaitiene ir M. Bracie- 
nė.

Pieno “upės” platėja. Ar
timiausiu metu Sintautai jo 
priims iki 60 tonų per dieną. 
Kartu auga ir sviesto gamy
ba. Jo kasdien sumušama 
daugiau kaip 2 tonos.

Ir dar viena naujovė. Ne
seniai ceche pienas pradėtas 
priimti vakarais, atgaben
tas tiesiai iš ganyklų.

B. KUDIRKA

Z. Lebedienė iškovojo Ta
rybų Sąjungos čempionės 
vardą moterų tarpe, o V. Pu- 
kys - jaunuolių grupėje.

BUČELIS

RISHON LEZION. - Izrae
lio teismas suteikė viso am
žiaus kalėjimą japonui tero
ristui Kozo Okamoto, kuris 
kartu su kitais trim japonais 
geg. 30 d. paleido šūvius į 
publiką aeroportd ir užmušė 
daug žmonių.

Custer, S. D. - Demokra
tų prezidentinis kandidatas 
McGovern spaudos atsto
vams pasakė, kad jis norėtų 
debatų svarbiaisiais visuo
meniniais klausimais su 
prez. Nixonu. Debatai turėtų 
būt perduodami publikai per 
televiziją ir radiją.

McGoverno spaudos se
kretorius Daugherty primi
nė, kad tokie debatai būtų 
labai naudingi demokrati
niam procesui ir visiems 
žmonėms.

Tačiau Nixonas kitaip 
orientuojasi. Jis esąs nelin

Londonas. -Occidental 
Petroleum korporacija susi
tarė su Tarybų Sąjungos val
džia dėl plačių investmentų.

Korporacija įrengs Tarybų 
Sąjungoje aliejaus ir gazo 
perdirbimo Įmones ir įvai
rią mašineriją, taipgi su
teiks Tarybų Sąjungai reika
lingus patentus ir kitus 
mokslinius bei technologi
nius reikmenis. *

Tarybų Sąjunga užtai suti
ko suteikti aliejaus ir natū
ralinio gazo, taipgi kitos ža
lios medžiagos korporacijai, 
kuri galės Jungtinėms Val
stijoms parduoti.

36 užmušti per sa
vaitę Š. Airijoj

Belfast. - Susitarimu pra
vestas taikos laikotarpis jau 
baigėsi. Prasidėjo teroris
tinės kovos tarp katalikų, 
protestantų ir Anglijos ar
mijos.

Per vieną savaitę užmušta 
36 žmonės. Nemaža sužeis
tų. Tarp užmuštų yra 12 ka
reivių. Atrodo, šiaurės Ai
rija virsta civilinio karo lau
ku.

TOKIJAS. - Japonijos ge
ležinkelių lokomotyvų unijos 
26-asis kongresas, šiomis 
dienomis įvykęs, nusitarė 
bendrai veikti su kitomis 
darbininkų unijomis kovose 
už didesnes algaž ir geres
nes darbo sąlygas.

Mirus

STEFANIJAI S A S N A I

Vilniuje

Reiškiame gilią užuojautą Jonui Gužui ir vi
siems jos artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje..
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METAI 61-IEJI

kęs kur nors debatuoti ir gin
čytis. Nixonas pasakė, kad jo 
nuomonę įvairiais klausi
mais visi žino, tai nesą rei
kalo debatuoti.

Nixonas taipgi paskelbė, 
kad jis yra pasirinkęs vice 
prezidentą Agnew kandidatu 
sekamuose rinkimuose. Ag
new pasižadėjo daugiausia 
darbuotis už republikonų 
kandidatus. Jie žino, kad 
republikonų konvencija tik
rai juos nominuos.

WASHINGTONAS. -“Daily 
News” sustojo išeidinėjęs. 
600 darbininkų neteko darbo.

PARYŽIUS. - Prez. Nixo
no patarėjas Kissingeris bu
vo čia^atvykęs slaptiems pa
sitarimams su Šiaurės Viet
namo delegacijos vadais. 
Nieko naujo neatsiekta.

Kaip baigti karą?

šiaurės Vietnamo delega
cijos pirmininkas Xuan Thuy 
Paryžiuje spaudos atsto
vams pasakė, kad karas būtų 
galima tuojau baigti, jeigu 
Jungtinės Valstijos parodytų 
norą taikytis, sutiktų tartis 
Pietų Vietnamo revoliucinės 
valdžios siūlomo 7 punktų 
plano pagrindu.

MANILA. - Filipinai. - Ne
paprastai dideliuose potvy
niuose žuvo 213 žmonių, pa
liko daugiau kaip 2 milijonai 
be pastogės.
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Reikalingas naujas 
įstatymas |

Sveturgimiams Ginti Komitetas savo aplinkraštyje iš 
liepos 14 dienos siūlo daryti spaudimą i Kongresą priimti 
labai reikalingą Įstatymą, liečianti sveturgimius ameri
kiečius. O tokiu amerikiečių, kaip žinia, yra milijonai. 
Daugelis jų yra nepiliečiai ne dėl to, kad jie nenorėtų tapti 
piliečiais, bet todėl, kad jiems vyriausybės organai atsi
sako ją suteikti. Komitetas primena skaudžią istoriją su 
Joseph Siminoff, kuriam šiomis dienomis tapo suteikta pi- 
lietybė.Tai gražus laimėjimas,bet kaip sunki ir iškaštinga 
buvo kova tą pilietybę laimėti!

i
Tik dėl to, kad jis prisipažino nuo 1930 iki 1938 metų 

buvęs Amerikos Komunistų Partijos nariu, užėjus makar-. 
tizmo pavietrei, buvo atsisakyta j-į ipilietinti. Buvo perse
kiojamas ir kalinamas.

Sveturgimiams Ginti Komitetas ragina visus amerikie
čius priversti Kongresą nauju Įstatymu patvarkyti, kad nė 
vienas sveturgimis, šioje šalyje išgyvenęs dešimt metų, 
negali būti deportuojamas, taipgi, jeigu jis jau pilietis, ne
gali būti nupilietintas. Toks Įstatymas turėtų panaikinti 
taip vadinamą Walter-McCarran Aktą, pagal kuri perse
kiojami ir baudžiami svėturgimiai amerikiečiai. Jis taip 
pat turi užtikrinti visiems amerikiečiams kęnstitucinę tei
sę i žodžio laisvę ir Į teisę priklausyti prie organizacijų.

Reikia tikėtis, kad šis Komiteto kreipimasis susilauks 
reikalingo dėmesio plačiausiose liaudies masėse ir tei
giamai paveiks Kongresą.

Nauja politinė Jėga 
mūsų Amerikoje

įžymus “Daily World” kolumnistas George Morris ta
me laikraštyje liepos 13 dieną gvildena įvykius Demokratų 
Partijos suvažiavime. Jis daro teisingą išvadą, kad iš šios 
konvencijos matome mūsų krašte pakilusią naują politinę 
jėgą. Šios šalies kapitalistinių partijų istorijoje visiškai 
nauja fenomeną, kad šioje demokratų konvencijoje keturi 
penktadaliai delegatų pirmą kartą savo gyvenime dalyvau
ja tokioje konvencijoje. Iš visų 3,000 delegatų beveik visą 
trečdalį sudarė moterys. Pagaliau moteris tapo išrinkta ir 
naujojo nacionalinio partijos komiteto pirmininku. Nieko 
panašaus pirmiau nebuvo girdėta. Labai daug delegatų buvo 
palyginti jauni žmonės, žemiau 30 metų amžiaus. Geras 
skaičius buvo darbininkų. O juodųjų žmonių atstovų skai
čius šioje konvencijoje buvo dvigubai didesnis, kaip praei
toje 1968 metų konvencijoje.

“Tai parodo gimimą naujos politinės jėgos”, sako ko
lumnistas, “kuri gali turėti nusveriamąją Įtaką nustaty
mui šios šalies politinės krypties”.

Iš šios konvencijos esanti dar ir kita išvada, būtent, ji 
parodo smarkų politinės nepriklausomybės augimą. Tai 
nepriklausomybė, pasak kolumnisto, kuri su laiku sudarys 
pagrindą gimimui tikrai nepriklausomos antimonopolisti- 
nės masinės partijos. Kaip žinia, jau seniai Amerikos Ko
munistų partija “pranašauja”,'kad anksčiau ar vėliau to
kia antimonopolistinė partija turės Įsikurti ir išmušti iš 
kelio abidvi kapitalistines partijas.

Šaunus laimėjimas, 
šviesios perspektyvos

Mums labai patinka Lietuvos “Komjaunimo Tiesoje” 
(liepos 11 d.) Švietimo ministerijos mokyklų valdybosdoc. 
V. Liutikos straipsnis “Visais keliais Į šviesų tikslą”. 
Štai viena kita iš straipsnio pastraipa:

“Pasibaigė 1971/72 mokslo metai. Tarybų Lietuvoje apie 
50 tūkstančių paauglių sėkmingai baigė bendrojo lavinimo 
aštuonmetes mokyklas, o daugiau kaip 20 tūkstančių jau
nuolių ir merginų šiomis dienomis Įteikti vidurinio moks
lo atestatai. Netrukus i liaudies ūki įsilies dar keli tūks- • * *
tančiai jaunųjų specialistų, Įsigijusių specialųjį vidurinį 
ar profesinį vidurinį mokslą technikumuose ir vidurinėse 
profesinėse technikos mokyklose.

Rūpestingos pedagogų akys, nulydėjusios išeinančius i 
gyvenimą vienus auklėtinius, jau dairosi kitų. Visos mo
kyklos laukia rugsėjo pirmosios su viltimi, jog jų slenkstį 
peržengs dar gausesnis būrys jaunimo, pasiryžusio siekti 
vidurinio mokslo. z

Mokyklose vietų užteks visiems, norintiems mokytis. 
Niekur netruks mokytojų ir mokymo priemonių. Reikia tik 
vieno pasiryžimo mokytis. Ypač jaunimui reikia noro ir 
pasiryžimo, nes mokytis nėra taip paprasta ir lengva. 
Kartais kai kas mėgina mokymąsi priešpastatyti fiziniam 
darbui, neretai vadindamas moksleivius baltarankiais. Tai 
neteisingas ir nelogiškas priešpastatymas. Mokymasis taip 
pat nelengvas ir garbingas darbas.

NAUJOJO ŽMOGAUS 
PAGRINDINIAI BRUOŽAI

Vilniaus “Tiesos” veda
majame “Socializmo tėvy
nės jaunoji karta” (liepos 
16d.) skaitome:

Mokyklų klasėse, institutų 
ir universiteto auditorijose, 
gimtųjų laukų arimuose, prie 
staklių ir statybų pastoliuo
se - jaunystė vienodai karš
tai šturmuoja naujas aukštu- ' 
mas, naujus horizontus.

Motina Tėvynė pagrįstai 
didžiuojasi savo jaunąja kar
ta. Milžiniška jos daugumą 
visa savo širdies aistra žen
gia ištikimybės Tėvynei, ko
munizmo idealams, pasi
šventimo gimtosios liaudies 
laimei ir gerovei keliu. Jų 
krūtinėse dega kilnūs tarybi
nio patriotizmo, šviesios 
tautų draugystės, gilaus pa
reigos supratimo jausmai. 
Tarybinis jaunimas šventai 
saugo savo tėvų ir vyresnių 
brolių iškovojimus, revoliu
cines tradicijas, savo nuo
širdžiu mokslu, darbu ir kū
ryba pratęsia didįjį Spalio 
revoliucijos žygį.

Siam žmogui svetimas ka-| 
pitalistinis pasaulis, sveti- j 
mos buržuazinės praeities I 
atgyvenos - siauras indivi
dualizmas ir egoizmas, pri- 
vačiasavininkiškos nuotai
kos, miesčioniškumas, gir
tuokliavimas ir moralinis 
iškrypimas, religinis fana
tizmas.

Komunistų partijos prak
tinė veikla sukaupė šiam 
žmogui pačius šviesiausius 
ir kilniausius žmogiškuo
sius bruožus. Tai visa savo 
širdimi komunizmui, savo 
socialistinei Tėvynei ir vi
suomenei atsidavęs, taurios 
moralės, mylįs gyvenimą ir 
darbą, pareigingas, stiprus 
dvasia ir kūnu, visada pasi
ruošęs padėti kitam, aukotis 
kolektyvo, visos visuomenės 
vardan žmogus.

Tai šviesus ir patrauklus 
žmogaus paveikslas, kuriam 
būdingi kilnios tarpusavio 
draugystės ir pagarbos jaus
mai, gilus gėrio, gyvenimo 
grožio supratimas.

Būtent, tokio žmogaus pa
veikslas visada buvo ir lieka 
tapybinio jaunimo idealu. 
Padėti jam sukaupti gražiau
sius žmogiškuosius bruo
žus - buvo ir lieka tėvu ir 
vyresnių brolių kilniausiu 
siekimu.
PRIPAŽĮSTA, kad 
KATALIKŲ BAŽNYŽlA 
IŠSIGIMĖ, SUGEDO

Chicagos kunigų “Drau
ge” (liepos 14 dienos) veda
majame skaitome:

“Kiekviena institucija, ku
ri tampa sustabarėjusi, su
akmenėjusi, atsilieka nuo 
gyvenimo ir lieka atsieta 
nuo žmonių. Tas dėsnis lie- t
čia visus sambūrius, taip pat 
ir Bažnyčią”.

Tai labai Įdomus pripaži
nimas. Tai pripažinimas, 
kad šiandien katalikų bažny
čia yra sustabarėjusi, suak
menėjusi, nieko bendro ne
turinti su žmonių poreikiais 
bei interesais.
BUVO VARTOJ AMA
BIAURI APGAVYSTE

Amerikoje lietuvių tautoj 
atplaišų spaudoje buvo pas

kelbta ir apsidžiaugta, kad 
Lietuvoje (Prienų ir Alytaus 
apskričiuose) buvę surinkta 
daugiau kaip 17,000 parašų 
po peticiją Jungtinėms Tau
toms neva protestui prieš 
Lietuvoje katalikų bažnyčios 
ir bendrai religijos perse
kiojimą.

Dabar sužinome, kas ir 
kaip tuoš parašus surinko. 
Ir sužinome tiesiai iš Lietu
vos katalikų vyskupų. Jų 
laiške, tarp kitko, sakoma:

“Pagaliau, paskutiniu lai
ku kai kuriose parapijose ne- 
atsakomihgi asmenys, ku
nigų ir tikinčiųjų vardu, prie 
bažnyčių ar net pačiose baž
nyčiose, o kartais lankyda
miesi i namus, renka ant 
lakštų su tekstu ar net be jo
kio teksto parašus, neva tam, 
kad kleboną iškeltų, kad baž
nyčios neuždarytų, kad pas
kirtų kunigą, kad klebono ar 
vikaro neiškeltų ir 1.1. Tie 
parašų rinkėjai vėliau pakei
čia ar parašo tekstą, prie jo 
pridėdami surinktus para
šus. Bet juk tai yra klastoji
mas. Mus labai stebina, kad 
pasitaiko tikinčiųjų, kurie 
pasirašo, nežinodami dėl ko 
ir kam bei negalvodami, ko
kios bus to pasekmės.”

Dabar minėtoji spauda 
šaukia, kad tie Lietuvos 
“vargšai” lietuviai vysku
pai buvę priversti tokį pa
reiškimą išleisti. Tai labai « .
sena maldelė arba atsaky
mas i viską, kas jiems ne
patinkamo ateina iš Tarybų 
Lietuvos, Jos redaktoriai, 
matyt, nepagalvoja, kad jie, 
teisindami ir gindami prieš 
Lietuvos tikinčiuosius para
šų rinkėjų papildytą apga
vystę, Lietuvos dvasininkus 
paverčia didžiausiais bai
liais ir bukapročiais.

PAKVAIŠĖLIS VALDO 
CHI CAGOS MIESTĄ?

Taip atrodo, nes, antai, 
liepos 14 dieną miesto majo
ras Richard J. Daley išleido 
už “pavergtas tautas” pro
klamaciją, kurios pirmas 
paragrafas skamba šitaip:

“WHEREAS, the imperia
listic policies of Russian 
Communists have led, 
through direct and indirect 
aggression, to the subjuga
tion and enslavement of the 
peoples of Poland, Hungary, 
Lithuania, Ukraine, Czecho- 

■ Slovakia, Latvia, Estonia, 
; White Ruthenia, Rumania, 
East Germany, Bulgaria, 
Mainland China, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, North 
Korea, Albania, Idel-Ural, 

iSerbia, Croatia, Slovenia, 
| Tibet, Cossackia, Turkestan, 
Slovakia, North Viet Nam, 
Cuba, and others;”

Juk tik paskutinis pakvai
šėlis šiandien gali tokią ne
sąmone skelbti.

< <. ll

Demokratų partijos suva
žiavimas pasielgė labai pro
tingai, majoro Daley neįsi
leisdamas.

“ MI RSTA” didži uli s 
BAKALO EŽERAS ?

“The N. Y. Times” (liepos 
15 d.) atspausdino Norman 
Precoda Įdomų straipsnį 
apie Baikalo ežerą, vieną di
džiausių ežerų žemės pavir-

kio pat dydžio plotą, kaip vi
si penki didieji ežerai tarp 
mūsų šalies ir Kanados. To 
pakanka supratimui, koks tai 
milžiniškas ežeras.

Deja, kaip nurodostraips^- 
nio autorius, Baikalas “mir
šta”, lygiai taip, kaip mūsų 
ežerai, ypač kaip mūsų eže
ras Erie. Tarybinė vadovybė 
esanti labai susirūpinusi 
šiuo nepageidaujamu reiški
niu. .

Ežerai “miršta” nuo van
dens užteršimo, tai yra, juo
se išnyksta visokia gyvybė.. 
Na, o ežerų vandenį užteršia 
mūsų moderniškoji pramo
nė.

Kaip tik tokia nelaimė, to
kia pat “mirtis”, sako Pre
coda, pasitinka šaunųjį, grą- 
žujį Baikalą. Nuo Įmonių ir 
fabrikų, nuo visokių moder
niškų Įstaigų, kurios vis pla
čiau ir kiečiau apsupa eže
rą, sistematiškai teršia jo 
vandeni.

UŽ DEMOKRATŲ
KANDI DATUS

New Yorke ir jo apylinkė
je plačiai skaitomas ir poli
tiniai gan Įtakingas dienraš
tis “Long Island Press” sa
vo vedamajame “The New 
Look of Politics” liepos 16 
dieną labai entuziastiškai ir 
pritariančiai rašo apie De
mokratų partijos konvenciją 
ir jo Įstatytus prezidenti
nius kandidatus McGovern ir 
Eagleton. Laikraštis mano, 
kad demokratai po konvenci
jos geriau suvienyti, negu 
buvo prieš konvenciją.

Kai kas kritikuoja McGo- 
verną, kad jis laike konven
cijos išėjo iš savo kambario 
viešbutyje ir pusvalandį 
klausėsi, protestuojančių 
“radikalų”. Su jaisdiskusa- 
vo jų keliamus Įvairius klau
simus. Girdi, tai buvo sena
toriaus pasižeminimas. 
“Nieko panašaus”, sako 
“Long Island Press’’Jis pa
sielgė kaip tik korektiškai. 
Laikraščiui labai patinka 
McGoverno atsakymas jo 
kritikams: “geriau žmones 
išklausyti, negu juos išvary
ti”. Kaip žinia, Į968 metų 
konvencijoje Chicagoje Hum
phrey ir kiti tokius demons
trantus brutališka jėga “iš
varė”. McGovern pasielgė 
daug protingiau.

i

DAR REIKĖSI Ą IŠTISO 
ŠIMTO METŲ!

Kanadiečių draugų “Liau
dies Balsas” (liepos 14 d.) 
savo vedamajame “Kanados 
dienai praėjus” daro tokią 
išvadą:

“Kanados žmonės tebėra 
susiskirstę. Anglų tarpe yra 
daug tokių, kurie tebežiūri i 
karališka sostą Londone, c *
Prancūzai, priešingai, tebė
ra nusistatę prieš anglus. Jie 
daug iškilmingiau apvaikš- 
čioja švento Jono dieną, negu 
Kanados Dieną.'

Imigrantų tarpe dar yra 
organizacijų, politikierių, 
kurie galvoja apie senus lai
kus, apie savo senus kraš
tus. Kanada jiems dar vis tik 
laikino apsistojimo kraštai. 
Jiem rūpi skiepyti savo vai
kuose seno krašto patriotiz
mą. Kurie stengiasi Įsijung
ti Į Kanados gyvenimą, tuos 
dažnai apšaukia ištautėjė- 
liais ir t. t.

Mielas Drauge:
Jau netoli bus pora savai

čių kaip aš Vilniuje, ir jau 
šiek tiek su juo susipažinau. 
Senasis Vilniuą, žilagalvis 
senelis Vilnius, ir tuo pačiu 
kartu naujasis ir jaunasis 
Vilnius, kurio gyvasties ar
terija yra sraunusis NĖRIS.

Man prisiminė Maironio 
eilėraštis:

Ten susimąstęs tamsus
- Nevėžis, 

Kaip juosta juosia žaliąsias 
pievas.

Banguoja giliai vagą išrėžęs. 
Jo gilią mintį težino dievas.

Man norisi irgi paeiliuoti 
panašiai:

Ten susimąstęs sraunusis 
Nėris,

Kaip juosta juosia kalną 
Gedimino,

Ir paslaptinga mūs bočių 
dalią

Jis tiktai vienas tiksliai 
težino^

Aš ne Maironis, tai tik 
tiek apie poeziją. Tačiau apie 
Vilnių truputį plačiau.

Vilnius paskendęs žalumy
nuose ir maudosi jūroje vi- 
durvasarinės saulės auksi
nių spindulių. Vilnių dengia 
Lietuvos žydrioji dangaus 
mėlynė, lyg melsvojo šilko 
apsiaustas. Vilniaus jaunėja 
ir auga. Jo meno galerijos, 
jo knygynai, jo parodų rū
mai, Vilniaus universiteto 
rūmų plėtimas ir jo prie
miesčiuose neperstojanti 
statyba mane stebina ir žavi

Na kągi, smulkmeniškai 
viską apie Vilnių laiške pa
sakyti neįmanoma. Tačiau 
būtų ne , pro šalį keletas 
brūkšnių apie jo gyventojų

; buitį. > ■
* Maisto Vilniuje ir visoje 
Lietuvoje pakankamai, ir jis 
skanus ir maistingas. Ypač 
duonos su sviestu ir sūriu aš 
negaliu atsivalgyti. Tas 
maistas man toks skanus, 
kad net seilė varva. Nežinau, 
ar visur ir visada “Sv. 
Jono”, bet pas mano gimi
nes ir visur kitur, kur aš 
lankiausi, visokio maisto vi
suomet ant stalo rados aps
čiai.

Žmonių aprėdalasnesiški- 
ria nuo amerikiečių. Miesto 
švara labai gera ir Uoliai 
saugoma^ Viešbučiai gražūs, 
švarūs ir su visais moder
niškais patogumais - kiek
viename kambaryje vonia su

šiltu ir šaltu vandeniu, tele
fonu ir moderniški rakan
dai.

Nesakyčiau, kad jie tokie 
dideli ir prabangūs kaip 
Maksvos viešbutis ROSSIA, 
arba prabangieji Paryžiaus, 
Londono, arba mūsų Miamio. 
Tačiau Vilniui tokių ir ne
reikia. Jame dar žemiau 
pus milijono gyventojų, anuo
se po virš milijono, ir kelių 
milijonų.

Viešbučiai tai viešbučiai, 
bet ir privatiniai butai, ku
riuose teko lankytis, neatsi
liko. Ten patogumai, pri
klausant nuo gyventojaus bū
do ir kropštumo, kai kur dar 
geresni nei viešbučiuose. 
Mano brolio Jokūbo sūnus 
inž. Antanas Gabrėnas labai 
gražiai Įsikūręs savo gyven
vietėje.

Vilnius ir visa Lietuva 
įraizgyta į telefonų tinklą. 
Didžiumoje butų randasi te
lefonas. Jis kainuoja dumb
lius i menesį.

Vilniaus viešoji transpor- 
tacija labai gera. Troleibuso 
į bet kurią dalį-Vilniaus ne
reikia ilgiau laukti kaip dvi 
minutes - taip dažnai jie kur
suoja. Didžiuma miesto 
transportacijos troleibusai. 
Jie varomi elektra, tai ne
teršia miesto oro.

Na, kągi daugiau, jei bent 
priminsiu, kad leidžiu vieš
nagę labai patenkintai. Ne
tenka nuobodžiauti. Turiu 
daug progų susieiti su savo 
broliu Jokūbu ir jo vaikais. 
Visi kartu linksmai leidžiam, 
laika.<

Taipgi Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais Komite
tas padeda man kelionės da-: 
lykus tvarkyti. Didelis ačiū 
jam.

Jau turėjau progą paben
drauti su “Tiesos” vyr. Re
daktorium Albertu Laurin- 
čiuku ir Vytautu Zenkevi
čium, užsienio reikalų mi- 
nisterės Leokadijos pava
duotoju, su vyr. dėstytoju 
Vilniaus Universitete, Bro
nium Raguočiu, na, ir su Va
ciu Reimeriu, “Gimtojo 
Krašto” vyr. redaktorium. 
Tie visi draugai, išskiriant 
Reimer į, yra buvę Ameriko
je ir gerai pažįstami. Ro
dos, ir Reimeris žada greitu 
laiku lankytis. Didelis jiems 
ačiū už jų nuoširdumą, drau
giškumą ir taip šiltą priėmi
mą manęs VILNIUJE.

INŽ. GABRĖNAS 
9-VII-72, Vilnius

Rugsėjo pirmąją mūsų respublikos mokyklos svetingai 
atvers duris, kviesdamos kiekvieną jauną žmogų semtis 
mokslo žinių visos mūsų visuomenės ir, paties labui, visos 
liaudies ir jo paties gerovei. Kiekvieno komjaūnuolio pa
reiga, pirmiausią rodant asmeninį pa vyzd į, aktyviai siekti, 
kad neliktų mokslui abejingų jaunuolių, kad kiekvienas 
jaunas žmogus, papildydamas vidurinio mokslo siekiančių
jų gretas žengtų Į koją su veržliu tarybiniu gyvenimu, ku
rio gaires devintam penkmečiui nubrėžė reikšmingi TSKP 
XXIV suvažiavimo nutarimai.”

Atrodo, kad reiks dar kito 
šimto metų, kol Kanadoje su- 
sicementuos tikrai kanadiš- 
kas jausmas. Gal tada visi 
kanadiečiai, kokios kilmės 
jie bebūtų, jausis Kanados 
patriotais. Žinoma, jeigu iki 
to meto JAV korporacijos 
visai nenuslopins Kanados 
nepriklausomybės. ’ ’

Kauno “Sanito” chemijos farmacijos fabrikas - viena ge
riausių šalies medicinos pramonės Įmonių. Čia veikia di
džiulis gamybos kompleksas su* automatizuotomis linijo
mis, kurias pagamino Įmonės išradėjai ir racionalizato
riai. Žaliavą medikamentams gaminti kauniečiai gauna iš 
Maskvos,. Leningrado, Rygos, Kemerovo, Žitomiro. Savo 
ruožtu vaistai su “Sanito” ženklu siunčiami daugiau kaip į 
300 šalies miestų.

Nuotraukoje: naujas “Sanito” fabriko gamybos komplek
sas Lenino prospekte Kaune. M. Ogajaus nuotrauka
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APSILANKIUS LIETUVOJE

IŠ MANO DIENYNO
Elena N. JeskevičiutėTĘSINYS<

Penktadienį, šeštadieni' ir 
sekmadienį (birž. 2, 3, ir 4 
dd.) praleidome su mūsų gi
minėmis Piliakalnio kaime 
(motinos tėviškėje), Kapsu
ke ir Kazlų Rūdoje. Suėjome 
su keturiais pusbroliais ir 
4-iomis pusseserėmis) ir jų 
šeimomis. Kazlų Rūdoje su
sėdome prie vieno stalo veTk> 
visa giminė, ir sunku buvo 
man orientuotis, ypač kuo
met reikėjo susipažind"su 
visais vaikučiais. Nijolė Ka- 
sakaitytė, vietos Kultūros 
reikąlų vedėja, (ne giminė) 
mus pasveikino, Įteikė gėlių
ir sagutes, ir jautriai pare- 
čitavo vieną Salomėjos Nė
ris poemą.

Tai buvo sentimentališka, 
ilgesių pilna sueiga, ir ji 
liks mano širdies gilumoje 
ant visados.

Sugrįžome i Piliakalnio 
kaimą pas pusbrolįSahamo- 
ną Akelaitį, kuris yra dir
bęs kolūkyje, bet dabar jau 
pensininkas. Išauginęs du 
sūnus ir dvi dukteris, gerai 
nusiteikęs. Tai nagingas 
žmogus, ir topožymiai visur 
matosi. Gyvena gerai, niekuo 
nesiskundžia, kad tik, girdi, 
sveikata tarnautų.

Nors labiausiai norėjome 
matyti jo gražųjį sodą žy
dintį, tačiau radome pražy- 
dėjusį, tik alyvos dar tebe
žydėjo. Bet paukščių daug ii 
Įvairių matėme ir girdėjo
me, o vieną rytą, lyg užsaky
ta, atlėkė gegutė i pat vir
šūnę beržo ir kukavo ilgą 
laiką. Mudvi per savo žiūro
nus gerai Įsižiūrėjome Į ku
kuojančią gegutę.

Tai vis neužmirštami Įs
pūdžiai, neįkainuojamai 
brangūs.

SeSupes KOLŪKIS

^Būnant Kapsuke, reikia at
lankyti ir bent vieną kolūkį. 
Tad ir nuvykome i šį kolū
ki. <

Mus pasitiko pirmininkas 
Miežlaiškis ir aprodė kolū
kio dalį. Tik Įžengus i Kul
tūros namus, matose gera 
tvarka. Lauke prieš namus J 
gražiai apsodintas darželis 
su pieva ir gėlėmis. Statula, 
vaizduojanti Nemuną ir Še
šupe, daro gerą Įspūdį.

Jie augina jaučius Ynėsai, 
grūdus, karves pienui. Paro
dė, kaip jis gamina žolės 
miltus, ko pas mus J. V., kiek 
žinau, nedaroma.

Kolūkis turi apie 1,000^ 
hektarų žemės, ir viskas; 
tvarkoma komiteto iš 7 as- ! 
menų, o jų pirmininkas 
Miežlaiškis mums pasirodė 
itin geras šeimininkas, ir 
visoje apylinkėje jis tokiu 
žinomas. Čia dirba apie 180 
žmonių.

Sis kolūkis taip pavyzdin
gai vedamas, kad jiems ne
trūksta jokių darbininkų. Ru
deniui atėjus, daugelis naujų 
žmonių nori Įstoti dirbti, tad 
komitetas galįs pasirinkti 
jam tinkamiausius. Užmo
kestis čionai aukštesnis ir 

"gyvenvietės gerai Įtaisytos. 
2odaiu, prie geros tvarkos 
ir darbingumo, visiems ge
riau gyvenasi.

NAUJU ŠOKIŲ KONCERTAS
Kadangi “Aida” buvo sta

toma penktadienį, mums 
esant Kapsuke, tai ir vėl ne
pavyko pamatyti operą. Vie
ton to, Ferdinandas su Lai

ma mus nusivedė i Profsą
jungų Rūmus pamatyti naujų 
šokių koncertą. Čionai daly
vavo mėgėjų grupės iš Įvai
rių rajonų. Akompanuojant 
chorams ir kanklių orkes
trui, jos šoko atskirų rajonų 
liaudies šokius, k. t. - su
valkiečių, dzūkų, žemaičių 
ir kitų.

KURIAMAS ISTORINIS 
MUZIEJUS

Pirmadienį (birž. 5 d.) 
važiuojant i Kauną, sustojo
me prie Rumšiškių, kur pra
dėtas didelis darbas-steigia-
mas Liaudies Buities Muzie
jus. Čionai užplanuota statyti 
23 sodybos, parodančios, 
kaip Lietuvos žmonės gyve
no praeityje.

Muziejaus planus Įdomiai 
išdėstė Konstantavičius, vie
nas Darbo Vykdymui darbuo
tojų. Bus pavaizduojama, 
kaip gyveno suvalkiečiai, 
dzūkai, aukštaičiai, žemai
čiai ir t. t. Visa tai užims 
platų lauką. Jau matėme 
pastatų šiaudiniais stogais 
dengtų. Yra atvežti .visas 
smuklės pastatas, svirnas, 
kikilys, tvartas, kluonas ir 
kt. Mums aiškino, kaip ko
mitetas važinėja po visą Lie
tuvą, ieškodamas senų na
mų ir kitų pastatų. Turį už
tikę seną bažnyčią, kuri bus 
čion atgabenta.

Beieškant tų istorinių turtų 
surasta dar tebeveikiančios 
6 dūminės.Arti Alytaus užė
ję i dūminę, kurioje yra 
elektra, radijas, televizo
rius, bet be kamino, ir se
nukai niekaip nesutinka eiti 
iš tos dūminės.» .

Sis muziejus bus Įdomi 
vieta ne tik Lietuvos jauni
mui, kurie jau tokio gyveni
mo nežino, bet ir turistams. 
Man visas jų planas labai 
primena mūsų amerikiečių 
pagarsėjusį tokįgyvą muzie
jų, Sturbridge, Mass.

KAUNAS

Štai jau ir Kaune, sveiki
namės su tokia simpatiška, 
malonia d. J. Narkevičiūte. 
Jinai pristatė mums artistę, 
laureatę Rūtą Stalulonaitę, 
kuri prisidėjo prie mūsų 
grupės.

VAIKŲ KAVINE “PASAKA”

Čion užėjome ir žiūrime, 
kaip vaikams išpuoštoje ka
vinėje susėdusios motinos su 
vaikučiais prie žemų stalų ir 
kėdžių valgo pasakiškus 
“kiškio” pyragus ir ką tai 
“pasakiško” geria. . . In
teresinga vaikams užeiga.

KAUNO KLINIKA

Visas mūsų būrys sugužė
jome i šią kliniką. Mus pasi
tiko dr. Aldona Lukoševi- 
čiūtė ir po to bendravo veik 
visą dieną su mumis. Dakta
rai, ginekologai, Viskantas ir 
Svigris išrodė mums naują 
klinikos skyrių naujągi- 
miams su visokiais naujau
siais Įtaisymais, kad tik pa
lengvinus būsimoms moti
noms. šiame skyriuje yra 
320 lovų, o visoje klinikoje 
yra 1,600 lovų, sudarančių 
net 47 skyrius. Viso kliniko
je darbuojasi 377, iš kurių 60 
yra Įvairių specialybių dak
tarai.

Naujasis skyrius patrauk
lus, palatos erdvios ir gra
žiai prižiūrimos. Auditori

LAISVĖ

Meno šventėje Vilniuje Jeskevičiūtėms pionieriai atneša gelių

jos, kur mokosi būsiantys 
gydytojai, moderniškos, 
šviesios su vėliausias itai-< 
symais.

V ILIA M POLĖ

Apvažinėjome ir apžiūrėjo
me šį darbininkų rajoną. 
Sustojome prie pilies ant Ne
muno kranto, kur Kryžiuočiai 
vyko per Nemuną pulti lietu
vius 1362 m.

Pravažiavome Nemuno ir 
Nėries santaką , senąjį 
paštą, Perkūno namus, Mai
ronio kapą po beržu.

ZOOLOGIJOS DARŽAS.

Man buvo žingeidu matyti 
Lietuvos Zoologijos daržą, 
tad ir nuvykome i jį. Algis 
Gotcentas su mumis apėjo 
dali iraiškinošiodaržoatsi- 
radimą ir jo dabartinįpalai- 
kymą. Mūsų Amerikos mas
tu, jis mažas, jame maža 
žvėrių, bet pats sodas er
dvingas, daug augmeniu eže
rėliu Aišku,jog einant visai 
grupei, mudvi negalėjome il
gai užtrukti. Viena prižiūrė
tojų Trimonienė Įteikė sodo 
sagutes atminimui.

MUZIEJUI KRAITIS

Užsukame i kuklų namuką, 
kur gyvena Anelė Mironaitė. 
Tai unikalių audinių lobyno 
kūrėja. Jai nesant namie, 
mus pasitiko jos sandarbi- 
ninkė, audėja Kepaląitė, ir 
išrodė sukurta kraiti. Tai * t
gausus audinių rinkinys; 
kiekvienas skirtingas, vie
nas už kitą gražesnis, Įdo
mesnis; kai kurie specialise 
kai sukurti atžymėjimui is
torinių Įvykių. Juostos, 

į rankšluosčiai, staltiesės, 
kilimai, viens po kito kyla 
prieš mūsų akis. Negalima 
atsižiūrėti. Visa tai šios 
darbščios lietuvaites sugal
vota, sukurta.

VLADAS ZUKLYS

Užeiname pas šį skulptorių. 
Butas irgi kuklus, apverstas 
skulptūrai reikalinga me
džiaga ir jo surinktais tur
tais. Kukli, bet sykiu labai 
brangi vietą,Čion yra gatavų 
ir nebaigtų statulų, darbo 
procese, šeimininkas kuk
lus, mums aprodo savo kūri
nius. O štai stovi trys dideli 
mediniai kryžiai, jo rasti ir 
parvežti, kad išgelbėjus nuo 
sutrunijimo laukuose. Trys 
ar daugiau vargonėliai irgi 
antikiniai. Visa tai turėtu < 
būti gražiaiIšdėstyta muzie
juose, nes tik tenai būsian
čios kartos galės matyti 
praeities buitį.

Pasirodo mūsų šeimininkas 
yra ir muzikas. Užlipo ant 
balkonėlio, kur y ra geri var
gonai, ir mums pagrojo 
Bacho ir Mocarto muzikos.

Tikrai buvo Įdomus šis vi
zitas pas gabųjį Vladą. Mes 
jam ačiuojame, o jis dar 
įteikia mudviem metalinius 
bareljefus, Čiurlionio ir 
Strazdelio. Susijaudinusios 
dėkojame ir maloniai atsi
sveikiname su V. Žukliu. Tai 
buvo nepamirštama valan
dėlė mūsų gyvenime.

LĖLIU TEATRAS<

Daug esame girdėję apie 
lėliu teatrą, bet taip vis ir 
nepasisekdavo matyti jo 
spektaklių. Geroji J. Narke
vičiūtė sudarė galimybę 
mums nueiti i jų repeticijas.

Ir štai susipažįstame su 
abiem Ratkevičiais, kurie 
teatrą sukūrė ir tvarko. Ap
žiūrėjome lentynose sudėtas 
Įvairių rūšių lėles,didesnes 
ir mažesnes. Visos intere
singos, skirtingos.

Nueiname i auditoriją, kur 
repetuos “Gulbė Karaliaus 
Pati”. Režisierius Žakas, 
įdomus, gražiai atliktas 
vaidmuo - norėtųsi daugiau 
matyti, bet nėra nei laiko, nei 
galimybių.

Palieka me auditoriją, 
įžengiame i priėrhimo kam
barį Sueina visas lėliu teat
ro kolektyvas, apie 20 akto
rių, moterų ir vyrų. Susipa
žįstame su “Gulbe”, Aldona 
Baranauskaite, ir dviem “se
neliais”, Vytautu Sodaičiu ir 
Algirdu Balčiūnu (abu jauni 
vyrai). Atminimui mums 
įdavė dvi lėlutes, kurias la
bai branginame. O Amelijai 
gal teks parodyti ir ameri
kiečiams vaikučiams, nes 
lėlių teatras, taip, kaip ir 
cirkas, mylimas viso pasau
lio vaikų. O kasgi. mes, jei ne 
paaugę vaikai? Mylime, ir 
dar kaip”.

BOTANIKOS SODAS

Ant rytojaus (birželio6 d.) 
vykstame i sodą, nes aš labai 
norėjau Į jį nuvykti. Man la
bai rūpi ekologija, o su tuo 
rišasi visa botanika.

Sodas randasi Aleksoto ra
jone. Jie mūs laukė vakar, 
tad dabar netikėtai pribuvus, 
mus sutiko Vanda Gavrilavi- 
čienė ir vėliau atėjo Elena 
Narauskaitė, kuri aprodė 
dalį šio gražaus sodo. Turį 
viso apie 300,000 Įvairių 
augalų. Bet ir čion gerai pa
vaikštinėti nėra ganėtinai 
laiko. Ką darysi, atsisveiki
name ir važiuojame.

Grįžtant i Kauną, prava
žiuojame Noreikiškio Že
mės Ūkio Akademiją. Visa 
eilė naujų, baltų pastatų su 
erdvingais laukais.

IX. FORTAS

Nuvykstame i '1-tą fortą, 
bet jis šiandien uždaras, tai 

apžiūrėjome tik iš lauko pu
sės ir liūdnai prisiminėme 
šiame forte žuvusias aukas. 
Pasižymiu užrašą: “IX For
tas —šiame forte fašistiniai 
budeliai masiškai kankino ir 
žudė žmones. Pagerbkime 
fašistų aukų atminimą”.

Liūdni ir baisūs skaičiai- 
80,000 žmonių išžudyta - 
tame skaičiuje 10,000 karo 
belaisvių. Lai tatai neišdils- 
ta iš mūsų ir ateities 
gentkarčių minčių!

KAČERGINĖ

Puikioje pušynų girioje 
randasi pionierių stovykla 
vardu Julius Kučikas. Pir
miausiai mus sutiko Jonas 
Baršauskas. Po to pionieriai 
mus pasitiko su trimitais, ir 
perėjome po jų iškeltomis 
juostomis i jų kempę. Vadas 
Algis Leonavičius aprodė 
mums namelius, kuriuose 
gyvena po-10 pionierių kiek
viename. _ Per vasarą atva
žiuoja apie 440 pionierių, ir 
kiekvienas išbūna po 26 die
nas pakaitomis, nuobirž. 1 d. 
iki rugpiučio 26 d. Vaikštai, 
ir taip norisi giliai kvėpuoti 
šį pušyno orą. Yra gražūs 
kultūros namai, knygynas, 
žaidimui vietos su atatinka
mais Įrengimais - žodžiu, 
kas tik reikalinga berniu
kams ir mergaitėms. Matė
me jų rankdarbius: puikus 
raketnešis, minįturas, dide
lio laivo “Baku”, ir eile kitu 
kūrinių. Yra progų kiekvie
nam parodyti savo iniciatyvą 
bei kūrybą.

Pasikalbėjome su pora 
mergaičių anglų kalboje. Jos 
tikrai gražiai ją vartoja, ga
lima sakyti be akcento.

Teko pravažiuoti namą, kur 
Vincas Mikolaitis-Putinas 
gyveno ir mirė (1961-67m.).

Sustojame prie “Girininko 
Gamtos Vaizdelio”. Nuosta
biai gražus kampelis - vis
kas palikta natūraliai, ir tik 
jo paties iš medžio padirbti 
staleliai poilsiui. Prūde
liuose plaukioja aukso žuvy
tės. . .

Grįžtant Kaunan, dar pra
važiuojame namą, kur J. Bi
liūnas gydėsi nuo džiovos^ 
1906 metais.

Kačerginėj mus priėmė 
draugiškai, šventiškai, ir 
taip išleido. Buvo tiesiog 
gaila palikti šią girią.

PAILSĖTI DAR NELAIKĄS
Sugrįžus Baltikoviešbutin, 

ateina Kauno “Tiesos” re
porterė Aldona Baranauskai
tė ir fotografistas Juozas 
Stanišauskas - seka interviu 
ir fotografavimas. Visi sku
bame, nes už valandėlės ren
giamės grįžti Vilniun.

(Bus daugiau)

Iš Kapsuko padangės
INTERVIEW SU KAPSUKO VYKD. KOMITETO 

PIRMININKO PAVADUOTOJU KULTŪROS
REIKALAMS DRG. A.. MARKEVIČIUM

S. m. birželio 13 d. mane 
priėmė drg. Markevičius, 
labai malonus žmogus, ir su
tiko atsakyti Į kelis klausi
mus, kurie bus Įdomūs ir 
“Laisvės” skaitytojams, 
ypač tiems, kurie kilo iš Sū
duvos (buv. Suvalkijos).

1. Šie metai - jubiliejiniai 
metai. TSRS sueina 50 metų, 
o Kapsukui (buv. Marijam
polė) - 180 m. Kaip numato
ma atžymėti šias datas?

- Šluos du jubiliejus numa
toma tinkamai atšvęsti, tam 
ruošiasi visi mūsų rajono 
darbo žmonės. Yra daug gra
žių pasiekimų žemės ūkio, 
pramonės, kultūros srityse. 
Manau, Jus daugiau domina 
kultūrinės priemonės, todėl 
apie jas plačiau ir pakalbė
siu.

Birželio 18 d. Kazlų Rūdo
je Įvyks dainos draugų šven
tė, kurioje dalyvaus ne tik 
mūsų vietiniai chorai, bet ir 
Rygos 2 chorai, Kauno mies
to aukštųjų mokyklų 2 cho
rai, jų tarpe veteranų cho
ras.

Birželio mėnesio antroje 
pusėje prie Igliaukos ežero 
įvyks didelė sporto ir meno 
šventė.

Kalvarijoje liepos mėnesį 
bus jaunimo festivalis.

Rugpiučio mėnesį Kapsu
ke Įvyks Leningrado kultū
ros dienos.

Tuo pačiu metu Kapsuke 
vyks ir visa eilė parodų, iš 
kurių ypač norisi paminėti 
jumoristinę respublikinę fo
to parodą “Bobų vasara”.

Prie rajono ribos numato
ma pastatyti simboliškus 
vartus su Kapsuko herbu.

2. Kodėl daug renginių ruo
šiama už miesto ribų?

- Todėl, kad juose galėtų 
dalyvauti galimai didesnis 
žmonių skaičius, nes Kapsu
kas visų sutalpinti prie ge
riausių norų neįstengtų.

3. Kapsuke prigijo masi
niai naktiniai vaidinimai. 
Kiek žinau, kapsukiečiai šio
je srityje yra pionieriai. Ar 
tie vaidinimai ir toliau bus 
tęsiami? O kaip su dainų 
šventėmis?

- Apie rugsėjo-spalio mė
nesį Įvyks masinis naktinis

Mano aitvaras
Kaip aitvarą leisčiau padangėn svajonę, 
Ją kelčiau Į skaidrųjį mėlį, 
Lai kelrodis taptų, vadovas kelionėj 
Per tyrus, per stepę, kalnų platų klonį, 
Kur žėri gėlių žiburėliai, 
Kur aitvarą vėjas iškėlė.

Kaip aitvarą leisčiau aš kilt idealui,
Kurs žavi, kurs keri vilioja,
Lai rodytų tarp debesų tiesų kelią, 
Lai vestų į trokštamą pasakų šalį, 
Lai šviestų klajonėj klaidžiojoj 
Lyg gairė, žvaigždė liepsningoji.

Kaip aitvarą leisčiau aš kilt savo minčiai, 
Sparnuotąją mintį kilt leisčiau,
Ją vėjuj į dangų ant siūlo skraidinčiau^ 
Į aukštį, kas kartą skaistesnį, lakinčiau, 
Lyg burę ją erdvėje skleisčiau, 
Patrauklią, žavingą ir skaisčią.

M. KAZLAUSKAITĖ
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vaidinimas. Tai bus veikalo 
“Šešupė išsiliejo” tęsinys.

Sekančių metų rugpiučio 
mėnesį pas mus Įvyks dide
lė dainų šventė.

4. Ar nenumatoma atgai
vinti daugiau senų tradicijų, 
kurių kapsukiečiaipasigenda 
ir kurie pagyvintų miesto gy
venimą?

- Taip, numatoma. Kaip 
žinote, vėlinių šventė nauja 
savo turiniu, iš karto pri
gijo.

Šiais metais buvo užpla
nuota ir pasiruošta žiemos 
palydų ir pavasario šven
tėms, bet atmosferinės są
lygos šį gražų ir seną liau
dišką renginį sužlugdė.

5. Kapsukiečiai su dideliu 
susidomėjimu seka ryšių su 
užsienių kraštais, ypač su 
suomiais ir lenkais, vysty
mąsi. Ką galite dar pasakyti 
šiuo klausimu? Ar nenumato
ma plėsti glaudesnių ryšių su 
mūsų išeivija.

-Šiuo metu Kapsuke ekspo
nuojama Kokolos miestofoto- 
mėgėjų darbai. Mūsiškiai ir
gi ruošia panašią ekspozici
ją Suomijoj. Netrukus lau
kiam to miesto delegacijos.

Birželio 25 dieną Lenkijoj 
Elko mieste Įvyks didelis 
draugystės mitingas, kuria
me dalyvaus 200 kapsukie- 
čių. Pasirodys lenkų ir mūsų 
saviveiklininkai.

Kalbant apie ryšius su mū
sų išeivija, reikalinga pasa
kyti, kad ieškoma naujų būdų, 
galimybių tiems ryšiams 
plėsti. Štai, mūsų “Vyturė
lis” nusiuntė gražų sveikini
mą “Aido” chorui. Tiki
mės, kad tarp šių kolektyvų 
užsimegs graži kūrybinė 
draugystė. Kiti Sūduvos cho
rai, o taip pat išeivių chorai 
galėtų pasekti šiuo pavyz
džiu ir užmegsti glaudesnius 
tarpusavio ryšius. Darom tai 
kas nuo mūsų priklauso.

6. Ko palinkėtumėt “Lais
vės” skaitytojams ir pačiam 
laikraščiui ?

- Nepamiršti Tėvynės, Sū
duvos, geros sveikatos, iš
tvermės kovoje dėl pažangių 
idealų, su nutautėjimu.

- Ačiū už pasikalbėjimą.

Kalbėjosi ir užrašė 
V. G.ULMANAS
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI

KAKTUSAS ŠVENTAS AUGALAS
LAURINCIUKAS

Meksikoje daugelis vietovių tebevadi
nama astekų vardais. Juos išsaugojo žmo
nės. Šiandien jie nori išsaugoti ir gilios 
senovės paminklus.

Meksikos sostinės gatvių judėjimui pa
lengvinti buvo pradėtas statyti metro. Kai 
kas įrodinėjo, kad tai padaryti neįmano
ma, nes Mechiko miestas stovi ant pože
minio ežero. Laimėjo optimistai ir šiuo 
metu darbai vyksta sėkmingai. Metro sta
tytojai, versdami žemės sluoksnius užtiko 
keletą vertingų senojo asteko miesto lie
kanų. Kartu su metro statytojais pirmose 
linijose žengia archeologijos specialistai, 
kurie neleidžia metro trasų statytojams 
sunaikinti tai, ką išsaugojo požeminė ra
mybė ir laikas.

Meksika yra netoli pusiaujo. Miesto 
apylinkėse kalnų viršūnės, norėdamos ap
sisaugoti nuo karštos saulės ištisus me
tus dėvi balto sniego kepures. Jos nepa
našios į plačiabryles sombrero, kurias 
dėvi meksikiečiai.

APIE MEKSIKOS SOSTINĘ
Ramiojo vandenyno ir Meksikos įlankos 

pakrantės apaugusios sunkiai praeinamo
mis džiunglėmis' Ten labai karšta ir tvan
ku. Daugiausia žmonių gyvena kalnų plokš- 
tlkąlnėse. Tokioje vietoje išaugo ir Meksi
kos sostinė. Išaugo labai greitai ir dabar 
tapo vienu didžiausių pasaulyje miestų, 
turinčių 7 milijonus gyventojų. Centrinės 
jo gatvės1 prisikimšusios automobilių, o 
šaligatviai - žmonių. Nors judėjimą regu
liuoja daugybė policininkų, tačiau esant 
automobilių sriautui ir jie patys tampa vi
siškai bejėgiai.

Mechiko miestas yra beveik 2,5 km virš 
jūros lygio. Aukštis apsprendžia ir klima
tines jo sąlygas. Čia niekada nebūna ne
pakenčiamai karšta ir nepakeliamai šal
ta. Tas pats rūbas tinka dėvėti ištisus 
metus. Tiesa, nuo lapkričio mėnesio, užė
jus sausros periodui, naktimis darosi šal
toka. Žmonės neturi apšildymo įrengimų 
ir naktimis pajaučia kietus, šalčiopirštus. 
GI turtingųjų vilose tada maloniai traška 
ugnys židiniuose.

Sausros metu viršum miesto susikaupia 
iš dulkių ir sudegusio benzino susidaręs 
smogas. Žmonės nebeturi kuo kvėpuoti. 
Turtingieji išvyksta iš miesto. Bet ne tam, 
kad daugiau oro tektų pasilikusiems. Ge
gužės mėnesį prasideda lietingas sezonas. 
Tada kasdieną tuo pačiu metu prapliumpa 
lietus. Jis nuplauna dulkes, atšviežina orą. 
Tada miestas ir jos apylinkės pasipuošia 
žaluma.

SOSTINĖJE PASIŽVALGIUS
Pažinti, su Mechiku pradėjau nuo Refor

mos gatvės, kuri yra šio miesto pasidi
džiavimas. Ji plati, triukšminga ir išdidi. 
Prieš ją galvą nulenkia ir labiausiai reik
lūs pasaulio turistai. Šioje gatvėje išsi
dėstę geriausi viešbučiai, kelionių biurai, 
restoranai ir visa kita ką galima rasti 
kiekvieno didelio pasaulio miesto centri
nėje gatvėje. Reformos gatvė garsi savo

paminklais. Jie įspūdingi ir monumenta
lūs. Nenutrūkstamas automobiliu sriautas » • 
pagarbiai juos aplenkia pusračiais. Susi
pažinęs su Reformos gatvėje pastatytais 
paminklais, tarsi perskaičiau šios šalies 
istorijos knygą.

Paminklas Kolumbui žymi naują erą 
Amerikos. Paminklas paskutiniam astekų 
imperatoriui Kuautemok, kurį nukankinti 
įsakė Kortežas rodo, kaip buvo pradėta ši 
nauja era. Sustingęs į begalini - mašinų 
sriautą žiūri Ispanijos karalius Karlas IV 
ir jis, matyt, yra įsitikinęs, kad automo
biliai savo aštriais signalais pagerbia jo 
asmenybę. Bet vairuotojams mažiausiai 
rūpi akmeninis karalius. Jie turi savo rū
pesčius. Kelias užtvenktas mašinomis ir 
Reformos gatvėje dažnai būna katastrofų. 
Daugiausia jų įvyksta prie paminklo gro
žio deivei. Ar gali vairuotojas abejingai 
pravažiuoti šią skulptūrą ? Jos autorius ke
lerius metus važinėjo po visą Meksiką ir 
surinkęs 12 gražiausių šalies merginų 
grožį perkėlė į akmeninę skulptūrą.

M APIE GROŽIO DEIVĘ
Grožio deivė Reformos gatvėje nėra 

vien tik sustingusio grožio šedevras, o 
rasių kraujomaišos pagimdyta tempera
mentinga meksikietė, kuriai meilė yra vien 
tik džiaugsmas, palaima, bet ir pasiaukoji
mas, kančia.

Prie grožio deivės paminklo mačiau 
kaip vienas pardavėjas siūlė praeiviams 
pirkti nedidelius juodus su 6 ilgom kojom 
vabalus. Prie jų sparnų priklijuota kaž
kokia medžiaga, į ją įspaustos įvairia
spalvės žėrinčios stiklinės akutės. Vabalai 
pamažu rėplinėjo, bet niekur negalėjo nu
eiti, nes buvo pritvirtinti paauksuotomis 
grandinėlėmis. Mačiau, kaip viena mergi
na nusipirko tokįstikliukų inkrustuotą va
balą ir iškilmingai prisisegė kairėje pu
sėje prie savo krūtinės. Tokį pat vabalą 
ant savo krūtinės visą amžių nešiojo gra
žioji majų imperatoriaus dukra Muna, po 
to, kai jos tėvas nužudė ją pamilusi gene
rolą. Muna jau ruošėsi nusižudyti, bet 
naktį ant savo krūtinės pajautė vabalą. 
“Kas tu toks?’’ - paklausė kančios pris
lėgta gražuolė. “Aš tavo meilė - Oskus- 
kabas”, - pasigirdo atsakymas. Impera
toriaus duktė suprato, jog meilės niekas 
negali nei nužudyti, nei perskirti, ir nuo 
tada ji ant savo krūtinės visą amžių ne
šiojo tą juodą šešias kojas turintį vabalą.

Aukštai ant akmeninės kolonos stovinti 
grožio deivė supranta mergaitės, nusipir- 
kusios jos papėdėje laimės amuletą jaus
mus. Ji geriau negu kiti žino, kad be mei
lės nebūtų gyvenimo, be meilės nebūtų 
išaugęs ir gražuolis Mechiko miestas. To
dėl ji ir toliau laido iš viršaus į praeivius 
meilės strėles.

Meksikiečiai labai pagarbiai žvelgia į 
Nepriklausomybės monumentą. Ji buvo iš
kovota ir apginta daugelio žmonių kraujo 
kaina. Prie paminklo niekada nenuvysta 
gėlės. <

(bus daugiau)

įvairios žinios iš visur
Washingtonas. - Agrikul

tūros departamentas skelbia, 
kad tyrinėtojai suranda kai 
kuriose karvėse tam tikrų 
bakterijų nuosėdų kepenyse.

Nors tų nuosėdų nėra daug, 
bet gali sudaryti gyvuliams 
tam tikros žalos, aiškina 
mėsos inspektoriai. •

SANTIAGO, Čilė. - Našlė 
komunistų veikėja Altąmi- 
rano la 1 m ė jo rinkimus C on- 
quimbo provincijoje, sumuš- 
dama Radikalų partijos kan
didatą. Tai skaitoma dideliu 
liaudies fronto laimėjimu.

NEW YORKAS. - Metropo- 
litano operos direktorius 
Gentele su dviem valkais 
žuvo automobilio nelaimėje 
Italijoje. Žmona ir duktė 
sunkiai sužeistos.

BUDAPEŠTAS. - Pasauli
nė Demokratinio Jaunimo 
Federacija d&r kartą griež
tai pasmerkė^Siaurės Viet
namo bombardavimą, kaip 
barbarinį aktą; taipgi smer
kia bendrai Amerikos impe
rialistų agresiją Indokini
joje.

TOKIJAS. - Amerikietėak
torė Jane Fonda, nuvykusi į 
Šiaurės Vietnamo sostinę 
Hanojų ir pamačiusi JAV 
bombardavimo nuostolius, 
atsikreipė per radiją į ame
rikiečius lėktuvų pilotus, ra
gindama apgalvoti apie daly
vavimą Vietnamo kare.

SEVILLE, Ispanija. - Su
sidūrus dviem traukiniam 
užmušta 76 žmonės, 103 su
žeista.

HANOJUS. - Siaurės Viet
namo valdžia mobilizavo vi
sas darbo jėgas amerikiečių 
bombomis sugriautų miestų, 
tiltų, geležinkelių atstaty
mui. ‘ Bendromis jėgomis 
manoma karo nuotolius pa
šalinti į porą metų.

TOKIJAS. -Naujasis Japo
nijos premjeras Tanaka pa
reiškė, kad su Japonija no
rėtų taikos sutarties su Ta
rybų Sąjunga. Nors diploma
tiniai ryšiai atsteigti 1956 
metais, bet taikos sutartis 
dar nepasirašyta.

MIAMI BEACH, Fla. - Lai
kraštininkų Gildė ja (unija) 
užgyrė McGoverno kandida
tūrą.“ Tai pirmą kartą per 40 
metų gildiją .užgyrė pre«-. 
zidentini kandidatą.

LAISVĖ

Zocalo, Meksikos sostinės.senamiesčio kampelis.

Ijthuania flourishes 
without fascists, /

MY REPLY TO THE N. Y./TIMES

By PHILLIP BONOSKY
Answering a New York Times 

editorial is a (Leary chore.
But inevitably one comes along 

that is so crass, seemingly writ
ten by an upper-class gorilla, that 
not to answer it —■ if you know the 
facts -- is to connive at the lie.

The July 6 editorial on Lithuan
ia is a case in point. It purports to 
grieve for “little Lithuania,” 
which is supposedly in dire peril 
of something which is called 
“Russification," having already 
lost its “independence” in 1940. 
The picture implied by this edi
torial (and generations of simi
lar editorials) is of a small but 
courageous nation which lies 
silent, starving, oppressed under 
the Russian boot with the spark of 
resistance kept alive only by a 
handful of heroes, some of whom 
jump ship and end up in U.S. head
lines, while others put themselves 
to the torch,,įor the “cause oj 
liberty. ”i!1Thr° impression th£ 
Times aims to leave the reader 
with is that ‘ undei gi ound’ her
oes will eventually rise up and re
turn an “independent” Lithuania 
to the bankers in London, Paris 
and New York who owned the 
country prior t’o 1940.

This is the sheerest nonsense. 
And even the New York Times 
could get the facts if it bothered.

My parents came from Lithu
ania before the turn of the cen
tury. I grew up in a small steel 
town knowing only a sort of pidgin 
Lithuanian and absolutely nothing 
of Lithuania’s culture. But even 
in our steel town. Lithuanians 
were pursued by the Church which 
fed on them.

It wasn't until I myself visited 
Lithuania in 1959 and several 
times thereafter, and even wrote 
a book about it (“Beyond the Bor
ders of Myth”), that I came to 
know Lithuanian culture, really to 
hear its language (the oldest in 
Europe), really to see with my 
own eyes what prodigies of growth 
and development have taken place 
in this small socialist country of 
three million inhabitants that lost 
700.000 persons in the war against 
the Nazi butchers and their Lith
uanian fascist collaborators 
(many of the latter escaped to the 
U.S. and still deserve to be hung).

The editorial claims that the 
“Russians” want to “extirpate 
both the Catholic religion and 
Lithuanian language and culture.”

What nonsense! As far as the 
Church is concerned, it’s a mar
vel that the Lithuanians allow it 
to remdih at fill. Of the 900 priests 
and higher Church officials in 
Lithuania during the years of Nazi 
occupation, some 300 left with the 
Nazis. These 300 had participated 
in so many bloody crimes against 
Lithuanian democrats and anti
fascists — including participa
tion in the destruction of the ghet
to in Vilnius where thousands of 
Jews perished — that they didn’t 
dare remain one momet longer 
in Lithuania than was “safe” for 
them. Some came to the U.S. and 
had no compunctions about rtfhun- 
ing their functions as priests to 
the DPs (“Displaced Persons”) 
— bloody though tfreir hands were!

The priests who stayed behind 
in Lithuania — as many told me 
directly — despised those who had 
fled, and indyed would not wel
come them back under any cir

cumstanced There was no mistak
ing the.contempt and even hatred 
in their voices for the criminals 
who then took up the cry in the 
U.S.A, to “liberate” Lithuania.

The Lithuanian Church com
promised its/lf during the Nazi 
occupation, /it will take many 
years of the humblest kind of ser
vice to overcome its past.

What about the blatant lies 
about suppression of language and 
cultu re?

When I was there, Lithuanian 
scholars were busy purifying the 
Lithuanian language and publish
ing, for the first time ever in 
Lithuanian history, new and ex
haustive dictionaries and ency
clopedias. One of the most fas
cinating scholastic enterprises 
that I personally looked into was 
what amounted literally to a res
cue of Lithuania’s oral culture.

Scholars were collecting the 
folk tales, sayings, poems, 
legends and rhymes existing only 
in the spoken language in remote 
sections of the country, and com- 
miting them to paper. Philologists 
and linguists should be and are 
forever grateful to the Lithuanian 
government for this rescue mis
sion which was carried on at great 
cost and with such painstaking 
care. A whole folkculture was 
literally preserved for the world. 
Indeed, clues to the very origins 
of Christianity in Lithuania and 
aspects of its earlier paganism 
are to be found in these old tales 
which are a treasure trove for 
historians, too. :Sį

Specialists from all over the 
world, including the U.S., are 
aware of this. Why then isn’t the 
New York Times?

Because to reveal this would be 
to undercut that newspaper’s 
lies. ‘

Literally, Lithuanian culture is 
flourishing now as it never did in 
its entire history. More peoplė 
read, more writers write, more 
poets compose, more music is 
written and performed. Special 
schools for gifted children abound. 
Illiteracy is gone. Art is booming 
(Lithuanian art does well in 
Paris). Lithuanian cinema has 
won many world prizes. Lithuani
an architecture has a world repu
tation for originality and bold
ness. Where is the suppression, 
then?

What does Lithuania lack?
It doesn’t have landlords. It 

doesn’t have money-machines. 
People aren’t bought and sold on 
the labor market there any longer. 
Never have the people been so 
healthy, lived so loąg, been better 
fed, clothed and housed. There are 
no beggars. Usurers are gone. 
Arrogant police can’t be found. 
Working conditions are more 
civilized than in any capitalist 
country. People save money to 
have fun, not because they fear 
old age will catch them penni
less or a, stay in the hospital will 
reduce them to beggars.

Most important of all, being 
part of a family of socialist na
tions, “little” Lithuania is not 
little any more. While being it
self, it is simultaneously part of 
the great struggle of mankind for 
universal freedom. It is redeemed 
from parochialism, from insular
ity. It is part of the great world 
now, which stretches from Hanoi 
to Havana. - , DA 1LY WORI .D
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Ką žmonija darys, kai musu 
Žemės gamtinių turtą 

šaltiniai išsisems?
Bendradarbiavimo proble

ma glaudžiai susijusi su dau
geliu kitų problemų, apie ku
rias galima pasakyti, kad nuo 
jų priklauso pats žmonijos 
egzistavimas ir vystymasis. 
Viena iš tokių problemų yra 
racionalus gamtos išteklių 
naudojimo ir gamtos iš
saugojimo problema, kuri 
jau dabar jaudina plačiau
sius visuomenės sluoksnius. 
Kodėl ? Man atrodė todėl, kad 
žmonija priėjo tokį etapą, 
kurį galima pavadinti pilnu 
mūsų planetos įsisavinimu.

I gamtinių resursų visumą 
negalima žiūrėti, kaip į kaž
kokį pastovų dydį, turintį be
galinio atsikūrimo savybes. 
Pagrindinių žmogaus porei
kių, kaip energijos, maisto 
produktų, netgi reikalingos 
apsigyvenimui erdvės tenki
nimas priklauso ne vien nuo 
gamtinių išteklių dydžio, bet 
ir nuo jų naudojimo būdų, 
Šie poreikiai pilnai gali būti 
patenkinti tik pasiekus pro
tingiausią, tinkamiausią 
gamtinių resursų panaudoji
mą. Iš tikrųjų šiandien visa 
tai vyksta kiek kitaip. To
kiam gamtinių resursų nau
dojimui trukdo: asmeninė 
gamtos turtų nuosavybė; di
delės dalies gamtos išteklių 
panaudojimas ginklavimuisi; 
karo veiksmų vedimas; dau
gelio monopolijų sudaromos 
melagingos poreikių tenkini
mo problemos; daugelio be
sivystančių šalių negalėji
mas taikyti geriausio gamtos 
išteklių panaudojimo būdų; 
grobikiškas bendrų gamtinių 
resursų kaip, pavyzdžiui, 
vandenynų, išnaudojimas. 
Mes neturime tokio mecha
nizmo, kuris leistų koordi
nuoti ir racionaliai naudoti 
gamtos resursus visos žmo
nijos'interesais.

GAMTOS ŠALTINIAI, KURIE 
ATSINAUJINA

Ypatingą reikšmę turi atsi
naujinančių gamtos resursų 
naudojimo problema. Dabar 
visame pasaulyje panąud©ja
ma apie 10% viso upių van
dens. Bet tai yra pasauliniu 
mastu, o Europoje upių van
denys jau panaudojami visu 
šimtu procentų. Pagal hi
drologų apskaičiavimus, 
ateinančiame šimtmetyje 
bus panaudojama apie 100 
proc. upių nuotakio. Ko
kiems tikslams? Pramonei, 
drėkinimui, komunaliniams 
reikalams.

Imkime kitą atsinaujinantį 
išteklių - vandenynų žuvį. 
Šiuo metu pasaulyje sugau
nama 70 proc. pramoninės 
žuvies metinio prieauglio. 
Nereikia būti specialistu, 
kad suprastum, jog, praėjus 
maždaug 20-čiai metų, bus 
išgaudoma 100 proc. pramo
ninės žuvies prieauglio.

Šiuo metu pasaulyje sunau
dojama apie pusė miško 
prieauglio. Kada mes priei
sime prie šimtaprocentinio 
miško sunaudojimo? Grei
čiausiai, 50-60 metų bėgyje.

Esant dabartiniam žemes 
apdirbimo lygiui, mes išnau
dojame 70 proc. dirvos, tin
kamos žemės ūkiuį. Keleto 
dešimtmečių bėgyje dirva 
bus nualinta.

KĄ TADA DARYSIME?

Tokiu būdu, per keletą de
šimtmečių mes prieisime iki 
to, kad pagrindinės arba kai 

kurios svarbių atsikurian
čiųjų gamtinių resursų rūšys 
bus eksploatuojamos taip, 
kad visa jų balandoatsinauji
nančioji dalis bus sunaudoja
ma ūkiniams reikalams. Ką 
darysime su mišku? Ką mes 
darysime su pramonine žu
vimi ir vandeniu?

Reikia padidinti šių gamti
nių resursų produktyvumą. 
Tai pilnai įmanoma. Mes 
seniai kultivuojame (gerina
me, tobuliname) žemės ūkio 
kultūras ir naminius gyvu
lius. Šio kultivavimo mas
tai auga. Daba r me s a rtė ja - 
me prie tokio etapo, kai kul
tivavimas reikalingas ne at
skiro farmerio ūkyje, atski
roje gamybos šakoje, netgi 
atskiroje valstybėje, bet pa
sauliniu mastu. Sudaryti 
protingi, techniškai pagrįsti 
projektai, pavyzdžiui, žuvų 
veisimas vandenyne. Bando
mieji darbai šia linkme gali 
būti pradėti Jau dabar. Ta
rybų Sąjungoje mokslininkai 
jau dirba šia linkme, jau vei
siamos žuvys jūrų mastais- 
Kaspijos ir Azovo jūrose. 
Pirmieji bandymai pasirodė 
sėkmingi.

Kas trukdo kultivuoti žuvu < 

resursus viso okeano mastu? 
Niekas, išskyrus tai, kad 
nėra tarptautinio bendradar
biavimo.

APLINKOS APSAUGOJIMAS 
NUO TERŠIMO

Imkime gamtos aplinkos iš
saugojimo klausimą. Kas 
liečia aplinkos užteršinri^’ ' 
tai jis šiuo metu artėja prie 
tokio laipsnio, kuris gali būti 
pavojingas žmonių sveikatai. 
Čia, Europoje, laikas apie tai 
rimtai pagalvoti, nes didžiu
lio gyventojų susikoncentra
vimo ir pramonės išsivysty
mo rezultatas - nepaprastai 
didelis vandens resursų už
teršimas, ypatingai Vakarų 
Europoje.

Siame liūdname reikale 
vien tik Jungtinės Amerikos 
Valstijos gali konkuruoti su 
Vakarų Europa. Siaurės jūra 
užteršta nafta, užteršta Bis
kajos įlanka, Ispanijos ir 
Portugalijos pakrantės, 
Prancūzijos ir Italijos kran
tai. Be to, jūros užterštos 
chemikalais, susidarančiais 
naudojant chemines plauna
mąsias medžiagas gyvsida
briu, arsenu, DDT.

KAS ŠIAI KOVAI TRUKDO?
Kovai su užteršimu techni

nių ir mokslinių kliūčių nėra. 
Reikia įvesti uždarus tech
nologinių procesų ciklus, 
daugkartinius vandens apsi
sukimų ciklus gamyboje ir 
t. t.

Kokios gi kliūtys trukdo tai 
įgyvendinti? Piniginės. Pa
gal amerikiečių specialistų 
apskaičiavimus, tam, kad iš
vengus pačių rimčiausių už
teršimo atvejų, gamybos 
technologinių procesų reor
ganizavimui 5-6 metų laiko
tarpyje reikėtų išleisti apie 
200 milijardų dolerių.

Kovoje su aplinkos užterši
mu reikalingas ypatingai 
tvirtas tarptautinis bendra
darbiavimas. Oro užterši
mas jau išėjo iš nacionalinių 
teritorijų ribų. Sustabdyki
me ginklavimosi varžybas, 
išlaidas ginklavimuisi, ar
mijų išlaikymą, ir atsiras 
lėšų. Išlaidos, reikalingos

? Nukelta į 5 psl.
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Pranciškonas per prievartą
mėgdavo kiekvieną sutiktą 
žmogų bučiuoti. Korespon
dencijoje parašiau, kad tai 
labai nehigieniškas papro
tys: taip bučiuodamiesi, jie 
galį visą parapiją užkrėsti 
ligomis. Oi, kaip užpyko 
vienuoliai! „ .

- Iš raštų aš jus seniai pa
žįstu, - pasakė man kompli
mentą tėvas Bonaventūra. - 
Turiu jūsų knygas apie Ku
dirką, Žemaitę, Višinskį ir 
kitas.
savo darbe. įdomiai parašy
ta. Seniai reikėjo tokių 
darbų.

Skaičiau ir naudojausi

Tėvas Bonaventūra mokė 
Kretingos pranciškonų gim
nazijoje, buvo jos direk
torius.

Aukšto ūgio, lieso pailgo

Pirmaisiais hitlerinės oku
pacijos metais gyvenau kai
me, savo tėviškėje. Iš vie
nos pusės buvo patogu - ne
reikėjo badauti, bet iš kitos 
pusės - ėmė nuobodulys: 
nėra su kuo žmoniškai pasi
kalbėti, pabendrauti. 1942 
m. Nemunaičio miestelyje 
atsirado savotiškas vienuo
lis tėvas Bonaventūra. Mat, 
Šiame miestelyje pranciš
konų vienuolynas turėjo savo 
fili ją - kaip ir kurortą. 
Miestelis prie pat Nemuno, 
supamas gražaus, sauso pu
šyno. Todėl vienuoliai čia 
pasistatydino medinį vasar
namį ir atvykdavo iš drėgnos 
Kretingos pailsėti, sveiku 
oru paalsuoti, o taip pat apy
linkėje * dievo žodį” skiepy
ti.

Tėvas Bonaventūra netru
kus su dzūkais susibičiulia-f veido, - grožiu Bonaventūra - 
vo. Jis mėgo išgerti, tad pa
siturintys valstiečiai sek
madieniais po pamaldų, kiti 
ir šiokiomis dienomis vež
davosi vienuolį paviešėti. 
“Koks linksmas tas vie
nuolis, koks štukaunas, kai 
pasigeria. » . - kalbėjo
apylinkės žmonės. - O kaip 
moka išgėręs kirkinti mo
teris. . . ”

Tėvas Bonaventūra nebuvo 
šiaip sau vienuolis. Tikra jo 
pavardė Vincas Zajančkaus
kas (1880-1956), ilgai gyve
nęs lenkų okupuotame Vil
niuje, dėstęs lietuvių kalbą 
ir literatūrą Vytauto Didžio
jo gimnazijoje. Buvo para
šęs lietuvių literatūros va
dovėlį, iš kurio mano kartos 
mokiniams . teko mokytis. 
Sužinojau, kad tėvas Bona- 
ventūra-Zajančkauskas no
rįs su manim susipažinti. 
Šiaip aš tų pranciškonų pri
vengiau, nes kadaise buvau 
“Lietuvos žiniose” paskel
bęs neigiamą apie juos ko
respondenciją. Vienuoliai, 
slankiodami po kaimus,

Ką žmonija darys
Atkelta iš 4 psl.

p ra monės reorganizavimui 
reikiama kryptimi, sudarytų 
apie 15-20 proc. lėšų, ski
riamų ginklavimuisi. Aplin
kos teršimas vyksta ruo
šiantis karui, o tuo labiau - 
vykstant karo veiksmams. 
Vietname, panaudojus defo- 
liantus ir herbicidus, jau iš
naikinta daugiau kaip ketvir
tadalis miškų, žuvo daugybė 
žmonių.

NET IR MŪSŲ ŽEMES 
KLIMATAS GALI 

PASIKEISTI!

Rimtą nerimą kelia galimo 
planetos klimato pakeitimo 
problema. Kiekvienas me- 
teorologas-klimatologas pa
sakys, kad yra rimtų prie
žasčių Žemės klimatą laiky
ti nestabiliu (nepastoviu). 
Yra taip pat rimtų priežas
čių manyti, kad temperatū
ros poslinkis dviem laip
sniais gali būti mechanizmu, 
perkeliančiu klimatą J kitą 
judėjimo lygsvaros stovį, 
kurio pasekmes sunku nu
matyti.

Ką reikia daryti tam, kad 
išvengus galimo atšilimo pa
vojaus, ir ar galima jo iš
vengti? Galima, bet jau žy- 

. miai sunkiau, negu galima, 
išvengti užteršimo. Tai pa
reikalaus visų šalių suderin
tų veiksmų. Imtis priemonių 
reikia jau dabar!

E. FIODOROVAS 
(Iš straipsnio “Gamtos ap
sauga ir Europos šalių ben
dradarbiavimas* )

•'•r į '
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Zajančkauskas nepasižymė
jo, bet užtat turėjo miklų lie
žuvį. Miestelyje tada buvo 
akušerė, jauna, simpatiška 
mergina. Vienuolis dažnai 
pas ją sėdėdavo, nenuleisda
mas akių nuo putlios - svei
kata ir jaunyste spindinčios - 
merginos veido. Kalbėjo jis 
anaiptol nesaldžialiežuviau- 
damas, kaip kiti jo luomo 
žmonės. Priešingai^ jis 
mėgo pablevyzgoti, per daug 
nerinkdamas žodžiu, c

Nors baigęs aukštuosius 
teologijos mokslus, studija
vęs užsienio universite
tuose, mokėjo daug kalbų, bet 
kaip pamokslininkas kun. V. 
Zajančkauskas buvo niekam 
tikęs. įlipęs į sakyklą, žio
vauja, raivosi, kasosi - pa
prasti žmonės stebėdavosi, 
iš kur toks paukštis atsi
radęs. . .

- Kodėl stojote i vienuoly
ną? - paklausiau.

- Ot, nusibodo Vilniuje ka
riauti su lenku vyskupu, tai 
atvykau čia ramiau pagyven
ti. Žinai, tamsta, kunigas 
parapijoje tai dar šioks toks 
kunigas, o šiaip. . . Juk 
aš visą gyvenimą praleidau 
mokytojaudamas. Koks iš 
manęs kunigas?

Užtat jis mielai kalbėjo 
apie vadinamuosius pasau
lietinius dalykus, prisimin
damas savo lankytas šalis - 
Šveicariją, Austriją, Italiją.

Besikalbant pasisakė, kad 
Vilniaus kunigų seminarijoje 
kadaise mokęsis kartu su 
Liudu Gira ir Vincu Krėve.

- Krėvė buvo toks mažytis. 
Aš prieš jį - milžinas. Ži
nai, tamsta, aš Krėvę tada 
viena ranka iškeldavau. O 
dabūr jis milžinas, o aš - 
nykštukas. . .

- Kodėl?
- Negi tamsta nesupranti: 

jis didelis, garsus rašytojas, 
o aš - nušepęs pranciško
nas. . .

Vėliau sužinojau, kad Za
jančkauskas ne savo noru 
nuėjęs i vienuolyną - toks 
buvęs dvasinės vyresnybės 
sprendimas už perdaug pa
laidą jo gyvenimo būdą. Jis 
mėgdavęs siausti Vilniaus 
restoranuose, dažnai nusita
šydavęs. Neretai į pamokas 
ateidavęs girtas arba pagi
riomis apsnūdęs^ Vilniaus 
vyskupas ištremdavo jį į pa
rapijas, bet iš ten vėl imdavo 
plaukti skundai. Turėdavo su 
juo bėdos ir lietuvių gimna
zijos direktorius M. Šikšnys. 
Vyresnio amžiaus vilniečiai 
inteligentai pasakojo tokį 
nuotykį. Gimnazijoje buvo 
baigiamieji egzaminai. Pa
rašė mokiniai lietuvių kalbos 
rašomąjį darbą. Zajanč
kauskas pasiėmęs tuos rašo
muosius darbus namuose pa
tikrinti, sūrašyti pažymius -

įvertinimus. Bet, atsidūręs 
restorane, tuos darbus pa
metė. Ką daryti? Lenkų 
švietimo kuraforija ir šiaip 
kabinėjosi prie gimnazijos, 
norėdama uždaryti. Kaip da
bar - prašyti leidimolš nau
jo rašyti rašomąjį darbą? 
Nepatogu, gėda ir baisu; 
supykęs kuratorius gali iš 
viso nutraukti egzaminus, ir 
mokiniai liks be abitūros, be 
atestatų. Bet štai, rytą į di
rektoriaus kabinetą įeina 
vežikas su ilgais ūsais, lai
kydamas rankoje botagą ir 
ryšulį.

- Radau savo bričkoje ši
tuos popierius. Žiūriu - ne 
lenkiškai rašyta, - sako ve
žikas. - Tai gal jūsų?

Koks buvo džiaugsmas! . .
Pasirodė, kad nusgėręs 

Zajančkauskas pasiėmęs ve
žiką, kad parvežtų namo, o 
tuos rašomuosius darbus už
miršęs pasiimti. . .

Išsilavinęs, gabus žmogus 
buvo Zajančkauskas, bet 
savo gabumus paskandino al
koholyje. Kad ne kunigystė, 
gal būtų likęs naudingas vi
suomenei žmogus.

Nepaisant visko, aš norėjau 
su Zajančkausku pabendrau
ti, tikėdamasis šį bei tą suži
noti iš L. Giros bei V. Krėvės 
jaunystės, išpešti kai kurių 
biografinių tų rašytojų faktų.

- Prašom užeiti, prašom 
šiokią dieną apsilankyti. Pa
sikalbėsim apie būta ir nebū
ta, - kvietė atsisveikindamas 
pranciškonas Bonaventūra.

Deja, aplinkybės taip susi
klostė, kad aš daugiau su juo 
nebepasimačiau. Po kelių 
dienų buvau gestapo suimtas, 
uždarytas Alytaus kalėjime. 
Išėjęs negalėjau tėviškėje 
gyventi.

Beje, po karo pranciškonas 
tėvas Bonaventūra-ZajanČ- 
kauskas atsidūrė JAV ir savo 
gyvenimo dienas baigė 
Bridžvilyje, Pensilvanijos 
valstijoje.

Julius Būtėnas

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Worcester, Mass

WANTED-MALE-FEMALE
■ ... ...................... .............................................................

Naujosios Anglijos lietuvių tradicinis spaudos

PIKNIKAS

MASON WANTED for concrete 
swimming pool construction, fami
liar with packing, -coping, plaster
ing, finishing, etc. Top pay. All 
year round work. Call 201-483- 
6060 (45-47)

OIL BURNER MECHANICS. Exp. 
only. Air condition helpful but not 
necessary. All benefits. Apply in 
person. ELMER BREWER INC. 
77 Second St., Somerville, N. J.

(45-51)

Laikraščio ’’Laisvės” naudai. Ruošia LLD7-a 
Apskritis

RUGPIŪČIO13 d.,

OLYMPIA PARKE, Shrewsbury, Mass

Kviečiame visus vietinius lietuvius ir iŠ 
apylinkės dalyvauti. Atsivežkite ir savo 

kaimynus. Gražiai praleisitė laiką tyrame 
ore, pasimatysite su savo senais pažįstamais

BUS SVEČIU IR IŠ "LAISVĖS" ŠTABO

Tikimės svečių ir iŠ kitų tolimų kolonijų

— LLD 7~os Apskrities Reng. Kom
K

Pittsburgh, Pa
Mirus

PRANUI MASAIČIUI
Reiškiame širdingą užuojautą velionio 

giminėms ir draugams.

S
Melniai 
Chestnut 
Mažuknai

M 
M 
Lekavičia

B. Shimkets
E. Vičinas
M. Zdankienė

Hartford, Conn

Mirus

ANNA GIRAITIENEI
liepos 17d., š. m

ĮVAIRIOS žinios
DUBLINAS. - Airijos Ko

munistą partija atsišaukia i 
visus Siaurės Airijos darbi
ninkus. Ji ragina juos vie
ningai veikti civiliniam ka
rui pastoti kelią.

WASH1NGTONAS. - Tarp- 
tautinė Mašinistu Sąjunga, 
turinti 850,000 nariu, pa
reiškė, kad didžiulė dauguma 
jos narių visai nepasitenkiną 
Nixono ekonomine ir milita- 
rine programa. Jie linkę 
remti McGoverno kandidatū
rą ir jo programą.

NEW YORKAS. - “N. Y. 
Times” vedamajame ragina 
Nixona tartis su Kubos vai- <
džia. Jeigu Nixonas galėjo 
tartis su komunistais Pekine 
ir Maskvoje, tai tuo labiau 
gali tartis su Kubos premje
ru Kastro, rašo dienraštis.

NEW DELHE, Indija. - 
Šimtai dramblių bėgdami už
mušė 24 žmones.

BOSTONAS. - Puertori- 
kiečių festivalyje kilusios 
riaušės 7 policistai sužeisti, 
35 festivalio dalyviai areš
tuoti. •...... .......— c/'

Užmušė 4 vadus
Guatemaloje žudikai už

mušė keturis valdiškos par
tijos vadus, policija infor
muoja. Žudikai tebėra nesu
imti.

Manoma, bus kairiųjų par
tizanų darbas prieš deši
niuosius valdžios vadus, ku
rie praktikuoja terorą prieš 
pažangųjį judėjimą.

WELDERS - Production - Mig ex
perience, all fringe benefits, apply 
in person. Should speak and under
stand English. D’ALTRUI INDUS
TRIES, 685 U. S. Hwy, 1 Near 
North Ave., Elizabeth, N. J.

(45-48)

HOUSEKEEPER - Mature pei^on. 
Sleep In. Lovely new suburban 
home. Own room & TV. Must be 
good cook & love children. Must 
have references. 201-297-4466

’ (44-49)

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

MACHINIST - experienced mach
inist and production workers, 
scheduled overtime and aU benefits.

KANEK CORPORATION
8 Gardener Rd. Fairfield, N. J.

227-1541
(44-48)

Reiškiame gilią užuojautą jos vaikam 
giminėms ir draugams.

Wanda Bagdon
J. Kazlau
V. Kazlau

Haverhill. Mass

Mirus

mūsų šeimos mylimiausiam nariui

AUGUSTUI VEČKIUI

vyrui it tėvui, mes šiais žodžiais iŠ gilumos 
mūsų skaudančių širdžių ištariam:

Tegul tau būna ramu amžinai ilsėtis užbaigus šio 
sunkaus gyvenimo vargu s. . . . ’’Labanaktis! 
Tegu sapnai tave vilioja, Labanakt! Teužmigs 
nuvargusi dvasia”.................

ANNA, žmona
OLGA, dukra

Haverhill, Mass.

Mirus
•

AUGUSTUI VEČKUI
■ J : 1 f ! f ’ ..

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Onai, dukrai Olgai ir kitiems giminėms ir 
draugams.

B. Volungus
J. M. Petrus
W. M. Sametis
A. Navickas
W. M. Račkauskai
M. Deltwas
J. M. Rudžiai
Ch. Kiziulis
Josephine Kiziulis
Ch. Markūnas
A. Shupetris

M. Markūnas
M. Bulota
D. L. Bul aukai
J. A. Kodžiai
S. B. Shlakis
Ch. Volungus
J. Šleivis
E. Kralikauskienė
J. T. Milvidai
Eva-Alfred Kodžiai

ČERAMIC-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)

I

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

(44-46)

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)

t MOLD MAKER. Top man, able to 
work from sketch, and do complete 
mold. Top pay for right man. Call 
John Thompson. 201-327-4315.

(45-47)

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 - Career op
portunity for reliable, skilled main
tenance man with plumbing, heat
ing and electrical experience. Ex
cellent fringe benefits with a well- 
established company. Contact Mr. 
James Graham, MARCELLUS CAS
KET CO. Call 8 A. M. to 5 P. M. 
315-422-2306. Syracuse, N. Y.

1 (45-46)

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

(41-47)

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 area 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)

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

(37-46)

NURSES AIDE

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

ELIZABETH NURSING HOME 
201-354-0002

‘___________________ (42-46)

COOK
1st COOK

Steady, year round. Good pay and 
all benefits. Call Chef Alfredo 516- 
BA3-72OO (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 personplus med, insur. 
& other fringe benefits. CallKLAP- 
PER CHEV & OLDS, Liberty, N. Y. 
914-292-6010 (42-46)

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)

NURSES-Full time or part-timZ 
RN or LPN, 3 P. M. to 11 P. M. and 
part-time 7 A. M.t63 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)

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

(42-48)

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

(42-46)

Diesel mechanic. Experienced- 
Good salary. Good opportunity for 

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

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

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

(42-46)

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

MARRIED - Experience forage dai
ry farm. $1.50 per hour up de
pending on you. Mobile home and 
utilities furnished. Must have 
driver’s license and references. 
Virgil White, 3743 Apulia Road, 
Jamesville, N. Y. Syr. (315) 469- 
0696 (45-49)

FOR SALE

DAIRY FARM
325 acres, stocked & equipped. 

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

(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

VINTObI, 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)



6-tas puslapis

St. Petersburg, Florida
Liepos 7 d. į St. Peters- 

burgą buvo atvykę ni u j or kie
čiai Ventai (Nele, Povilas ir 
jų jaunasis sūnus Poviliu- 
kas) ir Ona Repsevičiūtė.

Jie nusitarė čia praleisti 
savo atostogas ir aplankyti 
savo bičiulius, buvusius niu
jorkiečius Povilą ir Aldoną 
Aleknus, Vetutę ir ValįBun- 
kus bei kitus pažįstamus.

Tikrai malonu buvo pra-

KRISLAI
Atkelta iš 1 psl.

pasitiešyti nors viena kita 
pasitaikiusia savižudybe.

Iš tikrųjų, šitie žmonės iš 
“Darbininko”, “Draugo”, 
“Naujienų”, “Dirvos” bei 
“Keleivio” šiandien bene 
bus nelaimingiausi sutvėri
mai visoje šioje ašarų pakal
nėje. Jų filosofija dabar to
kia: “Kadangi mums nebėra 
vilties Lietuvą valdyti, tegu 
Lietuva prasmenga.”

* * *
Beveik vienu pasimojimu 

perskaičiau iš Lietuvos gau
tas net keturias puikias kny
gas. Jas autografavo ir man 
prisiuntė jų autoriai. Dide
lis, širdingas jiems ačiū.

Dvi knygos pasakoja apie 
tolimosios Pietų Amerikos 
mūsų brolius ir seses lietu
vius. Buvusio braziliečio An
tano Zoko “Nuo Dubysos iki 
La Platos”, daugiau kaip 
dviejų šimtų puslapių knyga, 
plačiai nušviečia jo paties ir 
kitų pažangiečių veiklą ir iš
gyvenimus. Lino Vabalsio 
gražiai išleista plačiai ilius
truota pusknygė “Tomuko 
nuotykiai Brazilijoje” supa
žindina Lietuvos vaikus su 
toli už tėvynės nublokštais 
tautiečiais.

Petro Pečiūros - Šventi ir 
užkeikti akmenys”, arti 
dviejų šimtų puslapių kūri
nys aiškina įvairias religi
jas, jų prietarus ir apgavys
tes. Jokūbo Skliutausko - 
“Riteris iš Sakartvelo”, yra 
stambi, beveik trijų šimtų 
puslapių knyga, apie Gruziją 
ir jos žmones. Kaip žinia, 
draugas Skliutauskas yra 
vienas iš stambiausių visoje 
Tarybų Sąjungoje tautų drau
gystės idėjos puoselėtojų.

Mano karščiausi sveikini
mai visiems šiems auto
riams už jų gražias pastan
gas ir puikiai atliktą darbą.

* * *
Cleveland© smetonininkų 

“Dirvoje” (liepos 14d.)koks 
ten K. Liepūnas šaukia: “Ed
mundas Juškis turėtų būti iš
grūstas iš Amerikos... Ed
mundui Juškiui nėra vietos: 
Amerikoje...”

Edmundas Juškis yra Wa
shingtone tarybinėje amba
sadoje konsuliariniame sky
riuje darbuotojas. Labai 
darbštus, labai kuklus jaunas 
tarnautojas. Lietuviai labai 
didžiuojasi ir džiaugiasi, kad 
tarybinėje ambasadoje yra 
Lietuvos atstovas. Pirmiau 
buvo P. Rotomskis, paskui 
Laurynas Kapočius, vėliau 
Vytautas Zenkevičius, o da
bar Edmundas Juškys.

Ir už ką ir kodėl šis ne
raliuotas Liepūnas taip ant 
šio Juškio įsiuto?

Matyt, jis, kaip ir visi 
“veiksniai”, labai norėtų, 
kad čionai iš mūsų Lietuvos 
nesimaišytų joks veikėjas, 
joks atstovas. Tada jis apsi
putojęs rėktų: “Žiūrėkite, 
visose Tarybų užsieninėse 
atstovybėse bei delegacijose 
nėra nė vieno iš Lietuvos!” 
Dabar tos progos Liepūnas 
ir jo kolegos neturi, ir jiems 
baisiai pikta.

leisti savaitę laiko su mie
lais draugais, pasimaudyti 
mūsų šiltoje jūroje.

Liepos 8 d. mūsų įprasto
je salėje įvyko LLD 45 kuo
pos pobūvis. Ta proga mūsų 
mielieji svečiai turėjo progą 
plačiau susipažinti su St. 
Petersburg© pažangiais lie
tuviais.

Mūsų rūpestingos šeimi
ninkės nuo ankstyvo ryto 
darbavosi virtuvėje, kad pa
vaišintų pietumis atvykusius 
svečius.

Baigiant pietauti, Aldona 
Aleknienė pakvietė svečius 
pasirodyti. Dabartiniu laiku 
pas mumis temperatūra pa
kyla virš 90 laipsnių šilu
mos, tačiau svečių netrūksta 
mūsų pobūviuose.

Kuopos pirmininkas Jonas 
Mileris pranešė, kad šian
dien mūsų pobūvyje turime 
nepaprastų svečių iš New 
Yorko. Pobūvio dalyviai 
sveikino svečius gausiais 
aplodismentais.

Pristatytas Povilas Ven
ta pirmiausia sveikino pobū
vio dalyvius su geriausiais 
linkėjimais nuo Niujorko pa
žangių lietuvių, ir sakė:

Sesės ir broliai tautiečiai, 
man malonu pas jumis pasi
svečiuoti, pasikalbėti ben
drais pažangos reikalais, 
ypatingai mūsų spaudos 
klausimu.

Jums yra žinoma, kad 
“Laisvėje” įvyko pasikeiti
mų dėl susirgimo atsakingų 
darbininkų ir prisiėjo ieškoti 
išeities. Tačiau, brangūs 
draugai, mes nenusiminkim, 
“Laisvė” nesustos ėjusi. Su 
Jūsų visų didele parama pa
žangi spauda gyvuos. Jūsų 45 
kuopa tai visos organizaci
jos pasididžiavimas.

Jūsų veikla yra žinoma, 
įvertinama ir Lietuvoje. Aš 
linkiu jums tvirtos sveikatos 
ir jaunatviškos energijos pa
žangioje veikloje!

Po Povilo Ventos kalbos 
pakviestas Dainos Mylėtojų 
choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, palinksmino 
svečius su dainomis. O pa
baigai padainavo pensininkų 
himną.

Pakviesta Nelė Ventienė 
pirmiausia pasveikino pobū
vio dalyvius, dėkojo už drau
giškumą ir šeimininkėms už 
skanius pietus.

Nelė padainavo šias dai
nas: “Kilksaulute”, “Padai
nuosiu Laimės Dainą” (kom
pozicija W. Žuko), “O kaip 
smagu kaip gražu* (kompo
zicija P, Balevičiaus).

■ Malonu buvo pasiklausyti 
gražiai skambančio švelnaus 
balso. Jai akompanavo’Wal- 
teris Žukas.

Kuopos pirmininkas Jonas 
Mileris padėkojo solistei už 
skambias dainas ir muzikui 
W. Žukui.

Popietė prabėgo prie mu
zikos, šokių ir draugiškų pa
sikalbėjimų.

* * *
Kuopos pirmininkas Jonas 

Mileris su savo žmona Mar
garet išvyko į Wilkes-Barre 
Pa. aplankyti Margaretos dvi 
sesutes ir broli. Iš ten vyks 
į Ohio valstiją aplankyti savo 
anūkų. Jie mano pakeliauti 
po Siaurės kraštus apie mė
nesi laiko. Linkiu mūsų ge
riems bičiuliams laimingos 
kelionės ir linksmos viešna
ges.

* * *
Velionė Rožė- Samulionie- 

nė buvo padėjusi į kuopos iž
dą pinigų, kad jai mirus, kuo
pos nariai būtų pavaišinti 
pietumis.
L Šeštadienį, liepos 15-tą 
dieną, kuopos nariai turėjo 
pietus prisiminimui Rožės 
Samulionienės. V. B-nė

Pittsburgh, Pa.

NEMALONUS ĮVYKIAI

Liepos 10 d. mirė Pranas 
Masaitis, 79 metų amžiaus. 
Buvo palaidotas Lietuvių ka
pinėse liepos 12 d. Priežas
tis staigios mirties: širdies 
liga. Gatvėje parpuolė ir nu
vežtas į ligoninę į trumpą 
laika mirė. <

Velionis gimė Lietuvoje, 
Pittsburghe išgyveno 60 me
tų, priklausė vietinėms 
draugijoms, visada dalyvavo 
jų susirinkimuose ir paren
gimuose, buvo draugiškas su 
visais. Gaila gero žmogaus!

»
* * *

Liepos 14 d. mirė Marijo
na Shimkienė-Krisnickaite. 
Mirė po labai sunkios para
lyžiaus ligos, kurią turėjo 
per virš 16 metų. Priežastis 
jos sunkios ligos buvo: nu
puolimas laiptais nuo antro 
aukšto. Liepos 17d.buvopa- 
laidota šv. Kazimiero kapi
nėse. Šermeninėje buvo daug 
gėlių prisiųstų nuo velionės 
giminių ir draugų.

Marijona liūdesyje paliko 
sergantį vyrą Julių, sūnų Ju
lių, dukterį Ruth Gavran, se
seris Ann Butchnes, Helen 
Baur, brolius Antaną, Joną, 
Praną ir jų šeimas. Paliko 
daug giminių - draugų.

* * *

įvykęs potvynis birželio 
24 iki 27 dienos, padarė daug 
nuostolių Pittsburgho gyven
tojams. Yra nukentėjusių ir 
lietuvių, kurių namų ar biz
nių vietos buvo pasiektos 
vandens. LDS 160 kp. namas 
buvo patvinkdytas, nuostolių 
padaryta ant kelių tūkstančių 
dolerių. Mažuknos Bowling 
Lanes Allies buvo pasiektos 
potvynio. Yra daug lietuvių 
ir kitur gyvenančių, kurie 
per ilgą laiką prisimins bir
želio 24 Jonų dieną...

* * *

Liepos 16 d. anksti išryto 
koks tai beprotis - vandalas 
padėjo bombą prie Lietuvių 
Piliečių Draugijos namo, ant 
South Side. Bomba eksplio- 
davo - trūko, padarydama di
delius nuostolius draugijos 
namui. Taipgi padaryta’ 
nuostolių ir tiems namams, 
kurie yra arti draugijos na
mo.

Ar ateis diena, kada bus 
suvaldyti vandalizmo - va
gysčių bjaurūs darbai?!

M.

Haverhill-
Lawrence, Mass.

Liepos 17 d. tapo palaido
tas Augustas Večkys. Buvo 
80 metų. Gimė Lietuvoj, 
Maksimų kaime, Merkinės 
apylinkėje.. I šią šalį atvyko 
1910 m. ir apsigyveno Law
rence, Mass. Susituokė su 
Ona Stašyte, ir jie išauklėjo 
dukrą Olgą, kuri dabar pasi- 
puošiusi mokytojos diplomu.
Augusto Večkio nueitas ke

lias nebuvo rožėmis klotas. 
Penkiolikos metų būdamas 
pradėjo uždarbiauti. Nuo 
Merkinės iki Jurbarko pluk
dė medžius-troptus per Ne
muną, kad uždirbtų kelius 
rublius ir tėvui parneštų. Vi
są gyvenimą dirbo sunkius 
darbus tekstiliniuose fabri
kuose. Taipgi rūpinosi orga
nizacijomis - kur tik pri
klausė, buvo valdybose.

Sykiu su savo seniausiu ir 
geriausiu draugu Steponu 
Večkiu, buvo tarp įsteigėjų

LAISVĖ

Amerikos Darbo Federaci
jos Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL - CIO) pre
zidentas, prezidento Nixono 
užsieninės politikos šalinin
kas, Vietnamo karo tęsimo 
rėmėjas.

Socialistų kuopos ir Maple 
Parko bendrovės. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas nuo 
pat jos įsteigimo, ir per il
gus metus jos koresponden
tas.

Šermenyse K. Volungus 
perskaitė Adomo Mickevi
čiaus eiles “Nemunui’ ir 
“Labanakt”. Šias eiles anglų 
kalba pakartojo profesorius 
Kirk. Skaitlingas būrys drau
gų Augustą palydėjo į Lin
wood kapus.

Tik skersai kelią banguoja 
Merrimack upė, panaši į Ne
muną. Prie kapo Jonas Stun- 
dža, buvęs Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininkas, kuris su 
Augustu valdyboje išdirbo 14 
metų, pasakė labai įspūdingą 
kalbą.

ILSĖKIS DRAUGE, visuo
menės veikėjau, prie šimt
metinio ąžuolo, kuris savo 
šakomis gaubia tavo kapą. O 
mes, likę, tęsime nebaigtą 
tavo darbą iki liaudis nusi
kratys nuo savo sprando 
skurdą ir pataps laisva...

JAUNUTIS

So. Boston, Mass.
Matomai, kad LLD 7-tas 

apskritis šią vasarą rengia 
du piknikus: vieną Maple 
parke, Lawrence, liepos 30 
dieną, kitą Olympia parke, 
Worcester, rugpiūčio 13-tą 
dieną. Labai gerai, tik belie
ka rūpintis, kad abu išvažia
vimai būtų pasekmingi ^vi
sais atžvilgiais.

Mes iš South Bostono, nuo 
318 W. Broadway, važiuosi
me į Maple parką autobusu, 
kuris išeis 11-tą vai. Jei šis 
autobusu važiavimas seksis, 
tai ir rugp. 13-tą į Olympia 
parką gal galėsime visi sy
kiu dainuodami nuvažiuoti.

Kaip žinia Lietuvių Lite
ratūros Draugija stipriausia 
spaudos rėmėja. Jos vieti
nės kuopos, kaip Worcestery 
taip ir Lawrence, Šiuos pik
nikus rengia, o visos Massa
chusetts valstijos pažan
gieji lietuviai prie to prisi
deda, tai nėra klaida vadinti 
7-tos apskr. piknikas.

Liepos 30-tą, kaip 11-tą 
vai. būkime visi laiku, nes 
autobusas visuomet stengia
si laiku išvažiuoti. Tikietas 
į abi puses tik $3 asmeniui. 
Jeigu pasitaikytii ' autobusą 
pripildyti, tai bus pora ar 
daugiau su karais važiuojan
čių, visiems bus vietos.

A. K-a

Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks rugpiūčio 5 d., 
1154 N. 4th St. salėje, 2 vai. 
po pietų. / *

Turime svarbių reikalų - 
visi dalyvaukime.

VALDYBA

Penktadienis, Liepos (July) 28, 1972

NEW YORKO NAUJIENOS Pramogų Kalendorius
Majoras Lindsay pasirašė 

kontraktą su statybos kon- 
traktoriais pastatyti naujus 
namų projektus 920 milijonų 
dolerių vertės per sekamus 
12 mėnesių.

* * *
Miesto ligoninės dėl sto

kos fondų dabar mažiau ligo
nių begali priimti, skelbia 
sveikatos tarnybos planavi
mo administratoriaus pava
duotojas Leveson.

Serga
Laisvietei Zaidat padaryta 

ant akies operacija. Guli 
Eye & Ear Infirmery, East 
14th St. ir 2nd Ave., Man- 
hattane. Žinią telefonu pra
nešė Jakštienė.

Praeitą pirmadienį susirgo 
mūsų sena, nuoširdi laišvie- 
tė Ona Cernevičienė ir tapo 
išvežta į Forest Park ligoni
nę. Forest Hill, N. Y. Lan
kymo valandos nuo 2 ir 4 po 
pietų, ir nuo 7,iki 8 vai. vaka
re.

Šią žinią telefonu pranešė 
jos draugė Ona Cibulskienė.

Kita mūsų, draugijų narė ir 
spaudos rėmėja maspethietė 
Alice Kunevičienė jau seno
kai serga. Girdėjome, kad jai 
teko išbūti ligoninėje apie 
mėnesį laiko. Ji pergyveno 
tris operacijas. Dabar grį
žusi į namus gydosi.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narės gyvenančios 
Maspethe turėtų aplankyti 
sergančias drauges ir pra
nešti mums apie jų sveikatos 
stovį. Linkime draugėms 
greitai ir pilnai susveikti.

Mirė
Sekmadienio vakare, liepos 

23 d., Greenpoint ligoninėje, 
Brooklyne, mirė Irena Leva- 
nienė. Buvo pašarvota Ballas 
šermeninėje, o trečiadienį, 
liepos 26 d. jos lavonas buvo 
sudengintas.

Draugė Levanienė visiems 
niujorkiečiams buvo gerai 
žinoma. Tai buvo mūsų or
ganizacijų veikli narė, 
“Laisvės” rėmėja ir skaity
toja. Mažai įvyko susirinki
mų, kur nedalyvaudavo abu 
draugai Levanai.

Liko liūdesyje vyras Kan- 
cy, dukra Helena'ir kiti arti
mieji. f

Giliausia mūsų užuojauta 
Levanų šeimai.

* * *
VINCAS VENSKŪNAS mirė 

liepos 26 d. savo namuose. 
Kūnas pašarvotas Šalinskų 
koplyčioje, Jamaica Avenue, 
Woodhavene.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė anūkė Diana.

Velionis, paliko liūdesyje 
žmoną Violą, dukrą Valenti
ną Nevinskienę ir još šeimą.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, liepos 29 d., 10:30 
vai. ryte Cypress Hills ka
pinėse.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia gilią užuojautą velionio 
šeimai.

EKSKURSIJA į LIETUVĄ

Afton lours, Inc., 1776 
Broadway, New York, N. Y. 
10019, skelbia ekskursiją į 
Lietuva, išskrendančią iš 
Kennedy Aerodromo rugsėjo 
17 d. Lankysis Leningrade, 
nuo rugsėjo 20 iki spalio 1 
viešės Lietuvoje, grįžtant 
atgal lankysis Maskvoje ir 
4 dienas Ispanijoje (Madride 
ir Barcelorioj). Kaina vienam 
ašmenių! $785.00. Norintieji 
vykti prašomi kreiptis į Af
ton Tours ar Laisvę. (Skelb.)

Juodieji išsikovojo mieste 
daugiau darbų, bet propor- 
cionaliai nedarbas tarp juo
dųjų tebėra daug didesnis, 
negu tarp baltųjų.

* * *
Liepos 17 d. Centralinio 

Parko koncertų aikštėje pra
sidėjo nemokami koncertai. 
Sekmadieniais prasideda 7 
vaL vakare.

* * *
Mafijos gengsterių kovose 

žuvo dar vienas pasižymė
jęs Mafijos vadas Thomas 
Eboli, gyvenęs Brooklyn© 
Crown Heights rajone.

* * *
Mount Vernon detektyvai 

surado viename name 95 
naujos rūšies šautuvus. 
Areštavo vieną jaunuolį, ku
ris prisipažinęs šautuvų 
pardavinėjimu gerą biznį 
darąs.

* * *

Daugiau kaip 300,000 gy
ventojų Brooklyne liepos 18 
dieną buvo “aptemdyti”, kai 
elektros jėgainė “sustreika
vo” - ne beišgalėjo pakanka
mai jėgos perduoti. Per 7 
valandas teko be elektros ap
sieiti. Tai buvo didžiuliame 
karštyje tikros kančios.

* * *
132 šalpos (welfare) ėmė

jai kaltinami neteisingu išė
mimu iš miesto fondo $131, 
405.00.

* * *
Kompartija paskelbė vajų 

surinkimui New Yorko vals
tijoje 110,000 piliečių parašų 
komunistų kandidatų įrašy
mui į rinkimų sąrašą. Nori 
gauti kiek galima daugiau 
talkininkų. RE P.

Mirus

STAFANIJAI SASNAI

Vilniuje

Reiškiame gilią užuojautą Jonui Gužui ir Jos 
artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje.

NELLIE ir POVILAS VENTAI
* ir šeima

Jamaica, N. Y.

Mirus

IRENAI LEVANIENEI

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Kancey, 
dukrai Helenai ir jos šeimai, taipgi kitiems 

artimiesiems.

Mirus

' IRENAI LEVANIENEI

Reiškiame gilią 
dukrai Helenai ir 
artimiesiems.

A. I. Bimbai
B. N. Skubliskai
J. Lazauskienė
Geo. Wareson
Ieva Mizarienė 
Marcelė Jakštienė .
Lilija Kavaliauskaitė
P. H. Siauriai
V. Pranaitienė
J. Olivant
O. V. Čepuliai
Adelė Petraitienė

Liepos 30 d.
Naujosios Anglijos lietuvių 

masinis piknikas Mąple 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.

' Laisvės’ 
Direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, liepos 31 d., 
2 vai. po pietų. SEKR.

Išvyko i Lietuvą

Praeitą penktadienį iš 
Kennedy Aerodromo lėktuvu 
išskrido Lietuvon kalifor- 
nietės Valerija Sutkienė ir 
Marytė Baltulioniūtė ir iš 
St. Louis, Mo., Mary Tamo
šaitienė. Kaip žinia, Marytė 
Baltulioniūtė yra ilgametė 
“Laisvės” korespondentė. 
Na, o draugė Sutkienė žymi 
veikėja ir nuoširdi “Lais
vės” rėmėja. Ir dabar, pri
simindama savo 70-ąjį gim
tadienį, kuris įvyks dar kitą 
mėnesį, “Laisvei” paskyrė 
visą šimtinę dolerių.

Gaila, kad įvyko nesusi
pratimas su joms vizų pri
statymu laiku, tai išvyko 
vieną dieną vėliau, negu bu
vo susitarta. Tikime, , kad 
šios trys smarkios lietuvai
tės turės puikią viešnagę 

| Lietuvoje. RE P.

ONA MALKŪNIENĖ 
Maspeth, N. Y.

užuojautą jos vyrui Kancey, 
jos šeimai, giminėms ir

P. N. Ventai
J. Siurba
W. B. Keršuliai
W. A. Malin
M. E. Liepai
Anne Yakštis
V. Guris
O. Dobels
J. K. Rušinskai
F. Maželienė
C. Briedis
M. Riskevičiene




