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KRISLAI
PER VASAROS ATOSTOGAS 
LAIVAIS AR LĖKTUVAIS?
ĮKAITĘ GĄSDINA

KOMUNIZMU 
DRĄSI AKTORE 
SUŽLUGYTOS ASMENYBES 
SENATAS PASISAKĖ

A. Bimba
Beveik visos mūšy didžių

jų organizacijų kuopos nusi
tarė per vasarų nelaikyti su
sirinkimų. Laikomės jau se
nos tradicijos. Bet ir per 
atostogas nė valandėlei ne
pamirškime savo pareigų. 
Mūsų organizacijos turi gy
vuoti.

Ypaė mūsų spaudai per va
saros atostogas sunku vers
tis. Nuoširdžiausiai sveiki
name tuos veikėjus ir skai
tytojus, kurie laikas nuo lai
ko prisimena “Laisvės” 
reikalus ir suranda progų jų 
paremti. Labai graži, taip
gi jau sena tradicija per 
“Laisvę” savo artimuosius 
Ir mylimuosius pasveikinti 
jų gimtadienių proga, arba 
pareikšti užuojautų mirusių 
draugų-draugių šeimoms ir 
artimiesiems. Tuo išreiš
kiame savo kilniausius žmo
niškus jausmus ir paremia
me savo laikraštį.

Tarybinio laivo “Mikhail 
Lermontov” pasirodymas 
New Yorko uoste buvo dide
lis ir gražus Įvykis. Atsi
darė tiesioginis susisieki
mas laivais tarp šios šalies 
ir Tarybų Sųjungos.

Daugeliui žmonių geriau 
patinka keliauti laivais, negu 
lėktuvais. Dabar bus proga 
pasirinkti. Neabejojama, 
kad daugelis ir lietuvių, ke
liaujančių į Lietuvę, pasi
naudos laivų patarnavimu.

•
Lietuviškoje reakcinėje 

spaudoje kaip iš kokio gausy
bės rago pradėjo lietis siau
bingi savo nelaimingų skai
tytojų gųsdinimai komuniz
mo baubu. Kaltinamas Brež
nevas. Jis čia atvažiavęs 
mūsų šauniųjų kapitalistinę 
santvarkų palaidoti ir mums 
užkarti “komunizmo vergi- 
J?”.

Tos spaudos rašeivos ne
pagalvoja, kad tuo gųsdinl- 
mu jie išreiškia savo šia 
santvarka nepasitikėjimų. 
Jie nepagalvoja, kokiugalin- 
gu žmogumi jie vaizduoja 
tarybinės liaudies vadų.

•
Ir vėl labai plačiai nu

skambėjo vardas aktorės 
Jane Fondų. Jis buvo d is 
kutuojamas ir puolamas net 
Califomijose seimelyje. 
Buvo pasiūlymas jų griež
čiausiai pasmerkti, kam ji 
sugrįžusius Vietnamo karo 
belaisvius, kurie labai nieki
na vietnamiečius, viešai iš
vadino “melagiais ir veid
mainiais”.

Miss Jane lankėsi šiaurės 
Vietname. Ji savo akimis 
matė tenykštę padėtį. Ji 
sako, kad daugelio belaisvių 
riečiamos baisios istorijos 
yra išgalvotos.

Iki šiol Watergate skanda
le liudininkų dauguma buvo

Pasaulis laukia pastovios 
taikos ir pilno saugumo, 
sako i .eonidas Brežnevas

Nixonas ir Brežnevas tariasi
limituoti branduolinių ir 

kitų ginklų gamybą
Maskva. TSRS Komunistų 

partijos generalinis sekre
torius Leonidas Brežnevas 
turėjo trijų valandų konfe
rencijų su Amerikos spau
dos korespondentais Krem
liuje.

Brežnevas aiškino jiems, 
kad pasaulio žmonija laukia 
pastovios taikos ir pilno sau
gumo nuo branduolinio karo. 
Todėl su prez. Nixonu pasi
tarimuose taikos ir saugumo 
pasaulyje išlaikymas bus 
svarbiausias klausimas.

L. Brežnevas gimęs 1906 
m. gruodžio 19 d. plieno 
mieste Dneprodzeržincke, 
Ukrainoje. Jaunose dienose 
jis dirbo plieno liejykloje ir 
kartu mokėsi. Jis gavo me
talurgijos inžinieriaus di
plomų. Įstojo Į Jaunųjų Ko
munistų Sujungę 1923 m., } 
Komunistų partijų 1929 m.

Felix Ojeda, Puerto Rico 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius^ minėjo sa
vo 70-metinĮ gimtadienį New 
Yorke, kur jubiliatui buvo 
suruoštas iškilmingas mi
tingas.

WASHINGTONAS. Jungti
nės Automobilių Darbininkų 
unijos prezidentas Woodcock 
pareiškė, kad 1,600,000 
automobilių darbininkų nori 
platesnės prekybos su Tary
bų Sųjunga, kuri gali ameri
kiečiams suteikti daugiau 
darbų.

dar jauni vyrai. Žiūri į 
juos, klausaisi jų pasakoji
mų, ir priverstas esi galvo
ti: kokia jaunų žmonių tra
gedija! Tai sužalotos asme
nybės! Ne tik jie, bet ir jų 
šeimos!

Kas gi jais ateityje bepa- 
sitikės? Jie istorijon įeina 
sukčiais ir kriminalistais, 
savo sųžinę pardavę už dole
rius ir žadamas aukštas vie
tas. •

Senatas padarė puikų nu
tarimų: 67 balsais prieš 15 
uždraudžia valdžiai naudoti 
pinigus Kambodijos bombar
davimui ir bet kokiem s ka
riniam s veiksmams visoje 
Indokinijoje be specifiško 
Senato leidimo arba užgyri- 
mo.

Bet Mr. Kissingeris jau 
užtikrino, kad į šį nutarimų 
mūsų ponas prezidentas ne
kreips nė mažiausio dėme
sio!

Jis pasižymėjo kare prieš 
hitlerininkus, vadovavo Uk
rainos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir Vengrijos išlais
vinime. 1964 metais Brež
nevas išrinktas Komunistų 
partijos generaliniu sekre
torium.

Amerika gaus 
iš Sibiro gazo

Maskva. Dvi Amerikos 
gazo kompanijos pasirašė 
sutartį su Tarybų Sųjungos 
užsienio prekybos ministro 
pavaduotoju N. Oslpovu dėl 
gavimo gazo iš Sibiro.

Pasirašyta sutartis įga
lioja skirti $10 bilijonų pro
jektui - atvedimui natūralūs 
gazo vamzdžių iš Sibiro į 
Amerikos virtuves su 1979 
metais ir jo nupirkimui.

Kissingeris ir Tho 
tvirtina paliaubas

Paryžius. Kissingeris ir 
Tho baigė pasitarimus ir pa
sirašė sutartis, kuriose rei
kalaujama baigti apsišaudy
mus ir išgraibyti Amerikos 
minas iš š. Vietnamo van
denų. Abi pusės privalo su
tartis pildyti.

Kitų kartų susitikę Kissin
geris *r Tho tarsis apie at
lyginimų Amerikos lėktuvais 
padarytų šiaurės Vietnamui 
nuostolių.

Afrikos valstybės 
nori taikos

Jungtinėse Tautose dauge
lis Afrikos valstybių atstovų 
pareiškė, kad jų atstovauja
mos šalys pageidauja taikos 
Vidurio Rytuose.

Afrikiečiai reiškia sim
patijas arabams, nukentėju
slėms nuo Izraelio agresi
jos. Jie remia Jungtinių 
Tautų reikalavimų, kad Iz
raelis pasitrauktų iš arabų 
žemių.

Užgyrė sutartį su 
Rytų Vokietija

Bonna. Vakarų Vokietijos 
parlamentas užgyrė sutartį, 
kuri normalizuoja santykius 
su Rytų Vokietija.

Dabar abi Vokietijos, kaip 
nepriklausomos valstybės, 
galės būt priimtos į Jungti
nių Tautų narius.

"Daily World” prašo 
skubios paramos

New Yorke išeinųs mark
sistinis dienraštis “Daily 
World” primena, kai finan
sinis vajus būtinai reikia pa
spartinti, kad jis sėkmingai 
būtų baigtas liepos 4 d.

Prašo siųsti aukas seka
nti i adresu: Daily World, 
P. O. Box 544, Old Chelsea 
St., New York, N. Y. 10011. 
Dienraštį galima užsipre
numeruoti už $15 įmetus.

Leonidas Brežnevas konferencijoje su Amerikos spaudos 
korespondentais Maskvoje, prieš pat jam išvyksiant į 
Washington^ tartis su Nixonu.

(UPI photo)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
SUTRUMPINTAS
STATYBOS LAIKAS

ALYTUS. A. Andriulevi- 
čiaus vadovaujama alytiškių 
statybininkų brigada nese
niai atidavė naudoti pastatų, 
kurį ji stat$ Socialistinio 
Darbo Didvyrio N. Žlobino 
metodu. Statybos laikas buvo 
sutrumpintas 160 žmogaus 
darbo dienų, sutaupyta 3 
tūkstančiai rublių. Valsty
binei komisijai priėmus ob
jektyvų, brigados nariams 
išmokėta 300 rublių premija.

PLEČIASI MIESTO RIBOS
MAŽEIKIAI. Mieste gau

sėja pramonės įmonių, kyla 
daugiaukščiai namai. Štai 
naujams miesto rajone bai
giamas užstatyti pirmasis 
gyvenamasis kvartalas.

Paruoštas ir naujo gyve
namojo rajono detalaus iš
planavimo projektas. Nu
sidriekus šiam statybų ma
syvui, čia įsikurs apie 15.5 
tūkstančio gyventojų - maž
daug tiek, kiek jų Mažeikiuo
se yra šiuo metu.

SENOJO ŽEMDIRBIO
DALIA

ANYKŠČIAI. Jie buvo ku
mečiai. Tėvas, motina. Tėvų 
tėvai. . o

Tiesa, po žemės reformos 
Aleknavičiai gavo kelis hek
tarus žemės, bet skurdas 
neatstojo. Pokario metais 
Vladas Aleknavičius vienas 
pirmųjų suarė ežias.

Pradžioje kumečio sūnui 
teko netgi vadovauti nedide
liam kolūkiui, dirbti pirmi
ninko pavaduotoju, brigadi
ninku. Vėliau kaime atsira
do mokytų žmonių, ir Alek
navičius grįžo prie žemės 
darbo.

Sunku suskaičiuoti kiek 
“Ąžuolo” kolūkio laukų dar
bininkas V. Aleknavičius yra 
gavęs už darbštumų garbės 
raštų, pagyrimų. O neseniai 
jo krūtinę papuošė Darbo 
Raudonosios Vėliavos or
dinas.

Nemažiau senųjį žemdirbį 
džiugina ir šviesi vaikų atei
tis. Vlado Aleknavičiaus tė

vai ir dviejų vaikų neįstengė 
pamokyti, o jis leidžia į 
mokslus visus keturis vai
kus. Dukra Vlada jau agro
nome, Zita - zootechnikė. 
Antanas su Romualdu tebesi
moko.

MEDELYNAS
STATOSI ĮMONĘ

KAIŠIADORYS. Vaisme
džių medelyno sodai Vil
niaus - Kauno pakele tęsiasi 
kelis kilometrus. Obuoliai 
skinami iš 250 ha. O rudenį 
medelyne vaisių - kalnų kal
nai.

Medelynas pradėjo vaisių 
perdirbimo įmonės statybų 
Žiežmariuose. Per metus 
čia bus perdirbama 2,000 
tonų vaisių.

NAUJAS TILTAS 
PER NEMUNĄ

DRUSKININKAI. Čia nu
tiestas 200 metrų ilgio tiltas 
per Nemunų. Nustojo veikti 
senasis keltas.

Naujasis Druskininkų til
tas užbaigtas per nepilnus 
dvejus įtempto darbo me
tus - dviem mėnesiais anks
čiau termino. Jo statytojai 
žengė dar neišbandytais nau
jovių keliais. Metalinių tiltų 
su tokio ilgio angomis ligi 
šiol jie nestatė. Pirmų kar- 
Lietuvos tiltų statyboje pa- 
maud^os legiruoto plieno si- 
jos. Jų elementai buvo pa
ruošti ir suvirinti gamyklo
je, o jau vietoje, užuot knie
diję, juos sujungė labai at
spariais varžtais. Toks su
jungimas - mūsų šalies tiltų 
statybos naujovė. Krante su
montuotas daugiau kaip 400 
tonų svorio perdenginys buvo 
dviem galingais kranais ir 
gervių bei blokų sistemos 
pagalba per dešimt dienų 
užtrauktas ant atramų.

Tilto statybos vietoje upės 
dugnas buvo nusėtas ak
menimis, krantai šaltiniuoti, 
statūs. Teko šauktis į 
pagalbų sprogdintojus, na
rus. Statytojams padėjo bro
liškosios Baltarusijos dar
bininkai, kurie panašų tiltų 
jau buvo statę.

Washingtonas. TSRS va
das Brežnevas tarybiniu 
lėktuvu atvyko birželio 16 d. 
Su juo kartu atvyko nemaža 
vyriausybės pareigūnų gru
pė, tarp kurių buvo užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
ir užsienio prekybos minis
tras Patoličevas.

Helikopteriu jie buvo nu
vežti į prezidento vilų Camp 
David, kur prezidentinis pa
tarėjas Kissingeris turėjo 
pasitarimų su Brežnevu. 
Birželio 18 d. prasidėjo pa
sitarimai tarp Brežnevo ir 
Nixono Baltuosiuose rūmuo
se.

Jie dabar tariasi dėllimi- 
tavimo branduolinių ir kitų 
ginklų gamybos, dėl ginkluo
tų jėgų sumažinimo Europo
je ir sušaukimo Europos 
saugumo konferencijos, ku
rioje dalyvaus 32 valstybės. 
Indokinijos ir Vidurio Rytų 
reikalai taipgi aptariami.

Tarp abiejų šalių preky
bos praplėtimas sudaro vie
nų svarbiųjų problemų. 
Nixonas yra linkęs suteikti 
Tarybų Sųjungai prielankias 
prekybai sųlygas.

Diplomatiniuose rateliuo-

Nixonas paskelbė 
kainų įšaldymą

Washingtonas. Prez. Nix
onas birželio 13 d. paskelbė 
prekių kainų įšaldymų per 60 
dienų. Kainas įšaldyti pri
vertė labai aukštas maisto 
kainų pakilimas. Nixono 
sakė versiųs numušti kainas, 
kurie nuo sausio pradžios 
smarkiai kainas pakėlė.

Kadangi algų pakilimas 
laikosi nustatytos kontrolės, 
tai Nixonas paliko algų kon
trolę savanoriai palaikyti, 
kad tik'nepralenktų nustatytų 
taisyklių.

Kongrese republikonai gi
ria Nixono nutarimų, bet de
mokratai sako, kad Nixonas. 
tai padarė per vėlai ir per 
mažai, kai prekių kainos iš
kilo į padanges, o algos pa
siliko nepakeltos. Pelnagro- 
biai tuo naudojasi.

Snipavo karo 
priešų veiklą

Washingtonas. Watergate 
skandalų tiriant paaiški, kad 
jau 1970 metais NiXono pla
nas karo priešų veiklai šni- 
pauti buvo panaudotas tikslu 
pakenkti bekylančiam anti
kariniam judėjimui.

Antikarinis judėjimas 
smarkiai pakilo, daugelyje 
miestų tuomet protesto de
monstracijos buvo suruoš
tos, kai buvo pradėta invazi
ja į Kambodijų. Nixono ad
ministracija labai susirūpi
no ir naudojo savo žvalgyba 
tam judėjimui žaboti.

HELSINKIS, Suomija. Čia 
prasidės Europos saugumo 
konferencija liepos 3 d.

se manoma, kad Brežnevas 
pasitarimuose turi tvirtes
nę pirmenybę, neguNixonas, 
kurio autoritetų smarkiai 
sumažino Watergate skanda
las ir tęsiamas Kambodijos 
bombardavimas. Nixonas 
dabar nori Brežnevo pagal
bos.

Ragina sudaryti 
vienybės valdžia

Washingtonas. Senatorius 
Fulbright siūlo Kongresui 
atstatyti Nixonu ir Agnew, 
kaip netinkamus vadovauti 
šaliai.

Jis siūlo sudaryti “nacio
nalinės vienybės valdžių ’, 
kuri galėtų atstatyti piliečių 
pasitikėjimų savo'šalies va
dovybei.

Laimėjo rinkimus

Unltsd Press International

Mrs. Cardiss Collins

Chicago. Cook County de
mokratų organizacija išrin
ko pirmų juodų kongresma- 
nę Illinois valstijoje. Mrs. 
Cardiss Collins rinkimuose 
gavo 92% visų balsvusių.

Penkios sutartys 
laukia parašų

Washingtonas. Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos- 
pareigūnai dar prieš Brež
nevo čia atvykimą padarė 
penkias sutartis pasirašy
mui.

Sutartys apima bendra 
vandenynų naudojimą, kultū
rinių pasikeitimų atnaujini
mų dviem metam, transpor- 
tacijos ekspertais pasikeiti
mų, pajamų taksų kolektavi- 
mų iš Tarybų Sąjungoje gy
venančių amerikiečių ir 
Amerikoje gyvenančių tary
binių piliečių, pasikeitimą 
agrikultūros technika ir pa
tyrimais.

Nacionalizavo JAV 
aliejaus firmą

Kairas. Libijos valdžia 
nacionalizavo amerikinę 
Bunker Hunt Oil kompanijos 
firmų, kuri Libijoje turėjo 
aliejaus koncesijas per dau
gelį metų.

Libija skelbia, kad tai da
ranti protestui prieš Jungti
nių Valstijų nuolatinę para
mų Izraeliui ir jo tęsiamai 
agresijai prieš arabus.
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Laukan iš Vietnamo - pilnai, galutinai!
Sis šūkis mums patinka. Jis iškeltas labai laiku. Jis 

turėtų nuskambėti po visą Ameriką.
Svarbu ir tas, kad ji iškėlė didlapis “The N. Y. Times“ 

savo vedamajame “Eternal Triangle?” birželio 12 d., 
analizuodamas prezidento pasiuntinio Henry Kissingerio 
sunkumus pasiekti naują sutarti sustiprinimui arba supa- 
stovinimui paliaubų P. Vietname. Su Siaurės Vietnamu 
(Hanojumi) susitarta, bet priešinasi ir purtosi Saigano 
režimo galva Mr. Thieu. Teisingai dienraštis nurodo, 
kad Vietnamo ateitis ir likimas ptįklauso ir turi priklau
syti patiems vietnamiečiams. Per daugiau kaip dešimt 
metų mūsų Amerikos kišimasis i jų reikalus, naikinimas 
jų krašto, upeliais liejimas jų ir mūsų kraujo nedavė tai
kos ir jos duos.

Protinga ir teisinga išeitis yra tik viena, būtent, mums 
galutinai, visiškai ir pilnai iš Vietnamo išsikraustyti. 
Kol mes ten būsime, kol mes Saigono režimą remsime ir 
palaikysime, nei taikos, nei ramybės nebus.i

Bet neatrodo, kad prezidentas Nixonas šitą patarimą 
priimtų. Neatrodo, kad jis ruoštųsi Vietnamą palikti 
vietnamiečiams. Jis, matyt, yra kietai pažadėjęs Saigono 
režimui savo amžiną globą, kol tik Thieu pasirodys ji 
reikalinga. O ji jam reikalinga gali būti dar ne vieną 
dieną.

Naikinimas tęsiamas be pasigailėjimo
Jau daugiau kaip šimtas dienų milžiniški Amerikos bom- 

beriai B-52 kasdien puola ir bombarduoja Kambodijos 
kaimus ir miestus. Panašu i visišką pasiutimą. Panašų i 
mūsų vyriausybės pasiryžimą šitą tolimą, nelaimingą 
kraštą nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Žmonės, kurie vėliausiais laikais lankėsi Kambodijoje, 
pasakoja apie negalimą įsivaizduoti sunaikinimą. Yra 
kaimų visiškai sunaikintų. Yra apylinkių, kuriose nebelikę 
nė pėdos dirbamos žemės bei ganyklos. Jos išbraižytos 
ir išduobėtos. I jų parvežtas nuotraukas, vaizduojančias 
sunaikintas vietoves, negalima žiūrėti be giliausio susi
jaudinimo ir didžiausio pasipiktinimo tais, kurie yra at- 
sakinti už tą sugriovimą.

O čia, pas mus, namie, mūsų Washingtone prezidentas 
tęsia nesiskaitymą su Kongreso norais ir nutarimais. 
Abudu Kongreso butai, po kelių ilgų savaičių debatų, pa
galiau nutarė uždrausti valdžiai iš biudžeto padengti 
Kambodijos bombardavimo išlaidas, bet apie bombardavi
mo sulaikymą prezidentas nenorinė girdėti.

Tokių prajovę šie šalis dar nebuvo turėjusi. Ir kuo tas 
baigsis?

Nereikalinga militarizmo našta
Šiomis dienomis Copenhageno mieste pradeda posė

džiauti NATO šalių užsienio reikalų ministrai. Jų yra net 
penkiolika. Jie esą labai susirūpinę. Susirinko specia
liam pasitarimui. Sakoma, kad jų valdžias labai nervina 
Jungtinėse Amerikos Valstijose sklindančios kalbos, kad 
Kongresas pradės reikalauti reikšmingai sumažinti Ame
rikos ginkluotas jėgas užsieniuose, specifiškai - Vakarų 
Europoje. Daugeliui amerikiečių nė nežinoma, kad šian
dien pat, jau arti trisdešimtmetę po karo, mes Vakarę 
Europoje dar vis užlaikome daugiau kaip 300,000 ginkluotę 
vyru. Pav., vien tik Vakarę Vokietijoje amerikiečių gin
kluotos jėgos susideda iš apie 185,000 vyru.

Kam jie ten reikalingi? Iš kur kaip kas grūmoja V. 
Vokietijai, kad Amerikos ginkluotos jėgos turi ją globoti? 
Tikras absurdas... ''

Bet NATO šalių ministrai susirūpinę. Jie labai nenori, 
kad Amerika savo karines jėgas pas juos sumažintų. 
Spauda pranašauja, kad ministrai nutars prašyti ir reika
lauti Amerikos savo ginkluotę jėgų V. Europoje nesuma
žinti nė vienu vyru! O mums, Amerikos žmonėms, tų 
jėgų išlaikymas nesvietiškai brangiai atsieina. Tas lėšas 
būtų protinga panaudoti čionai vietoje daugybei liaudies 
poreikių.

Ar šj kartą bus geriau?
Prezidento Nixono patvarkymu kainos krautuvėse nebe

turėtų kilti aukštyn per šešiasdešimt dienu. Betgi kainos 
jau iškilusios iki debesų. Milijonai Amerikos žmonių ne
begali galo su galu sudurti. Buvo reikalavimas kainas at
stumti atgal bent jau į praeitų metę lygį. Deja, mūsų 
prezidentas J tai nekreipė dėmesio.

Tos šešiasdešimt dienų prabėgs labai greitai. Kas tada? 
Kainos vėl pradės kilti į padanges. Juk prieš metus laiko 
prezidentas su savo “naujaja ekonomine politika” mums 
garantavo, kad infliacija liausis mus kankinusi, kad kainos 
nebekils, kad dolerio vertė nebesmuks, tik pasitikėkite 
juomi, tik nebe protestuokite ir nebereikalaukite dar kokiu 
ten žygių liaudies būklei pagerinti. Buvome skaudžiai 
suvilti ir nusivylę.

Ar šį kartą bus geriau? Pamatysime.

ALTAS ESĄS MIRTINAME 
PAVOJUJE*

Kaip žinia, > tarp Alto ir 
Lietuvių Bendruomenės se
niai eina aštri kovą už silp
navalių surinktus dolerius. 
Už Altą galvą guldo Chica- 
gos menševikai, o LB vado
vauja “frontininkai“. Vis
kas rodo, kad Altui prastai 
klojasi. Menševikų oraku
las P. Stravinskas net už 
galvos rankas susidėjęs de
speratiškai šaukia:

“Prileiskime, kad JAV 
LB valdybai gali pasisekti 
savo smurtu išstumti Altą 
iš Washington© ir pasigrobti 
Alto funkcijas sau. Tai kas 
tada? Ką Altas turėtų da
ryti?

Jis turėtų dėl šito begė
diško ir jokiu būdu neleisti
no JAV LB valdybos veiks
mo, dėl jos smurto susilik- 
viduoti. Viešpatie brangus, 
turėtų dėl to refleksyviai 
užsidaryti net 140 Ameriko
je veikiančių Alto skyrių ir 
kitų jo veiklos taškų!”

Mums gi atrodo, kad ra- 
ketieriško Alto susilikvida- 
vimą būtų galima tiktai 
karštai pasveikinti ir Stra
vinsko viešpačiui nuošir
džiai padėkoti.

KAI NUO JI/ VEIDO 
MASKA NUKRINTA

Kai “vaduotoja?’ bažijasi, 
kad jiems tik mūsų mielo
sios Lietuvos reikalai terū
pi, kad jie į klasinius žmo
nių reikalus nesikiša, jie 
smarkiai veidmainiauja. 
Toji jų retorika yra jų mas- 
ka. Kai ta maska nukrinta, 
arba jie patys ją nusiima, 
pasirodo visiškai kas kita.

Štai mums vėliausias pa
vyzdys. Štai ką jie užgieda 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos XIII seimo rezoliu
cijoje:

“Prie kiekvienos progos 
turime informuoti lietuvius 
ir kitataučius apie pavojus, 
kylančius iš komunizmo 
laisvajam pasauliui ir pačiai 
Amerikai, kai ūkiniais ir 
laikinio pobūdžio politiniais 
sumetimais yra daromos di
delės nuolaidos sovietams 
politinėje, ekonominėje ir 
karinėje srityse. Turime 
rašyti laiškus amerikiečių 
laikraščiams, savokongres- 
manams ir senatoriams bei 
kitiems JAV valdžios parei
gūnams, atkreipdami jų dė
mesį į šį pavojų”.

Komunizmas - štai ko jie 
bijo ir prieš ką jie kovoja. 
Jeigu Lietuva nebūtų socia
listinė, jeigu ji būtų nacių 
“globoje“, jie apie jos jokį 
vadavimą nekalbėtų. Jiems 
nepatinka Lietuvos socialinė 
santvarka. Štai kame visas 
reikalas.

KIEK LIETUVOJE 
MIŠKINIŲ GYVENTOJŲ

Laikraštis “Gimtasis 
Kraštas” rašo:

Siu metę pradžioje Lietu
vos giriose ir laukuose buvo: 

briedžiu - 9,900, tauriųjų 
elnių - 3,000, dėmėtųjų el
niu - 50, danielių - 280, 
stirnų - 51,000, šernų - 15,- 
000, pilkųjų kiškių - 220,000, 
baltųjų kiškių - 7,000, miš
kinių kiaunių - 8,300, kana- 
dinių audinių - 440, vilkų - 
100, lapių - 13,000, mangu- 
tų - 15,800, lūšių - 190, 
ūdrų - 2,500, voverių - 34,- 
000.‘

Per vienerius metus pa
daugėjo 500 briedžių, 1,000 
šernų, 5,000 stirnų. Puse 
tūkstančio daugiau ir taurių
jų elnių, kurių plitimas mūsų 
miškuose ypač pageidauti

nas. Praeitą sezoną buvo 
apribotos kiškiu medžioklės. 
Matyt, tai žvairaakiams išė
jo į naudą.

SAKOSI NIEKO NEPEŠĘ

Sužinome, reakciniai di
pukai ir Vakarų Vokietijoje 
“šturmavo” Brežnevą, kai 
šis ten lankėsi sviečiuose 
pas premjerą Brandtą. Bu
vęs ilgas ir, pasak “Drau
go”, labai rūstus laiškas 
prieš Brežnevą išsiuntinėtas 
visiems laikraščiams ir 
įvairių grupių vadams bei 
veikėjams.

O rezultatai? Mizernes- 
nius nebegalima ir jsivaiz- 
duota. Girdi, tik krikščio
niu demokratę vadoBarzelio 
sekretorius atsakęs, bet tik 
tiek, kad laiškas patekęs Į 
Barzelio gurbą, nes Barzelis 
nebuvęs Brežnevo sutikęs ir 
todėl jam laiško negalėjęs 
įteikti.

Tiek darbo ir lėšų ideta, 
o viskas tiesiai i gurbą!

TARYBŲ LIETUVOS SENŲ 
KOLŪKIEČIŲ REIKALAIS

Neseniai įvykusioje Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje senę kolū
kiečių reikalais kalbėjo Res
publikinės kolūkiečių socia
linio aprūpinimo tarybos 
pirmininkas R. Višinskas. 
Iš jo sužinome, kaip mūsų 
gimtajame krašte yra tvar
komi senų kolūkiečių aprūpi
nimo reikalai.

Višinskas sakė:
“Mūsų Taryba per aštuo

nerius veiklos metus pa
grindinį dėmesį skyrė tam, 
kad visi įstatyminiai Tary
bų šalies aktai, liečiantys 
kolūkiečių aprūpinimą pen
sijomis ir pašalpomis, būtų 
laiku ir tiksliai vykdomi. 
Taryba kontroliavo rajoninių 
ir kolūkinių socialinio kolū-' 

NENUILSTANTIS LIETUVOS ISTORIJOS

Savo 80-ąsias gimimo metines istorikas 
ir pedagogas, visuomenės veikėjas akade
mikas Juozas Žiugžda sutiko naujais sva
riais darbais. 1971 m. išleista jo monogra
fija apie Antaną Mackevičių, plačiai nu
švietusi 1863—1864 m. sukilimo reikšmę 
lietuvių tautos istorijoje. 1972 m. pabaigoje 
skaitytojus pasiekė „Vilniaus miesto istori
ja nuo Spalio revoliucijos iki dabartinių 
dienų". Jos vyriausiasis redaktorius ir vie
nas autorių — taip pat šis nenuilstantis gim
tojo krašto praeities tyrinėtojas.

Daugiau kaip prieš 60 metų kaimo pra
dinėje mokykloje pradėjęs pedagogo ke
lią, jubiliatas vėliau dirbo vidurinėse mo
kyklose, tarybiniais metais dėstė Vilniaus 
universitete. Per visą buržuazinio režimo 
laikotarpį J. Žiugžda palaikė ryšius su anti
fašistinio judėjimo dalyviais, nemaža jėgų 
skyrė moksliniam darbui.

1940—1941 m. J. Žiugžda dirbo Lietuvos 
TSR Švietimo liaudies komisaro pavaduoto
ju. Hitlerinėms gaujoms užpuolus mūsų Tė
vynę, evakavosi j šalies gilumą, kur dirbo 
liaudies švietimo sistemoje. Jis aktyviai da
lyvavo moksliniame-propagandiniame dar
be, nukreiptame prieš vokiškuosius fašisti
nius grobikus ir jų ideologiją.

Didžiojo Tėvynės karo metais ir vėliau 
J. Žiugžda daugiausia tyrinėjo lietuvių ko
vą su kryžiuočiais, lietuvių ir rusų, lietuvių 
ir lenkų tautų santykių istorinę raidą, 
1863 m. sukilimą, nacionalinio išsivadavimo 
judėjimą Lietuvoje XIX a. pabaigoje, kovą 
už Tarybų valdžią Lietuvoje 1918—1919 m. 
ir 1940 m., Lietuvos valstiečių kovą už že
mę buržuazijos valdymo metais, daug pasi
darbavo, nušviesdamas reakcinį katalikų 
bažnyčios vaidmenį Lietuvos istorijoje. Tyri
nėdamas tuos ir kitus esminius Lietuvos 
istorijos klausimus, parašė daugiau kaip 80 
mokslinių darbų.

1943—1948 m. dirbo Lietuvos TSR švie
timo liaudies komisaru, švietimo ministru. 
1946 m. prof. J. Žiugžda buvo išrinktas res
publikos Mokslų Akademijos tikruoju na
riu. Jis- ilgą laiką dirbo akademijos vice
prezidentu, prezidiumo nariu, Istorijos 
instituto direktoriumi. Ypatingai svarbus 
darbas, atliktas vadovaujant J. Žiugždai — 
„Lietuvos TSR istorija", kurios 3 tomai 
apima laikotarpį nuo seniausių laikų iki 
1940 m. Jis buvo autorių kolektyvo vado
vas. Jis taip pat redagavo „Lietuvos TSR 
istorijos šaltinių" 4 tomus ir kt. J. Žiugžda 
atliko didelį darbą, ugdydamas respublikos 
marksistų istorikų kadrus, įnešė svarų indėlį, 
kovojant prieš įvairias nacionalistines kon
cepcijas istoriografijoje.

Nuo 1947 m. J. Žiugžda — TSKP narys. 
Už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą 
apdovanotas ordinais ir medaliais, ne kar
tą buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. Jam suteiktas Lietu
vos TSR nusipelniusio mokslų veikėjo var
das.

Kryptingai einančiam gyvenimo keliu 
jubiliatui linkime geros sveikatos, sėkmin
go tolesnio darbo.

Y. NIUNKA

kiečių aprūpinimo tarybų 
darbą, teikė joms pagalbą, 
organizavo pasikeitimą dar
bo patyrimu, tikrino, ar tei
singai skiriamos bei moka
mos pensijos ir pašalpos 
kolūkiečiams, kaip atskaito
mos lėšos į kolūkiečių so
cialinio aprūpinimo centra
lizuotą sąjunginį fondą, kaip 
šios lėšos naudojamos.

Pradėjus įgyvendinti ko
lūkiečių pensijų įstatymą, 
daug sunkumų buvo dėl blo
gai vedamos kolūkių darbo 
apskaitos. Dabar jau ne
rasime kolūkio, kuriame ne
būtų vedamos darbo knyge
lės, neapskaičiuojamas ko
lūkiečių darbo stažas. Ko
lūkiečiams pensininkams 
teikiama parama, aprūpinant 
kuru, įdirbant sodybinį skly
pą, siunčiant juos į sanato
rijas ir poilsio namus.

Šiandien ketvirtis milijo
no respublikos kolūkiečių 
gauna valstybines pensijas. 
Atsidėkodami už savo aprū
pintą senatvę, jie ir toliau 
aktyviai dalyvauja kolūkinėje 
gamyboje.

Pensijų ir pašalpų kolūkių 
nariams įstatymas, siekiant 
padidinti kolūkiečių suinte
resuotumą toliau dirbti ga
myboje, numato, kad dirban
tiems pensininkams pensija 
kas dveji metai perskaičiuo
jama, atsižvelgiant į gauna
mą didesnį uždarbį. Praė
jusiais metais šia teise pa
sinaudojo 3,636 kolūkie- 
•• • • 9 9ciai .

ŽMOGUS IR
AITVARAS

Tokie nematyti „paukščiai" pasi
rodė pietų Kalifornijos padangė
je. Didžiuliai aitvarai, stipriam vė
jui pučiant, aukštai iškelia žmogų. 
Aitvarai gaminami labai jvairių 
formų. Vieni primena senovinius 
viensparnius lėktuvus, kiti dvi
sparnius, treti — paprastos for
mos. Norint pakilti j orą, reikia 
surasti stačią kalvą pavėjui. Kaip 
rašo „Popular Science", įsibėgė
jus, vėjas atplėšia aitvarą. nuo 
žemės ir kartais pakelia ' net j 
900 m aukštį. Aitvarų korpusai 
gaminami iš įvairiausių lengvų 
medžiagų.

TYRINĖTOJAS

Iš laiškų
Kaunas
1973.VI.9

“Laisvės” personalui 
ir Anne Yakštis -

Jau baigiu Kauno ligoninė
je sveikatos patikrinimą. 
Tikiu šiandien grįžti į 
Vilnių.

Vilniuje jau teko matyti 
Lietuvos ansamblio koncertą 
ir Poezijos Pavasaryj daly
vauti ne tik Vilniuje, bet ir 
Trakuose.

Oras puikiausias.
Aplankiau Rojaus kapą, 

kuris dar gražiau išdailintas 
su Eriko Varno pagamintu 
bareljefu ir kitais pa
gražinimais. Buvau pas S. 
Večkį - gerai atrodo ir ge
rai nusiteikęs.

Tikiu, viskas pas Jus 
tvarkoje.

Linkėjimus siunčia galy
bės draugų.

IEVA

MIELAS DRAUGE ANTANAI 
ir VISI LAISVIECIAI!

Siunčiu rašinį, kurį pa
skatino parašyti A. RUKSOS 
išvedžiojimai “Eur. lietuvy
je”, mano pripuolamai per
skaityti. Teko pastebėti, kad 
nepermaldomi faktai pri
verčia net atkaklius socia
lizmo priešus blaiviau gal
voti. Girdėjau, kad ir V. 
RASTENIS ima kritikuoti 
“vaduotojų” sapaliojimus. 
Žinoma, atkakliausi yra ir 
lieka klerikalai, kurie negali 
dovanoti prarasto rojaus, 
kokį turėjo savo viešpatavi
mo laikais Lietuvoje. Bet 
jie užmiršo, kad jiems duris 
parodė Lietuvos liaudis dar 
1926 metais pagal visas bur
žuazinės demokratijos tai
sykles. Tik per smurtinį 
perversmą jie savo galią 
nors ir ne pilnai, atgavo. 
Meilinosi jie ir prie hitleri
ninkų per įvairius brizgius, 
bet ir čia neišdegė.

O mes su katalikais, ku
riems tikrai rūpi tikybos 
reikalai ir kurie laikosi esa
mų įstatymų bei nuostatų, 
sugyvename visai neblogai. 
Tuo įsitikino ir daugelis 
kunigų, atsilankiusių Lietu
voje.

Birželio pradžioje įvyko 
tradicinis devintas Poezijos 
pavasaris, kuriame mes su 
ANTANU MIŠKINIU ir JONU 
GRAlClŪNU buvome seniau
si dalyviai. Palemone skai
čiau naują eilėraštį, skirtą 
•SALOMĖJAI NERIUI, o Vil
niuje, kur poezijos vakaras 
buvo skirtas mūsų sostinės 
650-jų metų sukakčiai, skai
čiau eilėraštį “Vilnius”. 
Gi užvakar Rašytojų sąjun
goje pagerbėm poetą JONĄ 
GRAICIUNA jo 70-mečio- 
proga. Jis ką tik išleido 
naują rinkinį “Saulėlydžio 
freskos”, o 1971 m. išėjo jo 
išversta didžioji gruzino 
poeto SOTA RUSTAVELIO 
poema “Karžygys tigro kai
liu”.

Viso geriausio Jums vi
siems!

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius 
1973.VI.10

Ką daryti su 
milijonais tų 
nelaimingų vaikų?

Šiandien šioje šalyje mes 
turime gerokai daugiau kaip 
keturius milijonus protiniai 
arba fiziniai atsilikusių vai
kų. Tai didelė nelaimė ne 
tik tiems nelaimingiems 
vaikams, bet taip pat jų tė
vams, taip pat visam kraš
tui, visai tautai. Jiems rei
kalinga speciali priežiūra. 
Jiems reikalingas platus 
specialių mokyklų bei įs
taigų tinklas. Labai daugelį 
jų įvairiomis specialiomis 
priemonėmis ir pastangomis 
galima gerokai pataisyti
išauklėti darbingais žmo
nėms.

Bet šati iš visų šalies 
kampų kyla garsai, kad tų 
įstaigų bei mokyklų nėra už
tenkamai, kad daugelis jų 
randasi užsidarymo pavoju
je, kad beveik visose jose 
sąlygos nepakenčiamos, 
priežiūra labai prasta, ap
mokymas ir lavinimas vai
kučių labai apleistas arba 
nepakankamas.

Reikia atsiminti ir žinoti, 
kad protiniai arba fiziniai 
pilnai neišsivysčiusio, atsi
likusio vaiko apmokymas yra 
dvigubai sunkesnis ir bran
gesnis negu normalaus vai
ko. Iš kur tam gauti lėšų? 
Federalinė valdžia bilijo
nus sušeria karui ir ginkla
vimuisi, vietoj bent mažą tų 
lėšų dalį nukreipus tiems 
nelaimingiems vaikams.

Rezultatai baisūs: dau
giau kaip milijonas tų nelai
mingų vaikų nelanko jokios 
taigos , nesusilaukia jokios 
specialios priežiūros. Jie 
užaugs protiniais bei fizi
niais invalidais. . .

Net sunku tam tikėti, bet 
taip bus.

PILIETIS

• AR ŽINOTE, KAD

... apšvitinus žmogaus kūn<| žalia 
šviesa, padidėja apetitas. Tai nu* 
statę Drezdeno gydytojai dabar 
naudojasi nauju metodu, gydyda
mi apetito neturinčius mokyklinio 
amžiaus vaikus.

... Norvegijos gydytojai tvirtina, 
kad geriausia profilaktinė prie
monė nuo širdies kraujagyslių 
ligų yra... Siaurės Atlanto ryklių 
ikrai. Seimininkėms jau išleisti 
reklaminiai leidiniai, kuriuose 
smulkiai aprašoma, kaip gaminti 
kiaušinienę, blynelius ir kitus pa
tiekalus, įmaišant j juos jūros 
plėšrūnų ikrų.
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KOKIA GI IŠ TIKRŲJŲ MŪSŲ LIETUVA BUVO?

Prisiminimai apie praeitį
Faktai, su kuriais mes su

pažindinsime jus šiame 
straipsnyje, parodys, kokie 
nerimti, neturintys jokio pa
grindo iš Lietuvos pabėgusių 
tautos išdavikų, vadinančių 
dabar save “vaduotojais”, 
tvirtinimai per “Amerikos 
balsų”, Vatikano bei kai ku
rias kitas radijo stotis, kad 
jų valdymo laikotarpiu Lie
tuva buvusi nepriklausoma, 
kad čia buvusi demokratija, 
santarvė ir vienybė.

Istoriniai faktai paneigia 
jų svaičiojimus ir melą. Su
prantama, paklusnumų, pa
taikavimų ir meilinimųsifa
šistinėms valstybėms tie 
veikėjai, matyt, laikė būtinu 
liokajaus reveransu savo po
nams, nežeminančiu nacijos 
orumo, nelaidojančiu nepri
klausomybės ir demokrati
jos.

HITLERININKŲ 
TARNYBOJE

Kai 1933 metais Vokietijo
je Įsigalėjo hitlerinis fašiz
mas, smetoninės diktatūros 
“korifėjai” nudžiugo. Nors 
jau turėjo didesnę kaip pen- 
kerių metų patirtį, jie nuta
rė uoliai mokytis iš savo 
Vakarų partnerio, kuris nuo 
pat pirmų dienų ėmė akty
viai persekioti pažangiąsias 
jėgas - rašytojus, moksli
ninkus, kultūros ir meno 
darbuotojus. Nuo pataikavi
mo hitlerininkams nesulaikė 
jų net Vakarų “partnerio” 
spaudoje pasirodę straips
niai, skatinantys greičiau 
prijungti pakraščių sritis 
prie Vokietijos,. o vietinius 
gyventojus suvokietinti ar 
išnaikinti. Neužsigavo nei 
už tai, kad kai kurie oficia
lūs vokiečių veikėjai lietu 
vius vadino “rytiniais pus- 
žmogiais”. Šie parsidavę 
hitleriui buržuazinės Lietu
vos valdančiųjų sluoksnių at
stovai, kurių ne vienas šian
dien tūno Vakaruose, su nuo
lankumu priimdavo net ir 
pačius Įžūliausius hitlerinio 
voro reikalavimus.

Apie paklusnumų hitleri
nei Vokietijai rodo 1935 m. 
vasario 2 d. užsienio reika
lų ministerijos politikos de
partamento konfidencialus 
(slaptas) raštas Švietimo 
ministerijos generaliniam 
sekretoriui, kuriame nuro
doma, kad Vokietijos pasiun
tinys Kaune pareikalavo mo
kyklinės istorijos vadovėlyje 
pakeisti skyrių “Lietuva vo
kiečių nelaisvėje”, nes jis, 
esu, sudarus neteisingų nuo
monę apie vokiečių tautų. 
Šio kišimosi Į valstybės vi
daus reikalus ir Įžūlaus dik
tato ne tik nepasmerkė “ne
priklausomos” buržuazinės 
Lietuvos vyriausybė, bet net 
rekomendavo Švietimo mi
nisterijai paveikti vadovėlio 
autorius, kad sekančioje lai
doje išmestų iliustracija 
apie kaizerininkų šeiminin
kavimų Lietuvoje ir perre
daguotų minėta skyrių.

IR ITALIJOS FAŠISTAI

Savo Įžūlumu taip pat ne
nusileido ir Musolinio Itali
jos fašistai. Jie irgi reiškė 
savo pretenzijas* Lietuvos 
vyriausybei, grubiai kišosi i 
jos vidaus reikalus. Apie ta 
kišimusi vaizdžiai liudija 
buržuazinės Lietuvos vidaus 
informacijos skyriaus slap
tas raštas, 1936 m. vasario 
18 d. išsiuntinėtas visoms 
laikraščių redakcijoms.

A, MILKEVIČIUS
Jame nurodyta, jog nepagei
daujama, kad laikraščiai 
spausdintų neigiamo turinio 
informacijas apie Italijų, nes 
dėl to Italijos atstovybė yra 
padariusi demaršų Užsienio 
reikalų ministerijai.

Nors Lietuvos liaudis, vi
suomenė smerkė buržuazi
nės Lietuvos vyriausybės 
pataikavimų hitlerinei Vo
kietijai, tačiau “tautinės 
minties” vadeivos to nepai
sė. Jie ir toliau buvo nuo
lankūs tarnai ir darė viską, 
kad Įtiktų savo rudiesiems 
kaimynams. Kaip tik dėl to, 
atmesdamas pasaulio viešo
sios nuomonės pasisakymus, 
1936 m. kovo 9 d. Vidaus 
informacijos skyrius vėl 
siunčia slapta raštų laikraš
čių redakcijoms, reikalau
damas nekomentuoti Hitlerio 
įvykdyto Lokarno sutarčių 
sulaužymo, užimant demi
litarizuotų Reino zonų.

ĮSAKYMAS LIETUVOS 
SPAUDAI

Nepraėjo nei du mėnesiai, 
kai tų pat metų gegužės 6 d. 
tas pats Vidaus informacijos 
skyrius vėl išsiuntinėjo re
dakcijoms savo slaptas di
rektyvas. “S. m. kovo 7 d. 
instr. Nr. 7 vidaus reikalų 
skyrius buvo kreipęsis i p. p. 
redaktorius su Įspėjimu, kad 
nuo š. m. kovo 9 d. Įgyja 
galios tarp Lietuvos ir Vo
kietijos vyriausybių susita

Lankant devintojo forto muziejų
Kąda Devintų Fortą karta 
Ir vėl tau teko aplankyti, 
Norėjos gidui imt patarti 
Lankytojams čia užrašyti

Tai, kas vardan visų, kuriuos Čia kalino,
Žinot privaloma.

Kad budeliai ranka žiauriąja 
Kankino žmones, apsišauke 
Tauta, apvaizdos išrinktąja,
Kad smurtui liaupsę klykė, šaukė

Ir kad visam pasauliui, kurį alino,
It šunes skalino:

“Mums galima meluot, gudrauti, 
Patrauklią klastą regzti, ruošti;
Žuvytę meškere sugauti, 
Ėriuko kailiu pasipuošti, -

Mums visa tai daryti - dora, galima,
O jums negalima!

Mums galima turėti viską, 
Pasistatyt haremų rūmus,
Lai mūsų menės auksu tviska, - 
Tam mūsų proto pranašumas,

Mums visa tat turėti - skirta, galima,
O jums negalima!

Mums galima kerštu gardžiuotis
Ir kančiomis kitų gėrėtis,

i Sadizmo saldis rafinuotas
Pritinka antžmogiams planetos, - 

Mums, svastikos atstovams, viskas galima,
O jums negalima!

Mums galima tautas Įvelti
Į karą, jas išsižudyti priversti,
Jų neapykantą sukelti,
Kad viena kita išsiskerstu,

Mums visa tai apvaizdos leista, galima,
O jums negalima!”

Gal šitas užrašas primintų
Ryškiau fašistinį pavojų
Ir ryžtas priešintis užgimtų
Tiems, kas šūkius tebekartoja,

Kas tebeklykia: “Viskas mums juk galima!
O jums negalima!“

Tau rodos, visa tat muziejuj
Turėtų būti užrašyta,
Kad, čia lankydamies, gyvieji 
Suprastų siaubą pamatytą,

Nes tat vardan visų, kuriuos čia kalino,
Žinot privaloma!

J. ALOTA

rimas, pagal kurį praneši
mai spaudoje ir per radijų 
apie kitos susitariančios ša
lies valstybės vyrus ir vy
riausybės žygius ir Įvykius 
turi būti duodami dalykų es
mės nagrinėjimo tonu ir kad 
to pačio tono turi laikytis ir 
vedamieji straipsniai. . . ” 
Toliau toje direktyvoje nu
rodoma, jog kai kurie lai
kraščiai yra padarę išsišo
kimus, todėl pakartotinai 
reikalaujama, kad redakto
riai laikytųsi duotų instruk
cijų.

Kiekvienas mąstantis 
žmogus, perskaitęs šias iš
traukas iš dokumentų, (o 
jos - tik maža dalelė); su
pras, ar respublikos vy
riausybė, nepaisydama tau
tos orumo ir vyriausybės 
prestižo, taip liokajiškai 
lankstytus!, jei būtų nepri
klausoma.

LIETUVOS SANTYKIAI SU 
RYTŲ KAIMYNU

Lietuvos nepriklausomybę 
galėjo garantuoti tik geri 
santykiai su savo Rytų kai
mynu - Tarybų Sąjunga, kuri 
savo prigimtimi buvo mažų 
tautų laisvės ir nepriklau
somybės gynėja. Tą gerai 
suprato Lietuvos liaudis.

Dar 1935 m. spalio mėne
sį Lietuvos rašytojų draugi
ja savo visuotiniame susi
rinkime priėmė antifašistinę 
rezoliucijų. Joje buvo ra

šoma: “Lietuvos rašytojų 
d-ja smerkia tarptautinių 
santykių grindimą stipres
nio teisės principu, ypač 
ryškiai pasireiškusiu pasku
tiniu metu nacionalinės Vo
kietijos politikoje Lietuvos 
atžvilgiu, aiškiai suprasda
ma šito principo pavojingu
mą mažųjų tautų laisvei ir 
kultūrai”. (Žurnalas “Kul
tūra”, 1935 m. Nr. 10).

Už tikrąją Lietuvos ne
priklausomybę kovojo Lietu
vos Komunistų partija, kuri 
tuo hitlerinio pavojaus lai
kotarpiu organizavo antifa
šistinį frontą Lietuvoje. Ji 
ragino stiprinti draugystę su 
Tarybų Sąjunga, pagrindine 
atrama, kovojant prieš hitle
rinį fašizmą.

TERORAS PRIES LIAUDĮ

Deja, lietuviškoji buržua
zija ir prie valdžios stovėję 
smetoniniai fašistai buvo 
kurti liaudies reikalavi
mams. Jie veikė prieš savo 
tautos interesus, svarbiau
sią dėmesį skirdami kovai 
prieš Lietuvos darbo žmo
nių avangardą ir jos nepri
klausomybės gynėją - Lie
tuvos Komunistų partiją. 
Geriausi lietuvių tautos sū
nūs ir dukros buvo žudomi, 
marinami kalėjimuose. Ta
čiau tas vandališkiausias 
priemones buržuaziniai vei
kėjai laikė nepakankamomis. 
Jie stengėsi sugalvoti vis 
naujas, dar žiauresnes. Apie 
tai liudija ir 1936 m. spalio 
12 d. valstybės saugumo de
partamento biuletenis Nr. 
242, informavęs Vidaus rei
kalų ministrą apie Lietuvos 
Komunistų partijos veiklą ir 
saugumo departamento siū
lomas priemones kovai prieš 
LKP.

Tų priemonių sąraše yra 
ir šios:

“Uždaryti Lietuvių drau
giją SSSR tautų kultūrai pa
žinti ir sustabdyti šios drau
gijos vicepirmininko prof. 
Krėvės-Mickevičiaus reda
guojamą žurnalą “Literatū
ra“. . .

Uždrausti iš Sovietų Rusi
jos gabenti periodinę spau
dą, ypač “Izvestijas”. So
vietų literatūrai ir “Sovki- 
no” filmams sustiprinti cen
zūrą.

Kuo mažiausiai palankiai 
rašyti apie Sovietų vidaus 
gyvenimą savo periodinėje 
spaudoje, ypač tautiškoje” ir 
t. t.

Po tomis rekomendacijo
mis pasirašė ėjęs saugumo 
departamento pareigas F. 
Bortkevičius.

Visas buržuazinės Lietu
vos valdančiųjų sluoksnių 
veiklos kelias buvo nukreip
tas prieš lietuvių tautą. Tai 
bylojo jų antiliaudinė politi
ka lemiamais istoriniais 
momentais. Kai ponų Lenki
ja pateikė ultimatumą atsi
žadėti Vilniaus, smetoninė 
vyriausybė nuolankiai su tuo 
sutiko. O kai hitlerinė Vo
kietija atplėšė Klaipėdą, tie 
patys Lietuvos valdovai 
džiaugėsi Klaipėdos krašto 
“perleidimo” hitlerinei Vo
kietijai sutartimi ir Lietuvai 
Klaipėdoje Įsteigta laisvo 
uosto zona, kuria išnuomo- 
tinai galėsią naudotis 99 me
tus.

LIETUVA NAUJU KELIU

1940 metais Lietuvos dar
bo žmonės, Liaudies seimo 
rinkimuose, pareiškė savo 
valią, pasirinko socialistinio 
vystymosi kelią.

Deja, hitlerinis fašizmas, 
užupolęs Tarybų šalį, oku
pavo didelę dalį Tarybų Są
jungos teritorijos, jos tar
pe ir Lietuvą. Kraujas ir 
kartuvės buvo šios okupaci-

“LAISVEI“ 15 KAPSUKO

Susitikimas su menininkais

Iš susitikimo su menininkais Kapsuko II vid. mokykloje. 
Kalba R. Marijošius. Toliau sėdi T. Žukaitė, mokyklos 
direktorius F. Petrauskas, V. Viržonis.

Tikras, didelis menas, 
muzika ugdo žmoguje pačius 
geriausius jausmus, lavina 
estetinį skonį, turtina vidaus 
pasaulį, asmenybę. Tokiais 
sumetimais, tikslais Kapsu
ko II vidurinėje mokykloje 
įvyko susitikimas su Lietu
vos TSR liaudies artistu R. 
Marijošiumi, nusipelniu
siais artistais Irena Žukaite 
ir Vyt. Viržoniu.

Koncertas praęjo labai pa
kilioje nuotaikoje. Artistai, 
prieš pasirodydami su savo 
repertuaru, kiekvienas pa
pasakojo apie save, savo 
darbo specifiką. Iš šalies 
žiūrint, tikrai atrodo, kad 
menininko darbas lengviau
sias. Ypač dainininko. Bet 
kiek reikalinga išlieti pra
kaito, padėti pastangų, kol 
surasi tam ar kitam kūriniui 
reikiamą atspalvį, retai kas 
pagalvoja.

Koncertąs pradėjo mūsų 
populiarusis dainininkas R. 
Marijošius. Pirmoje dalyje 
jis atliko kūrinius iš ciklo 
“Karo meto dainos”. Tai 
tikrai gražūs, gilūs, nuo
širdūs kūriniai, kuriuose at
sispindėjo Tėvynės karo 
meto kareivių svajonės, lū
kesčiai, taikos siekimas. 
Antroje - įvairių tarybinių 
autorių dainos.

Žinoma, Romanas Marijo
šius jau nevisai tas, kuris 
buvo 1940 metais arba poka
rio laiku. Juk amžius daro 
savo. Vienok laikysena dar 
graži, tiesi, elegantiška, 
balsas taip pat malonus. 
Būtų labai gerai, jei respu
blikos patefono plokštelių 
įrašų studija Įrašytų ir šį 
taip brangų dainininko ciklą.

T. Žukaitė papasakojo apie 
vaidmenų ruošimą scenoje, 
pirmuosius žingsnius opero
je ir kūrybinį bendradarbia
vimą su R. Marijošium. Po 
to atliko Toskos ariją ir 
pluoštą liaudies dainų. For
tepijono partiją atliko Vil
niaus operos ir baleto teat
ro dirigentas Vytautas Vir
žonis, labai padėjęs išryš
kinant kūrinių dvasią, forte
pijonu papildydamas vokalą.

jos simbolis. Tam smurtui 
gyvuoti padėjo tie patys va
karykščiai smetoniniai va
deivos ir jų pakalikai. Lai
mei, neilgai jiems čia teko 
šeimininkauti.

Hitlerinės Vokietijos pra
laimėjimas amžiams padarė 
galą fašizmui Lietuvoje. 
Lietuvių tautos duobkasiams 
teko pasitraukti Į Vakarus. 
Bet ir dabar jie puoselėja 
viltį pavergti Lietuvos liau
dį, išnaudoti ją, vėl pavers
ti kraštą žudynių lauku.

Jie sąmoningai stengiasi 
nepastebėti lietuvių tautos 
laimėjimų, izoliuoti išeivi
jos dalį, kuri paliko gimtąjį 
kraštą Įbauginta smetoninių 
fašistų ir hitlerininkų.

Po koncerto Įvyko trum
pas piknikas čia pat salėje.

Kadangi su R. Marijošiaus 
broliu Bronium mokėmės 
sykiu gimnazijoje, o su V. 
Viržoniu drauge studijavom 
muziką, kalbų užteko visam 
vakarui.

Tokie koncertai jaunimui, 
kurie tapo tradiciniais pas 
mus Kapsuke, yra reikšmin
gi ir mokiniams labai nau
dingi. Jie pamato, kaip at
rodo gyvas, populiarus dai
nininkas, skamba jo balsas. 
Svarbiausia, kad gyva mu
zika niekad neprilygs ge
riausiam Įrašui. Įrašas 
visad lieka tik Įrašu.

Prie šio tikrai gero kon
certo surengimo daug prisi
dėjo mokytojos Y. Radzevi
čienė, Do Kunickienė, mo
kyklos direktorius F. Pe
trauskas ir kiti.

V. GULMANAS

Ką reiškia
S -

"pop muzika” 
mūsų klausai?

Leiskite paaiškinti muzi
kinę sąvoką, dabar paplitusią 
Vakaruose, - “pop muzi- 
ką”.

I scena išeina keturi sau-< <
nuoliai, nesiskutę, nesišuka- 
vę ir, trenkę per savo elek
trinių gitarų stygas, prade
da laukinių balsais šaukti. 
Tai ir yra “pop” - populia
ri (girdi, visiems) muzika. 
Pagrindinis jos principas 
nesudėtingas. Kuo garsiau, 
tuo geriau, štai jie ir bliau
na nežmoniškais balsais. O 
rezultatas?

Du anglai daktarai, susi
domėję padažnėjusiais kur
tumo atvejais paauglių tarpe, 
padarė išvadą, kad del to 
kalta “pop muzika”.

Žurnale “National Medi
cal Tribune” išspausdinta
me straipsnyje dr. Charles 
Leba ir dr. JohnHarėt Įspė
ja vadinamųjų “modernių 
melodijų” mėgėjus, kad 
“panaši muzika mūsų dieno
mis yra progresuojančio 
klausos sutrikimo priežas
tis”.

Jie padarė išvada, kad 
“pop” artistų keliamas 
triukšmas jų pasirodymų 
metu viršija 120 decibelų. 
Palyginimui galime pasaky
ti, kad atskeliamasis kūjis, 
dirbantis prie jūsų ausies, 
kels dešimčia decibelų ma
žesni triukšmą. < <

“Kurstam, broliai, kurs- 
tam”, - niūriai juokauja šia 
proga žurnalas.

(APN)

STANFORD, Calif. Uni
versitetų ir kolegijų studen
tų organizacijų prezidentų 
taryba griežtai pasmerkė 
Kambodijos bombardavimą, 
ragina Nixona baigti milita- 
rinius veiksmus Indokinijo
je.

ŠIAULIŲ
NAUJIENOS

MIESTAI - DRAUGAI 
IR VARŽOVAI

Jau penktus metus šiaulie
čiai lenktyniauja su Panevė
žio, Jelgavos (Latvijos TSR) 
Ir Piarnu (Estijos TSR) 
miestų darbo žmonėmis. 
Pasibaigus kiekvienam pus
mečiui, susumuojami šio 
lenktyniavimo rezultatai, 
nugalėtojui įteikiama perei
namoji Raudonoji vėliava.

Prie keturių lenktyniau
jančių kaimyninių respublikų 
miestų neseniai prisijungė 
Gardinas. Tai penktas pagal 
dydį Baltarusijos TSR mies
tas, kuriame gyvena 157,000 
žmonių.
NAUJI “RŪTOS” GAMINIAI

Pirmąsias tonas gardžios 
karamelės su mentolu - 
“šaldančios dūdelės” - iš
siuntė prekybos organizaci
joms “Rūtos” konditerijos 
fabrikas. ši sena miesto 
įmonė, šiemet pažymimi 
savo šešiasdešimtmetį, vis 
labiau plečia produkcijos 
asortimentą.

šiemet “Rūta” vartoto
jams tiekia daugiau kaip 100 
pavadinimų saldainius. Jų 
bus išleista apie 6 tūkstan
čius tonų.
GRAŽĖJA SENIEJI 
KVARTALAI

Miesto centre, toje vieto
je, kur buvo senasis paštas, 
iškilo naujas didžiulis šiuo
laikinis pastatas.

Tai tik vienas iš daugelio 
naujų pastatų, kurie atnauji
na ir papuošia senuosius 
miesto kvartalus. Vilniaus 
gatvėje Prūdelio, išaugo mo
derni 800 vietų profesinė 
technikos mokykla, netolie
se - keletas penkiaaukščių 
gyvenamųjų namų su ryšių 
skyriumi, 280 vietų vaikų 
darželis-lopšelis.
PRAEITIES IR
DABARTIES PUSLAPIAI

Knygynų lentynose pasiro
dė nauja iliustruota knyga 
“Šiauliai”, kurią išleido 
“Minties” leidykla. Tai sa
votiškas miesto metraštis, 
pasakojantis apie jo praeitį 
ir dabartį.

Leidinio autorius, Šiaulių 
mieste vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Pe
tras Bilevičius, surinko daug 
įdomių istorinių faktų.

Skyriuje “Šiaulių dabar
tis” sakoma, jog mieste, 
kurį antrojo pasaulinio karo 
audra beveik nušlavė nuo že
mės paviršiaus, šiandien gy
vena daugiau kaip 100,000 
žmonių. Jų darbščių rankų 
pagaminti dviračiai, televi
zoriai, baldai, precizinės 
staklės ir kita produkcija 
plačiai žinoma visoje Tarybų 
Sąjungoje, eksportuojama 
beveik Į penkiasdešimt už
sienio šalių.
EKSPOZICIJOJE -
200 DARBŲ

Šiaulių dailininkų sekcija, 
pažymėdama savo veiklos 
dešimtmetį. “Aušros” mu
ziejuje surengė parodą. 29 
autoriai eksponuoja joje dau
giau kaip 200 geriausių savo 
kūrinių.

Lankytojų dėmesįypač pa
traukia seniausio miesto 
dailininko G. Bagdonavi
čiaus, jaunesnės kartos ta
pytojų V. Trušio, V. Triban- 
džio. A. Visockio teminės 
drobės, portretai, peisažai, 
R. Buivydo ir V. Zigmanto 
graviūros. Skulptūros sky
riuje galima pamatyti A. To- 
leikio kuriamo paminklo 
liaudies poetui J. Krikščiū- 
nui-Jovarui projektą, nema
ža kitų dailininkų sukurtų 
dekoratyvinių skulptūrų.

V. MAIŽIUS
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Trumpi komentarai apie juos Trumpai iš visur
Penktadienis, Birželio (June) 22,197c

BŪSI IŠGANYTAS. . .

... tik jeigu aukosi, aišku. 
Kam? Nagi tiems, kurie šią 
išmintį išrado. Kada aukosi? 
Ogi geriausia mirdamas, kai 
jau nebematysi, kur tavo pi
nigai nuėjo ir be reikalo ne- 
sikankinsi.

Šią tikrą krikščionišką 
labdarybę pastaruoju metu 
gana įnirtingai propaguoja 
Chicagos “Draugas”. Pro
paguoja, norėdamas išgelbė
ti tikinčiąją savo skaitytoją 
sielas nuo pragaro (atmenat: 
“lengviau kupranugariui pro 
adatos skylutę išlįsti, negu 
turtingam patekti J roją”?), 
o ją gimines - nuo bereika
lingą rūpesčią palikimais.

“Draugas”, kaip matyti iš 
eilinio jo vedamojo, pasiren
gęs ir roją garantuoti, ir 
apsiima pinigus išleisti.

Tame pat laikraštyje kar
tas nuo karto pasitaiko gana 
graudžią aprašymą, kaip lė
šos, skirtos lietuviškai kul
tūrai palaikyti emigracijoje, 
nueina bala žino kur, tačiau 
iš šio ganytojiškai-kaulyjan- 
čio vedamojo dvelkte dvelkia 
tauri dvasia: “Lietuvybė 
išeivijoje reikalinga didelią 
protą, geros valios, sutelktą 
jėgą ir finansinlą pastangą, 
kad dirbantieji galėtą tęsti 
lietuvišką darbą” ir t. t. ir 
pan.

.Čia prisiminta ir kultūra, 
ir istorija, apeliuota ir vie
nokius jausmus, ir į kito
kius. Viskas - vienu tikslu: 
jei ne gąsdinimais, tai nors 
patriotinėmis vilionėmis iš
traukti iš žmogaus pinigus, 
kuriuos tas taupė visą gyve
nimą.

Giminės? ' Artimieji? 
Krikščioniškos pakraipos, 
bet labai nesirenkantisprie- 
monią laikraštis duoda su
prasti, kad visa tai žymiai 
mažiau svarbu už “veiks
nią” reikalus.

Sis straipsnis - ne vienin
telis minima tema, o ir laiš
kuose tautiečiai neretai pa
sakoja apie kai kurią emi- 
gracinią veikėją pastangas 
bet kuria kaina pasišildyti 
prie palikimą lauželio.

Tai ypač būdinga klerika
linės pakraipos “veiks
niams” ir tai, matyt, yra 
natūralu: jie metą metais 
tobulino ir tobulina pinigą vi
liojimo meną, šioje srityje 
tapdami tikrai nepralenkia
mais.

Bet “Draugo” vedamasis 
rodo, ir kitką, - matyt, vis 
didesnis skaičius tautiečią 
įsitikina, kad už gražią žo- 
džią ir labai kilnią pažadą 
nebūtinai slypi gražūs dar
bai. Dažnai, labai dažnai, 
būna visiškai priešingai.

PASIGEDO
DVASIOS PENO

Kanados “Nepriklausoma 
Lietuva”, rašydama apie 
Chicagoje įvykusią tradicinę 
Kaziuko mugę, staiga pasi
guodė:

“Kaziuko mugė šiemet 
plačiai prasiskleidė, bet 
kartu atnešė visuomenei nu
sistebėjimą, kad nebuvo par
duodamos lietuviškos knygos 
ir plokštelės. • • *

Kodėl taip įvyko? Ogi, 
pasirodo, dvasios peno Ka
ziuko mugėje nebūta dėl ra- 
gangaudišką nuotaiką, kurias 
mėginama skleisti poChica
gos dangumi:

“Skautai akademikai aiš
kina, kad jiems nedavė iš
leistą Lietuvoje knygą ir 
plokštelią pardavinėti, tai jie 
atsisakė tą darbą atlikti’ .

štai tas atsakymas (beje, 

visiškai suprantamas ir na
tūralus) ir sukėlė didelį 
“tautinės drausmės” saugo
toją nepasitenkinimą: girdi, 
reikėję platinti “švarią nuo 
nesveiką idėją” (t. y. - sau
gok die, ne Lietuvoje išleis
tą) lektūrą. Jos vertė yra 
gerai žinoma, ne kartą ir pa
čios reakcinės spaudos ap
tarta, tad aišku, kodėl nebu
vo jos platinimo entuzias
tą. . .

Faktas, sakytume, eilinis, 
bet tuo pačiu - ir labai api
bendrinantis: vėl “senieji” 
kaip velnias kryžiaus bijo 
Tarybą Lietuvoje išleistą 
plokštelią (beje, labai popu
liarią išeivijos jaunime), 
Lietuvos rašytoją netgi vi
siškai “nekaltą” knygą 
(beje, labai gerai vertinamą 
tą pačią jaunąją). Ar jaunieji 
“skautai-akademikai” išsi
gąs “tautinės drausmės” 
sargą grasinimu (o toji pat. 
“Nepriklausoma Lietuva”, 
nors ir labai toli nuo Chica
gos padangės leidžiama, jau 
siūlo: “Reikėtą tą pareigą 
iš akademiką atimti ir pa
vesti kokiam tuntui”), - pa
rodys ateitis.

PATIEMS ĮGRISO 1

Ne taip jau dažnas reiški
nys, kad patys, “veiksniai- 
vaduotojai” pasakytą teisybę 
apie ją rengiamu pasikalbė
jimą bei pasibarimą esmę. 
Žymiai dažniau girdisi per
galingos fanfaros, ypač - 
jei kokiame parengime atsi
lanko vietinis, save norintis 
pareklamuoti, pareigūnas.

O štai Kanados “Tėviškės 
Žiburią” širdis neišlaikė, ir 
laikraštis, nors puse lūpą, 
išsakė teisybės dalį. Taigi, 
laikraštis, siūlydamas pasi
tenkinti savais pliurpalais, 
rašo:

“Apylinkės valdybai (kal
bama apie lietuvią bendruo
menę - red.) atkristu didelis 
darbas prašinėti valdžios at
stovus, kad būtu pagrindi
niais kalbėtojais. Turiu gal
voje “prašinėti”, nes dažnai 
reikia kreiptis kelis kartus, 
kol gaunamas kurio nors pa
reigūno sutikimas. Neretai 
būna koktu klausytis kviesto 
svečio progai nepritaikytos 
kalbos. Negeriau būna, jei 
kuris ją, nesuvokdamas 
mūsą praeities ir mūsą as
piraciją, susigraibstęs kelis 
faktus, ima mums dėstyti 
mūsą istoriją”.

Tame pat rašinyje yra ir 
daugiau kartaus nusiskundi
mo dėl dulkėmis apsinešusią 
“patriotinią” renginią, dėl 
ją lėkštumo, dėl žmonią noro 
“dalyvauti tik programoje”.

Vieno, bet pačio esmin- 
giausio dalyko nėra tame ra
šinyje: pripažinimo fakto, 
kad visi tie vandeningieji su
sibuvimai išeiviams atsibo
do, kaip neteptą ratą girgž
desys. Iš ties, visiškai gali
ma pritarti straipsnelio 
mintims, kad koktu stebėti 
lietuvio vardą žeminančias 
pastangas atkreipti j save 
kitataučią dėmesį, norą - 
labai kaimietišką -pasiro
dyti “iškiliu”.

Tai - tik viena medalio 
pusė; gi antroji nė klek ne
gražesnė: kai “superpatrio- 
tą” parengime apie Lietuvą 
nesąmones šneka kitatautis- 
jis tą dažniausiai daro iš 
elementaraus nežinojimo 
(čia “Tėviškės žiburiai’’ 
teisūs visu 100%), bet kaip 
pavadinti, kai gimtąjį kraštą 
sąmoningai šmeižia “pa
triotas”, puikiai žinąs, ką 
daro?

Nuo to renginys netampa

LAISVĖ

Poetės Salomėjos Neries sūnus Saulius Bučas su žmona 
Laima ir J. Paleckis, 1973.IV.26

ARTISTES UGNIS

Apie įžy miąją Lietuvos artistę
BuVo balandis. Vilniaus 

gatvėse matei žmones su gė
lėmis. Kam jas priskynė 
glėbiais? Na gi seniai šlo
vinamai ją M. Mironaitei -• 
scenos meistrei, scenos lak
štingalai. Va visuomenė nu
tarė dar kartą ją apvaini
kuoti rožėmis, už tuos vaid
menis, kuriais ji švystelėjo. 
Daug tą jos vaidmeną. Jei 
sustumti krūvon - sodas! 
Ne bet koks - tankus. Bet 
išauginti tokį sodą, kuris ap
snigtą vešliais vaisiais, sun
ku. Net talentingam meni
ninkui. O ji sugebėjo. Kaip? 
Nuo ko pradėdavo?

Ne, nelengva švystelėti 
dramaturgu. Visi rašytojai 
gali versti ilgiausias vagas. 
O /dramos autorius - tik 
grumpas. Bet tokias, kurio
se galima būtą paberti grū
dą nemažiau, negu ilgo
se. . . Bet kas juos pasės? 
Juk dabar rašytojas pasi
traukia. Su jo veikalu į 
sceną išeina artistas. O kaip 
joje užsidegdavo M. Miro
naitė? Autorius jai pabėrė 
tik žodžius. O ji lyg archi- 
tektorius iš ją lipdo žmogų, 
kelia jį ant pjedestalo. Va 
žiūrovai žvelgia, mato. Ne 
tik stebi, bet ir nemažiau 
dega, negu M. Mironaitė, at
skleisdama savo rolę. Taip 
ji nekartą perteikė Arbuzovo 
Tanią. Artistė, žingsniuo
dama jos gyvenimo pėdomis, 
žėrėdama jos jausmais, - 
jau pati tvykstelėdavo Tania. 
O tai jau tikrojo kūrėjo per
galė. Morinaitė deda tašką. 
Pasuka nuo scenos. O publi
ka: “Sustok!”

Bet ji išeina. Tačiau re
ginys lieka gyvas - dabar jau 
žiūrovo vaizduotėje. . 0 Ir 
jau salė - jūra. Ji banguoja 
aplodismentais. O paskum 
krenta žavėtojai po kojomis 
gėlią lietus. . . Arbuzovo 
pjesę žiūrėjai 1955 m. pra
džioje Leningrade Puškino 
v. teatre. Ji visus patraukė. 
O kaip pasibaigė, žiūrovai 
iškvietė į sceną autorią. 
Jis buvo sujaudintas: jo kū
rinys suvirpino ją širdis.

Kiek anksčiau šio teatro 
nuostabūs talentai man per
teikė ir K. Simonovo pjesę 
apie žurnalistus. . . O jo 
romanai vėliau mane supa
žindino su šiuo subtiliu ra
šytoju ir žmogumi. Dabar 
jis laiške man vis pabrėžia: 
“Jūsą bičiulis”. Lankyda
masis 1952-1955 m. Lenin
grado teatruose (ten mokiau
si trejus metus žurnalisti
ką), man padėjo įtaigiau su
prasti M. Mironaitės vaid
menis. Ji patraukliai suvai
dino ir Turgenevo Lizą. Jis - 
.patosiško stiliaus rašytojas.
Smulkiai su jo kūryba susi-

patrauklesniu, ir geriausias 
įrodymas - pustuštės salės 
“superpatriotiniuose * sam
būriuose bei verkšlenimai 
reakcinėje spaudoje.

J. LUKYS

MONIKA MIRONAITĖ

pažinau 1934 m. Panevėžio 
grotuotuose mūruose. Kai 
žiūrovas stebi, kaip M. Mi
ronaitė atkuria, atgimdo 
Turgenevo heroją, - mato dvi 
patoso jūras. Vienoji - at
verta klasiko žodžiais. Ki
toji - M. Mironaitės veiks
mu, degimu, skrydžiu. Kai 
darbininkas ar kolūkietis pa- 
sižavi jos vaidmenimis, jie 
lyg arai užsiliepsnoja skris
ti į saulėtus tolius. Iš čia 
seka - artistė scenoje pasėja 
tokią sėklą, iš kurios bema
tant išdygo, iškilo, sušlamė
jo žaliausias meno me
dis. . o

Jos lūpose iš naujo švys
teli ir eilėraštis. Ji mėgs
ta lyg varpu skambtelti S. 
Nėries posmais. Klausais. 
Ir rodos, iš karto atsiduri 
ant Nemuno kranto, -'girdi 
lakštingalos suokimą. Girdi 
gyvą poetės balsą. O tik ką 
tas eilėraštis juodavo popie
riuje mažomis raidėmis.

M. Mironaitės vaidmeni
mis pasižavi ne tik Vilniaus 
darbo žmonės. Mašinomis 
iš rajoną suplaukia į teatrą 
ir valstiečiai. O per televi- 
zorią ją stebi, jai beria žie
dus ir visa Lietuva. Prieš 
kurį laiką ji su J. Baltušiu 
lankėsi Tadžikijoje. Ten 
dosni saulė. Bet kai su savo 
role M. Mironaitė įžengė į 
sceną - tą spindulią pasipy
lė dar gausiau.

Neseniai ji man laiške už
siminė: “Visą gyvenimą ne
turėjau laiko. . . ” Žiebė ir 
nešiojo Prometėjišką ugnį. 
Kauno artistas man pasakė:

- Mironaitė labai verta 
gėlią.

O kiek jai ją pabėrė jos 
talento gerbėjai, iš tą rūtą 
bei mėtą pražystą bokštas.

A. LIEPSNONIS 
1973.VI.3, Kaunas

PAKELIA ALGŲ 

MINIMUMĄ

Washingtonas. Kongresas 
287 balsais prieš 130 nutarė 
pakelti minimum algas iki 
$2.20 į valandą. Senatas 
taipgi pritaria tokiam pakė
limui. Bet prez. yra tam 
priešingas.

Pakėlimas paliestą apie 35 
milijonus darbininką, kurie 
dabar tegauna mažiau $2.20 į 
valandą.

NEW DELHIS, Indija. Trys 
ginkluoti grobikai užgrobė 
Nepalio lėktuvą ir nusivarė 
i Indijos teritoriją. Iš lėktu
vo pasigrobę $400,000 gro
bikai paspruko.

TSRS ambasadorius A. Je- 
lizavetinas pridavė savo 
mandatus Pietą Vietnamo 
revoliucinei valdžiai, kuri 
kontroliuojai išlaisvintą te
ritoriją.

MADRIDAS. Ispanijos fa
šistinis diktatorius Franko 
paskyrė premjeru žymą 
reakcininką admirolą Blan
co, kuris dabar sudaro iš 
ultradešiniąją kabinetą.

•
DETROITAS. Dienraštis 

“Free Press” skelbia, kad 
jo tyrinėjimai suranda52.7% 
gyventoją, kurie norėtą, kad 
Nixonas rezignuotą. Mes 
nenorime neteisingo vado, 
daugelis pareiškė.

WASHINGTONAS. Bethle
hem Steel korporacijos pre
zidentas Sr. Court ragina 
žymiai padidinti prekybą 
tarp Amerikos ir Tarybą Są
jungos.

KUR REPUBLIKONAI
GAVO $20’MILIJONŲ

Washingtonas. Watergate 
skandalą tyrinėjant paaiški, 
kad Nixono išrinkimui buvo 
išleista apie 20 milijoną do- 
lerlą.

Senatorius Mansfield ir 
kiti tyrinėtojai ieško šalti- 
nią, kur tiek daugrepubliko- 
nai gavo pinigą rinkimams.

•
ARMIJA REMIA
PREZIDENTU

Buenos Aires, Argentina. 
Naujasis armijos komandie- 
rius gen. Carcagno pareiš
kė, kad armija laikysis su 
naujuoju prezidentu Campo- 
ra, jeigu jis laikysis konsti
tucijos.

Be armijos paramos Cam- 
pora neilgai prezidentu būtą.

•
ROMA. Italijos krikščio- 

nią demokratą valdžia rezig
navo. Bandoma sudaryti 
koalicinę valdžią su socia
listais.

ALGIMANTAS MIKUTA

PRIEŠ ŽIEMĄ
Jau medžiai man nieko nesako, 
tikriausiai, jų žodžiai išseko, 
tikriausiai, vilties nebeteko, 
jog aš išklausysiu jų šneką 
ir imsiu žaliuoti už juos.

Ir paukščiai, mane apkapoję, 
daugiau virš galvos nelektoja, 
sumigo, sulindę į gojų, 
į šlamantį paukštišką rojų, 
ir skrist nebegundo manęs.

Tik vėjas, kurs gimė rugpiūty, 
nesiruošia tilt i ar žūti 
ir šaukia pro migdančią liūtį, 
jos aš jo brolis esu.
Krenta sniegas. Minga vilos. 
Pasiskaitę veikalų, 
blaivininkai grįžta tylūs 
iš skaityklų. Sterilu, „ į

Kurgi ta linksmoji bomba, 
kuri žadina šventus 
ir prabangią katakombą 
išnešioja į skutus?

Kur tas jaunas čigonėlis, 
nuo emocijų drebąs, 
mus iš patalo prikėlęs, 
įsiūbuodavęs lubas?

Kur tas senas patefonas, 
mus šokindavęs anksčiau?
Krenta sniegas. Minga žmonės 
Aš, matyt, jį sudaužiau.

Paulius Drevinis

POETO GIMTINĖJE
Aš ne akmens ieškoti atėjau, 
Ne bareljefo, žodžią iškaltą. 
Čia apsižvalgęs, supratau tuojau, 
Kad šiais takais bėgiojai mažas tu

Kad šitie žmonės, dirvos, toluma 
Ir kvepiantys čia pat žali šilai - 
Tai tavo skrydžio nerami daina, 
Sparnais, kuriais į aukštį pakilai,

Kad nenukristum niekad po audros 
Kur šliaužė badas, tarpo netiesa. . . 
Ilgai seni prie kaimo medžiai gros 
Dainas tavąsias krūtine visa.

Kur tasai pašėlęs noras 
griauti visa, kas ramu? 
Net nupiepęs meteoras 
nepataiko ant namų.

Ilgai ilgai praeiviai vis minės 
Janonio vardą Šitoj vietoj, čia. 
O Nemunėlis už mišką tekės, 
Jį tyliai vysis sesė Apaščia.

MASKVA. Detroito Edi
son kompanijos pirmininkas 
Cisler čia atvyko tartis dėl 
pramoninio biznio praplėti
mo.

MASKVA. Tarybą Sąjunga 
1972 metais eksportavo už
sienin įvairios mašinerijos 
ir pramoninią Įrengimą už 
$3.75 bilijonus. Eksportas 
pakilo $400 milijoną.

•
SMERKIA THIEU UŽ 
KALINIŲ KANKINIMĄ

Detroitas. Romos kataliką 
vyskupas Gumbleton, aplan
kęs Pietą Vietnamą šiais 
metais balandžio mėn. matė 
ten kalėjimuose kankinamus 
tūkstančius kalinią.

Jis sakė matęs kalėjimuo
se tūkstančius politinią kali
nią, kuriuos po karo paliau
bą sutarties prez. Thieu ne
paleidžia iš kalėjimą, o dar 
juos baisiai kankina.

PRAGYVENIMAS PAKILO 73
PROC. PER 20 METŲ

Washingtonas. Darbo Sta
tistiką biuras skelbia, kad 
abelnas Jungtinėse Valstijo
se pragyvenimas pakilo 
73.5% per pastaruosius 20 
metą.

Daugiausia pakilo namą 
išlaikymo išlaidos - net 
91.7%.

Respublikinėms 
premijoms gauti

Respubllkinią mokslo ir 
technikos premiją komitetas 
prie Lietuvos TSR Ministrą 
Tarybos šląmetąpremijoms 
gauti atrinko keturiolika 
darbą iš tiksliąją, technikos, 
gamtos ir žemės ūkio, eko
nomikos ir humanitarinią 
mokslą sričią, taip pat iš 
statybos ir architektūros.

Spaudoje taip pat paskelb
tas Respubllkinią literatū
ros ir meno premiją komi
teto 1973 metą respubliki
nėms premijoms gauti siū
lomą darbą sąrašas.

Lietuvos TSR Rašytoją są
junga pristatė A. Bernoto 
eilėraščią rinkinį “Slenks
tis”, V. Palčinskaitės pje

ses vaikams, dvi A. Pociaus 
apsakymą knygas, F. Požė
ros meninią apybraižą kny
gas apie šiaurę, P. Širvio 
poezijos rinktinę “Ilgesys - 
ta giesmė”.

Muzikos srityje kandida
tą į laureatus tarpe - 
kompozitorius A. Bražins
kas ir vargonininkas L. Di- 
grys, teatrinio meno ir ki
nematografijos - Kauno Val
stybinio lėlią teatro režisie
rius S. Ratkevičius, Kauno 
dramos teatro aktorė R. Sta
liliūnaitė, meninio filmo 
“Herkus Mantas” kūrėjai.

Paskirti šią metą respu
blikines premijas monu
mento Tarybinei Armijai iš
vaduotojai Kryžkalnyje kū
rėjams ir dailininkui A. 
Džiaukštui už teminius fi
gūrinius paveikslus siūle 
Lietuvos TSR Dailininką są
junga.

P. PETKEVIČIENE

Brockton. Mass.
APLANKIUS
SERGANTĮ DRAUGI

Drg. Paul Baronas serga 
ir guli Brocktono miesto li
goninėje. Mat, jis savo na
muose pargriuvo, ir jam kai
rės kojos šlaunės kaulas ply
šo. Radau gerai nusiteikusį. 
Žingeidauja kas pasaulyje 
dedasi.

Vėlinu jam greitai ir pil
nai pasveikti.

SUPILTAS NAUJAS KAPAS

Ir vėl palaidojome vieną 
“Laisvės” skaitytoją. Po 
trumpos ligos Cardinal Ge
neral ligoninėje mirė Jonas 
Pozniakas, sulaukęs 88 metą 
amžiaus. Gyveno 710 N. 
Montello St. Buvo pašarvo
tas Waitt sermininėje.

Kadangi velionis buvo 
laisvą pažiūrą žmogus, tai 
gyvas būdamas padarė su 
graboriumi testamentą, kad 
jo palaiką į bažnyčią ne- 
vežtą, kad jis būtą laisvai 
palaidotas. Graborius jo 
prašymą išpildė. Birželio 
11 dieną jo artimi giminės 
ir būrelis draugą jį palaido
jo Calvary kapinėse. •

Liūdi jo dukterėčia Mrs. 
Yudita Walen, gyvenanti 
Stoughton, Mass.

Tebūna lengva jam šios 
šalies žemė, o užuojauta jo 
artimiesiems.

S. RAINARD



Penktadienis, Birželio (June) 22, 1973

St. Petersburg, Fla.
vien su menine veikla ir kitųPAGERBTA 

DARBINGA DRAUGĖ

Birželio antrąją, saulėtą 
sekmadieni dauguma marių 
vandenyje vėsinosi bei lei
dosi karštiems saulės spin
duliams išbučiuoti. Bet gru
pelė Idėjos patriotų leidome 
malonų laiką pas organiza
cijų parengimuose talkautoją 
Petronėlę Semėnienę. Ta 
draugė tą dieną šventė savo 
garbingąjį gimtadienį.

Sudainuota jai “Ilgiausių 
metų” ir “Happy Birthday”. 
Jubiliatė pralinksmėjusi ap
krovė stalus skanėstais, 
svečiai taip pat po “išbu- 
.čiuotos” taurelės pagyvėjo, 
leidosi į pokalbius su šiltais 
velinimais Petronėlei su
laukti dar daug, daug links
mų gimtadienių tvirtoje 
sveikatoje, ir vis organiza
cijoms talkauti prie M. Raš- 
kauskienės vadovybės. 
Juodvi moka sutartinai dirb
ti.

Svečiams praretėjus, ku
rie pasilikome, dalinomės 
nuomonėmis apie pažangie
čių judėjimą ir kitus-reika
lus.

Draugė Semėnienė Idea
liška motoris, gerbia orga
nizuotus žmones - draugi
jas, joms gelbsti, kiek iš
gali, su darbu. Ji gyvena 
vieniša. Mirus gyvenimo 
draugui, ne taip lengva vers
tis tuojautinlais gyvenimo 
reikalais. Bet ji labai daug 
nesiskundžia dėl sunkumų. 
Prieš atsikėlimą į Floridą, 
ji su šeima gyveno Brooklyn, 
N. Y. Ji džiaugiasi, kad 
vaikai suaugę, užjaučia jos 
vienišos gyvenimą, taria jai 
malonų žodį. Organizacijos 
irgi džiaugiasi, kad randasi 
pasišventėlių narių.

APIE VIENO MENININKO 
GIMTADIENI.

Lietuvių S. P. Klubo salė
je Dainos mylėtojų choro pa
mokose patirta, kaip meni
ninkai ruošiasi su gražio
mis dainelėmis palinksminti 
žmones TĖVŲ pagerbimo 
dienoje. Taip pat atžymėta 
malonaus draugo choriečio 
Wolterio Kelley gimtadienis.

Pamokų pertraukoje Wol
terio žmonelė Kleopatra pa
kvietė choriečius ir svečius 
sėstis prie ilgo stalo, apdė
to įvairiais patiekalais ir 
taurelėmis.

Jubiliatui sudainuota 
“Happy Birthday”. Pasival- 
gius choro direktorė A. Pa
kalniškienė perstatinėjo 
draugus pakalbėti. Buvo iš
sireikšta, kad Wolter is nors 
ligos varginamas, bet turėtų 
laikytis chore, dainuoti, ir 
sulaukti daug linksmų gim
tadienių. Neseniai jis buvo 
operuotas. Dar ir dabar ne 
viskas kaip reikia. . Šiaip 
išrodo, kaip tas ridikas.

Paskiausiai kalbėjo pats 
W, Kelley. Jis dėkojo vi
siems už prisiųstas užuo
jautos korteles, jam būnant 
ligoninėje už aplankymą bei 
padrąsinimą greičiau su- 
sveikti.

Reikalas pažymėti, kad 
Kelley yra tykaus būdo žmo
gus, visų mylimas ir ger
biamas. Jaunose dienose, 
atvykęs iš Lietuvos, jis gy
veno Brockton, Mass. Čia 
buvo prisijungęs prie tuo
metinio Liuosybės choro. 
Teko jam dainuoti prie kelių 
chorvedžių: Miko Petraus
ko, Bačiullo ir šiugerio. 
Dalyvavo ir teatrališkame 
ratelyje “Viesulą”. Tais 
laikais Brocktone buvo dide
lis lietuvių veikimas* Wol- 
teris greitai apsipažino ne 

organizacijų darbuote, pats 
tapo įdealistiy geru veikėju.

Septyni metai, kai jis su 
žmona apsigyveno St. Pe- 
tersburge. Čionai įstojo į 
vietinį chorą, jame dainavo 
iki liga sutrukdė.

Linkėtina Wolteriui stip
rios sveikatos ir laimingo 
gyvenimo.

VIKUTIS

Kingston, Pa.
Jau metai sukako, kaišio

ję apylinkėje ištiko baisus 
potvynis, kuris pramušė 
upės sieną ir užliejo plačią 
apylinkę. Gyventojai turėjo 
palikti savo namus ir pa
bėgti į aukštesnes vietas, j 
kalnus. Bet daugelis ir da
bar negali į narfius sugrįžti.

Man tenka iš Binghamtone 
atvykti kiekvieną sekmadienį 
ir matyti tuščius namus ir 
visokias išmatas ant šaligat
vių. Mažai kas remontuoja 
namus.

Mano švogeris taipgi turi 
stubą Kingstone. Tai man 
tenka prisidėti prie remon- 
tavimo ir darbuotis su savo 
žentu. Jau 10 mėnesių mes 
ten darbuojamės. Darbą 
trukdo purvai, kuriuos pali
ko vanduo, pasiekęs net an
trą namų aukštį. Darbo 
labai daug ir per vieną die
ną į savaitę negalima labai 
daug ką padaryti.

. Kingstonas - tai mano 
draugės Katie tėvynė buvo. 
Ten tėvai sugyveno 10 vai
kų; skurdžiai gyvendami tu
rėjo persiskirti su bažny
čia, nes neišgalėjo pasimo- 
kėti bažnytinių duoklių. Jų 
tėvas buvo kasyklose sužeis
tas ir negalėjo pasveikti. 
Kunigas Inčiura nepriėmė 
prie komunijos jo vėlesnių 
vaikų, tai visa šeima taip ir 
pasiliuosavo nuo bažnyčios.

Kingstonas - religinis 
miestas, sunku surasti lais
vų žmonių. Lenkų nemažai 
apsigyvenę, tai jie turi puoš
nias bažnyčias. Po to seka 
lietuviai ir rusai. Ant Derby 
Avė. beveik visos bažnyčios 
ir klebonijos pastatytos. Tai 
jos ir puošia šią gatvę.

J. VAICEKAUSKAS 
NUO REDAKCIJOS; Jei no
rite Lietuvoje paviešėti su 
savo dukra, tai klauskite in
formacijų turistinėse agen
tūrose. Viena tokių - Union 
Tours, 1 East 36 St., New 
York, N. Y.

San Francisco orkestras
Vilniuje

VILNIUS, birželio 14 dieną.— 
Lietuvos Valstybinėje filharmo
nijoje vakar įvyko pirmasis 
San Francisco Simfoninio or
kestro koncertas. JAV muzikan
tai gros dar šiandien ir rytoj.

Perpildyta Filharmonijos sa
lė, kurioje susirinko ir daug jau
nimo, buvo papuošta valstybi
nėmis JAV, TSRS ir Lietuvos 
TSR vėliavomis. Koncerto klau
sėsi Lietuvos TSR vyriausybės 
nariai. Jame taip pat dalyvavo 
JAV generalinis konsulas Lenin
grade Kulveris Gleistinas.

San Francisco simfoninis or
kestras atvyko į Vilnių iš Lenin
grado, kur jis surengė keturis 
koncertus. Vėliau amerikiečiai 
gros Maskvoje. Tai pirmosios 
šio įžymaus orkestro gastrolės 
Tarybų Sąjungoje. Lietuva — 
vienintelė iš tarybinių respubli
kų, kurią aplankė orkestras.

Koncertą Vilniuje amerikie
čiai pradėjo tarybinio kompozi
toriaus Sergejaus Prokofjevo 
fragmentais iš baleto “Romeo ir 
Džiuljeta” siuitų. Vėliau jie at
liko vokiečių kompozitoriaus

LAISVĖ

įspūdingu vakaru universiteto Sarbievijaus kieme, skirtu 
Vilniaus įkūrimo 650 metų jubiliejui, birželio 3 d. pasi
baigė šių metų Tarybų Lietuvos “Poezijospavasaris”.

NUOTRAUKOJE: bendras “Poezijos pavasario” užda
rymo vaizdas. Prie mikrofono - Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos pirmininko pavaduotojas, poetas Alfonsas Maldo
nis.

A0 PALIONIO nuotrauka

White house demonstration demands 

fair play for Latin Americans
Denouncing Immigration 

Service dragnet raids 
against dark-skinned per
sons who look Latin Ameri
can, 700 New Yorkers 
marched on May 24 in front 
of the White House and de
livered an Open Letter to the 
President, urging him to in
struct Attorney General El
liot Richardson “to assure 
Latin Americans the due 
process of law and equal 
protection of the laws that 
they are entitled to as ‘per
sons’ under the Bill of 
Rights.”

Following the demonstra
tion, the delegation met with 
20 Senators and Congress
men to discuss:

(1) Dragnet Immigration 
Service raids - carried out 
on streets, at subways, and 
at theaters - were criticized 
as anti-labor, unconstitutio
nal, and racist. Many U. S. 
citizens and residents are 
being caught up in these 
raids just because they are 
dark-skinned and look Latin 
American.

(2) The Rodino Bill (H. R. 
982), which would impose 
criminal penalties on em
ployers who hire nonresi
dents not authorized to work. 
If the bill is enacted, em
ployers will become 
“agents” of the Immigration

Johaneso Bramso ir amerikie
čių kompozitoriaus Leonardo 
Bcrnsteino kūrinius. Orkestrui 
dirigavo japonų kilmės ameri
kietis Seidzis Ozava. Solo par
tijas atliko, klausytojų labai šil
tai sutikti, smuikininkas Stiuar
das Kaninas ir pianistas Andrė 
Votsas.

Viešnagę Vilniuje amerikie
čiai išnaudojo pažinčiai su Ta
rybų Lietuvos ekonomikos ir 
kultūros laimėjimais. Apie juos 
svečiams papasakojo Lietuvos 
TSR Kultūros ministras Liongi
nas Šepetys, šiandien surengęs 
priėmimą orkestro vadovams ir 
kartu su orkestru atvykusioms 
oficialiems asmenims. JAV, ge
neralinį konsulą Leningrade 
Kulvcrį Gleistiną priėmė Vil
niaus miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas Vytautas Sa
kalauskas, neseniai išrinktas 
Baltimorės miesto garbės pilie
čiu.

Orkestro artistai apžiūrėjo 
Vilniaus istorijos ir architektū
ros paminklus, lankėsi muzie
juose. V. Petkevičiene 

.Service and, afraid to take a 
chance, will refuse to hire 
ANY noncitizens. The bill 
will also pit lower skilled 
workers against the more 
skilled workers.

(3) The discriminatory 
Western Hemisphere quota, 
under which Latin Ameri
cans must wait almost two 
years and cannot become 
residents without leaving the 
U. S.

The delegation was well 
received. Most of the legis
lators indicated their oppo
sition to the raids and the 
Rodino Bill, as well as their 
support of anon-discrimina
tory policy with respect to 
the admission of Latin Ame
ricans.

Delegation participants 
included Catholic clergy
men, labor leaders, and 
spokesmen of Latin Ameri
can and Haitian organiza
tions in the New York area 
and the American Committee 
for Protection of Foreign 
Born.

Chester, Pa.
Birželio 17 dieną aplan

kiau draugą A. Lipčių, kuris 
gyvena Eddiston, Pa. Radau 
sergantį. Būna namie gydy
tojo priežiūroje.

Draugo Lipčiaus sveikata 
yra nekokia. Kiek vaikštinė
ja pasiremdamas lazda, bet 
laiptais lipti negali, nes de
šinę koją labai skauda. Ir 
skundžiasi, kad mažai gali 
miegoti.

Pastebėjau “Laisvėje”, 
kad baltimoriečiai kviečia 
filadelfiečius ir chesterie- 
čius atvažiuoti į svečius pas 
draugą P. Kuprį. Gerai, at
važiuosime, jeigu draugas N. 
Dudonis veš. Busime pas 
draugą Kuprį, “lis ar 
snigs”.

Filadelfiečiai irgi neturi 
sėdėti prie karšto pečiaus.

p, Šlajus

WASHINGTONAS. Repu- 
blikonas senatorius McClos
key siūlo impyčinti (apkal
tinti) prez. Nixoną už Water
gate skandalą.

LOS ANGELES, Calif. 
Majoras Yorty pralaimėjo 
rinkimus todėl, kad jis buvo 
stambus Nixono rėmėjas. 
Watergate skandalas paken
kė Yorty išrinkimui. Leng
vai laimėjo negras kandida
tas Bradley.

Oakland, Cal.
Afrikos laisvės diena

Gegužės 26 d. vyko Afri
kos laisvės dienos pažymėji
mas. Nuo 10 vai. ryto prasi
dėjo eisena ir tęsėsi iki vė
laus vakaro. Žygiuotė buvo 
East Oakland getu. Tūks
tančiai Amerikos afrikiečių 
išsiliejo šio miesto dalyje su 
protestais ir šūkiais už Afri
kos kontinento laisvę ir ne
priklausomybę prieš impe
rializmo - k o lonializmo-ra- 
sizmo užmačias.

Žygiuoto j ai drąsiai žengė 
koja į koją iki Park Arroyo, 
kur buvo paruošti garsia
kalbiai su tribūna. Čia prasi
dėjo protesto kalbos su rei
kalavimai Afrikos kontinen
tui laisvės ir nepriklauso
mybės, kad visai Afrikos 
liaudžiai būtų užtikrintas 
savivaldiškumas, kad pasau
liniai imperialistai, norintys 
pavergti ir pasisavinti kon
tinento turtus ir pavergti 
liaudį savo naudai, būtų iš
guiti iš šio krašto.

Kalbėtojai linkėjo šios ša
lies ir Afrikos liaudžiai ge
resnes gyvenimo s ą lygas 
prie socialistinės tvarkos. 
Kvietė į kovą prieš prezi
dento Nixono administraci
jos pasimojimą sumažinti 
visokią biednuomenės šalpą 
padidinimui ginklavimosi' ir 
didinimui didžiųjų korpora
cijų pelnų.

J. KAMAZ AUSKAS

Pittsburgh. Pa.
Bitželio 3 dieną mirė Ve

ronika Kr usienė-Kučaite. 
Palaidota St. Kazimero kapi
nėse birželio 7 dieną.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į L. S. draugijos 
namą ant pietų. Palydovų 
buvo gražus skaičius.

Veronika paliko liūdesyje 
vyrą Antaną, tris dukteris, 
vieną sūnų, daug anūkų-anū
kių ir artimų giminių Tary
bų Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė gimė Lietuvoje 
Smilgių apylinkėje 1888 m. 
balandžio 22 d. Į JAV at
važiavo 1912 metais. Per 
daug metų buvo LDS 160 kp. 
nare. Su visais draugiškai 
sugyveno.

Po ilgų ir įvairių metų 
gyvenimo, ilsėkis ramiai!

M.

Boston, Mass.
APIE KAI KĄ

Birželio 16-os sueiga buvo 
paskutinė So. Bostono klube 
šį sezoną •Moterims tenka 
kreditas už pasišventusiai 
atliktą darbą. Ypatingai ne
nuilstančiai dirba: P. Žu
kauskienė, Plutienė, Kaz
lauskienė, Grigaliūnienė. 
Na, ir visi kiti dalyviai prie 
parių pasėkmingamo vienaip 
ar kitaip prisideda, tai ir 
jiems tenka dalis kredito.

Pas mus, kaip ir visur-ki
tur, žmonės sensta, serga ir 
miršta. Pora savaičių atgal 
buvo palaidotas mūsų parių 
lankytojas Kazimierąs Glo- 
denis. Nors jis nebuvo vie
nos ar kitos pakraipos karš
tas rėmėjas, tačiau tenka 
priminti, kad paskutiniais 
keliais metais jis dabartine 
pasauline padėtimi ir Lietu
vos reikale rališkai orien
tavosi.

Kadangi rengiamas pikni
kas liepos tą Olympia parke,* 
Worcestery, tai reikia žiū
rėti, kad daugiau žmonių iš 
Bostono nuvažiuotų. Pla
navome samdyti autobusą, 

bet pasirodžius, kądJkostu- 
merių mažai, tai autobuso iš 
Bostono nebus. Tikiu, kad 
norintieji ir dar sveikatos 
turintieji ras būdus į gražy 
parką nuvykti ir su senais 
pažįstamais susitikti.

Nors jau keli metai, kai 
rengiami Kazimiero Ustupo 
gražioje rezidencijoje pik
nikai, tačiau birželio 17-ą 
buvo m ano pirmas atsilanky
mas. Graži vieta, moterys 
turėjo maisto ir gėrimą pa
ruošę, buvo smagi muzika, 
kas norėjo galėjo ir pasi
šokti. Publikos vietinės ir 
iš toliau prisirinko nemažai, 
popietę praleidom linksmai.

Pasigedome J. Simaičio. 
Matomai, jis mažai jėgą be
turi ir negali j parengimus 
vykti. Girdėjau, kad S. Rai- 
nardas eis j ligoninę ir gal 
bus operuotas. Linkiu jam 
sėkmingos operacijos ir su- 
sipr ėjimo.

A. K-a

Lilijai Kavaliauskaitei
Mūsų giliausia užuojauta jos sesutėms, kitiems gimi

nėms, draugams Amerikoje ir Lietuvoje.
Apgailestaujame netekę taurios mūsų pažangietės.

V. BURDA
I. ir M. KAMARAUSKAI
F. ir D. MACHULIAI
N. VALAITIENĖ
J. ir K. KAROSAI

L.L.D.

MIRUS

Lilijai Kavaliauskaitei
1973 m. gegužės 12 d.

Reiškiame giliausia užuojautą jos sesutėms Margaret 
Cowl, Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei ir Jųjų 
šeimoms: taipgi “Laisvės” kolektyvui, netekus svarbios 
talkininkės mūsų judėjime.

Mes liūdime su Jumis sykiu!
MILDA ir B. F. KUBILIUS

Cleveland, Ohio
Povilas Chepula mirė 1973 metų gegužės 29 dieną. 

Mirė po ilgos ir sunkios ligos.
Velionis buvo pažangus žmogus. Per ilgus metus buvo 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 362 kuopos finansų se
kretorius.

Liko liūdesyje žmona Teresa, duktė Frances ir sūnus 
William.

PITTSBURGH, PA.

Mirus
Varonikai Krušienei-Kucaitei

Reiškiame gilią užuojauta jos vyrui Antanui, dukterims, 
sūnui, anūkams-anūkėms ir visiems artimiesiems.

L. D. S. 160 KP. NARIAI

BINGHAMTON, N. Y.

ir George, Elizabeth, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
au 53 metai kai mirus mano brangi motina Ona Vaice

kauskienė ir ilsisi Spirakių kapuose. Jau 30 metų kai mirė 
mano tėvelis Tadas Vaicekauskas. 25 metai kai mirė mano 
sesuo Marija Bekerienė. 5 metai kai mirė mano sesuo 
Helena Bliukevitlene. Aš dar pasilieku su sesute Juzia, 
kuri gyvena Lietuvoje.

Jūsų sūnus ir brolis 
JONAS VAICEKAUSKAS

WORCESTER, MASS.

Mirus

Mrs. Marion Petkūnas
Mes labai pasigęsime mūsų mielosios tetos Marion, ku

rios šiltas ir malonus būdas mūsų gyvenimą padarė daug 
turtingesnių ir linksmesniu. Mūsų užuojauta jos artimie
siems.

LILLIAN KAZLUCKAS - 
dukterėčia, Los Angeles, Calif.

EMIL KAZLUCKAS -
sūnėnas ir jo žmona Michalina, Elizabeth, N. J.

GEORGE KAZLAUSKAS - 
sūnėnas, jo žmona Clare ir vaikai: Lorri, Mary

5-tas puslapis

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės Choras 

smarkiai praktikuoja dainas, 
nori gražiai pasirodyti 
Olympijos parke Worceste- 
ryje. Piknikas įvyks liepos 1 
dieną. Bus spaudos naudai. 
Autobusas išeis nuo Laisvės 
Choro salės, 157 Hungerford 
St., 10:30 vai. ryto. Reika
linga visiems susirinkti 10 
vai. ryto. Kelionė tik $2 
asmeniui. Už pietus mokes
tis atskirai. Būtu gražu, 
kad hartfordiečiai nuvažiuo
tu pilnu autobusu.

Mūsų choras kviečia dai
nos mėgėjus ateiti ir įsira
šyti į chorą. Būsite jau
nesni. Galėsite išdainuoti 
džiaugsmą ir liūdėsi .

Laisvės Choras kviečia 
visus, bet ypač vyrų mums 
trūksta. ♦

E. B.

A. ir K. MUGIANIAI
A. ir V. TARAŠKAI
A. ČIULADIENĖ
F. BALČIŪNAS
J. ir M. MOZŪRAIČIAI

198 kp. Oakland, Calif, nariai



6-tas puslapis
Penktadienis, Birželio (June) 22,1973

TSRS laivas "Michail Lermontov” 

New Yorko uoste
Pagal JAV ir TSRS laivi

ninkystės susitarimą, kuris 
Įvyko praėjusląją metą spa
lio mėnesį, po 25 mėty “šal
tojo karo“, - šio mėnesio 11 
dieną, iš Leningrado uosto Į 
New Yorką atplaukė liuksu
sinis Tarybą Sąjungos kelei
vinis laivas “Michail Ler
montov”, kuris New Yorko 
uoste buvo iškilmingai su
tiktas ir su paradu palydėtas 
iki 40-tos prieplaukos, kuri 
randasi Holland-American 
Line.

Tą pati vakarą laive “Mi
chail Lermontov” Jvyko 
įvairią žurnalistą, laikraš- 
čią korespondentą, kelionią 
biurą atstovą bei kitą svečią 
šaunus priėmimas. Ją tarpe 
buvo pakviesta ir keletas 
lietuvią. New Yorko spau
doje plačiai ir palankiai buvo 
aprašyta apie patį laivą ir 
priėmimo vakarą, kur sve
čiai pasivaišino puikiais ir 
gausiais valgią patiekalais 
ir pasigėrėjo laivo įgulos 
saviveiklininką surengtu 
koncertu ir tautiniais šo
kiais.

Nuleidus inkarą 40-oje 
prieplaukoje, “Seaman’s In
stitute“ pakvietė 100 “Mi
chail Lermontov” laivo įgu
los narią pamatyti New Yor
ką, o laivo kapitonas Aram 
M. Oganov, kuris, apart 
TSR prekinią laivą, buvo ir 
laivo “Pushkin” kapitonas, 
buvo pakviestas į City Hali 
pasimatyti su miesto meru 
John Lindsay, kuris padova
nojo svečiui poeto M. Ler
montovo poezijos knygą, 
vertimą anglą kalboje. John 
Lindsay taip pat aplankė lai
vą “Michail Lermontov”.

Tik pernai laivas “Michail 
Lermontov” buvo pastaty
tas Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje ir tais pa
čiais metais jau TSRS laivas 
m/s “Mikhail Lermontov” 
New Yorko uoste kursavo 
tarp Leningrado ir Mon
treal - Canada.

Laivo įgula susideda iš 
325 asmeny, ją tarpe yra 87 
moterys, iš kurią septynios 
užima karininkią pareigas ir 
kalba sklandžiai angliškai. 
Akį patraukia laivo vidaus 
modernus ir patogus įrengi
mas.

Laivo talpa - 20,000 toną 
(didesnis už “Pushkin” lai
vą), ilgis - 176 metrai ir 
plotis - 24 metrai. Laivas 
turi 11 denią. Septyniuose 
deniuose randasi modernios 
keleivią kajutės su centrali- 
ne šiluma irapšaldymu. Ka
jutės susidaro iš dvieją kam - 
barią ir tualeto. Laive yra 
tik viena klasė - turistinė. 
Juo keliauti gali 700 keleivią 
su visais patogumais ir ap
tarnavimais. Yra keletas 
poilsio salioną, nemaža kino 
salė, knygynas, keletas barą, 
keletas kioską, 2 orkestrai 
ir plaukiojimo baseinas,, kur 
prileistas jūros vanduo ap
šildomas.

Laivas taip pat turi savo 
spaustuvę, kur išleidžia lai
kraštuką “Aurora” ir kitus 
savo spausdintus.

Tokiomis sąlygomis va
žiuojant, kelionė turėtą būti 
maloni, tik žinoma, reikia 
daugiau laiko. Tokia kelionė 
tiktą pensininkams. Kelio
nės kaina - $409 iki $750.

Laivas “Michail Lermon
tov”, kursuodamas tarp New 
York ir Leningrado, sustoja 
Le Havre, London ir Bre
menhaven.

“Michail Lermontov” iš
plaukė iš New Yorko birželio 
12 dieną. Šią vasarą sugrįš 
dar du kartus: liepos ^die
ną ir rugpiūčio 13 dieną. 
Taip pat padarys dar vieną 
kelionę per Atlantą į Mon
treal - Canada.

Su šiuo laivu atvyko ir 
žymus Tarybą Sąjungos 
kompozitorius Dmitri Shos
takovich su žmona Irina, ku
ris yra pakviestas į North
western University, Evans
ton, Ill. Ten jam bus su
teiktas meno garbės dakta
rato laipsnis, kaipo vienin
teliam šią laiką aukštai iš
kilusiam kompozitoriui.

Pasaulyje dabar plaukioja 
186 tarybiniai laivai. Jau 
seniai vyksta TSRS laivą 
kursavimas su kitomis šali
mis. Tikėkime, kad, pagal 
minėtą susitarimą ir abieją 
Salią laivą kursavimą, išsi
vystys platus bendravimas 
ir su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, kas abiem ša
lim duotą didelę naudą.

H. F.

LAISVĖ

The New York Tlmes/Loe Romero

Abraham D. Beame Herman Badillo
New Yorko miesto demokratai turės antrus pirminius 

balsavimus birželio 26 dieną. I miesto majorus yra du 
kandidatai - Abraham Beame ir Herman Badillo. Libera- 
llškesni, pažangesni demokratai remia Badillo kandidatū
rą. Jo nusistatymas įvairiais socialiniais klausimais yra 
artimesnia paprastos liaudies poreikiams. Jo kandidatūrą 
remia ir pažangi Kongreso narė Mrs. Abzug.
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Lilijos Kavaliauskaitės 
šeimos širdinga padėka

TAŠKENTAS. Tarybą Są
junga ceremonialiai atidarė 
750,000 akrą vatos daugini
mo žemės. Tai bus didžiau
si vatos laukai.

•
BERLYNAS. Tarptautinis 

jaunimo ir studentą festiva
lis č i a įvyks liepos 28 d. iki 
rugpiūčio 6 d.

SPRINGFIELD, Ill. Jung
tinės Automobiliu Darbinin 
ką unijos iždininkas Mazey 
čia kalbėdamas pasakė, kad 
Nixonas yra pelnagroblą ge
riausias bičiulis. Dabar tu
rime “už pinigus nupirktą 
prezidentą“.

WASHINGTONAS. Demo
kratą kongresmeną konkur
sas vienbalsiai pasisakė už 
90 dieną pilną kainą, pelnu 
ir algą įšaldymą.

MASKVA. Anglijos Darbo 
Partijos generalinis sekre
torius D. Hayward atvyko 
čia tartis su Komunistu Par
tijos vadovybe.

LOS ANGELES, Calif. 
Areštuotas buvęs pasižymė
jęs beisbollninkas Gerald 
Priddy, bombos padėjimu 
liuksusiniame laive grąsln- 
damas norėjęs išgauti iš lai
vo kompanijos $250,000.

Sirdingai dėkojame drau
gams ir draugėms bei bi
čiuliams, kurie taip skait
lingai lankėsi Lilijos šer
menyse paskutinį kartą su ja 
atsisveikinti. Ačiū visiems, 
kurie atsiuntė tiek daug ap
gailestavimo laišku. Ačiū 
visiems, kurie savo apgai
lestavimus paskelbė “Lais
vėje“, “Vilnyje“ ir Tarybą 
Lietuvos spaudoje. Taipgi 
ačiū visiems, kurie prisiuntė 
tiek daug gražią gėlią Lilijai 
pagerbti. Ačiū Aido Chorui 
už padainavimą prie Lilijos 
karsto.

Širdingiausias ačiū Lilijos 
draugams ir draugėms bei 
bičiuliams, kurie prie jos 
karsto papasakojo apie jos 
humanizmą, apie Lilijos 
meilę žmogui, susirišimą su 
dideliu skaičiumi žmonią, ne 
tik su JAV pažangiaisiais 
lietuviais, bet ir su įvairiu 
kitą pažiūrą žmonėmis, su 
įvairią tautą žmonėmis. 
Ačiū Lilijos bendradar
biams, kurie prie jos karsto 
papasakojo apie jos ilgametę 
veiklą JAV darbo žmonią ju
dėjime.

Lilijos ilgametinė veikla 
šios šalies darbininku judė
jime parodė jos pagrindinį 
idėjinį nusistatymą, kuris 
buvo darbininkiškas. Lilijai 
buvo artima nūdienė Tarybą 
Lietuva, kur gyvuoja socia
listinė santvarka, paremta 
darbininką klasės valstybe. 
Velionė turėjo daug draugą 
Tarybą Lietuvoje, sūkuriais 
susirašinėjo. Jai buvo labai 
gerai žinomas Tarybą Lie
tuvos klestėjimas darbo 
liaudies naudai. Lilijos Šei
ma širdingiausiai dėkoja už 
tiek daug gedulo telegramą 
ir laišką iš Tarybą Lietuvos, 
apgailestaujant jos, Tarybą 
Lietuvos bičiulės, mirti.

Lilijos šeima ypač dėkoja 
visiems, kurie per šešis jos 
ligos mėnesius ją lankė bei 
atsiuntė jai iš visą JA V kam
pą, iš Kanados ir iš Tarybą 
Lietuvos linkėjimus su- 
sveikti. Tokią linkėjimą su
plaukė daugiau kaip 600. Tie 
linkėjimai padėjo Lilijai su
stiprinti pasiryžimą pa
sveikti. Jinai darė viską, 
kad pasveiktą, kad būt gali
mą sugrįžti prie jos mylimo 
“Laisvės“ administratorės 
darbo ir prie bendrosios vei
klos pažangiajame judėjime. 
Tuose linkėjimuose buvosa-
koma: “Pasveik, sugrįšk i 
darbą - tu esi mums brangi 
draugė, labai reikalinga pa
žangiajame judėjime“.

Atminimui mūsą mylimo
sios Lilijos jos šeima aukoja 
po šimtą doleriu “Laisvei“ 
ir “Vilniai“ - pažangiajai 
spaudai, prie kurios palai
kymo Lilija prisidėjo su 
daugiau kaip 35 metą veikla 
Amerikos darbo žmonių ju
dėjime.

Nuo penkerią metą am
žiaus Lilija buvo po įtaka jos 
šeimos tarptautinio darbi
ninką klasės nusistatymo, 
kurio kelias veda į socialis
tinę santvarką visuose ša
lyse, į taiką visame pasau
lyje. Per visą savo gyvenimą 
be pertraukos, iki pat mir
ties, Lilija išlaikė šį šeimos 
darbininkišką nusistatymą.

Su didžiausiu liūdesiu at
sisveikiname su mūsą myli
ma Lilija. Bet mūsą širdy
se, mūsą atsiminimuose vi
suomet bus Lilijos pavyzdin
gas gyvenimas, jos humaniz
mas, jos žmogaus meilė, jos 
atsidavimas nenukrypstamai 
eiti darbininką klasės keliu į 
naują ir šviesą rytoją.

LILIJOS 
KAVALIAUSKAITĖS SEIMĄ

New York, N. Y.

LDS 1 Kp.
susirinkimas

Įvyks liepos 3 dieną, 2 
vai. po pietą, “Laisvės” sa- 
lėe, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Ypatingai atminkite tą die
ną tie nariai, kurią duokles 
reikia mokėti.

SEK. A. GILMAN

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Liberaliniai demokratai 

birželio 26 d. balsuos už 
kongresmaną Badillo, kandi
datuojantį į miesto majoro 
vietą. Rinkimą sąraše bus 
ir dešiniąją demokratą re
miamas Beame.•

35,000 miesto ligoninią 
tarnautoją gavo algą pakėli
mą 7.5%. Tai ją unijos lai
mėjimas.

Majoras Lindsay iškil
mingai priėmė Liberijos 
prezidentą Tolbert, įteikda
mas jam miesto simbolinį 
raktą.

Centraliniame Parke 
įvyko pensininką karnivalas, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 2,000 seno amžiaus 
žmonią. Šokiais ir daino
mis jie patys išpildė pro
gramą.

Liaudies simfonijos kon
certą vedėjas Joseph Mann 
mirė, išgyvenęs 79 metus. 
Nuo 1914 metą jis buvo šio-
se muzikinėse pareigose.

31 miesto gaisrininkas 
gavo medalius už pasižymė
jimą iš gaisrą žmonią gel
bėjime. •

Motoristai, kurie visu 
smarkumu važiuodami pra
važiuoja nesusimokėję už 
tiltus ir tunelius, dabar su
sidurs su kliūtimis. Bus 
visur padarytos užtvaros, 
kurios pasikels tik susimo
kėjus mokestį.•

Pradėta^kova prieš alko
holizmą žymiai sumažino 
miesto tarnautoją skalčią, 
neateina į darbą.• -

1,700 darbininką, kurie 
aptarnauja 47 mieste ir apy
linkėje kapines, streikuoja. 
Mirusią lavonus dabar deda į 
šaldytuvus.

RE P.t.
Sveikinimai drg. 
Jonui Gasiūnui 
Mielas Drauge Jonai!

Šiandien, Jūsą 80-mečlo 
sukaktuvią dieną, mintimis 
esu su Jumis ir nuoširdžiai 
sveikinu.

Džiugu, kad tokią garbingą 
sukaktį sutinkate būdamas 
toks pat aktyvus ir darbin
gas pirmoje JAV pažangiąją 
lietuvią judėjimo gretoje, 
kaipo vienas “LAISVES” 
vairininką.

Linkiu geros sveikatos, 
ištvermės, sėkmės visuo
menės ir spaudos darbe.

Ilgiausią metą!
JUSTAS PALECKIS 

Vilnius, 
1973.VI.10
Gerbiamas žemieti,

Nuoširdžiai sveikiname 
jus 80-mečio sukakties pro
ga. Linkime jums geros 
sveikatos, didelės asmeni
nės laimės visuomeninėje 
veikloje ir ilgą gyvenimo 
metą.

Rokiškiečią vardu 
VYTAUTAS LUKAŠEVIŪIUS 
VYTAUTAS SKETERIS

ROKIŠKIS

SVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikinu drg. Joną Gašlūną su jo 80-mečip 

ir jo žmoną Valeriją. Jonas visą savo grąžą gyvenimą 
paaukojo darbininkiškai liaudžiai ir labai daug padėjo at
skiriems žmonėms, ypatingai man. Linkiu Jonui ir Vale
rijai daug šviesą dieną, geros sveikatos ir dar daug kūry-
bingą gimtadienią.

JONAS GRYBAS
Richmond Hill, N. Y.

Antanas Balčiūnas Pramogų Kalendorius
ligoninėj

Mūsą mielas Antanas Bal
čiūnas, šakietis iš Lietuvos, 
sunkiai susirgo ir pasidavė į 
ligoninę - St. John’s Hospi
tal, Elmhurst, New York 
(Queens).

LIEPOS 1 D.
Worcesteryj, Olympia Par

ke, įvyks spaudos piknikas, 
12 vai. diena. Rengia LLD 
apskritis ir Naujosios Ang
lijos Moterą Sąryšis. Bus 
duodami pietūs. Taipgi bus 
meninė programa.

RUGPIŪČIO 19 D.
“Laisvės* direktoriai ruo

šia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N.Y. Bus pietus. 
Jeigu tą dieną lytą, tai pietus 
įvyks Laisvės salėje. Prad 
žia 12 vai. dieną.

"Laisvės” 
direktoriams

Mūsą susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 25 d., 
2 vai. po pietą. Visus di
rektorius prašome daly
vauti.

SEKR. ADELE RAINIENE
(24-25)

Antanas Balčiūnas yra se
nas niujorkietis. Jis jau 85 
metą.

Antanas Balčiūnas visada 
buvo pažangiosios lietuvią 
.visuomenės veikėjas. Jis 
priklausė beveik visose pa- 
žangiečią lietuvią organiza
cijose New Yorke. Mylėjo 
jis lankyti susirinkimus savo 
organizaciją, kuriose jis 
velkė visuomeniniai. Todėl 
praeityje mažai buvo New 
Yorke lietuvią, kurie nebūt 
pažinę arba žinoję Antaną 
Balčiūną.

Antanas Balčiūnas visada 
būvo pasišventęs mylėtojas 
pažangiečią spaudos. Jis 
yra buvęs “Laisvės” Direk- 
torią tarybos nariu, ir gel
bėdavo “Laisvei” fiziniu 
darbu, kai jai tokios pagal
bos reikėjo.

Jis būvo darbingose savo 
dienose meistras, namą da
žytojas iš lauko ir dekoruo
tojas iš vidaus.

Linkime mielam Antanui 
greito pasveikino!

A. GILMAN

Vyks į Usterieėiu 
pikniką

Atrodo, kad keletas niu- 
jorkiečią ruošiasi vykti ii 
dalyvauti “Laisvės” tradi
ciniame piknike, kuris įvyks 
“Worcesteryje Olympijos 
parke liepos 1 dieną. Ga) 
susidarys pora ar trejetas 
pilną automobilią. Iš “Lais
vės” kolektyvo žada į pikni
ką vykti redaktorius A. 
Bimba su žmona Ilse ir di- 
rektorią tarybos pirminin
kas Povilas Venta su žmona 
dainininke Nele.

Reikia tikėtis, kad šis us- 
teriečią ruošiamas piknikas 
bus vienas iš skaitlingiausią 
ir įdomiausią.

RE P.

Klaidos atitaisymas
Praeitos savaitės “Lais

vėje” Jono Juškos eilėraš
tyje įsiskverbus klaidelė 
Viena eilutė skamba: “Ski
nu, krūpinu”, o turi skam
bėti: “Skinu, kvėpinu”. At
siprašome autorią.
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Crime, Death and Life . . .
Child is like a white sheet 

of paper. What life starts to 
write on it will form his or 
her character. Children’s 
surroundings is the biggest 
factor in forming that char
acter.

Crime, Death and Life on 
West Side are topics of child
ren’s winning essays.

“There is no safe place 
in the world but in our cof
fins”.

“There are gangs of boys. 
We can’t trust them. No 
telling what they will do”.

Those and many similar 
to those are the words from 
essays by 16 children in

schools on Manhattan’s West 
Side, 10 girls and six boys. 
They were finalists in an es
say contest sponsored by 
Representative Bella Abzug. 
Children had been asked to 
write on “A Problem in My 
Neighborhood - How It should 
Be Solved”.

“That was the hardest 
thing I had to do”, said Mrs. 
Abzug after announcing the 
six winners and giving con
solation prizes of transistor 
radios and books to others. 
Five winners will fly to Wa
shington for two days as 
guests of Mrs. Abzug.

ILSE

James Williams, P.S. 11 
"There are broken down 
buildings . . . and garbage 
cans being knocked down 
. . . Trees are dying, birds 
are flying away.”

David Freiman, P.S. 173 
"My idea is the best. If 
we can get people to do 
something about their dogs 
we may have a nicer com
munity and cleaner shoes.”

Lauren Schaffer, P.S. 81
"I live right near the Hud
son River and was warned 
not to eat the fish. 1 can 
not catch anv. They are 
probably all dead ”




