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METAI 61-IEJI,

KRISLAI
Širdinga padėka
Mūsų draugas Jurgis 
GOS vadovybėje pakaita 
Baisus nepaisymas 
Tėvai ir dukros
Puiki rezoliucija 
4 valandos su vienuole

- A. BIMBA -
Dar kartą noriu viešai 

vardu viso “Laisvės” kolek
tyvo nuoširdžiausiai padėko- 
te Haverhill-Lawrence 
draugams ir draugėms už 
suruošimą liepos 30 dieną 
puikaus pikniko. Pagal 
šiuos laikus, svečių susirin
ko nemažai. Ir nuotaika 
buvo smagi. Daugelis lais- 
viečių įteikė “Laisvei” gra
žios finansinės paramos.

Abejoju, ar šie krislai be
pasieks plačiąją visuomene 
dar prieš ateinanti sekma
dieni, rugpjūčio 13 d., kai 
spaudos piknikas įvyks Wor- 
cesteryje. Vis tiek tikiu, 
kad ir šis piknikas bus pa
sekmingas.

O tos mūsų mielosios šei
mininkės (virėjos), kiek daug 
kokio sunkaus darbo jos turi 
atlikti panašiuose parengi
muose! Aukščiausia joms 
šlovė už jų pasiaukojimą 
mūsų judėjimui!

* * *
Piknike visi labai pasige

dome mūsų įžymiojo Naujo
sios Anglijos veikėjo ir ilga
mečio “Laisvės” korespon
dento Jurgio Simaičio. 
Sveikata draugui sušlubavo. 
Bet jis per draugą S. Rainar- 
dą “Laisvei” prisiuntė net 
$250.00 paramos.

Už poros dienų “Laisvės” 
administracija gavo nuo Jur
gio laišką, labai liūdną laiš
ką. Rašo, kad jam širdis 
smarkiai sušlubavus. > Jis 
nebegalėsiąs dalyvauti mūsų 
spaudos vajuose.

Iš laiško sužinome, kad 
mūsų mielasis draugas jau 
86 metų.

Visi laisviečiai Jums, 
draugas Jurgi, iš gilumos 
savo širdžių linki dar daug 
metų gyventi ir, pagal išgalę, 
pasilikti mūsų judėjimo vei
kėju. 

* *
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo vadovybėje įvyks
ta ” reikšminga paskaita. I 
sekretoriaus postą išrinkta 
čia gimus ir augus veikėja 
Centro raštinės darbininkė 
ir “Tiesos” angliško sky
riaus redaktorė Anne Yakš- 
tis. Ji turi puikaus patyri
mo visuose organizacijos 
reikaluose.

Linkime Onai geriausios 
sėkmės naujose, labai atsa
kingose pareigose. 

* * *
West Virginijos Blacks

ville anglies kasykloje žuvo 
devyni angliakasiai. Pasi
rodo, kad vardan pelno ka
sykla buvo apleista, nesaugi. 
Per paskutinius ketverius 
metus valdžios inspektoriai 
surado 500 kartų pažeistas 
saugumo taisykles. Iš vaka
ro prieš nelaimę buvo kom- 

. panlja kaltinama pažeidimu 
trijų taisyklių. 4

Bet niekas kasyklos neuž
darė. Niekas neprivertė

(nukelta į 3 pusi.);

Kongrese bilius atsteigt 
bedarbiams apdraudą 

iki 52 savaičių

McGovern gavo Shriver i 
kandidatu vice pre

zidento vietai
Washingtonas. -Kongres- 

manė Bella Abzug pasiūlė 
skubų Kongresui bilių at- 
steigti pusiau sumažintą be
darbiams apdraudą New 
Yorko valstijoje. Liepos 30 
d. buvo sumažinta apdrauda 
nuo 52 savaičių iki 26 savai
čių. Priimtas bilius vėl 
prailgintų bedarbiams ap
draudą iki 52 savaičių.

' AbžUg nurodo, kad New 
Yorko valstijoje 90,000 be
darbių baigė 26 mėnesių ap- 
draudos kolektavimą ir da
bar paliko be apdraudos ir be 
darbo. New Yorko valstijoje

Mokslininkų kongresas 
svarsto žmogaus amžių

Kievas, Ukraina. - Čia 
suvyko apie 3,000 mokslinin
kų iš 43 šalių svarstyti ge
rontologiją; mokslą apie 
žmogaus organizmo senėji
mą.

Mokslininkų kongrese pri
pažinta, kad toje srityje ne
mažai atsiekta, žmogaus 
amžius žymiai pailgintas, 
bet dar daug tenka pasiekti!

Svarstyta, kaip pagerinti 
ir palengvinti senų žmonių 
gyvenimą. Prieita prie to, 
kad prie pensijų dar reikia 
jiems naudingo užsiėmimo.

Dar vienas 
kandidatas

St. Louis, Mo. - Liaudies 
Partijos konvencija pasirin
ko pagarsėjusi antikarini ko
votoją Benjaminą Spocką 
prezidentiniu kandidatu, o 
negrą Hobsoną - vice prezi
dentiniu kandidatu.

Kai kurie delegatai siūlė 
užgirti McGoverną, bet jie 
negavo daugumos pritarimo.

Japonija didina su 
Kuba prekybą

Havana. - Japonijos cu
kraus prekybos delegacija 
čia buvo atvykusi ir susitarė 
su Kubos valdžia pirkti apie 
pusantro milijono cukraus 
tonų.

Japonai taipgi susitarė 
praplėsti bendrą prekybą su 
Kuba.

šiuo metu yra 330,000 užre
gistruotų bedarbių. Per 
porą pastarųjų metų bedar
bių skaičius pakilo 18%.

NEW YORKAS. -Amalga- 
meitų Siuvėjų unija užgyrė 
McGoverno kandidatūrą, at
metė Meany “neutralumą”.

WASHINGTONAS. - Apie 
27% amerikiečių yra prasi
skolinę už automobilius, na
mus, baldus, televizorius ir 
kitus dalykus.

HELSINKIS, Suomija. - 
Pasaulinė Taikos Taryba nu
skyrė rugpiūčio 1 d. kovai 
prieš Siaurės Vietnamo už
tvankų bombardavimą. Pro
testo mitingai ir demonstra
cijos įvyko daugelyje šalių. 
Surinkta milijonai paraškant 
protesto peticijų.

Geo. Meany 
turėtų rezignuoti

Baltimore, Md. - Šio 
miesto AFL-CIO unijų tary
ba ragina AFL-CIO prezi
dentą Meany rezignuoti, kam 
jis pasirįžo rinkimuose pa
kenkti McGovernui ir padėti 
Nixonui.

AFL-CIO visada užgirda- 
vo deftiokratųkandidatus, bet 
dabar Meany suagitavo dau
gumą AFL-CIO pildomosios 
tarybos narių neužgirti Mc 
"Governo kandidatūros.

Malūnų šalis
Olandiją savo laiku vadin

davo vėjo malūnų šalimi. 
Dabartiniu metu iš 10,000 
malūnų liko 945. Daugelis 
iš jų perstatyti ir paversti 
kavinėmis, restoranais, tu
ristiniais centrais.

Statistika teigia, kad be
veik 300 malūnų, jų tarpe pa
statytų XVI-XVIIIa., dar te
beveikia. Jie naudojami ne 
tik grūdų malimui, bet ir pel
kių sausinimui.

Milijonai turistų
Berlynas. - Rytų Vokieti

jai panaikinus vizas tarp 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
turizmas smarkiai padidėjo.

Nuo sausio 1 iki birželio 22 
dienų į Vokietijos Demokra
tinę Respubliką atvyko dau
giau kaip pusketvirto milijo
no lenkų. Tuo pačiu metu 
arti trijų milijonų vokiečių 
turistų lankėsi Lenkijoje.

Vasaros m^tu tikimasi dar 
daugiau turistų turėti.

Lenkijoje mainietių miestelis Nowe Tychy. Pastatyti nauji 
mainieriams gyventi apartmentai. Kasyklose įrengta nau
ja mašinerija, kuri dulkes ir dujas suima, orą švarina.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
PAGERBTI LIETUVOS 
SELEKCININKAI

Žemdirbystes mokslinio 
tyrimo institute birželio 15* 
d. įvyko iškilmingas minėji
mas, skirtas augalų selekci
jos Lietuvoje 50-mečiui.

1922 metu birželi Dotnu- C l
voje profesorius D. Rudzins- 
kas (1866-1954) įsteigė se
lekcijos stoti, tuo duodamas 
pradžią naujų žemės ūkio 
kultūrų veislių kūrimui. 
Kaip pažymėjo pranešimą 
padaręs instituto direkto
riaus pavaduotojas H. Čer
niauskas, dabar Lietuvoje 
darbuojasi daugiau kaip 40 
selekcininkų. Per pusę am
žiaus išvesta apie, pusantro 
šimto augalų veislių, kurių 
ne viena plačiai pripažinta ir 
už Tarybų Lietuvos ribų.

Lietuvos selekcininkus 
sveikino Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Ukrainos ir 
RTFSR mokslinių įstaigų 
darbuotojai.

Minėjimo dalyviai padėjo 
gėlių prie D. Rudzinsko pa
minklo, aplankė jo memoria
lini. muziejų, apžiūrėjo se
lekcinius pasėlius.

ELTA
* * *

” SVEIKATOS MIESTELIAI”

Grakščiais penkiaaukščiu 
ir dviaukščiu korpusais pa
sidabino Alytaus rajoninė li
goninė. Juose - erdvios ir

Mirė generolas
Liepos 25 d. Vilniuje mirė 

Spalio Socialistinės revoliu
cijos dalyvis generolas Juo
zas Bartašiūnas.

J. Bartašiūnas gimė 1895 
m. liepos 12 d. Pakruojo 
rajono Diržįų kaime. Nuo 
1911 metų jis gyveno Rygoje 

GEN. J. BARTAŠIŪNAS

jaukios palatos, procedūri
niai kabinetai, laboratorijos, 
naujausia technika aprūpinta 
operacinė. Dabar ligoninėje 
galės nuolat gydytis dviem 
šimtais daugiau ligonių, negu 
iki šiol.

Šį penkmetį rajono centre 
išaugs dar vienas “sveikatos 
centras”. Tai bus viena di
džiausių Lietuvoje poliklini
kų, kasdien galėsiančių 
priimti pusantro tūkstančio 
lankytojų.

Z. PETRONIS

* * *
KIAULIENOS FABRIKAI

Klaipėdos mechanizuotos 
kilnojamosios statybos kolo
nos darbininkai neseniai pa
statė Saugų tarybiniame ūky
je pusantro tūkstančio vietų 
kiaulidę. Čia pat įrengta 
mechanizuota šakniavaisių 
saugykla, koncentratų san
dėlis, katilinė. Viso kom
plekso gamybinis plotas, 
iškaitant befonuotas vasaros 
stovyklas, siekia 10,000 kva
dratiniu metru. < <

Tokių ir dar žymiai dides
nės apimties kiaulienos fab
rikų statyba vyksta šiuo metu 
ne vien Saugų tarybiniame 
ūkyje. Dar šio penkmečio 
metais Šilutės rajone išaugs 
kompleksas dvidešimt ketu
riems tūkstančiams kiaulių. 
Panašus kompleksas projek-^ 
tuojamas Panevėžio rajone.

A. DONAITĖ

j. Bartašiūnas
ir dirbo fabrike. Aktyviai 
dalyvavo revoliuciniame ju
dėjime. Nuo 1918 metų 
Bartašiūnas vadovavo latvių 
šaulių pulkui, kuris Maskvo
je saugojo Kremlių ir Leni
ną. 1940 m. grižo į Lietu
va. Buvo vidaus reikalu 4 <
ministru ir kitose svarbiose 
pareigose.

Už nuopelnus jis buvo ap
dovanotas dviem Lenino or
dinais ir kitais atžymėji- 
mais.

JUNEAU, Alaska. - Čia 
jaustas žemės drebėjimas 
žymių nuostolių nepadarė.

BATON ROUGE. - Loui- 
sianos gubernatorius Ed
wards paskyrė savo žmoną 
senatorium mirusio senato
riaus Ellenderio vietai.

Washingtonas. - Senato
riui Eagletonui pasitraukus 
iš vice prezidento kandidatū
ros, McGovernui susidarė 
nemaža rūpeščio gauti kitą 
kandidatą. Buvo atsiklausta 
senatorių Kenedžio, Humph
rey ir Muskie. Visi trys, 
kaip susitarę, atsisakė kan
didatūrą priimti. Tada Mc
Govern kreipėsi prie Sargent- 
Shriver ir gavo sutikimą.

S. Shriver iš profesijos 
advokatas, taipgi ir diploma
tas. Jis tūlą laiką buvo 
Taikos korpuso direktorius, 
Kenedžio prezidentavimo

Anglijos valdžia paskelbė
nepaprastą šalyj padėtį

Londonas. - Anglijos val
džia ėmėsi žygių prieš strei
kuojančius 42,000 uostų dar
bininkų, reikalaujančių dau
giau darbo saugumo ir kitų 
darbo sąlygų pagerinimų. 
Paskelbė nepaprastą visoje 
šalyje padėtį.

Valdžia mobilizuoja mili- 
tarines jėgas streikui laužy
ti. Pripažįsta, kad streikas 
gali privesti šalįprie maisto 
trukumo, kuris ir dabar jau
čiamas.

Valdžia nelinkusi paten
kinti teisingų uostų darbinin
ku reikalavimu. < c

Socialistinių šalių 
parama Afrikai

Maskva. - Socialistinės 
šalys, sudarančios Bendros 
Ekonominės Paramos orga
nizaciją, susitarė teikti ge
rokai padidintą paramą Afri
kos valstybėms per sekamų 
15 ar 20 metų periodą.

Bus padidinta ekonominė, 
mokslinė, techninė ir kultū
rinė kooperacija su tom i s 
Afrikos valstybėmis, kurios 
tokios kooperacijos pagei
daus.

Mirties bausmė 
laikraštininkams

Saigonas. - Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu išleido 
dekretą, kuriame nusakoma 
mirties bausmė tiems laik
raštininkams, kurie nesi- 
skaitys su jo įsakais ir padės 
jo priešams.

Vyriausiai mirties baus
mė taikoma už spaudos cen
zūros įstatymo laužymą.

WASHINGTONAS. - Try
likoje miestų šaukiami ma
siniai protesto mitingai 
prieš šiauręs Vietnamo už
tvankų bombardavimą JA V 
lėktuvais.

ROMA. - Italijos valdžia 
užgyrė šaukimą Eurfbpos 
valstybių konferencijos.

laiku jis buvo ambasadorium 
Prancūzijoje. Jis yra ve
dęs Kenedžių seserį.

MjCGovern ir Shriver da
bar ruošiasi plačiam rinki
mų vajui, kad galėtų sulaikyti 
Nixona ir laimėtų rinkimus 
lapkričio mėn.

WASHINGTONAS. -Buvęs c 
generalinis prokuroras 
Ramsey Clark išvyko į 
šiaurės Vietnamą , su tarp
tautine grupe tyrinėti ame
rikiečių bombardavimo pa
sekmes.

BRUSELIS. - Mirė Belgi
jos socialistų vadas Paul 
Henri Spaak 73 metų am
žiaus. Du kartu jis yra bu
vęs premjeru ir šešis kartus 
užsienio ministru. 1946 me
tais jis buvo pirmas Jungti
nių Tautų generalinės asam
blėjos prezidentas.

Narsioji kovotoja

JANE FONDĄ

Garsioji Hollywood© akto
rė Jane Fonda, grįždama iš 
šiaurės Vietnamo, buvo su
stojusi Paryžiuje ir turėjo 
susitikimą su vietnamiečių 
taikos delegatais. Ji tada ir 
New Yorke pasakė, kad ame
rikiečių lėktuvai naikina vis
ką Vietname, žudo civilinius 
žmones. Ji patarė ameri
kiečiams lakūnams rimtai 
pagalvoti, ką jie daro.

Penki apkaltinti už 
žydų skerdimą

Maskva. - Ukrainos mies
telyje Vladimirec teismas 
surado kaltais penkis na
ciams tarnavusius ukrainie
čius, kurie ilgai slapstėsi ir 
šiuo metu buvo atpažinti.

Du broliai gavo mirties 
bausmę, kiti trys ukrainie
čiai gavo nuo 10 iki 15 metų 
darbo stovykloje išbūti. Jie 
apkaltinti už padėjimą na
ciams nužudyti 2,500 žydų. 
Jie tarnavo naciams kaip 
milicininkai.
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x Išmintingas pasielgimas
Senatorius Thomas Eagleton susilaukia daug karštų svei

kinimų už jo labai išmintingą pasielgimą - ištraukimą kan
didatūros i viceprezidentus. Nesvarbu, ar jis tai padare 
savanoriškai, ar verčiamas senatoriaus McGoverno. 
Svarbus pats faktas. Dabar Demokratų parti jo? naciona
linis komitetas ton aukšton vieton nominuos kitą kandidatą. 
Šiuos žodžius rašant tai dar nepadaryta.

Teisingai pastebi McGovern ir Eagleton savo bendrame 
pranešime, kad pastarajam kandidatūros neištraukus, rin
kiminėje kampanijoje diskusijos būtų ėjusios ne tiek apie 
įvairius šalies ir pasauliopolitinius klausimus ir kandidatų 
nusistatymus, kiek apie Eagletono sveikatą. Republikonai 
būtų nesidrovėję prieš demokratus panaudoti argumentą, 
kad jų kandidatas i viceprezidentus yra “pavojingas” žmo
gų. kad jis “protiniai nesveikas”, kad būtų pražūtis kraš
tui, jeigu, nelaimei atsitikus, kaip su John Kennedy, jis 
turėtų tapti prezidentu! Dabar jiems šio argumento 
nebeliko.

Baisus nusikaltimas
Šiomis dienomis pasaulis išgirdo dar vieną baisų mūsų 

šalies rasistų nusikaltimą prieš juoduosius žmones (neg
rus). Ir nusikaltimas papildytas ne kokių nors tamsūnų, 
eilinių išsigimėlių, bet aukštose valdžios vietose sėdinčių 
žmonių.

Pasirodo, kad prieš apie 40 metų valdiška ištaiga United 
States Public Health Service, Truskegee, Alabama* paėmė 
400 jaunų negrų ir panaudojo juos kaip “guinea pigs” studi
javimui sifilio ligos. Nelaimingiesiems buvo pasakyta, 
kad jie turi “blogo kraujo” ir jie bus gydomi. Bet jie ne
buvo gydomi. Buvo leista ligai juos palaipsniui naikinti. 
Na, ir šiandien iš tų keturių šimtų žmonių tik 74 tebėra 
gyvi.

Visas šis žmonių naikinimo planas buvo laikomas di
džiausioje slaptybėje. Tik dabar iškilo aikštėn.

Tai skandalas, tai baisus dalykas!
Kodėl tie iš United States Public Health Service išsigi

mėliai sunaikinimui parinko tiktai negrus? Tai darbąs 
rasistinių kriminalistų. Jie turėtų būti nubausti aukš
čiausia bausme.

Jiedu susitarė?
Reakcininkas ir rasistas Alabamos gubernatorius George 

Wallace griežtai pareiškė, kad jis nebegalvoja steigti naują 
partiją ir kandidatuoti i prezidentus. Nėra jokia paslap
tis, kad jo kandidatūra atitrauktų kelius milijonus balsuotojų 
nuo republikonų kandidato Richard Nixon. Jis atstovauja 
reakcingiausiam Amerikos gyventojų elementui.

Su labai rimtu pamatu spėjama, kad čia bus padarytas 
susitarimas tarp Nixon ir Wallace. Pastarasis juk nesle
pia savo antagonizmo demokratų kandidatui sen. McGovern. 
Nėra jam nė reikalo viešai išstoti prieš savo partijos kan
didatą ir užgirti republikoną. Jam užtenka tylėti. Jo pa
sekėjai supras, kuriam kandidatui jų balsai priklauso. O 
gal, jei prieš rinkimus pasirodytų, kad Nixonui lemta pra
laimėti, Mr. Wallace nesibijos ir viešai už ji pasisakyti.

G u b. Wallace itaka ypač didelė tarp rasistų pietinėse 
va 1st i jose. Na, o Republikonų partija seniai flirtuoja su 
pietinių valstijų reakciniais demokratais. Ji nesigailės 
pastangų ir lėšų laimėjimui jų balsų savo kandidatui.

, Sakoma, kad sen. McGovern susilaukia “patarimų” 
(spaudimų) daryti kompromisus su pietiečiais, kad jie per 
šiuos rinkimus nenuvažiuotų pas republikonus. 3et koks 
kompromisas su jais, bet koks jiems nusileidimas, auto
matiškai atstumtų nuo McGovern milijonus juodųjų žmonių. 
Antra, bet koks su jais kompromisas būtų demokratų ir jų 
kandidato atsižadėjimas savo nusistatymo prieš rasizmą. 
Tai būtu nedovanotina klaida.

KLIJUOJA
RADIJO BANGOS

Švedijoje sukurtas prietaisas, 
kuriuo per akimirką galima su
klijuoti kartoną, Plastmases, fane
rą ir kitas medžiagas, suteptas 
krakmolo klijais. | lygintuvą pena
lus jrengimas skleidžia tam tikro 
dažnumo radijo bangas, kurios 
prasiskverbia j klijuojamas me
džiagas ir {kaitina klijų sluoksnj.

IJ JOROS DUGNO —
I laivą

Prancūzijoje pastatytas laivas 
,,Pelikanas", ii kurio bus gręžia
ma nafta ii jūros dugno. Jo kor
puso ilgis 149 m, krovinių triumų 
talpa 6000 t. Laivą aptarnauja 79 
žmonės. Automatizuotas gręžimo 
{renginys gali ieškoti naftos iki 
6000 m vandens gelmėse. Laivas 
turi specialius batiskafus, kurie 
gali nusileisti j 300 m gylį.

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

ELEKTRONINIS 
POLIGLOTAS

{vairių šalių pedagogai ir psi
chologai ieško kibernetinių mo
kymo būdų. Maskvos pedagogas 
B. Podkopajevas sukonstravo prie
taisą, kuri! moko ir kontroliuoja 
studentų filologų žinias. Si maši
na naudoja algoritminius prati
mus. Todėl dėstytojas gali sekti 
studentoReikią ir laiku pataisyti 
jo klafoas. Mašina „moka" kelias 
kalba* (jų tarpe ir lotynų). Prie- 
tąius užpatentuotas Prancūzijoje 
ir Belgijoje.

TU-154 PAILGĖS
Oro laineriu TU-154 greitai ga

lės skristi 240 keleivių (dabar ja
me telpa ne daugiau kaip 164 
žmonės). Lėktuvo fiuzeliažas bus 
pailgintas vienu arba keliais in
tarpais. Apskaičiavimai parodė, 
kad^ naujajame variante geriau
sios lėktuvo savybės nepasikeis.

Kas ką rašo ir sako
tolimas platumas nešantys 
Klaipėdoje pastatyti laivai, 
ir visa mūsų žemė, pasipuo
šusi naujais miestais, pui
kiomis gyvenvietėmis, bran
dų derlių duodančiais lau
kais, kiekviena mūsų sukles
tėjusi kraštopėda akivaiz
džiai byloja apie didžiosios 
tautų draugystės jėgą ir gy
vybingumą. štai kodėl mes 
šventai saugome ir saugosi
me šią draugystę ir sieksi
me, kad ji nuolatos tvirtėtų 
ir bujotų. }

Lietuvos darbo žmonės, 
kupini ryžto stiprinti mūsų 
Socialistinės Tėvynės-T So-- 
cialistinių Respublikų Sąjun
gos - ekonomiką ir gynybinę 
galią, dar aukščiau iškels 
lenininę tautų draugystes vė
liavą ir dar sparčiau žengs 
komunizmo statybos keliu”,

* * *
SVOGŪNAI NAUDINGI, 
SVOGŪNAI LAIMĖS!

Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
18 d.) skaitėme agronomo 
A. Kmitostraipsneli “Svogū

nai prašosi globos”. Iš jo 
sužinome, kad Tarybų Lie
tuvoje šios labai geros ir 
maistingos daržovės augini

IEŠKO UŽ SAVE
DURNESNIŲ

Smetonininkas A. Sargenis 
Cleveland o “Dirvoje” (liepos 
26 d.) pasiirtojo sukirsti Ma
žąją Lietuviškąją Tarybinę 
Enciklopediją. Joje esą ne
teisingai apibūdinti lietuviai 
pabėgėliai Vokietijoje. Mat, 
Enciklopedijoje pasakyta, 
kad “1944 metais vokiečių 
kariuomenei traukiantis, iš
bėgo i Vokietiją ir vietiniai 
okupantų talkininkdl,1 nemaža 
jų suklaidintų ir Įbaugintų kt. 
lietuvių”. . .

Sargenis šaukia: “Kas sa
kinys, tai vis kėli melai. I 
Vokietiją bėgo ne ‘okupantų 
talkininkai’, bet dauguma an- 
tinacinių resistentų. . .

Panašu i dideli stebuklą: 
Nacių priešai bėgo su naciais 
pas nacius!

Sargenis sušilęs ieško už 
save kvailesnių, kurie jo šiuo 
“stebuklu”’ patikėtų. Veltui 
pastangos.

* * *

PAČIOS LIAUDIES IŠSIRINKTI 
TEISINGU KELIU

Žurnalo “Švyturys” š. m.
13-jame numeryje puikiame 
straipsnyje “Liaudies iš
rinktu keliu” Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas 
Motiejus Sumauskas rašo 
apie ateinančias Tarybos 
Lietuvos žmonėms istorines 
sukaktis. Jis sako:

“Trisdešimt antrą kartą 
raudonu1 vėliavų šilku šiemet 
pasipuoš išgražėjusi mūsų 
žemė, pažymėdama dvi ne
įprastai reikšmingas mūsų 
tautos gyvenimo - Tarybų 
valdžios atkūrimo ir Įstoji
mo i TSRS sudėti - datas. 
Šie du tarpusavyje neatski
riamai susiję Įvykiai vienas 
iš kito išplaukia, vienas kitą 
papildo. Tai ilgametės lie
tuvių tautos kovos už savo 
socialinę ir nacionalinę ne
priklausomybę išdava, atvė
rusi daug kentėjusiai mūsų 
tautai platų kelią i laisvę ir 
šviesą, krašto ekonomini 
klestėjimą, žmonių gerovės 
kilimą”.

i

Visos priešų pranašystės 
nuėjo vėjais. Sumauskas 
sako:

“Sunkiomis pokario atsta
tomojo laikotarpio dienomis 
mūsų priešininkai už vande
nyno skleidė gandus, kad mes 
esame ant kracho slenksčio, 
kad nepajėgsime atkurti pra
monės, žemės ūkio, nepajėg
sime vystyti daugiašakės 
modernios pramonės. Ta
čiau jų lūkesčiams nebuvo 
lemta išsipildyti. Tarybinių 
žmonių nenuilstamo darbo ir 
visų broliškų respublikų pa
galbos dėka buvo visiškai 
įvykdyta socialistinės krašto 
industrializacijos progra
ma. Jos sėkmingas Įgyven
dinimas leido spręsti svar
biausius ekonominius ir so
cialinius naujo gyvenimo kū
rimo klausimus”.

Savo straipsni Tarybos 
pirmininkas baigia:

“Lietuvių tauta gerai su
pranta, kad visa tai, kuo mes 
džiaugiamės ir didžiuoja-j, 
mės, sukurta darbščiomis 
mūsų krašto žmonių ranko
mis ir protu, dėka broliškos 
ir nesavanaudiškos visų ta
rybinių respublikų darbo 
žmonių pagalbos, kurią mes 
jutome ir juntame kiekviena
me žingsnyje. Ir Nemuno 
vandenys, pajungti žmogaus 
valiai, ir Jonavos, Kėdainių 
chemijos gigantai, padarę 
dosnesnę mūsų žemę, ir 
energetikos milžinas prie 
Vievio, ir tarybinę vėliavą i 

mas buvo jau beveik išnykęs. 
Kodėl? Agronomas atsako:

“Nesunku suprasti, kodėl 
taip atsitiko. Vis daugiau 
darbų visuomeninėje darži
ninkystėje, kuriuos kadaise 
atlikdavom rankomis, dabar 
mechanizuojama. O svo
gūnus šie nauji vėjai kažko
dėl aplenkdavo. Jie net 
stambiuose daržuose ilgą 
laiką buvo auginami, kaip se
nolių laikais smulkiame pa
vieniame ūkelyje. Todėl 
svogūnams paprastai pri
trūkdavo darbo rankų, mažė
jo jų derlingumas/augo nuo
stoliai. Nenuostabu, kad 
visuomeninėje daržininkys
tėje jų plotai palaipsniui su
mažėjo iki 1.3 proc. visų 
daržovių.

Tik neseniai, kai buvo su-* _ sirūpinta specializuoti šia 
kryptimi kai kuriuos ūkius ir 
pritaikyti technologines ma
šinų linijas svogūnams 
auginti, jų derliui sudoroti 
bei tinkamai išlaikyti, atsi
rado galimybė Įveikti šir at
silikimą”. .

Neabejojame, kad Lietu
vos daržininkai išmoks me
chanizuotai svogūnus auginti 
ir juos sudoroti, ir netoli
moje ateityje’ ši daržovė 
užims Lietuvos žemės ūkyje 
jai priklausomą garbingą 
•vietą.

“LAISVES” REIKALAIS
Liepos menesį iš San Francisco, Calif., i Lietuvą išskri

do mūsų geroji draugė, uoli mūsų organizacijų veikėja, Valė 
Sutkienė. Ji su savo bendrakeleivėmis, Marie Baltulio- 
nyte<4r Mary Tamošaitiene (gyv. St. Louis, Mo.)buvo apsi
stojusios pas Walter ir Bronę Keršulius, vienai dienai.

Valė Sutkienė Įteikė laikraščiui “Laisvei” šimtinę, proga 
savo gimtadienio, kuri Įvyko rugp. 10 d. Ji gimė 1902 
metais. Tai reiškia, kad Lietuvoje J^ątšvęs sav.o.70wtį 
gimtadienį. Ne pirmą sykį V. Sutkienė Įteikia tokią 
stambią dovaną laisviečiams. Mes jai linkime ILGIAUSIŲ 
METŲ! Taipgi geros sveikatos ir sėkmės laimingai 
grįsti Į namus. Tikimės, kad ji parašys savo Įgautus 
įspūdžius Lietuvoje.

Marie Baltulionytė irgi Įteikė dovaną - $25. Ji yra 
mūsų spaudos ilgametė korespondentė ir darbšti narė orga
nizacijose San Franciske. Abiem draugėm tariame ačiū.

* * * __
Neseniai buvo nuvykusi į Floridą Ventų šeima. Jie ten 

svečiavosi pas draugus St. Petersburge ir Miami miestuo
se. Nelė parvežė dovanų laikraščiui sekamai:

Walter Dubendris . .....................................................$100.00
Jonas Ragauskas................. ............................................ 20.00
George ir Jennie Gendrėnai........................................... 20.00
J. S. Vinikaičiai . ’................  10.00
J. P. Miller .............................................................. . . .10.00
P. A. Aleknai.............................  10.00
Antanas Antanavičius . '..................................... , . . .10.00
Jonas Stančikas..............'................................................ 10.00
Juozas Stanelis................. ..................... . ..................... 5.00
Anykštietė . ..........................................    5.00
Domicėlė Kairienė..........................  5.00
Adelė Pakalniškienė..........................  5.00
Alma Bruwer      2.00

I

, * * *

Olga Graham, gyvenanti So. Boston, Mass*, prisiuntė 
$100. Ji rašė, kad jos motina Susanna Šukienė, po akies 
operacijos, dabar randasi Nursing Home, prašė Įteikti 
jos vardu dovaną “Laisvei”. Ji taip ir padarė. Ačiuoja- 
me S. Šukienei ir linkime jai stiprėti sveikatoje.

* * *
Per LLD 45 kuopą, St. Petersburg, Fla., gauta $100 ir 

Lietuvių Namo B-vės Šeras - $25. Tai dovana, kurią pa
skyrė laikraščiui dar gyva būdama Antonette Kelienė-Kelly.

* * *
Nuo kitų gauta sekamai:

John Kazei, Mill Springs, Ky...................................... $16.00
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass..................................... 15.00
J. Palukaitis, Yucaipa, Calif...........................................11.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y......................................10.00
William Kulik, Tillson, N. Y............................................ 6.00
Anelė Dočkienė, Cicero, III.-. ..........................  5.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. . . ..... 3.00

Po $1.00: Auna Kūniškas, Scranton, Pa.; A. Yudikaitis, 
Binghamton, N. Y.; Philadelphietis; Mary Gober, Wallin
gord, Conn.j S. Petronis, Athol, Mass.

* * *
Ačiū už puikią paramą.

ADMINISTRACIJA

Laiškai redakci j ai
Mielas Drauge!

Po ilgoko laiko vėl rašau 
Jums. šį kartą ne iš kokio 
nors užsienio krašto, bet iš 
mūsų pačių Palangės. Gy
venu čia jau keturioliktą die
ną inšiandien jau grįžtu na
mon i Vilnių. Atvykau su 
savo šeimos nariais, dviejų 
dukterų- - Sigitos ir Gerutos - 
bei sūnaus Justo-Vinco šei
momis. Likusioji dukra 
Vita atvyks mėnesio gale.

Malonios buvo, tos Palan
gos dienos, nes oras labai 
puikus - graži saulė, karš
tas smėlys ir jūra, tiesa, 
vanduo buvo : .šaltokas. 
Džiugu, kad mūsų Palanga 
darosi vis gražesnė, pra
šmatnesnė, vis naujais pa
statais puošiasi. Visa eilė 
naujų poilsio namų bei sana
torijų, o ir šiaip namų pasta
tytų.

Koncertams pastątyta 
erdvi ,salė po stogų, bet atvi
ra orui. Naują >didelę salę 
Palanga Įgijo prie naujosios 
vidurinės mokyklos rūmų 
išaugusiame priestate. Ka
daise Paląngoje tebuvo kukli 
progimnazija ’ buržuaziniais 
laikais, o dabar lietuvių vi
durinėje mokykloje mokosi 
apie v tūkstantį mokinių, kaip 
informavo ' jos dirtjktorius 
žemaitis Kažlsluškis.

Vasaros metu gyventojų 
atžvilgiu Palanga primena 
tikrą didmiestį. Žmonių 
pilnos gatvės, pilnas pajū- 
rys, kur tik žiūri, visur 
žmonių ir žmonių. Pasitei
ravau Vykdomojo komiteto 
pirmininką drg. i Puodžių, 
kiek gi dabąrigali būtižmonių 
Pa La pgoje. * Jis atsakė^.kadi 
nuo sezono pradžios vasaro
tojų užregistruota apie 80 
tūkstančių,; bet pagal maisto 
suvartojimą galima skai
čiuoti, kad ir šiuo metu Pa
langos gyventojų yra toks pat 
skaičius, o sekmadieniais, 
kada savaitgaliui suplaukia 
žmonių iš įvairiu Lietuvos < < < 
kampelių, ypač iš Žemaiti
jos, gali būti ir apie 100 
tūkstančių žmonių. šiaip 
pačios Palangės (kartu su 
šventąja) gyventojų nuolat 
yra apie 10 tūkstančių. 
Pansionatuose ir sanatorijo
se yra 12 tūkstančių vietų, o 
daugybė gyvena'privačiai.

Palangos paplūdiniopubli
ka labai, prašmatni,, marga, 
kaip ir rpiesto. , gatvėmis 
vaikščiojanti. : ..Zįnęma, dau
giausiai tai liečia moteris, 
kurios uoliai laikosi madin
giausių drabužių, .vaikšto 
margiausios kelnėtos ■ ar 
prašmatniai sijonuotos nuo 
super midi ligi super maksiu.

Teko pavažinėti kai kur po 
Žemaitiją. Kalbęjąu per su
sitikimus su. rinkėjais Šila
lės rajono Upyno ir Kvėdar
nos kultūros namuose, lan
kiau Kaltinėnų pionerių sto
vyklą. Pabuvojau Telšių 
rajono Žąsogalos kalne, kur 
įvyko sporto ir dainų šventė 
Kuršių kolūkyje. Ten daly
vavo ir jį šefuojančios Tel
šių skaičiavimo mašinų ga
myklos darbininkų ir tar
nautojų kolektyvai. Užsukau 
pas gimines Salantuose ir 
Alsėdžiuose, o Kretingoje 
apžiūrėjau puikius naujai pa
statytus kultūros namus su 
erdviomis salėmis ir suka
ma scena.
/ Tad siunčiu iš Baltijospa
jūrio širdingus sveikinimus 
ir labas dienas Judviem su 
drauge Use ir visįem,s įais- 
viečiams.

JUSTAS PALECKIS 
Palanga, 
1972.VII.24.

Didžiai gerbiamas “Lais
vės” redakcijos kolektyvas!

' Nuoširdžiai sveikinu Jus 
visus ir linkiu visiems viso 
geriausio - geros sveikatos 
ir ištvermės kovoje už darbo 
žmonių teises. Linkiu, kad 
Jūsų prezidentu būtų išrink
tas pažangus žmogus ir kad 
Vietnamo karas būtų užbaig
tas.

Pranešu, kad “Laisvės” 
laikrašti jau gaunu. Labai 
nčiū. Jį skaitant gyvenimas 
bus prasmingesnis. Giliai 
jaudinamės skaitytojai radę 
žinią, kad kai kurių laikraš
čio kolektyvo labai svarbias 
pareigas einančių narių 
sveikata šlubuoja. Skaityto
jai tuo labai rūpinasi.

Toliau, matyt, dienos pas 
Jus plaukia po senovei be 
prošvaistės - karas vis te
besitęsia, brangias gyvybes 
ir viską naikindamas, ir galo 
dar nesimato. Tas ir mus 
braziliečius labai veikia. 
Atąuksį radiją, vis liūdnos 
žinios, tie bombardavimai 
tęsiami be sustojimo. Nors 
mūsų šalis oficiališkai neką- c
riauja, bet pasekmės labai 
blogos.^ Viskas brangsta, o 
nedarbas didėja, eiles prie 
fabrikų vis ilgesnės darosi, 
žmogaus išnaudojimas vis 
didesnis. Mokesčiais ap
krauti nepajėgia išsilaikyti. 
Silpnesnės Įmonės užsidaro 
viena po kitos, restauranai 
irgi neišsilaiko. Ir padėtis 
dar vis tamsėja.

Artinasi rinkimai veria- 
darių prof eitų (? - Red.). 
Kandidatai nelabai nori daly
vauti, nes jeigu ir būna koks 
pažangesnis žmogus išrink
tas, tai po rinkimų būna pa
šalintas, arba savo progra
mos negali vykdyti. Žmo
nės nusivylę rinkimais. 
Sako, vistiek, kad ir prižada 
visko, niekuo darbininkų bū
vio nepagerina. Milijonai 
dirba sunkiausiuose darbuo
se - prie kelių taisymo, prie 
sunkvežimių pakrovimo, už 
mažiausią atlyginimą/ Jie 
nebegali gauti darbo indus
trijose. Jie neregistruoti.’ 
Neturi jokios teisės įpensi
ją, nei i gydymą. O kaip 
gyvena tie, kurie jokio darbo 
nesuranda!

Tai tokios naujienos iš 
mūsų padangės.

LIEPA 
Sao Paulo

Liepos 30 d. mes aplankė
me Jono Samulėno namus 
Fitchburg, Mass., kaipo se
nus draugus. Tik gaila, kad 
Jono jau nebėra mūsų tarpe. 
Namuose radome keturias 
našliukes, besitriusiančias 
prie pietų stalo. Visos 
linksmos, gražios, geroje 
nuota ikoje.

Mes irgi buvome pakviesti 
prie stalo pietauti. Pietūs 
buvo Įvairūs ir labai skanūs. 
Mes nuoširdžiai dėkojame 
Anna i Samulėnienei, jos se
sutei Evai ir kitoms, kurios 
prįsidėjo prie pietų paruoši
mo.

Pasikalbėjus apie dabarti
nius ir praeitus laikus, pir
ma atsisveikinimo, draugė 
Anna Samulėnienė man itęi- 
kė $20 ir prašė pasiųsti i 
“Laisvę” atnaujinimui pre
numeratos ant dvejų metų. 
O likusieji, sakė, tegul eina i 
“Laisvės” kasą.

Su gilia pagarba.
BRONIUS SIMONAVICIUS 

Providence, R. I.
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Laiškas “Laisvei” iš Berlyno
Berlynas, 1972.VII.23 

Mieli laisviečiail
Tegu bala tą šilumą! Ne

žinai nė kur dingti. . . 
Jau eilė dienų, kaip Berlyne 
termometras rodo trisde
šimt. Užtat šitas karštis 
turi ir gerų pusių: norisi 
imtis tokio darbo, kuris la
ba i arti širdies. Štai man 
norisi išlyginti seną skolą - 
parašyti keletą žodžių
* Laisvei”.

NAUJA SITUACIJA

tojai savo nuomonę parašo, 
patys pasirašo. Aiškiai pa
brėžiau savo vardą su galū
ne "-as”.

- Jūs lietuvis? - paklau
sė meno galerijos savininkė.

- Taip!
- O, tai apsidžiaugtų mano 

draugė Aldona, galėdama jus 
pažinti. . .

Čia jau ir mano ausys 
paaštrėjo. . .

Parašiau keletą žodžių ne
pažįstamajai Aldonai.

Gavau atsakymą. . .

Daug kas pasikeitė nuo to 
laiko, kai paskutinį kartą ra
šiau: pasirašytas vadinama
sis “keturšalis susitarimas 
Vakarų Berlyną liečiančiais 
klausimais”. Padėtas pa
matas normalesniam gyve
nimui visame mieste. Iš 
tiesų, savotiška padėtis, kai 
giminės ir pažįstami per 
sieną mato vieni kitų langus, 
balkonus, gėles, o susitikti 
negali. Po keturšalio susi
tarimo (tarp didžiųjų valsty
bių - antrojo pasaulinio karo, 
nugalėtojų) įsigaliojo taip 
pat ir demokratinės Vokie
tijos valdžios su Vakarų 
Berlyno senatu pasirašyta 
sutartis.

Dabar kiekvienas Vakarų 
Berlyno gyventojas gali gauti 
leidimą ir aplankyti savo gi
mines arba draugus Rytų 
Berlyne. Lygiai taip pat 
gali nuvažiuoti pas savo gi
mines ar artimuosius visoje 
demokratinės - Rytų Vokie
tijos teritorijoje.' (

MUS LANKO VIS 
DAUGIAU SVEČIU I ■

Vienas svečias man buvo 
ypač mielas ir malonus. 
Būtent, žinoma Vakarų Ber
lyno vokiečių poetė, kurios 
vardas ir pavardė . . . Al
dona Gustas! Čia, taip sa
kant, jau ir be akinių galima 
įžiūrėti, kad ši moteris kaž
ką bendro turi su mūsų žmo
nėmis, su Lietuva.

Taigi, apie šitą pažintį.
Kartą Vakarų Berlyne iš

vydau skelbimą, kviečiantį į 
Meno galeriją, veikiančią 
vakarais. Turėdamas laisvą 
valandėlę laiko, užsukau. . . 
Pasirodė, kad "galerija” 
veikia nedideliame bute, ku
rio šeimininkė dienomis dir
ba visai kitą da rbą. Ta ip 
sakant, maža meno galerija 
iš meilės pačiam menui. 
Be didesnio pelno ar pana
šiai. Kaip tiktai buvo rodo
mi jaunų menininkų darbai. 
Užtat šeimininkė tuojau pat 
padavė į rankas “svečių kny
gą”. Jai malonu, jei lanky-

IŠ LAIŠKŲ
Mieli laisviečiail

Rašau iš senojo Estijos 
Tartu miesto. Mat, keliau
jame su Pedagoginės mokyk
los ekskursija po Latviją ir 
Estiją.

J Estiją atvykome vakare. 
Nakvojome palapinėje prie 
Peipuso ežero, ten, kur 
Aleksandras Nevskis sumu
šė Kalavijuočių ordiną.

Miestas senas, gražus, 
glaudžiai susis! jęs ir su Lie
tuvos istorija, nes čia uni
versitete mokėsi daug žymių 
Lietuvos žmonių.

Estų kalbos lengvai nesu
sipras!, nes neturi nieko 
bendro su baltų kalba.

Plačiau parašysiu grįžęs 
iš kelionės.

Dabar - linkėjimai!
Jūsų

V. GULMANAS 
Tartu,
27.VII.72

DAUGIAU APIE ŠIĄ ALDONĄ

Pamažu suvokiau, kad su
sidūriau su rečiausiu likimu. 
Dar būdama visai maža, bene 
1941 metais, Aldona Gustas, 
o teisingiau, Gustaitė iš 
Klaipėdos krašto su savo 
motina išvyko į Vokietiją. 
IŠ pradžių tik lietuviškai 
mergytė tekalbėjo. Bet 
greitai vokiečių kalba išstū
mė gimtosios kalbos žo
džius.

Trumpai tariant, Aldona 
Gustas šiuo metu lietuviškai 
visai nekalba. O Lietuvos 
iš širdies išstumti niekas 
negalėjo. Kai šiek tiek pa
vėluota ( pabudo gana ryškus 
poetės talentas (Aldona Gus
tas daugelio poezijos rinki
nių autorė; jos eiles spaus- 
d ina žymūs vokiečių žurnalą i 
ir laikraščiai; teko matyti 
labai gerus kritikų atsiliepi
mus; man pačiam taipgi at
rodo, kad tatai su ryškiu ir 
savitu braižu poetė), taigi, 
kai pabudo jos talbntas, vis 
dažniau jėgų ir temų ėmė 
jinai ieškoti vaikystės prisi
minimuose. Ir reikia pasa
kyti, kad eilės, kuriose vie
naip ar kitaip atsišaukia Lie
tuva, -pačios stipriausios! 
Nors jos parašytos vokiečių 
kalba. . .

Mes susirašinėjome.
Pagaliau Aldoną ir jos 

vyrą aplankiau Vakarų 
Berlyne.

Kuklūs, labai darbštūs 
žmonės.

Galima būtų atskirai kal
bėti ir pasakoti apie Aldonos 
Gustaitės vyro - Georgo 
Holmsteno gyvenimo kelią. 
Istorinių knygų autorius. 
Pats patekęs į istoriją. 
Mat, Georgas Holmstenas 
padėjo “liepos 20 dienos” vy
rams, 1944 metų vasarą mė
ginusiems pašalinti Hitlerį. 
Tik savo bendražygių didvy
riško paslapties laikymo 
dėka tardymų metų pavyko 
Holmstenui likti gyvam. . .

Sakau, tatai atskira įdomi 
istorija.

Dabar apie AIdoną. įdo
miausia, kad ji, - tuomet pa
prasčiausia raštinės darbi
ninkė, eiles ėmė rašyti bū
dama maždaug 26 metų. Aš 
sakau: “Kai kas tokiame
amžyje užbaigia eilėraščius 
rašyti”. . . “Nėra abejo
nės”, - pasakė man Aldona, - 
“eilėraščiai, kuriuos Lietu
voje būčiau rašiusi nuo 15 iki 
25 metų amžiaus man yra 
nesugrįžtamai dingę. Taip. 
Dėl mano gyvenimo sąlygų. 
Užtat ėmiau rašyti jau kaip 
subrendusi moteris. . . Ir 
subrendęs gyvenimas gali 
prabilti eilėraščiais”. Aš 
noriu pridurti: "Ir dar kaip 
stipriai!*

ŽINOMA IR LIETUVOJE

Labiausiai Aldoną sujau
dino tasai faktas, kad šian
dieninėje Lietuvoje ją taip 
pat jau pastebėjo. Visų pir
ma, jauno poeto - vertėjo V. 
Karaliaus dėka. Vilniaus

spaudoje pasirodė Aldonos 
Gustaitės eilėraščių verti
mai. Štai mes sėdėjome 
prie kavos puodelio Holm- 
stenų bute Vakarų Berlyne ir 
kalbėjome apie tai, kaip rei
kia gyventi, jei turi būtent 
šitokią sudėtingą biografiją.

Mūsų “tezėš” ir iškilę 
klausimai:

Ar reikia imti ir išstumti 
savo senąją tėvynę iš širdies 
ir proto, norint kūrybingai 
gyventi taip pat ir svetimoje 
šalyje?

Mūsų bendras atsakymas:

Tatai beprotybė. . 0 Nie
kad netapsi tikrai “savu” 
svetur. .,. Užtat ir svetur 
būsi suprantamas, aiškus, 
gabus, jei būsi pats savimi. 
Tai yra, jei savyje atsineš
tus turtus .su jungs i su tuo, ką 
gero duoda ir kita šalis. 
Tik turtingesnis būsi! Mat, 
turėsi nepakartojamai savą 
spalvą, sakytume, savą 
veidą.

TAIP ARTI, 
O TAIP TOLI . . .

Aldonos vyras panoro pa
rodyti "įdomų dalyką”: bū
tent, nuvedė mane prie jų 
buto lango Vakarų Berlyne ir 
parodė iš ten gerai mato
mą ir (jau buvo vėlus vaka
ras) raudonai mirkčiojantį 
Rytų Berlyno televizijos 
bokštą. . .

- Taip arti! O drauge - 
taip toli! Du visai skirtingi 
pasauliai, šitos abi Berlyno 
miesto dalys.

Kai dabar Aldona su vyru, 
pasinaudodami pasirašytų 
susitarimų galimybėmis, 
apsilankė mano bute Rytų 
Berlyne, aš irgi svečius nu
vedžiau prie lango, į balko
ną. . o Irgi mirkčiojo tas 
patsai bokštas! Tik iš kitos 
pusės. . .

Aišku, ne vien adresai, bet 
ir mes patys - labai skirtin
gi. Visai kitaip mus kalė ir 
formavo gyvenimas.

JO VARDAS - LIETUVA!

Bet mes imame ir susitin
kame viename ir tame pačia
me taške. Jo vardas: Lie
tuva. Mus jungia viena ir 
toji pati mintis: Lietuvą nu
džiuginti - kaip motiną - nau
dingais ir kūrybingais dar
bais. Nesvarbu kiek kilome
trų nuo jos beskirtų, - ji bus 
arti.

Dar keletas žinių.
“Laisvės” egzemplioriai, 

kuriuos čia gaunu, pereina 
per daugelį rankų. Berlyne 
irgi yra žmonių, kurie lie
tuviškai moka skaityti, be to, 
domisi gyvenimu ir anapus 
Atlanto vandenyno:

Aš patsai šiomis dienomis 
su žmona Marlena ir mažyte 
dukra Daina išvažiuojame 
atostogauti į Vilnių.

Kai grįšiu, sulauksite nau
jo laiško.

Jūsų -
LEONAS STEPANAUSKAS

NEW YORKAS. - Ameri
kos Mokslininkų Federacija 
reikalauja Nixono adminis
tracijos sulaikyti meteoro
loginį karą Indokinijoje, 
dirbtinio lietaus naudojimą.

JOKOSUKA, Japonija. - 
Miesto taryba reikalauja pa
naikinti šioje apylinkėje 
amerikiečių militarinę bazę, 
nes ji naudojama agresijai 
prieš Vietnamą.

Jungtinės Tautos dar kartą 
pasmerkė Portugalijos val
džios brutalų elgėsi su jos 
kolonijų gyventojais Afriko
je. Portugalijos helikopte
riai naikina-degina kaimus 
Guinea-Bissau kolonijoje.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

KAKTUSAS ŠVENTAS AUGALAS
A. LAURINČIUKAS 
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(tęsinys)
DIVORSįJ MALŪNAS

Kiekvienais metais į Siudad-Chuaresą at
važiuoja ir apsiformina išsiskyrimus vi
dutiniškai po 45 tūkstančius amerikiečių. 
Pusė jų atvyksta iš Niujorko. Ta prasme 
amerikoniškasis dangoraižių milžinas ir 
ispaniškasis saulėtasis gražuolis yra su
sigiminiavę miestai, nors SNO dokumen
tuose tai ir neužfiksuota.

Teismai, kurie svarsto išskyrimo bylas*, 
dirba nuo 9 vai. ryto iki 14 vai., šešias die
nas savaitėje. Darbas vyksta konvejeriniu 
būdu, kaip siuvimo fabrike, esančiame EI 
Paso mieste, kitoje Rio Grande upės 
pusėje. V

EI Pasą ir Siudad-Chuaresą skiria Rio 
Grande upė. Nedidelis EI Paso aerodro
mas kas savaitę priima 30 keleivinių lėktu
vų iš Niujorko. Jais atskrenda čia nutrauk
ti “šeimyninio gyvenimo grandines”. Ne
laimingi ir nusiminusiais veidais žmonės 
pervažiavę tiltą ir patekę į Meksikos 
žemę, pralinksmėja. Jie žino, kad pate
ko į “pažadėtąją žemę”, kur, turint pinigų, 
“prarasti žmoną ar vyrą yra lengviau, negu 
parduoti automobilį”.

Moderniškuose teisminio išsiskyrimo 
rūmuose netoli tilto ištuokas yra gavę Niu
jorko valstijos gubernatoriaus sūnus Sti- 
venas Rokfeleris, italų kino prodiuseris 
dabartinis Sofijos Loren vyras Karlas 
Pontis, Holivudo garsenybės Merilin Mon
ro, Ilizabeta Teilor ir daugelis kitų į laiki
nas šeimynines nelaimes patekusios po 
žemę vaikščiojančios žvaigždės.

Išsiskyrimą teismas duoda tik šios val
stijos gyventojams, todėl vienam iš su
tuoktinių iš ryto reikia užsiregistruoti Siu- 
dado-Chuareso municipalitete. Šio mies
to gyventoju tapti galima per 10 minučių. 
Čia iki teismo - pėsčiomis 15 minučių. 
Teismo procedūra trunka dar trumpiau. 
Teisėjas, kaip taisyklė, neužduoda nei vie
no klausimo ir iš mandagumo net nepa
žvelgia kas prieš jį stovį.

Atvykę čia su didesniaisplanais sugaišta 
kiek ilgiau. Jie turi pereiti gatvę, kur 
galima užregistruoti naują santuoką. 
Vienintelis šio modernaus šeimos kombina
to veiklos trūkumas yra tas, kad tą pačią 
dieną ir tam pačiam asmeniui negalima 
gauti dviejų ištuokų: reikia palaukti se
kančios dienos. Miestas iš skirybų ir 
vestuvių biznio turi gana daug pajamų - 
per metus apie 25 milijonus dolerių - 
todėl reikia tikėtis, kad ateityje ir šis trū
kumas bus pašalintas.

“Išsiskyrimo malūno” įstaiga vien tik 
Niujorke turi 15 savo agentų - advokatų. 
Pavalgęs pusryčius Niujorke su nemylima 
žmona gali skristi į EI Pasą, pervažiuoti 
automobiliu į Siudad Chuaresą atlikti ten 
keletą formalių procedūrų, vėl sėsti į lėk
tuvą ir vėl tą pačią dieną vakarienę valgyti 
Niujorke su nauja žmona.

Paprastai sugrįžti tą pačią dieną su nau
ja žmona į triukšmingą Niujorką skuba tik 
labai užsiėmę biznieriai. Daugumas jų 
nakčiai pasilieka ištaikingame “Kamino 
Real” viešbutyje. Pirmąjį laimingą va
karą jaunikiai praleidžia plaukydami ba
seine arba žiūrėdami šunų lenktynes.

Išsiskirti nesunku ir kitose Meksikos 
valstijose. Jaunikiui ar jaunajai pareiš
kus, kad antroji pusė neblizga ištikimybe, 
nepasižymi protingumu, kad šeimoje 
trūksta abipusės meilės - ir teismaš jau 
duoda ištuoką. ■< ■ . >

MEKSIKIEČIIJ TIKSLAI KITOKIE

Meksikiečiai keliauja į JAV kitokiais 
tikslais. Neturtingi valstiečiai siūlo savo 
nuo darbo sugrubusias rankas, Kaliforni
jos vaisių plantacijos šeimininkams, Te- 
chaso fermeriams. Keliaudamas po mi
nėtas valstijas mačiau, kaip meksikiečių 
keliaujantieji laukų darbininkai - “broce- 
ros” prakaltą jaistė derlingus amerikiečių 
laukus.

- Mes padedame meksikiečiams - duo
dame jiems darbo ir mokame doleriais, - 
oriai kalbėjo amerikietis fermeris, suku
riu© kalbėjausi San Angelo mieste.

Meksikoje sutikau daug ahierikiečių. 
Atvykęs į šią šalį jie gyvena ištaikinguose 
sostinės hoteliuose, maudosi Akapulkos 
pliažuose.

- Mes padedame savo kaimynams išleis
dami čia savo dolerius - rimtai aiškino

man vienas amerikietis turistas.
įspūdinga logika: amerikiečiai padeda 

meksikiečiams visur ir visada: ir pra- 
turdėdami savo šalyje iš atvykusių meksi
kiečių darbo, ir paskui nuvykę į Meksiką 
praleisdami jų ušdirbtus pinigus. . .

Tiesa, paskutiniu metu keliaujančių 
meksikiečių darbininkų sriautas į JAV įs
tatymais gerokai, suvaržytas, tačiau tie, 
kurie moka iš kitų prakaito daryti sau pel
ną, moka šiuos įstatymus ir apeiti.

JU UŽDARBIAI
Meksikoje labai pigi darbo jėga. Ame

rikietis darbininkas gyvenantis prie Mek
sikos sienos, uždirba vidutiniškai per die
ną $7.50, o meksikietis darbininkas, gyve
nantis prie JAV sienos - tik $2.25. Tai 
sudaro palankias sąlygas amerikiečių ka
pitalui skverbtis į Meksiką. Vien tik 
paskutiniais metais Meksikoje pastatyta 60 
naujų fabrikų, kuriuos valdo arba kontro
liuoja , doleris. Šiuos fabrikus statyti 
amerikiečių kompanijos gavo teisę pagal 
1965 metų Meksikoje priimtą taip vadina
mąjį “Pasienio zonos industrializavimo” 
įstatymą.

>' KAIP KAKTUSU ŠALIS€
Sunku įsivaizduoti Kolumbiją be kavos 

medelių, Braziliją be deimantų kasyklų, 
Meksiką be kaktusų. Ilgus amžius tai 
buvo šventas augalas. Prie milžiniškų, 
kelias tonas sveriančių kaktusų astekai 
įrengdavo altorius, ant kurių aukodavo 
savo žiauriems dievams žmones. Aukos 
buvo guldomos ant aštrių šio augalo dygių 
ir jiems išplėšdavo iš krūtinės spurdan
čias širdis.

Dabar meksikiečiai kaktusus - kruvinų 
aukų liudininkus “aukoja” savo reikalams.

Kartą kalnuose mes sustojome prie vieno 
namelio. Malonūs šeimininkai mus nu
vedė į sklypą, kuriame augo kaktusai 
agava.

ši kaktusų rūšis meksikiečiams yra tas 
pats, kaip Andų kalnų gyventojams lama, 
Afrikos dykumų klajokliams - kupranu
garis šiaurės eskimams - elnias.

Iš aštrių agavos spyglių ankščiau dary
davo adatas, nulupus augalo pievelę gauna
si neblogas “pergamentas”. Pasodinus 
kaktusus eilėje vienas prie kito, išauga 
neįveikiama tvora apsigynimui nuo ne
kviestų ' svečių. Kai kurie išdžiovinti 
kaktusai naudojami kaip kuras, Iš su
medėjusių aukštų kaktusų stato net namus.

Yra kaktusų, kurie neturi aštrių spyglių 
ir jie naudojami gyvuliams pašarui. Nu
valę agavos ir kitos rūšies kaktusus nuo 
spyglių, meksikiečiai valgo jų sultingas 
dalis, daro pagarsėjusią meksikietišką 
degtinę “tekilą”. Išradingos šeimininkės 
pateikia jas įvairiausių patiekalų for
momis.

Indėnų pagarba kaktusui, jo kultas ilgą 
laiką trukdė katalikų bažnyčiai. Kunigai 
bandė su tuo kovoti, bet rezultatai nebuvo 
džiugūs. Tada žmonių prisirišimą prie 
kaktusų katalikų kunigai palenkti norėjo 
savo naudai, šie augalai buvo pagarbiai 
įnešti į bažnyčias, pastatyti ant altoriaus, 
o ant nukryžiuoto Kristaus galvos buvo už
dėtas dygus vainikas, nupintas iš aštriau
sių kaktuso stiebų!

Vieni kaktusai panašūs į milžiniškas 
žvakides, kiti į dideles gėlių puokštes, dar 
kiti - į nukritusius ir nesudegusius me
teoritus.

Meksikoje kaktusai apdainuoti, kaip Lie
tuvoje rūtos. Aštrius dygius turintieji 
augalai lyginami su švelniausiomis myli
mosios rankomis.

Kaktuso vardą galima rasti ir astekų im
perijos įkūrimo legendose. Neramūs ir 
klajūnai astekai, vykdydami dievų valią, 
ieškoję tinkamos apsigynimui vietos. 
Jie ieškojo augančio kaktuso ir erelio, ku
ris savo snape laikytų gyvatę. Bėgo me
tai, o indėnai vis nerado to, ko ieškojo. 
Vieną vakarą pagalbą jiems pasiūlė rojaus 
grožio paukštis. Viltį praradę klajokliai 
jam patikėjo ir ėjo ten, kur jis juos vedė. 
Taip indėnai nuėjo prie iš visų pusių kal
nais apsupto ežero, kuriame buvo sala. 
Joje augo kaktusas ir virš jo skraidė erelis 
snape laikydamas gyvatę. \ Čia indėnai 
apsistojo, pastatė Tenočtiltanomiestą, ku
ris vėliau tapo galingos Astekų imperijos 
sostine.

(bus dauginę)

KRISLAI
Atkelta iš 1 psl.

kompaniją' prisilaikyti sau
gumo taisyklių.

Koks baisus nepaisymas 
darbo žmogaus gyvybės šioje 
kapitalistinėje sistemoje!

* * *

New Jersey valstijos gu
bernatorius William Cahill 
yra republikonas ir Nixono 
politikos karštas šalininkas. 
Jo gi dukra Regina Cahill, 23 
metų mergina, pasisakė, kad 
ji darbuosis už išrinkimą 
prezidentu demokratų kandi
dato senatoriaus McGovern.

Panaši istorija su akto
riaus Henry Fonda dukra 
Jane. Jis sakosi dažnai ap
siverkiąs dėl savo dukros 
pasirinkto kelio. Kaip žinia, 
Jane šiandien yra viena iš 
drąsiausių jaunų kovotojų 
prieš Vietnamo karą ir’ 
Nixono politiką.

* * *

Senatorius John Sherman 
Cooper pasiūlė Senatui 
priimti rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad vyriausy
bė “besąlyginiai ištrauktų 
visas Amerikos militarines 
jėgas iš Indokinijos į keturis 
mėnesius”. Puiki rezoliuci
ja, Senatas turėtų ją užgir- 
ti.

* * *

Prisipažinsiu, kad pirmą 
kartą savo jau nebetrum- 
pame gyvenime keletą valan
dų praleidžiau su katalikų 
bažnyčios vienuole. Tai 
įvyko autobuse grįžtant iš 
Haverhiilio piknikos. Erne 
ir šalia manęs atsisėdo jau 
gerokai pagyvenusi vienuo
lės uniformoje moteriškė. 
Iš karto labai nedrąsiai tik po 
žodį kitą, bet paskui, į pabai
gą kelionės,, mudu jau beveik 
bičiuliais pasidarėme.

Ji mokytoja. Jau 40 metų 
yra vienuolė. Jos veikla su
sieta su katalikiškomis mi
sijomis užsieniuose. Be an
glų kalbos ji puikiai kalbanti 
ispaniškai ir lenkiškai. Su
prantanti rusiškai. Daug 
kraštų aplankiusi. Smerkia 
Vietnamo skerdynę. Davė 
keletą pavyzdžių, kaip bai
siai sužaloti iš Vietnamo 
karo sugrįžta jauni vyrai. 
Bet, girdi, mums (vienuo
lėms) yra sunku: kalbėsi - 
nusidėsi, tylėsi - sąžinė 
grauš.

Vienuolės neturi jokio pa
sirinkimo kur eiti, kur neiti: 
kaip kareiviai armijoje, 
sako, turi klausyti komandos 
iš viršaus.

Kaip su politika? Nedaug 
tenusimananti. Bet geriau 
būtų, kad McGovern būtų iš
rinktas prezidentu.

Kaip su katalikų parapinė
mis mokyklomis? Jos gi
liausioje krizėje. Nėra lėšų 
joms palaikyti. Valdžia 
joms finansiškai padėti ne
gali. Tada, girdi, turėtų 
finansuoti, ir žydiškas, ir 
protestantiškas mokyklas. 
Be to, būtų skriauda netikin
tiesiems. Per ateinančius 
penkerius metus beveik vi
zuos parapinės mokyklos tu
rėsiančios užsidaryti.

Kaip su katalikų bažnyčios 
misijomis užsieniuose? 
Prastai. Daugelis šalių jų 
nebeįsileidžia. Kinija esąs 
geras pavyzdys. O kadaise 
Kinija buvo derlingiausia 
dirva visokioms religinėms 
misijoms. . .
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APSILANKIUS LIETUVOJE

IŠ MANO 1)1 ENYNO
Elena N. Jęskevičiutė

PA BA IGA

AKADEMIJOS UŽBAIGTUVĖS

Mokslo Akademijos šta
bas, turįs savo mišrų chorą, 
baigiantis mokslo metais, 
davė savo koncertą Filhar
monijos salėje. Jiems 
akompanavo Kanklių ir Sku
dučių ansamblis. Dėka se
sučių Eidukaityčių, ir mud
viem teko proga pasiklausyti 
šio koncerto.

UZSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJON

Trečiadienio rytą ’(birž. 7 
d.) atėjo pas mus G. Cibuls
kis, kurį labai gerai pažino
jome New Yorke ir su kurio 
visa šeima teko pabendrauti 
piknikuose. Jis dabar dar
buojasi užsienio reikalų mi
nisterijoje, ir su juo ten nu
vykome. Susitikome L. Dir- 
žinskaitę, užsienio reikalų 
ministerio pavaduotoją, ir V. 
Zenkevičių, jos pavaduotoją.

Pasikalbėjome plačiai 
įvairiais klausimais. Laiko < 
aprubežiuotos atsisveikino
me, nešinos dovanai-ginta
ro “ašarėles” ir gintaro 
šviestuvą, kuris turįs šviesti 
mums tolimoje kelionėje. 
Nepamirštamas pokalbis ir 
dovanos; ilgai gulės 
širdžių gilumoje.

mūsų

L. KAPOČIUS

Lauryną irgi labąį sepiai 
pažįstame dar nuo tų laikų, 
kai jis ėjo tarnybą Washing
tone. Keliais atvejais teko 
su juo susitikti, dargi ir dėl 
to, kad jis ypatinga i daug, la
ba i daug, rūpinasi mūsų Ste
fanija ir Jonu.

Tad ir šį pietų laiką užsu
kome Į Vilniaus Universite
tą, kur jis užimtas ruošimu 
studentų egzaminams. Pa
siklausėme jo kalbos apie 
Europos istorijos eigą, ir 
vėl, trumpai pasisveikinu
sios, skubotai skiriamės eiti 
savoms pareigoms.

PALANGĄ

Ketvirtądienį (birž. 8 d.) 
ruošiamės ilgesnei kelio
nei i Palangą. Kadangi Mo
terų Suvažiavimas atidėtas, 
kuriame mes tikėjomės da
lyvauti, tai ta proga ilgiau 
būsime Palangoje ir Klaipė
doje.' Su mumis keliauja 
Arturas Petriką, kuris šio
mis dienomis atvykęs Vil
niun. Smagiau ir mums su 
jaunu amerikiečiu dalintis 
įspūdžiais.

Pakelėje sustojome prie 
pagarsėjusio Užmerktos 
Blakstienos šaltinio, prie 
Dubysos. Atsigaivinome 
šaltu vandeniu, ir važiuoja
me. Sustojome Raseiniuose 
pietų ir poilsio. Pavakarėje 
pasiekėme Pajūrio viešbutį 
Palangoje, kur apsistojome. 
Tuojau bėgame pasižiūrėti 
Baltijos jūros. Jaučiasi šal
toka, bangos nedidelės, o 
smėlis smulkutis, baltas. 
Ne be reikalo Palangos re- 
sortas toks garsus.

Penktądienio rytą sukilu
sios su nekantrumu einame 
ir lipame i tą išpasakotą Bi
rutės kalną. Kaip ten gražu 
vaikštinėti! Beveik ima pa
vydas, kad jis taip toli nuo 
mūsų, ir gal tik šį vieną kartą 
teks matyti tą gražią girią ir 
Baltijo pajūrį. Praeidamos 
sustojame prie Birutės 
“grotto”. Čia meilužiams 
reikšminga vieta. Matome

šviežiai padėtų gėlių - “mei
lės aukurui”. . .

GINTARO MUZIEJUS

Nerandu žodžių aprašymui 
šios Įdomios, gražios kolek
cijos. Gintaras - ĮvairĮų 
spalvų ir su visokiais vabž- 
džiais - negalima atsižiūrėti 
ir atsigėrėti.' Štai per padi
dinamą stiklą (Įrengtą tam 
tikslui) žiūriu į.g’ntarą ir jo 
viduje esantį cielutėlį vaba-' 
lą, o kitame - pilnai išsivys
čiusią kirmėlaitę. O kiek 
milronų metų praėjo, kaip jie 
ten 'Įklimpo ir suakmenėjo, 
ta ip, kad ir dabar ne tik mos į 
juos galime pasižiūrėti, bet 
ir ateities kartos galės ma-> 
tyti. Žemaitės skyrius irgi 
gražiai Įrengtas. <;

KLAIPĖDA ..

iPirmiausia -nuvykome 
miesto Komjteto raštinę 
Susipažįstame su d. Giedrai 
čiu, kuris Klaipėdą žino taip 
gerai, kaip savo delną. Jis 
pergyveno karo mūšius čip'- 
nai ir matė visiškai sunaii- 

, ■ . , į ( ' : į
kintą miestą, ir dabar mato jį 
atstatytą ir augantį.. Jis ir 
pirm. Gureckas padėjo 
mums susipažinti su šiuo 
Baltijos uostu.

Skaičiuojama, kad apie 
24,000 darbininkų dirba prie 
laivininkystės ir apie 10,000 
žvejyboje. Jurį, iki <300 lai
vų, kurie žvejoja po visopį- . 
šaulio okeahūš.' Apie 4,000 
darbininkų dirba prie laiyų 
statymo. ..  ’ ' t *•;’<

Nepa$ilieka..i-i ir> kultūros 
veikloje: - turi muzikos kotir- 
servatoriją, dramos teatrą, 
saviveiklinę operą ir 20 kitų 
mokyklų.

‘PRANAS ZIBERTAS”
Tai vardas laivo, kurį mes 

aplankėme. Galima sakyti, 
kad tai savęs įūšięs dirbtu
vė. Jis išplaukia su .grupe 
mažesnių laivų, kurie aplink 
jį gaudo žuvis, o jis perima 
nuo jų jas ir tuoj dapįnėja .ir 
užšaldo. bei < konservuoją. 
Jis sudoroja iki 2,006 toįių 
žuvie s ir pa r vežą, Kla iped ęš 
uostan gatavas,ripkai. > S.ią-^ 
me laive dirba 90 darbininkų.

Klausių, ar yra moterų' 
šiame žuvų laivyne. Sako,' 
taip yra,- turi dvi moteris 
kapitones, daktarų, ir kituo
se darbuose. ; ’ S

Mums ' laivą aprodinėjg 
Pečiulis-, kapitono; asistah| 
tas. Mūsų Artūras Petriką 
atidžiai visur 'žiūrinėją; 
Mat, jis laivyne tarnavęs; 
tūd žino ką reiškia tie viš| 
instrumentai, gi- mudvi tik 
šiaip sau žiūrinė janie. įį

Nulipame nuo šio švaraūįį 
laivo mislydamos, kad nieį 
kad nemanytum, jog jis tiek 
perleidžia žuvų - jokio žu-5 
vies kvapo nėra.

LAIVŲ STATYBA

Einame pažiūrėti Baltijoj 

nas, direktoriaus pavaduoto
jas, mus išvedžioja po šią di
delę, ūžančia darbo vietą; 
Su mumis bendrauja Įmonės 
laikraščio redaktorius P. 
Digrys.

Ir čiū visur matosi dirban
čių moterų. Moterys suda
ro 50% kranų vairuotojų. 
Aukštai palubėse jos važinė
ja su kranai’s, kurie kelia įr 
nuleidžia metalokavalkus. į

Moterys dirba ir prie viri* 
nirno (“welding”). Vieną įsjg

Siūlė je' prie atidengimo Leono Joniko memorialinio akmens 
1972 m. birželio 10 d. Tarp kitų, apeigose dalyvauja Vyt. 
Kazakevičius, Vyt. Zenkevičius, Antanas Sniečkus ir Ra
mojus Petrauskas.

„Žiūrėjome, .kuomet ji pakelė 
nuo galvos užlaida; tokia jau
na, graži blondiną. Stebiuo
si, nes mums tai nepripras
ta. Moterys taipgi dirba 
kaipo izolatorės. Aiškina 
mums, kad jos norai pasi
renka tuos darbus.

MERIDIANO LAIVAS

šis! laivas jau “pensijon” 
išėjęs; nebe važinėja po jū
ras, bet tarnauja kaipo pra-

Tenšmatnus restoranas, 
mes ir pietavome.

LIAUDIES MENO PARODA

_ Gražiame pastate Įkurta 
paroda, kur išstatyti liaudies 
menininkų dirbiniai: ranko- 

išdrožtos medžio figu- 
gintaro Įvairūs dirbi- 
taipgi. austi audeklai, 

galima pirktis parodai

mis
ros;
niai
Čia
išdėtus meninius kūrinius. 
Pasipirkome ir mudvi me
džio ir gintaro dirbinių.

Vakarop atsisveikiname 
svetingus klaipėdiečius 
grįžtame Į Palangą.

ir

s j , IŠBANDOME PAJŪRĮ

' . Sugrįžę mudvi su Arturu 
skubame į pajūrį, šaltas 
vanduo, bet turime bent pa- 
braidžioti Baltijoje, nes var
gu teks plaukioti. Amelija 
turi kostiumą ir norėtų pa
plaukioti, bet šiandien jau 
vėlu, o ryt turime būti Šila
lėje. Arturas dūrė daug 
nuotraukų - bus žingeidu jj 
matyti sugrįžus namuosna.

Į ŠILALĘ
• - Šeštadienį, birž. 10 d. 
vykstame ,i Šilalę. Ten su
sitinkame su Partijos Komi
teto į)irm. Mačioniu ir susi
pažįstame su šiuo miestu. 
Apvaršuvoje netoli nuo jo tė
viškės pastatyta memorali- 
nis akmuo Leonui Jonikui. 
Iškilmingai atidengtas ak
muo, • ° kuriame skaitome: 
“Pažangaus JAV Lietuvių vi
suomenės veikėjo žurnalisto 
Leono Joniko (1891-1969) 
gimtinė”.

Vyriausią kalbą čionai pa
sakė A. Sniečkūs, K. P. Cen
tro Komiteto pirmasis sek
retorius. Pirmu sykiu teko 
susipažinti su šiuo .kųkįlįų, 
bet sykiu didingu žmogumi. 
Jure jau garbės ir aš tart 
pasveikinimo keletą žodžių 
W ^padėkoti už tokį gražų 
įvertinimą ir atminimą mūsų 
pažangaus sandarbininko. 
Arturas filmavo visą eigą, ir 
tikiu teks mums amerikie
čiams matyti šįistorinį Įvy
ki . (

BAUBLIAI
Pasibaigus programai nu- 

vykomę į Bijotų kaimą pa
matyti tuos nuostabius Dio
nizo poškos Baublius. Kuo
met man pasakojo, kad tai 
yra ąžuolai, kurių viduje D. 
Poška Įrengė klėteles ir ten 
rašė, nenorėjau tikėti. Bet 
štai stovime ir žiūrime į du 
tūkstantmečius ąžuolus, 
įėjome Į jų vidų ir sėdome

prie stalo, kur galima labai 
liuesai keletui žmonių atsi
sėsti. Tai čia durnojo durnas 
ir rašė poeziją D. Poška 
(1790-1830 m).

Dabar šie ąžuolai konser
vuoti, aptverti stiklo gau- 
bais, kurie saugo juos nuo 
blogo oro sąlygų. Unikalus 
muziejus!

Sudėta senoviniai audi- 
irankiąi ir padabini-

kokių nesu mačiusi, o

D. POSKOS KOLŪKIS
A. Kareniauskas, kolūkio 

pirmininkas, papasakoja
apie šio Žemaitijos kolūkio 
pasisekimus. Pavakarėje
vaišingai priėmė visus sve
čius ' Lakštingalos slėnyje 
prie sriaunaus upelio. Šlau
niai ir linksmai praleidome 
šį vakarą. Vieta pasakiškai 
graži šiame girios slėnyje.

MENO ŠVENTĖ

Sekmądienį (birž. 11 d.) 
nuėjome i Kraštotyros Meno 
Parodą Šilalėje. Nors maža 
paroda, bet labai interesin
ga, 
niai 
rhai. Žiūriu' i didokas spy
nas
A rturas sako butų gera i par
sivežti bent vieną Amerikon, 
štai kultuvas ir kočėlas apie 
kuri motina kalbėdavo, ir 
daugiau tokių Įdomybių, ku
rios greitai nyksta ir dėkui 
kraštotyrininkams, kad jie 
renkami parodoms bei mu
ziejams.

Taipgi užėjome Įveikian
čio komiteto rūmus, susipa
žinom su pirm. V. Daujotą, 
pavaduotojais V. Lubiu ir V. 
Cesna. Sužinome, kad Šila
lė turi 3,300 gyventojų.

Po pietų prasideda eisena 
per Šilalę i užmiestį Į pušy
ną, kur vyksta Meno Šventė, 
kurioje dalyvauja 44rajonai.

Rykiuojasi ir maršuoja 
tūkstantinė masė dainininkų, 
šokėjų, muzikantų, ir pa
skiausia - publika. Visi pa
sipuošę liaudies nacionali
niais rūbais. Gražu žiūrėti.

Važiuojame, kad užbėgti 
už akių eisenai, ir sėdame 
prie estrados, kaip štai ir 
atmaršuoja programos da
lyviai. - ‘

Kultūros vedėjas F. Už
pelkis pradeda dienos pro
gramą. Man ir Amelijai už
rišo lietuviškus rankšliuos- 
čius, Artūrui uždėjo šiaudinę 
kepurę su tautine juosta. 
Teko garbė ir man tarti kele
tą žodžių šioje šventėje. Su 
džiaugsmu širdyje sveikinau 
šia masę saviveiklininkų ir 
žiūrėtojų. Tik Tarybinėj 
Lietuvoje gali taip klestėti 
liaudies menas.

K.POŽĖLOS KOLŪKIS

Kolūkio pirmininkas Mar- 
tinkus aprodė jų Kultūros 
namus su dviemis puikiomis 
salėmis. Abi erdvios, o 
vienos siena ypatingai gra
žiai papuošta liaudiško meno 
vaizdu.

Sis kolūkis randasi Bilionių 
kaime, turįs apie 400 darbi
ninkų ir 3,850 visągyventojų. 

Jie augina galvijus ir kiaules 
mėsai. Algos palyginamai 
geros. Yra 6 pradinės mo
kyklos ir viena 8-metė.

f
Kolūkio darbininkams, no

rintiems statytis savus na
mus, duodamos palankios 
sąlygos. Duodama 4,000 
rublių paskola ant 20 metų, 
gi atmokėti reikia tiktai puse 
skolos t. y. 2,000 rublių.

Malonūs kolūkio šeiminin
kai, kaip ir visur kitur mus 
priėmė šventiškai, apdova
nojo gražiais gintaro karo
liais ir pavaišino skania va
kariene.

Pirmądienį, birž. 12 d., po 
pusryčių, grįžtame i Vilnių.

I 
)

DIPLOMINIAI SPEKTAKLIAI

Pirmądienio vakare, dėka 
Elenytės ir Birutės Eidukai- 
tyčių, nuvykome visos ketu
rios i Lietuvos TSR Valsty
binės Konservatorijos Di
plominius vaidinimus.

Suvaidinta K. Sajos “Poli
glotas” (vieno veiksmo tra
gikomedija) ir A. Čekovo 
“Jubilėjus” (vieno veiksmo 
vodevilis). Man labiau pa
tiko antrasis veikalas, nors 
abiejose aktoriai gabiai ir 
talentingai atliko savo par
tijas.

PARŪPO NAMAI

Pradedam svajoti ir kal
bėti apie grįžimą i savus na
mus ir mintis jau sukasi apie 
paliktus bičiulius J. V. An- 
trądienio rytą einame pirki- 
nėtis lauktuvių ir suvenyrų.

Po pietų nuvykome į Kul
tūrinių Ryšių Komiteto na
mus, kur mums demonstravo 
eilę Lietuvos filmų. Matė
me įdomius ir gražius Lie
tuvos filmus: “Baublius”; 
19-70 m. painų Šventę Vilniu
je”; “Skendančios Gulbės”; 
“Vilnius”; “Kaunas” ir t. t.

Rytoje, birž. 14 d., aplei
sime gražųjį Vilnių ir tuos 
taip malonius gerus draugus 
ir drauges Lietuvoje.

Užeina trys sesutės Eidu- 
kaitytės, ir atsisveikiname 
su liūdnumų.

Telefonuoja iš “Tarybinės 
Moters”, nori fotografuoti; 
iš “Gimtojo Krašto” norįpa- 
skutinių mūsų Įspūdžių - 
žodžiu, paskutinis vakaras 
darosi sąjūdingas. Dargi 
nepaibaigus interviu, ateina 
mielas d. L. Kapočius atsi
sveikinti. Taip ir skubame 
su visais, nors norėtųsi už
trukti, bet jau nebeliko laiko.

Telefonuoja malonusis J. 
Paleckis, aiškindamasis, 
kodėl anksčiau negalėjo mus 
sueiti, nes dabar tik sugrį
žęs iš Maskvos. Tikrairei- c

kia sueiti apsikeisti bent žo
džiais keliomis minutėmis* 
Taip, kad paskutini vakarą, 
nuėjome į Neringos bufetą, 
ir ten praleidome pora labai 
brangių valandų su J. Palec- 
kiu, V. Kazakevičium, F. 
Kauzonu (mūsų geruoju slau
gytoju), ir Arturu Petriką. 
Tostai buvo labai vietoje už 
laimingą kelionę, už Tarybi
nę Lietuvą, suteikusią mums 
neužmirštamą viešnagę.

J, Paleckis toks simpatiš
kas draugas, Įduoda mud
viem po knygą su jo auto
grafija - brangi tai mums 
dovana. Skiriamės su šird
perša, na, bet toks jau gyve
nimo susiklostymas. . .

O trečiądienio rytą prieš 
8-tą valandą išskrendame iš 
Vilniaus, lydymos Ferdinan
do. Su juo pradėjome ir da
bar užbaigiame viešnagę. 
Sudiev, Lietuva brangi. . .

Vienu nusikosėjimu iš or
ganizmo Į orą patenka apie 
šimtą tūkstančių bakterijų. 
Atviroje vietoje palankiomis 
sąlygomis jos gali būti pa
vojingos net per kelis kilo
metrus.

* * *
Prancūzijos gėlių auginto

jų susivienijimas praneša, 
kad per metus prancūzas nu
perka tik 300 gramų gėlių 
(Prancūzijoje gėlės sveria
mos). Šveicaras per metus 
perka 900 gramų, skandina
vas - net 1,200 gramų gėlių. 
Taigi prancūzai nėra dėme
singiausi moterims, 
tvirtinta iki šiol.

kaip

* * *
Pirmasis viešas telefonas 

Vilniuje Įrengtas 1913 m. 
sausio 1 d. centriniame paš
te. Juo naudotis buvo gali
ma, sumokėjus 15 kapeikų.

* * *
Paryžiaus savaitraštis 

kreipėsi Į turistinių grupių 
vadovus, prašydamas pasa
kyti, kokių kvailiausių klau
simų jie yra girdėję iš sve
timšalių, lydėdami ekskur
sijas po Prancūzijos sostinę. 
“Rekordiniai” klausimai 
buvę šie: “Ar prie lankytinų 
Paryžiaus paminklų priklau
so Pizos bokštas!” ir “Ar 
galite pasakyti, kiek sveria 
Notre Dam katedra!”

* * *

Iš vieno Danijos aerodro
mo kasdien išskrenda spor
tiniai lėktuvai i gretimas 
valstybes, dažniausiai - i 
VFR. Jie gabena mini kon
teinerius ir juos parašiu
tais nuleidžia sutartoje vie
toje; ’ Taip VFR prekybinin
kai aprūpinami naujausia 
danų pornografine literatū
ra. Vokietijos policija kar
ta surado toki konteineri.< < C

Ant jo buvo užrašyta: “Sau
gokitės - nuodingos gyva
tės”.

* * *
Mažame Prancūzijos pro

vincijos miestelyje kino di
rekcija taip reklamuoja nau
ją filmą “Paskutinis žmogė
dra”: ‘“Kai vaizdas šokinėja, 
vadinasi, toje vietoje opera
torius buvo išsigandęs”.

Birminghame Įvesta naujos 
rūšies telefono, paslauga, 
prieinama visiems Anglijos 
gyventojams: “Surink tele
fonu savo horoskopą”. Vie
tos vyskupas, paskambinęs 
savo horoskopo, sužinojo, 
jog turi žmoną ir tris vaikus.

* * *
Anglų laikraštis “Daily 

Mirror” praneša, kad 15 
Vindzoro cirko dramblių at
sisakė vaidinti: sustingo 
kaip Įbesti, ir niekas jų ne-

Rochester, N. Y.

Stefanija Sasna
Mus pasiekė liūdna žinia, kad Lietuvoje mirė 
mūsų miela draugė. Rochesterio LLD 110 
kuopos valdyba ir nariai reiškia užuojautą 
Stefanijos draugui Jonui Gužui, sesutei Julijai 
Arlauskienei, taipgi artimiesiems ir giminėms 

’ Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė visa savo gyvenimą sunkiai dirbo 
dėl darbo klasės reikalų, kovojo už taiką, 
kad nebūtų karų, kad būtų šviesesnis 
gyvenimas žmonėms. Ilsėkis 'ramiai brangi 

Stepute tėviškėje!

V. Bulienė
K. Žemaitienė 

galėjo priversti judėti. 
Priežastis - lėktuvų, skren
dančių iš Fernboro aviacijos 
parodos, kauksmas. Cirko 
savininkai kreipėsi į .paro
dos organizatorius, ir šie 
pasižadėjo, kad lėktuvai dau
giau virš cirko neskraidys.

* * *
Lempų kolekcionierius 

anglas Patrikas Hansonas 
apsidžiaugė, manydamas 
įsigijęs originalų postamen
tą vienam savo eksponatui. 
Kaip jis nustebo, kai policija 
evakuavo kaimyninį namą, o 
jo “postamentą” su didžiau
siu atsargumu išnešė spe
ciali brigada. Tai buvo ne
sprogusi vokiška bomba.

GRIUVĖSIŲ PAKOPOS

Pakopos! Pakopos!
Viršukalnėn kopia
Maži, smulkus žmonės.
Tarsi milijonais
Granito pakopų,
Atrodo, daug mylių 
Per šlaitą jie kyla 
Aukštybėn pakopų! 
Granito pakopų!

Griuvėsiai byloja: 
Senovėj žilojoj 
Actekų kultūros 
Slypėta šiuos mūruos. 
Pabūgę sustoja 
Nūdieniai turistai, -
Jie kopti nedrįsta 
Padangėn aukštoj on, 
ŠventyklOn baltoj on.

Gal tikslą kelionės
Gyvenimo kloniais
Išreikšti norėjo
Didinga idėja
Nujaučiantys žmonės?
Gal laiptų beribe
Kilimą aukštybėn
Įprasmint svajojo
Tolregiai tie žmonės?

Darbavos iš lėto 
Čia rankom pūslėtom 
Vergų gausios minios. 
Jie triūsė, kankinos, 
Į aukštį saulėtą
Akmens tiek sukrovė! . .
Rūsčioji senovė 
Taip ėmė tikėti 
Rytojų žadėtą. . .

Pakopos! Pakopos!
Viršukalnė n kopia
Maži, smulkūs žmonės.
Tarsi milijonais
Granito pakopų,
Atrodo, daug mylių
Per šlaitą jie kyla
Aukštybėn pakopų!
Granito pakopų! . .

M. KAZLAUSKAITĖ

L. Bekešienė
Moterų Kuopa



Penktadienis, Rugpūčio (August) 11, 1972 LAISVĖ 5-tas puslapis

Detroit, Mich
NUOŠIRDI PADĖKA VISIEMS

Nėra pasaulyje skaudesnio 
įvykio, kaip mirtis myįfmo 
vyro. Nuo balandžio 11 d. 
š. m; mano mylimas vyras, 
Alex Dočkus, ligoninėje per
gyveno skaudžias dienas ir 
valandas, bet vis turėjo dide
lę viltį pasveikt ir sugrįžt į 
savo namelius, bet liepos 23 
d. jo širdelė sustojo plakus ir 
nelemtoji mirtis ji atskyrė 
nuo manęs. Nežiūrint, kaip 
skauda širdis, bet mirusį 
reikėjo palaidoti, o tam rei
kėjo man didelės pagalbos.

Elizabeth, N. J
Liepos 18 d. po sunkios li

gos, sulaukęs 84 m., mirė 
Jurgis Budrys.

Paliko liūdinčius žmoną 
Barborą, dukrą Elenorą Eli
za bethe, sūnų Jurgį, marčią 
ir tris anukus Los Angeles, 
Calif.

Velionis buvo pažangus, 
draugiškas, ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Kupiškio 
apylinkėje, Zlabiškių kaime. 
Amerikon atvyko 1907 me
tais. Elizabeth išgyveno 65 
metus. Palaidotas liepos 21 
d. Gertrūdos kapinėse.

Mirusiam amžina ramybė, 
o likusiems jo mylimai 
žmonai, dukrai, sūnui, mar
čiai, anūkams ir artimie
siems giliausia užuojauta.

Mirė Liudvikas Louis 
Šliažis, sulaukęs 64 metų. 
Buvo gimęs Elizabethe, bet 
augęs Lietuvoje, sugrįžęs į 
Elizabethą 1928 metais. 
Liūdesyje liko žmona Anna 
Adomaitis-Sliąžis, 
Liudvikas, < 
broliai - Jurgis ir Alexander 
(abu Lietuvoje).

_ , sūnus 
d^l dukros, du

Liepos 22 d. mirė Juozas 
Temolevige. Buvo mirtinai 
pašautas banditų, kurie pa
darė užpuolimą ant taverno 
ant Grove St.

Petronėlė Beržanskienė 
mirė sulaukus apie 90 metų. 
Taipgi mirė Jonas Lukosh 
(Lukoševičius) 
Steponavičius,
penki lietuviai išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo bėgyje poros 
savaičių.

ir Vladas
Taigi net

Mirusiems ramybė, o gy
viesiems artimiesiems gi
liausia užuojauta. Gaila tau
tiečių. . .

V. PAULAUSKAS

Huntington, N. Y
Rugpjūčio 2 d. netikėtai 

mirė Iva Waluk, Brooklyno 
lietuviams gerai žinomo dr. 
J. Waluk našlė. D r. Waluk 
mirė prieš kelis metus.

Iva Waluk-Ražučdutė buvo 
A merikoje gimusi lietuvaitė. 
Abudu su daktaru visą gyve
nimą tampriai palaikė ryšius 
su tautinio nusistatymo lie
tuviais.
Lietuvoje 
“Lietuvos 
toks buvo
įsitikinimas, 
visada toleravo kitų įsitiki
nimus.

Velionė buvo pašarvota 
Jackson. Funeral Parlor, 
Huntington, N. Y. Palaikai 
sukremuoti Washington Me
morial krematoriume.

Visiertįs, suteikusiems 
bile paslaugas laike jo sirgi
mo, šermenų ir laidotuvių, 
atskirai negaliu padėkot, to
dėl šiuomi noriu išreikšt vi
siems mano giminėms ir 
draugams širdingiausią 
ačiū.

Nuoširdus ačiū visiems už 
prisiųstas korteles laike jo 
sirgimo; visiems už gražius 
gėlių vainikus ir puokštes; už 
užuojautas asmeniškai ir per 
laikraščius; už gražius ap
rašymus spaudoje laike jo li
gos ir po mirties; už dalyva
vimą šermenyse ir laidotu
vėse; dainininkei Birutei Pa- 
levičiutei Price už taip jaut
rias ir momentui pritaikytas 
sudainuotas dainas koplyčio
je ir ant kapų; Stefanijai Ma- 
sytei už pasakytas kalbas 
koplyčioje ir kapinėse; Ade
lei Wardo už rinkimą užuo
jautų, kurios buvo paskelbtos 
“Vilnyje”; Mary Bacevičie
nei už parašytą gražią eilė
raštį; visiems giminėms, 
kurie suvažiavo iš kitų mies
tų : Alekėlio mirusio brolio 
žmonai Anna Dočkus iš Zieg
ler, UI.; brolio sunui Frank 
Dočkus ir žmonai Mona ir ju 
sūnukui Erick iš Chicago, 
m.; brolio dukterei Char
lotte Lyday ir vyrui Edward 
iš W. Frankfort, Hl.; mano 
keturioms dukterėčioms: 
Julia Ramoška su vyru Al
bert iš Baltimore, Md.; Ruth 
Kueberth iš Cleveland, Ohio; 
Julia Šilinskiutė Thom ir 
Anna Silinskiutė Cindy su 
vyru Gordon iš Rochester, 
Michigan; LDS 21 kuopai, 
LLD 52 kuopai ir Detroito 
Lietuvių Klubui už gėles; 
taipgi Detroito Lietuvių Klu
bui už suteiktą vietą pietums 
po laidotuvių ir pietų gamin
tojams: Pat ir Mike Stuns- 
kams ir Elizabeth Ulinskie- 
nei ir visiems, o visiems, 
bile kuo prisidėjusiems prie 
mano brangiausiojo palaido
jimo. Jūsų visų suteiktos 
paslaugos nebus mano už
mirštos iki mano mirties.

Pagerbimui mano mylimo 
vyro, Alex Dočkus ir jo at
minčiai priduodu “Vilniai” ir 
“Laisvei” po šimtą dolerių 
ir “Liaudies Balsui” $50, o 
savo mylimui Alekėliui sa
kau:
Nelemtoji mirtis tave jau 

ištiko, 
Man širdyje žaizda ant 

visados 
liko, 

Penkiolika metų laimingi 
gyvenome 
bendrai, 

Dabar mane viena vargti 
palikai.

Tavo kap^ puošia gėlės, bet 
tu jų 
nematai, 

Mano širdyje gyvas liksi 
amžinai.

Liūdinti žmona,
ANNA DOČKUS

Baltimore, Md
Liepos 18 dieną gavau ži

nią, kad Weathersfield, 
Conn., sulaukus 86 metų, 
mirė mano mylima teta Ona 
Giraitienė , po tėvais Mede- 
liutė. Lietuvoje ji paėjo iš 
Marijampolės apskričio, 
Gustaičių kaimo.

Ona Giraitienė su savo tė
veliu Vladu Medeliu atvyko į 
Ameriką apie 1908 metus. 
Atvyko į anglies kasyklų 
“sostinę” Scrantoną pas bro
lius Juozą, Kazį ir Karalių. 
Onutė buvo jauniausia, ir jai 
teko ilgiausia gyventi.

Begyvendama Scrantone 
Ona ištekėjo už Petro Gira i- 
čio ir pradėjovedybinįgyve- 
nimą. Velionė buvo labai 
gabi ir apsukri. Pradėjo 
veikti su pažangiais žmonė
mis. Tais laikais Scrantone 
buvo labai maža i apsišvietu
sių" žmonių. Pažangiečiai 
gražiai darbavosi. Buvo su
vaidinta keletas veikalų, ir 
visuose Ona turėjo svarbias 
roles. Ji mokėjo puikiai de
klamuoti

Tai taip smagiai ir pralei
do jaunas dienas. Pagimdė 
penkis vaikučius - Adelę, 
Stasį, Vladą, Albertą ir Li-

buvo
Jos 

buvo
Po tos

Darbas kasyklose 
sunkus ir pavojingas, 
mylimas vyras Petras 
smarkiai' sužeistas,
nelaimės Petras į kasyklas 
nebesugrįžo, o sumanė ieš
koti geresnės laimės kitur. 
Petro brolis Juozas gyveno 
Connecticut valstijoje, tai 
taip jiedu ir išvyko-i Hart
fordą 1919 metais. Jie ir 
ten abudu dirbo ir neapleido 
darbininkiškų . .organizacijų, 
nors laikai buvo sunkūs. 
Velionė labai mėgo dainuoti, 
ir išbuvo Laisvės Choro narė 
per 45 metus.

Jos vyras Petras mirė 
1960 metų gruodžio mėnesi. 
O dabar abudu ramiai il- 
sisio». .

Ilsėkis, teta Onute, amži
nai, o mes Tave prisiminsi
me tol, kol mūsų širdys pla
ka mūsų krūtinėse.

Giliausia užuojauta Adelei, 
Stasiui, Vladui, Albertui ir 
Lilijai ir jų šeimoms, ir vi
siems velionės draugams ir 
artimiesiems.

MILDA ANTANAITIENĖ 
• (Vlado Medelio duktė)

Haverhill, Mass

So. Boston, Mass. HELP WANTED-MALE-FEMALE
Liepos 30-ą Maple Parke 

rengtas piknikas gerai papy
ko. Buvo dėl išvažiavimo 
tinkamas Oras, tai ir publi
kos, valug šių laikų, nemažai 
prisirinko. Turėjome žmo
nių iš visų didesnių lietuvių 
kolonijų, tik iš Worcesterio 
nieko nesimatė. Matomai, 
jie taupo energiją dėl jų ren
giamo Olympia Parke, rug
pjūčio 13-ą, pikniko.

Buvo kalbėta,* kad gal iš 
Bostono į Olympios Parką 
važiuosime autobusu, kaip 
važiavome į Maple Parką, 
bet pasirodo kad jau sunku 
pririnkti žmonių tiek, kad di
delę mašiną pripildytume, 
tai važiuosime su savomis 
mažomis mašinomis. Bus 
smagu dar syki, su worces- 
teriečiais ir apylinkės lietu-, 
viais gražiame Olympia 
Parke susitikti ir sykiu gra
žia gamta pasigėrėti.

BOSTON1SKIS

W.Hempstead,N.Y.
Liepos 27 d., š. m., mirė 

Antanas Navikauckas, 81 m. 
amžiaus. Laidotuvės įvyko 
liepos 31 d.,, New Canaan, 
Conn. Nuliūdime liko sūnus 
John Navikauckas, dukra Te
resė Rockwell, du anūkai ir 
trys proanūkiai, sesuo Agota 
Tuncavage; gyvenanti Pitts
ton, Pa. Velionio žmona (po 
tėvais Reinskaitė) 
prieš keletą metų.

A. Navikauckas buvo ilga
metis “Laisvės” prenume
ratorius. Jis anksčiau dir
bo anglies kasykloj, Wyo
ming, Pa., vėliau ‘persikėlė 
gyventi New Canaan, Conn., 
kur su sūnum dirbo'kaip dar
žininkai. Per paskutinius 
trejus metus gyveno su dukra 
Teresa, West Hempstead,

mire

TERESA ROCKWELL, 
dukra

Shrewsbury, Mass.
PIKNIKAS. Rugp. 20 d., 

naudai Daily World ir Dou
glass Bookstore. Pradžia 
12 vai. dieną. Vieta: Three 
Acre Park, 67 N. Quinsiga- 
mond Avenue. Kalbėtojai: 
Conrad Komorowski, D. W. 
žurnalistas; Pat Bonner- 
Lyons, pirm. Mass. Young 
Workers Liberation League. 
Bus gerų valgių, šokių, spor
tų ir t. t. Nepraleiskite 
progos - dalyvaukite šiame 
piknike. - Rengėjai.

(47-48)

HELP IWTED--MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Tarybų valdžios 
jie nepripažino, 
daugiau nėra” - 
jų nepalaužiamas

Bet Walukai

NUO REDAKCIJOS: Šir
dingai dėkojame už paramą 
“Laisvei” ir reiškiame jums 
ir kitiems velionio artimie
siems giliausią užuojautą. 
Atsiprašome, kad išjūsųpa- 
dėkos turėjome išleisti apie 
ginčus ir nesusipratimus su 
velionio sūnais.

I pikniką, kuris įvyks rug
pjūčio 13 d. Olympia Parke, 
Shrewsbury, Mass., Haver
hill-Lawrence draugijos or
ganizuoja busą, kuris norin
čius važiuoti 10 valandą 
paims nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo ir nuveš į pikniką. 
Klubo ir nuveš i pikniką. 
Nepraleiskite šios kelionės. 
Važiuodami grožėsitės va
saros gamta ir panaujinsite 
savo sveikatą ir pailginsite 
senatvės amžių. Tikiėtas 
šios kelionės tik $3.00.

Karstą gaubė daug gražių 
.į gėlių. Liūdesy pasiliko ve

lionės duktė Viktorija, jos 
vyras, anūkas, anūkėlė, daug 
tolesnių giminių ir draugų.

Mirus Rožei Samulionienei 
(Palevičiūtei)

Reiškiame gilią užuojautą sūnui Vincent Farr 
ir jo žmonai Hannah, anūkams ir proanūkiams; 
broliui Mikui Palevičiui ir jo šeimai, velionio 
brolio Dr. M. Palevičiaus šeimai, visiems 
kitiems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

DAINOS MYLĖTOJAI
St. Petersburg, Fla

I. ,

SHEET METAL MECHANICS. Lay
out and set-up, shear, punch, press 
and brake. Blue Cross, conus.

9 holidays, profit sharing. 201- 
777-6100. (47-48)

OPERATORS. Experienced Merrow 
Machine Operators. Ladies gar
ments. Union Shop. Brooklyn loca
tion. LUCKY KNITTING MILLS, 
369 St. Marks Ave., Brooklyn, N.Y. 
789-6883. (47-49)

MACHINIST. Full time. Exp. all 
phases of machine shop equipment. 
Must have min. 5 yrs. exp. Call 
789-6883. (47-50)

FIREMAN M/F Synthetic Resin ma
nufacturers has immediate opening 
for Blue or Red Seal fireman; sala
ry commensurate with experience 
and ability. Full CO. benefits. Call 
201-486-8787 or apply: RESYN 
CORP., 1401 W. BlanckeSt., Linden, 
N. J. (47-51)

MAINTENANCE MECHS. Excellent 
positions available for individuals 
exper. in all phases of industrial 
maint. Goos starting rate, and be
nefits. Call or apply: SPINNERIN 
YARN Co., INC. 30 Wesley St., So. 
Hackensack, N. J. 201-343-5900.

(47-54)

EXPERIENCED OPERATORS.
Overlock single needle and pinkers.
Paid vacation and holidays. Apply:

GENETTE INC.
' 100 8th St., Passaic, N. J.
201-473-4355. (47-49)

WINDOW CLEANER
Experienced year round position, 
Eastern Suffolk resident preferred. 
516-283-3700. (47-49)

NEED AT ONCE. Button Marker, 
Floor help, Operators. 

NORTHERN BOULEVARD 
COATS & SUITS CO., INC. 
3300 Northern Boulevard, 
L. I. City, Queens, N. Y. 

212-784-5639. (47-49)

MACHINISTS 1st class, 2nd class and 
apprentice for day shift. Apply in 
person to EDWARDS ENGINEERING 
CORP., 101 Alexander Ave., Pomp
ton Plains, N. J.
201-835-2808 (47-51)

OWNER OPERATORS. With good 
tractors for local work and over 
the road. Good pay. Call any time. 
201-348-8762. (47-49)

OPERATOR 
Power Brake 

2nd shift. Set up and operate. 
J. B. DOVE, INC. 

215-949-2400. (47-53)

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)

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

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

Broad Brook, Conn.

Mirus

Annai M. Giraitienei
Reiškiu gilią užuojautą jos sūnums ir dukroms 

ir anūkams.

ELIZABETH M. EGLIEVICH

Mirus

Stefanijai Sasnai
Vilniuje

Reiškiame gilią užuojautą 
jos draugui Jonui Gužui, draugams, giminėms 

ir artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje.

WALTER ir MYLDA ŽUKAI, 
Gulfport, Florida 
HELEN ŽUKAS, 
Bjnghamton, N. Y.

COOK
1st COOK

Steady, year round. Good pay and 
all benefits. Call Chef Alfredo 516-
BA 3-7200 (42-48)

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

(44-49)
PLANT MANAGER. Experienced 
in cutting, pattern making, sample 
making, and grading. Steady work 
for qualified candidates. Excellent 
salary and Personnel policies for a 
Manufacturer of Athletic Jackets in 
Southern Minnesota. Apply call or 
write: VARS I-JAC Inc., 237 East 
Front Street, Owatonna, Minnesota. 
55060. (47-56)

KITCHEN CABINET ASSEMBLERS 
Experienced,

all benefits including retirement.
Apply in person.

KARPY KITCHENS,
Rt. 117A, Florida, N. Y. (47-48)

EXP. MERROW OPERATORS

WANTED on ladies sweaters.

Call 212-EV 7-9825 (47-49)

FOREMAN. To teach operators on 
Section Piece Work.

NORTHERN <BČULEVARD 
COATS & SUITS CO., INC. 
3300 Northern Boulevard, 
L. I. City, Queens, N. Y.

212-784-5639. ~ (47-49)

EXCELLENT TYPET TO LEARN 
PHOTO TYPE SETTING.

CALL 201-865-0914 (47-51)

PRINTING PRESSMAN. OffsetM/W 
Miehle 29. Experienced in handling 
top quality color printing. Excel
lent benefits program. 201-227- 
6350. THE BECKLEY PRESS, 2 
Sperry Rd., Fairfield N. J. 07006 

(47-49)

MAINTENANCE MAN. M/W. Ma
chine shop and welding exp. Will 
train. All benefits. Salary com
mensurate W/ability. 201-487- 
3093. (47-50)

RN’SjFull time. 3 P. M.toll P. M. 
and 11 P. M. to 7 A. M. shifts. 
Salary commensurate with expe
rience. Pleasant working condi
tions, good fringe benefits. Apply: 
ST. ANTHONY COMMUNITY HOS
PITAL, Warwick, N. Y. 914-986- 
2276. (47-53)

OPPORTUNITY. McCormack of 
Beacon, N. Y. is expanding and has 
immediate openings for one and 
three mechanics, a transmission 
specialist, a lub man, a new and 
used get ready mechanic. Salary 
from $150 to $250 per week plus 
fringe benefits. Call for appoint
ment. Califf Olsen, 914-831-5151.

(47-50)

DESIGNER. Tool and Machine. 
Must speak good English. Send re
sume or call 315-457-9360. E & A 
DESIGN CORP., 709 Old Liverpool 
Rd., Liverpool, New York 13088.

(47-49)

MACHINISTS for Lathe millihg and 
grinding. *A11 types erf material. 
Small parts, some experience, will 
train. Call between 9 A. M. & 3 
P. M. 201-664-3323 for appoint- 

(47-53)ment.

BAKER. All around bench man/ 
woman for summer or full tUne 
employment. Call ROBERT NEW
COMB, Margaretville, N. Y. 914- 
586-4151. (47-48)

AB DIC 14X20
Also multi operator knowledge 

helpful. Call: 201-256-9000, 
ext. 291, David. (47-51)

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

(44-48)

REFRIGERATION MECHANIC (1). 
also sheet metal mechanic (1) with 
experience to service and install 
commercial refrigeration and air- 
conditioning equipment. Experi
enced man only. Steady work with 
benefits. 607-739-8201. (47-50)

MACHINIST and semi experienced 
all around drilling, lathe & milling 
machine operator. Position perma
nent. 201-478-3521. (47-50)

MECHANIC knowledge erf swinging 
and revolving doors helpful but not 
required. Will train. Recently re
leased military service mechanic 
accepted. Excellent fringes and un
limited opportunity for advance
ment. Call 201-866-9332. Mr. Pet- 
ricko. (47-49)

MECHANIC.’ Air compressor and 
pump repair. Field and shop work, 
must have driver’s license. 
Starting salary based on experience. 
Call 201-486-0700 for apt. (47-48)

MACHINIST. New company. Must 
be able to read prints. Set up 
lathes, milling machine, etc. Ex
cellent opportunity for right man.

BRANT MFG.,
211 Wood Ave., Middlesex, N. J. 
201-469-7444. (47-49)

WELDERS - Production - Mig ex
perience, all fringe benefits, apply 
in person. Should speak and under
stand English. D’ALTRUI INDUS
TRIES, 68ą U. S. Hwy, 1 Near 
North Ave., Elizabeth, N. J.

(45-48)

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)

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

(42-48)
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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)

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

* ' (43- 48)

NEEDED A*1*dNCE
Owner Operator with tractors 
1970-71-72 Mack R600 or White 
9000 Call (201) 332-6301 for appt.

(44-48)

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

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

227-1541
(44-48)

REAL ESTATE 
FOR SALE

MARYLAND
For the Gentleman Horseman. Mag
nificent old stone home built in 1780 
on 16 acres in the Worthington Val
ley. House completely renovated 7 
yrs. ago, yet retains original charm. 
5 modern baths, new kitchen, all new 
plumbing, wiring, heating and septic 
system. 20x40 heated pool. 2barns 
with 15 stalls. 6 acres in paddocks. 
Only 30 minutes from Downtown Bal
timore

MARTIN PROPERTIES, INC.
308-821-9100—Broker. (47-49)

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

(44-4'8)



6-tas puslapis
"■ 1 r ' ■■■■■■'<. ■ » .............. » ■■ —..u-r- ,

Laiškas iš Vilniaus apie
Dr. A. Petrikos sveikatą

Anne Yakstis - LDS
centro sekretorė

Mieli Ilze ir Antanai!
Pranešu Jums, kad mano 

Antanas (dr. A. Petriką - 
Red.) gavo širdies priepuoli., 
ir vos buvo išgelbėtas nuo 
plaučių uždegimo.

Mes dalyvavome draugės 
Stefanijos Sasnos laidotuvė
se (ta proga prisiunčiu šer
meninės nuotrauką). Mes ją 
laidojome liepos 18 d. Kaip 
tik papietavome, apie 3 vai. 
parėjome į savo butą Daina
vos sanatorijoje. Antanas, 
atsigulėki lovutę pailsėti. 
Už valandos atsikelia ir 
sako: “Man labai krūtinę 
skauda”. Kaip tik tuo tarpu 
pas mus užeina vyriausia sa
natorijos gydytoja dr. Elena 
Kriaučiūnaitė pažiūrėti, kaip 
mes bute susitvarkėme. 
Antanas jai pasisako, kad 
jam labai krūtinę skaudą. 
Ji tuoj jį apžiūri ir suranda, 
kad čia širdies priepuolis.

Nors ligonis gauna geriau
sią priežiūrą, bet to neužten
ka. Dr. Kriaučiūnaitė sek
madienio, liepos 23 d., anksti 
rytą susisiekia su draugais 
Vilniuje. Jie iš Vilniaus 
atsiuntė du geriausius gydy
tojus. Atvyko 2 vai. po pie
tų. Jie nenorėjo Antaną 
vežti lėktuvu, nes perdaug 
krato, o Antanui reikia kuo 
daugiausia ramumo. Jiedu 
kartu su dr. Kriaučiūnaitė

Haverhill- 
Lawrence, Mass.

GRAŽIAI PAVYKO LLD 7-TAS 
APSKRITIES PIKNIKAS
LIEPOS 30 D.

Si pavasarį mažai buvo 
dienų, kad nelytu, tačiau lie
pos 30 buvo viena iš gra
žiausių. Manau, visiems 
aigku, kad dabartiniais lai
kais negalima nei svajoti 
apie masinius piknikus, kaip 
kad būdavo penkiasdešimt 
metų tam atgal. Kita blogy
bė, kad dabar labai maistas 
iškilęs, kaip žemaičiai sako, 
“aukščiau stogo”.

Kiek man, teko pastebėti, 
tai per drg. A. Bimbą piknike 
svečiai gražiai “Laisvę” ap
dovanojo. Jis gavo kelis 
“Laisvei” skaitytojus ir 
šiaip parveš stambia paramą 
laikraščiui. Kitais žodžiais 
tariant, piknikas pavyko la
bai gerai.

Aš nuo saves labai dėkoju 
mūsų moterims, kurios taip 
nuoširdžiai darbavosi iki pa
vargimo.

JAUNUTIS 

Worcester, Mass.

Naujosios Anglijos lietuvių tradicinis spaudos

PIKNIKAS
Laikraščio ’’Laisvės” naudai. Ruošia LLD 7-a 
Apskritis

RUGPJŪČIO 13d.,

OLYMPIA PARKE, Shrewsbury, Mass.

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

kaimynus. Gražiai praleisite 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.

nusprendė Antaną paguldyti į 
Druskininkų ligoninę per 
sekmadienio naktį, o paskui, 
ant rytojaus, pirmadienį po 
pietų greitosios pagalbos 
ambulansu vežti i Vilniaus <
ligoninę. Važiavome kartu 
viena gydytoja, seselė ir aš.

Šiuos žodžius rašydama 
(liepos 29 d.) dar nežinau, 
kaip ilgai Antanas turės gu
lėti ligoninėje.

Druskininkuose jo tempe
ratūra buvo labai smarkiai 
pakilus. Mat, apart širdies 
priepuolio, buvo pasireiškus 
ir plaučių uždegimopradžia. 
Vakar, kai lankiau jį ligoni
nėje, sakė, kad ligonio tem
peratūra dabar normali. 
Dabar, atrodo, kad pavojus 
bus praėjęs, bet jis turi ilsė
tis ir širdį sustiprinti.

Mūsų vizos tapo prailgin
tos. Dabar dar nežinome, 
kaip ilgai teks pasilikti Lie
tuvoje.

Beje, toje pačioje ligoni
nėje guli prof. Juozas Žiugž
da ir kompozitorius Balys 
Dvarionas. Pastarasis la
bai, labai serga.

Aš jaučiuosi labai nuvar
gus.

Siunčiu jums ir visiems 
laisviečiams geriausius lin
kėjimus.

Su pagarba,
MARGARET PETRICK

1 , -------------- '---------------------------------- .... .............

Fitchburg , Mass.
Liepos 25-ą buvo palaidota 

Fitchburgo ilgametė gyven
toja Ona S. Pšalgauskienė 
(Ikamaitė). Metai atgal jos 
vyras mirė. Jis karts nuo 
karto parašydavo “Laisvei” 
to miesto naujienų. Ona 
buvo Lietuvoje vargingai 
augusi. Atvyko i šią šalį 
prieš 1-ą pasaulinį karą ir 
beveik visą gyvenimą išgy
veno Fitchburge. Išauklėjo 
tris dukteris, kurios ją iki 
mirties gerai prižiūrėjo ir 
gražiai palaidojo, be didelių 
ceremonijų.

Ji paliko liūdesyje tris 
dukteris, porą anūkų, daug 
giminių čia, Kanadoj ir Lie
tuvoj; taipgi daug draugų, nes 
su visais pažįstamais gra
žiai sugyveno. Ji išgyveno 
81-nis metus šiame skriau
dų pilname pasaulyje, visuo
met būdama biednuomenės 
šalininkė.

Lai jai būna lengva šios 
šalies žemėje ilsėtis, o jos 
artimiesiems gili užuojauta.

LAIDOTUVĖSE
DALYVAVĘS

LAISVĖ

Margareta ir Dr. A. Petrikai prie Stefanijos Sasnos karsto.

NEW YORKO NAUJIENOS
Bronxville advokatas Hen

ning teisme rastas kaltu 59 
prasižengimuose $250,000 
namų transakcijos suktybė
se. Teisėjas paskyrė jam 
6 metus kalėjime būti tik 
savaitgaliais.* * *

Gaisragesių maršalai 
areštavo 23 metų moterį P. 
Hanes. Ji prisipažino, kad 
per 12 metų padegusi tarp 
2,000 ir 2,500 namų. Gais
rai jai sudarą didelį malo
numą, todėl ji ir padeginėju
si namus. * * *

52 metų amžiaus paraly
žiaus ir artrito kankinamas 
Daniel Lofton kaltinamas nu
žudymu E. Marshallą gin
čiuose dėl moters.* * *

Penki plėšikai apiplėšė 
Plaza Hotel saugiąsias dė
žės, kuriose rado $45,000 
vertės brangenybių, ofe •į’

Dr. Boris V. Petrovsky, 
Tarybų Sąjungos sveikatos 
ministras, aplankė Dr. Mar
tin Luther King sveikatos 
centra ir kai kurias kitas c
ligonines. Po to jis išvy
ko į kitus miestus tyrinėti 
sveikatos reikalu. Užtruks <

* * *
Bedarbių organizacinis 

komitetas suruošė protesto 
demonstraciją rugpiučio 3 
d., prie Darbo departamento 
raštinės. Protestavo prieš

Gus Hall to speak at 
All Peoples Picnic
The All Peoples’ Picnic 

Committee announced today 
that Gus Hall, General Sec
retary of the Communist 
Party and Communist Can
didate for President, will be 
the guest speaker at the 
Fourth Annual Peoples’ Pic
nic, at Arrow Park, N. Y. on 
Sunday, August 20, 1972. 
The affair is sponsored by 
the New York Friends of the 
DAILY WORLD.

Admission is $2.00 per 
person by car and $5.00 
round trip by bus which in
cludes admission to the park. 
Children under 12 are ad
mitted for 500 at the gate.

Call 924-0552 for reserva
tions. Buses depart at 9 
A. M. sharp from: Manhat
tan: East 16th St. and Union 
Square . East; 2717 Eighth 
Avenue (between 144th and 
145th St.) and 23rd St. & 8th 
Ave.

Bronx:
South East Bronx and North 
Bronx (Call for locations)

Brooklyn:
Brighton Beach and Coney 
Island Avenues; Franklin 
Ave., and Eastern Parkway;

Queens:
164th Street and Jamaica 
Avenue.

pasimojimą perpus suma
žinti bedarbių apdraudą. 
Ragino kongresą priimti kon- 
gresmanės Abzug bilių.

* * *
Areštuota Mrs. Kara Me 

Donnell. Kaltinama nužudy
mu trijų savo vaikų. Pir
miau buvo gydoma proto ligų 
įstaigoje.

* * *
Times Square buvo pra

vestos vieną dieną ablavos. 
Policija suėmė daugiau kaip 
30 prostitučių, jų agentų, 
narkotikų pardavinėtojų.

RE P.

DETROITAS. -Waynepa
vieto piliečiai per teismą 
reikalauja 250 milijonų dole
rių atlyginimo iš kelių auto
mobilių kompanijų už oro 
teršimą, kuris sudaro žmo
nių gyvybei pavojų.

UPPER MARLBORO, Md. - 
Arthur Bremer teismui pa
reiškė esąs nekaltas dėl ap
šaudymo gub. Wallace, nes 
tuo metu jis buvęs proti
niame pamišime.

Jiems sveikata 
taisos!

Džiugu pranešti, kad jau 
mūsų ištaigoje buvo apsilan
kę mūsų linotipininkai drau
gai Jonas Lazauskas ir Ste
ponas Večkys. Abiejų svei
kata, atrodo, palaipsniui tai
sosi. Steponas jau gali savo 
dešinę ranką pajudinti. Jo
nas jau visai gerai atrodo.

Klaidos atitaisymas
Rugpiučio 4 d. laidoje buvo 

pranešta apie Irenos Leva-' 
nienės laidotuves - pažymė
ta: “Irena buvo palaidota 
Cypress Hills kapinėse” - 
turėjo būti: “Irenos kūnas 
buvo sudegintas Maspetho 
Krematorijoje” -Atsiprašo- 
me‘ REDAKCIJA.

Mirus

Stefanijai Sasnai
Reiškiame gilią užuojautą jos 
Gužui,” giminėms Amerikoje, 

Lietuvoje.

Walter ir Amelia Juškevičiai 
W. A. Malin 
J. Siurba 
Anne Yakstis 
A. I. Bimbai
L. Kavaliauskaitė 
P. N. Bukniai
M. E. Liepai 
P. H. Siauriai

“Tiesoje” jau buvopra- 
nešta, kad Anne Yakstis 
išrinkta į sekretorės vie
tą LDS Centro Valdyboje.

Anne Yakstis pradėjo 
dirbti LDS centro rašti
nėje 1936 metais.

LDS 3-čias Seimas, įvy
kęs 1936 metais, išrinko 
mane i sekretoriaus vieta < < 
LDS Centro Valdyboje.

Tuo laiku mūsų Susivie- c
nijimas sparčiai augona- 
rių skaičiumi. Tuojauspo 
Trečiojo Seimo reikėjo 
gauti dar vieną raštininės 
darbininkę. Reikėjo gauti 
tokią, kur, apart anglų 
kalbos, šiek tiek žinotų ir 
lietuvių kalbą ir kuri tu
rėtų norą darbuotis orga
nizacijoje. Buvo numaty
ta, kad tam darbui tiktų 
jauna mergaitė, Anne 
Vaznytė, LDS 28 kuopos 
finansų sekretorė iš 
Rumford, Me.

Parašiau jai užklausi
mą, ar ji sutiktų dirbti 
LDS centro raštinėje. Ji 
teigiamai atsakė, ir ne
trukus po to atvyko į 
Brooklyn, N. Y. irpradėjo 
dirbti LDS centro rašti
nėje.

Jau bus 36 metai, kai 
Anne Yakstis gerai ir 
nuoširdžiai dirba mūsų < 
Susivienijimo centro raš
tinėje.

Mažai kas iš LDS narių 
žino, jog mūsų centro 
raštinės darbas yra labai 
sudėtingas. Bendrai LDS 
nariai mano taip: LDS 
centras gauna iš narių na
rinius mokesčius, išmoka 
pašalpas ir pomirtines, ir 
viskas. Bet nėra taip.

I LDS centro raštinės c
darbą įeina labai daug 
įvairių dalykų. Reikia 
atydžiai prižiūrėti kiek
vieno nario rekordus. 
Turime tūkstančius įvai
rių narinių kortų pažymė
jimui apdraudos irpašal- 
pos laipsnių, narinių mo
kesčiu ir 1.1. Reikia vesti <
pašalpos ir apdraudosiš
mokėjimo rekordus. Prie 
to reikia dažnai susiraši
nėti ne tik su kuopų sekre
toriais, bet ir su atskirais 
LDS nariais.

Reikia nepamiršti, jog 
LDS nėra paprasta biznio 
įstaiga arba organizacija.

LDS yra inkorporuotas 
New Yorko valstijoje ir 
yra po New Yorko valsti
jos valdžios priežiūra, 
kaipo fraternalė 'apdrau
dos (insurance) organiza- 

draugui Jonui
Kanadoje ir

w.

P. M. Šolomskas 
Margaret Čowl 
R. H. Feiferiai
I. Mizarienė
J. K. Rušinskai 

Urbonienė 
B. Keršuliai 
O. Čepuliai 
Mažilienė

Penktadienis, Riįgpūčio (August) 11,

amogų Kalendorius

Tokiu

cija. LDS yra įsiregis
travęs dar septyniose ki
tose
būdu reikia susipažinti su
New Yorko ir kitų valstijų 
Apdraudos (Insurance) 
Departmentų reikalavi
mais ir patvarkymais. 
Kasmet (pradžioje metų) 
reikia prirengti plačius, 
smulkmeningus raportus 
apie LDS padėtįlrpasiųs- 
ti aštuonių valstijų Ap
draudos Departmentams. 
Tai yra didelis ir neleng
vas darbas. Po kiekvieno 
LDS Centro Valdybos su
sirinkimo reikia pasiųsti1 
New Yorko Valstijos Ap
draudos Departmental 
protokolo kopiją. New 
Yorko Valstijos Apdrau
dos Departmentas nori 
žinoti, kaip mes vedame 
organizacijos reikalus, 
ka svarstome ir nutaria-<

mc Centro Valdybos susi
rinkimuose.

Taipgi, dirbant LDS cen
tre,, reikia gerai susipa
žinti ir su LDS taisyklė
mis - su LDS Konstitucija.

Atvykus į LDS centrą, 
Anne Yakstis surado, jog 
darbas yra labai sudėtin
gas, įvairus ir nelengvas.

Reikia pasakyt, kad iš 
pat pradžios Anne Yakstis 
pasiryžo gerai susipažin
ti su visu LDS raštinės 
darbu. Ir po kiek laiko ji 
jau galėjo atlikti kaip 
knygvedystės darbą, taip 
ir kitus darbus.

Ji supranta ir gerai at
lieka jai pavestą raštinės 
darbą. Prie to ji jau per 
daug metų redaguoja 
“Tiesos” anglišką skyrių.

Jau vaikystės dienose 
(būdama 14-15 metų am
žiaus) ji pradėjo darbuo
tis vietos lietuvių organi
zacijose, ėjo net sekreto
rės pareigas. Jos tėvas, 
Petras Vaznys, uolus pa
žangietis, “vertė” savo 
pirmąją dukrą iš pat ma
žens išmokti lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Dukrai 
paaugus, akstinodarbuo- 
tis pažangiajame judėji-

Brooklyn, N. Y

mirus

VINCUI VENSKŪNUI

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Viola, dukrai 
Valentinai, žentui Aleksandrui, anūkėms Dianai 
ir Joyce, giminėms ir artimiesiems.

POVILAS, NELĖ, CONRAq 
POVILAS, JR., VENTAI

Jamaica, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Mirus
ONAI LAUKAITIENEI
1972 m. liepos 7 d.

Reiškiame širdingiausią užuojautą jos sesutei 
Adelei Rainienei, sunams Bonipartui ir Leonui 
Grikštams ir jų žmonoms bei šeimoms, broliui 
kunigui Jonui Raibužiui, seserims Lietuvoje ir 
visiems artimiesiems ir draugams.

FRANCES MAŽILIENĖ 
ir FRANCES BALTRUS

RUGPIŪCIO 13 D.
LLD 7-os apskrities pik

nikas įvyks Olympia Parke, 
Worcester, Mass.

Atvyko
Trečiadieni iš Lietuvos c

atvyko V. Reimeris, laikraš
čio “Gimtasis Kraštas”’re- 
daktorius. Jis pabuvos Chi- 
cagoje tūlą laiką, o vėliau 
žada atvykti į New Yorką, 
Bus malonu pasimatyti su 
svečiu. _I. M.

Atsiprašau
Velionio Vinco Venskūno 

užuojautos skelbime pralei
dau dvi pavardes: B. N. 
Skubliskų ir G. U. Bernotų. 
Labai atsiprašau už nemalo
nia klaidą. -

N. VENTIENĖ.

me. O tuo laiku platus 
buvo Amerikos pažangijų 
lietuvių judėjimas; pa
žangiečiai sudarė nemažą 
veiklą ir tokiose mažes
nėse lietuvių kolonijose, 
kaip Rumford, Me.

Tokiu būdu Anne Yaks
tis, tėvo akstinama, susi
rišo su pažangųjų lietuvių 
judėjimu ir iki šių dienų 
jame dalyvauja. Kaip to 
judėjimo dalyvė, ji jau
čiasi, jog dalinai yra jos 
pareiga dirbti LDS cen
tre, nors kitur dirbant ji 
galėtų gauti žymiai dides
nį atlyginimą.

Jau per eilę metų Anne 
Yakstis darbuojasi LDS 
13. kuopoje kaip finansų 
sekretorė. Ji yra New

Klubo iždininkė. Ji taipgi 
yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos centro komite
te iždo globėja.

Per 36 metus Anne 
Yakstis buvo gera mano, 
kaipo LDS centro sekre
toriaus, pagelbininkė. Ji 
pagelbėjo man daug įvai
rių su LDS reikalais susi
rišusių klausimų iš
spręsti ir svarbių LDS 
darbų atlikti.

Nuoširdžiai linkiu jai 
geriausių pasekmių dar 
atsakomingesniame LDS 
darbe.

J. SIURBA




