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KRISLAI
SVEIKINTOJAMS DĖKUI 
TAIKA - SUTVIRTINTA 
NEVYKĘS ĮŠALDYMAS 
JUODŽIAUSIA DĖME 
GAISRŲ AUKOS

J. Gašlūnas

80-ojo gimtadienio pro
ga daugelis mano bičiulių 
sveikino laiškučiais, tele
gramomis ir asmeniškai. 
Jie linkėjo man geros svei
katos ir ilgiausių darbingų 
metų.

Visiems sveikintojams 
noriu nuoširdžiai padėkoti 
ir kartu taipgi palinkėti 
geros jiems sveikatos ir 
ilgiausių laimingų metų.•

Kai skaitysite šiuos žo
džius, Nixono ir Brežnevo 
pasitarimai bus baigti ir 
Brežnevas bus grįžęs 
Maskvon.

Iš pirmųjų pasitarimo 
dienų atrodo, kad pasitari
mai bus pilnai pavykę, tai
kos ir saugumo reikalai 
sutvirtinti, tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
santykiai žymiai pagerin
ti. Brežnevo misija Jungt. 
Valstijose bus pilnai pa
vykusi.

Kaip tik to nori abiejų 
šalių ir viso pasaulio liau
dis.

Nixono įsakas kalnas 
Įvaldyti, atrodo, visai neiš
sprendžia sunkios ekono
minės problemos.

Įšaldytos kainos tuomet, 
kai jos nesvietiškai pakilo, 
o algos palieka nepakeltos. 
Tai didžiausias darbo žmo
nių apiplėšimas, kurio ne
gali toleruoti darbo unijos. 
Dolerio vertė smarkiai 
puola žemyn. Infliacija di
dėja. Pelnagrobial krauna
si dar didesnius pelnus.

Teisingai Komunistų 
partija ir darbo unijos rei
kalauja kainas smarkiai 
numažinti, pelnus paimti 
kontrolėn, arba algos turi 
būt žymiai pakeltos.•

Watergate skandalo tyri
nėjimas taksų mokėtojams 
jau kainavo daugiau kaip du 
milijonus dolerių. O tam 
tyrinėjimui nėra galo. Wa
tergate suokalbininkų skai
čius nuolat didėja. Sumo
kėsime išlaidas visi, kaip 
“tėvo skolą”.

Tyrinėjimus seks kelių 
mėnesių teismai. Vėliau 
kai kam teks ir kalėjime 
pasėdėti. Bet ta juodadėmė 
pasiliks, kaip vienas blau- 
riausių skandalų Amerikos 
istorijoje.

Dar nežinia, kaip bus su 
Nixonu. Manoma gauti 
teismo leidimą - Įsakymą 
Nixoną taipgi pasodinti liu
dininkų kėdėn. Matysime, 
kas iš to išeis.•

Jungtinėse Valstijose 
gaisrai labai daug nuostolių 
padaro. Kasmet gaisruose 
žūsta maždaug po 6,500 
žmonių, tarp kurių trečda
lis esti vaikų. Apie 100,000

BREŽNEVO MISI J i AMERIKOJE PUIKIAI PAVYKO
Demonstracija reikalavo 
naujų rinkimų ir taikos

Susitarė su Nixonu baigti-J

siautėjusį šaltąjį karą
Washingtonas. Tūkstan

čiai dalyvavo demonstraci
joje birželio 16 d. Demon
strantai smerkė Watergate 
suokalbininkus, reikalavo 
suspenduoti Nixoną ir pa
skelbti naujus prezidenti
nius rinkimus. Taipgi rei
kalavo baigti Kambodijos 
bombardavimą, išlaikyti 
taiką Indokinijoje.

Kadangi tą dieną TSRS 
vadas Brežnevas atvyko i 
Washingtoną, tai demon
strantai entuziastingai jį 
sveikino. Jie iškėlę laikė 
didžiulę vėliavą su užrašu: 
“Welcome Brezhnev - 
Trade Means Jobs”.

Demonstracijoje dalyva
vo Įvairių politinių ir reli
ginių pažvalgų žmonių. 
Gerą dalįdemonstrantų su
darė komunistai su savo 
vėliavomis ir šūkiais.

Kovoja fašizmą

PREMJERAS BLANCO

Madridas. Diktatorius 
Franko bando sutvirtinti 
savo fašistinį režimą, pa
skirdamas premjeru reak
cinį admirolą Blanco. Bet 
kova prieš fašizmą visoje 
Ispanijoje tęsiasi.

Pamplonos pramoninė 
provincija streikų apimta. 
Daugiau kaip 20,000 dar
bininkų streiko lauke. 
Daugiau ir daugiau fabrikų 
ir krautuvių užsidaro.

WASHINGTONAS. Nors 
dabar nedraftuojama jau
nuolių Į militarinę tarny
bą, bet visi 18 metų jau
nuoliai verčiami užsire
gistruoti. Militarinę tar
nyba praneša, kad apie 20 
proc. Jaunuolių visai nesi- 
registruoja.

vaikų gaisre apdega ar ki
taip susižeidžia.

Gaisrageriams sunku 
sužinoti, kuriame kamba
ryje gaisro metu esti vaikų. 
Todėl nemaža vaikų žūsta. 
Bet dabar yra išrastas tam 
tikras prietaisas, kuris 
gali gaisragesiams duoti 
signalus, kur vaikai randa
si gaisro metu. Tai tiki
masi sumažinti nuo gaisro 
nukentėjusių vaikų skaičių.

PARYŽIUS. Jungtinių 
Valstijų ir Siaurės Vietna
mo Įgaliotiniai pradėjo pa
sitarimus dėl suteikimo 
ekonominės paramos nuo 
amerikiečių bombardavi
mo nukentėjusiems Siaurės 
Vietnamui, kuris reikalau
ja pustrečio bilijono dole
rių atlyginimo.

"Kaunas-Maskva” 
traukinys

KAUNAS, VI. 14 (ELTA). 
Kaunas-Maskva - tokiu 
maršrutu į pirmąjį reisą 
vakar išvyko naujas kelei
vinis traukinys. Iškilmin
gai jį palydint, šilumvežio 
mašinistui N. Tolkovui ir 
kitiems naujojo traukinio 
brigados nariams geležin
kelio stoties ir garvežių 
depo kolektyvų atstovai 
įteikė gėlių, palinkėjo sėk
mingo kelio. Apie pirmąją 
kelionę traukinio brigadai 
primins ir Įteiktas atmi
nimo laiškas.

Traukinys “Kaunas- 
Maskva” kursuos kas antra c 
dieną. Jo sąstate - kelio
lika ištaigingų vagonų.

Johnsonas apie 
Kenedžio žudikus

Žurnale “Atlantic 
Monthly” prez. Johnsono 
draugas Leo Janos rašo, 
kad Johnsonas buvo Įsiti
kinęs, jog tai buvo ne vie
no Oswaldo darbas nužudyti 
Kenedį.

Centralinei Žvalgybos 
Agentūrai nepasisekus Ku
boje invaziją atlikti, tuomet 
suokalbininkai nusitarė nu
žudyti prez. Kenedį, kaip 
suokalbininkų priešą, pa
sakęs Johnsonas.

Panaikino 4,700 
plieno darbų

Johnstown, Pa. Bethle
hem Steel korporacija čia 
panaikino 4,700 darbų, pa
leido tokį skaičių darbinin
kų iš darbo, sumažino dar
bo jėgą 46%.

Plieno darbininkų unijos 
prezidento Abel susitari
mas su plieno korporacijo
mis nedraudžia mažinti 
darbus ir atleidinėti dar
bininkus. Plieno darbinin
kai piktinasi tokiuo susita
rimu.

CHICAGO. Mirė 101 
metų amžiaus F. Fraske, 
paskutinis armijos vetera
nas, kariavęs su indėnais.

ROMA. Italijos Komu
nistų partija jau turi dau
giau kaip pusantro milijo
no narių. 1972 metais gavo 
123,000 naujų narių.

Leonidas Brežnevas ir prez. Nixonas pasirašo sutartį 
dėl limitacijos branduolinių ginklų tarp abieju šalių ir 
tuo klausimu galutino susitarimo 1974 m. pabaigoje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
VALOMI EŽERAI

VARĖNA. Melioracijos 
statybos valdyba pirmoji 
ėmė valyti pelkėj antį eže
rą. Praėjusiais metais iš 
Druskonio ežero žemsiur
bė pašalino 38.5 tūkst. ku
binių metrų nuosėdų (sa
propelio), kurių sluoksnis 
ežere siekia 14 metrų. 
Ekskavatoriais iškasta 
38.1 tūkst. kubinių metrų 
grunto.

Respublikinis vandens 
ūkio projektavimo institu
tas daro projektus dar 
trims Varėnos rajono eže
rams valyti. Varėniškių 
patyrimą numatoma netru
kus panaudoti, valant Kur^ 
šių marių Kniaupos įlanką 
ir Rekyvos ežerą Šiaulių 
rajone.

VISUOSE NAMUOSE 
ŠVIEČIA ELEKTRA

PANEVEZYS. Rajono 
Adomavos kolūkyje kovo 
mėnesį elektrifikuota pa
skutinė kolūkiečių sodyba. 
Laikraštis “Tėvynė” pra
neša, kad po vieną kitą to- 
lim ą vienkiemį teliko elek
trifikuoti “Ąžuolo”, “Ke
lio į gyvenimą”, Smilgių, 
Pašuojo kolūkiuose, Libe- 
riškio tarybiniame ūkyje. 
MIESTAS PLEČIA RIBAS

ŠIAULIAI. Pirmasis 
Šiaulių generalinis planas 
buvo paruoštas prieš dvi
dešimt trejus metus. Tada 
galvota, kad po dešimties 
metų mieste gyvens 42,000 
gyventojų, o dar po tiek - 
62,000. Bet pramonė vys
tėsi sparčiau, ir laikas 
pralenkė projektuotojų lū
kesčius: jau 1960 metais 
Šiauliuose buvo daugiau 
kaip 65,000 gyventojų. Da
bar jų - 100,000.

Prieš dešimt metų buvo 
paruoštas kitas generalinis 
užstatymo planas. Jis nu
matė plėsti miestą abiejo
se plento pusėse Bubių, Pa
geluvio ir kitų poilsiavie
čių link. Naujoji gyvena
moji teritorija suskirstyta 
struktūriniais rajonais, iš
sidėsčiusiais po tris abi
pus plento.

Kairėje kelio Į Kelmę 
pusėje pirmasis ir antra

sis Lieporių mikrorajonai 
jau baigiami statyti. Pra
sidėjo trečiojo, paskuti
niojo mikrorajono, kuria
me gyvens daugiau kaip 
10,000 žmonių, statyba.

Baigtas naujojo Dainų 
gyvenamojo rajono deta
laus išplanavimo projek
tas. Teritorija tarp gat
vių ašių užims 106 ha plo
tą. Numatomi 4 mikrora
jonai, kurie bus užstatyti 
naujos serijos stambia
plokščiais namais. Siame 
rajone gyvens apie 30,000 
šiauliečių.

VIENOS ĮMONĖS 
RACIONALIZATORIAI

JONAVA. Azotinių trąšų 
gamyklos racionalizatoriai 
šiemet pasižadėjo sutaupy
ti valstybei 400 tūkstančių 
rublių. Kovui nepasibai- 
sas”, Įmonėje buvo užre
gistruotas 100-asis nova
torių pasiūlymas. Jie lei
džia sutaupyti 98 tūkst. 
rublių.

Visuose gamyklos ce
chuose veikia visuomeni
niai išradybos ir raciona
lizacijos biurai. Aktyviau- r 
siems novatoriams Įmonė / 
neseniai sueųošė išvyką Į ( 
Leningradą.
“EGLĖ ŽALČIŲ 
KARALIENE” -
JAPONIŠKAI

VILNIUS. Iš Japonijos 
mus pasiekė Tokijo eko
nomikos instituto šių metų 
leidinys, kuriame skelbia
ma pirmą kartą Į japonų 
kalbą išversta lietuvių 
liaudies pasaka apie Eglę, 
žalčių karalienę. Knygoje 
taip pat spausdinamas 
mūsų kalbos tyrinėtojo Al
girdo Sabaliausko straips
nis apie Antuaną Meje. 
Lietuvių liaudies pasaka 
atspausdinta lietuvių ir ja
ponų kalbomis.

Knygą mums atsiuntė 
minėtų dalykų vertėjas - 
šio instituto profesorius 
Ikuo Murata, kuris prieš 
keletą metų savarankiškai 
išmoko lietuvių kalbą. 
Laiške, parašytame lietu
viškai, profesorius pasa
koja apie naujus jo verti
mus iš lietuvių į japonų 
kalbą.

Washingtonas. Diploma
tiniuose rateliuose pripa
žįstama, kad TSR vado 
Brežnevo misija Ameriko
je puikiausia pavyko.

Brežnevui čia atvykus, 
TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko ir JAV 
valstybės sekretorius 
Rogers, Brežnevui ir Ni- 
xonui matant, pasirašė kul
tūros, transporto, vande- 
nynių ir farmų reikalais 
sutartis.

Vėliau, po pasitarimų, 
Brežnevas ir Nixonas pasi
rašė porą sutarčių. Viena 
įgalioja skubinti branduoli
nių ginklų limitacijos su
tartį dar 1974 meti; pabai
goje; kita baigia šaltąjį 
karą tarp abiejų šalių ir 
sudaro tinkamas sąlygas 
taikingai koegzistencijai. 
Taipgi pasirašė bendrą pa
reiškimą, kuris žymiai su
tvirtina abiejų šalių santy
kius.

IŠ Washington© abu buvo 
nuvykę į San Clemente, 
Calif/

Sekmadienį Brežnevas 
kalbėjo 45 minutes per te
leviziją ir radiją. Jis 
džiaugėsi sėkmingų pasi
tarimų rezultatais, kurie 
suteikia visam pasauliui 
daug vilčių išlaikyti taikąx 
ir saugumą. Sakė, kad 1974

Peronas 
grižo namo

Buenos Aires. Buvęs 
Argentinos diktatorius Pe
ronas iš Ispanijos grįžo 
namo. Peronistų valdžia jį 
iškilmingai priėmė.

Daugiau milijonas žmo
nių susirinko jį pasitikti. 
Bet buvo tūkstančiai ir Pe
rono priešų, kurie protes
tavo prieš jo grįžimą. Iš
tiko muštynės ir apsišau
dymas. Užmušta apie 30 
žmonių, sužeista daugiau 
400.

Už Puerto Rico 
nepriklausomybę

New Yorkas. Puerto 
Rico Komunistų partijos 
delegacija turėjo pasitari
mą su tokia pat Jungtinių 
Valstijų Komunistų parti
jos delegacija ir padarė 
bendrą pareiškimą, ku
riame pasisakoma bendrai 
kovoti už Puerto Rico ne
priklausomybę.

Pareiškime nurodoma, 
kad Amerikos imperializ
mas naudoja Puerto Rico 
salą, kai savo koloniją.

NEW YORKAS. Libera
linis savaitinis žurnalas 
<rNation” ragina Nixoną ir 
Agnew rezignuoti ir naujus 
rinkimus pravesti.

metais prez. Nixonas at
vyks Į Maskvą toliau tęsti 
abiem šalim ir viso pa
saulio žmonijai naudingus 
pasitarimus.

Pirmadienį, birželio 25, 
Brežnevas išvyko namo. 
Kelionėje jis trumpai su
stojo Paryžiuje pasimatyti 
ir pasitarti su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou.

Gali pašaukti
Nixoną liudyti

Washingtonas. Water
gate skandalo specialus 
prosekiutorius A. Cox pa
sakė, kad jis svarsto šaukti 
Nixoną Į teismą liudyti.

Jis mano gauti teismo 
leidimą-Įsakymą Nixonui 
liudyti Watergate suokal
bininkų teisme.

Yablonskių žudikam 
milijonas dolerių

WM. J. PRATER

Erie, Pa. Yablonskių 
žudikų teisme buvęs mai- 
nierių unijos organizato
rius Wm. J. Prater liudi
jo, kad unijos viršininkas 
Albert Pass žadėjęs Ya
blonskių žudikams sumo
kėti milijoną dolerių, kai 
tik jie atliks tą darbą.

Prater jau pirmiau ras
tas kaltu Yablonskių žudy
me. Dabar teisiamas Al
bert Pass, kaip vienas suo
kalbininkų nužudyti buvusio 
unijos prezidento Boyle 
oponentą Yablonskių

DENVER, Colo. Romos 
katalikų kunigas Groppičia 
kalbėdamas pasakė, kad 
Kambodijos bombardavi
mas yra amerikiečių ra
sistinis karas prieš kitos 
rasės žmones. ♦

Mirė du poetai
Washingtonas. Birželio 

13 d. mirė dipukas poetas 
Jonas Aistis-Aleksandra
vičius. Washington© kapi
nėse palaidotas.

Gegužės 20 d. Provi
dence, R. I., mirė rašyto- 
jas-poetas kunigas Myko
las Vaitkus.
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Viskas priklausys nuo geros valios
Šie žodžiai rašomi pradžioje savaitės. Tarybų Sąjun

gos Komunistų Partijos generalinio sekretoriaus Leonido 
Brežnevo viešnagė ir pasitarimai baigėsi.

Visi geros valios, rimtai protaujantys amerikiečiai 
pripažįsta, kad tarybinės liaudies atstovas ir vadas pa
darė giliausių įspūdį, kad pasiektos tarp jo ir mūsų pre
zidento sutartys yra istorinės svarbos ne tik šiems 
kraštams, bet ir visam pasauliui, kad jų įvykdymas 
žymiai praplės ir pagerins tarp abiejų kraštų santykius. 
O nėra jokia paslaptis, kad nuo tų santykių pobūdžio labai 
daug priklauso visa pasaulinė situacija, visi santykiai 
tarp socialistinio ir kapitalistinio pasaulių, pasiekimas 
ir išlaikymas pastovios pasaulinės, visuotinės taikos, 
galimybės visai žmonijai didesniais žingsniais žengti 
pirmyn į geresnį, šviesesnį rytojų.

Jau vien tik paminėjimas pasirašytų sutarčių aki
vaizdžiausiai parodo Brežnevo misijos toliau pagerinti 
santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos didžiulį pa
sisekimą. Dabar jau pilniausiai aišku, kad įvairių reak
cinių elementų desperatiškos pastangos Brežnevo misijai 
pakenkti, buvo veltui. Atrodo, kad jos nė mažiausios 
įtakos nepadarė. Jos dargi žymiai prisidėjo prie šios 
istorinės kelionės išpopuliarinimo, išreklamavimo, pa
didino ja susinteresavimą.

Padarytos devynios naujos sutartys: transporto, ag
rikultūros, vandenynų tyrimo, kultūros, branduolinių 
ginklų ir energijos, išvengimui branduolinio karo, pre
kybos, mokesčių ir oviacijos. Visos jos svarbios, gy
venimiškos, reikalingos, liečiančios svarbius tautų ir 
žmonių reikalus.

Bet, žinoma, pasiekimas ir pasirašymas sutarčių dar 
toli gražu ne viskas, yra tik dalis laimėjimo. Jos mažai 
tereiškia, kol jos tik ant popieriaus. Jos įgauna pilną 
prasmę tik tada, kai būna vykdomos gyvenime. O sutar
čių vykdymui neužtenka vienos kurios pusės noro bei ge
ros valios. Reikia, kad abi pusės norėtų ir būtų geros 
valios. Pav..šias visas sutartis, arba bent jau svar
biausias iš jų, turi užgirti mūsų Senatas pirma, negu 
jos bus pajudintos. O mūsų Senate jau organizuojamas 
griežčiausias joms pasipriešinimas, kuriam vadovauja 
atkakliausias bet kokio Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
santykių gerinimo priešas senatorius Jacksonas. Sako
ma, kad jis jau turi susimobilizavęs keliolika senatorių. 
Savo nepateisinamą nusistatymą jie maskuoja neva netin
kamu Tarybų Sąjungoje traktavimu žydų.

Taigi, tikrieji Brežnevo apsilankymo ir susitarimų 
laimėjimai išryškės tik ateityje sutarčių vykdymo arba 
bandymo vykdyti procese.

Sekmadienį Brežnevas kalbėjo per televizijos ir radijo 
tinklus. Jis plačiai nušvietė naujuosius, pagerėjusius 
santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos ir jų reikš
mę ne tik šiems kraštams, bet visam pasauliui. Iš
reiškė troškimą ir pasitikėjimą, kad tie santykiai toliau 
vystys gerąja kryptimi, kad iš abiejų pusių bus nuošir
džiai stengiamasi susitarimus vykdyti ir t. t. Savo gra
žią, šiltą kalbą svečias baigė linkėjimu Amerikos žmo
nėms pasisekimo, laimės ir džiaugsmo.

Aišku, kad Brežnevo kalbos klausėsi milijonai ne tik 
Amerikos, ne tik Tarybų Sąjungos, bet viso pasaulio 
žmonių. Mums atrodo, kad jo kalba padarė Amerikos 
žmonėse giliausią įspūdį.

Reakcininkai neriasi iš kailio
Washingtone veikia kraštutlniausiu reakcininkų lizdas, 

pasivadinęs “Liberty Lobby”. Jo tikslas daryt spaudi
mą į išrinktus valdininkus, kad jie nepriimtų jokio įsta
tymo, nedarytų jokio žygio, kuris kaip nors galėtų pa
lengvinti darbo liaudies gyvenimą. Tai monopolistinio 
kapitalo įrankis savo interesams ginti.

Brežnevo apsilankymas, aišku, “Liberty Lobby” gai
valams neduoda nė naktimis miegoti. Jo ir jo atstovau
jamos šalies niekinimui jie išleido platų aplinkraštį ir jį 
išsiuntinėjo visiems laikraščiams. Gavome ir mes.

Bešmeiždami ir niekindami komunistus ir jų judėjimą, 
reakcininkai kartais didesniam Amerikos žmonių pa
gąsdinimui, prieš savo norus, žinoma, juos ir išpopulia
rina. Štai ka ir šitame savo antikomunistiniame aplin
kraštyje jie sako:

“Ana, 1917 metų sausio mėnesyje visame pasaulyje 
tebuvo keletas tūkstančių komunistų. Tiktai keletas 
tūkstančių! Jie neturėjo jokios teritorijos, jokios val
džios. Visame pasaulyje iš jų buvo juokiamasi, ir dau
guma žmonių juos laikė juokingais puskvailiais su ne
pavojinga bomba vienoje rankoje ir Komunistų Manifestu 
kitoje rankoje.

1917 metais Nikolajaus Lenino pasekėjai, apart savo 
pasiaukojimo ir uolumo, savo sąmokslavimo ir pasl- 
brėžto tikslo, nieko daugiau neturėjo.

Šiandien gi, 1973 metais, jie kontroliuoja vieną treč
dali pasaulio teritorijos ir beveikpusę pasaulio žmonių!”

TEISINA, GIRIA IR 
GINA CHULIGANUS

Nėra jokia paslaptis, kad 
mūsų Amerikos mokyklose 
chuliganiškų yra daug reiš
kinių. Su tuo piktu yra 
aštriai kovojama. Sugauti 
chuliganai yra baudžiami.

Niekas, absoliutiškai 
niekas bent jau viešai jų 
negiria, neteisina ir negi
na.

Ar chuliganiškų reiški
nių pasitaiko ir socialisti
nių kraštų mokyklose bei 
įstaigose? Žinoma, kad 
pasitaiko.

Matyt, toks įvykis pasi
taikė vienoje Tarybų Lat
vijos sostinės Rygos mo
kykloje. Bet vietoje chuli
ganus pasmerkti,, Chicagos 
kunigų organas “Draugas” 
(birž. 18 d.) savo vedama
jame jį tiesiog garbina. 
Štai su kokia pagarba chu
liganui kunigų laikraštis 
apie jo “žygį” rašo:

“Spalio revoliucijos 
šventės išvakarėse koks tai 
drąsus mokinys sudaužė 
Vladimirą - įstiklintą Le
nino paveikslą. Portretas 
gulėjo ant grindų, apsuptas 
stiklo šukėmis, su apdau
žytu pakaušiu, tur būt, bato 
kulnim įmintu. Iš klasės į 
klasę sklido laki žinia: 
“Vladimiras sudaužytas!” 
Direktorius iš susijaudi
nimo nežinojo ką daryti; 
lakstė iš klasės į klasę, 
šaukė ir pyko”.

Štai jums dar vienas kan
didatas į šventuosius!

JIE IR ČIA PASIRODĖ 
KVAILIAUSIAIS

Chicagos menševikų 
laikraščio redaktoriai ne
pasitenkino išplūdimu Leo
nido Brežnevo savo veda
majame ir pranešimuose 
apie jo atvykimą į Ameri
ką. Jie net nematė reikalo 
įdėti Brežnevo nuotraukos. 
Vietoje jos, savo laikraš
tyje įdėjo biaurią karika
tūrą ir padėjo po ja prašą: 
“Leonid Brezhnev”.

Tuo, žinoma, jie tik dar 
kartą pasirodė pačiais 
kvailiausiais iš visų reak
cinių žurnalistų.

Reikia pasakyti, kad di
delė dauguma net ir bur
žuazinės spaudos apie 
Brežnevo apsilankymą ir 
pasitarimus su Amerikos 
vyriausybės žmonėmis at
siliepė gana rimtai, ir ko
rektiškai. Pripažino, kad 
Brežnevo misija yra gar
binga ir padės toliau pa
gerinti santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos.

APIE DIDŽIULI 
ARGENTINOS LIAUDIES 
LAIMĖJIMA

Urugvajaus “Darbe” 
(birž. 16 d.) Bronius Mor- 
kevičius šitaip apibūdina 
Argentinoje vėliausius pa
sikeitimus:

“Argentinoje šių metų 
kovo 11d. įvyko balsavimai 
šalies prezidento rinki
mams. Laimėjo Perono 
partija “Justiclalitai” su 
HEKTORU J. KAMPORA 
priešakyje, kuris pasiža
dėjo prieš balsavimus duo
ti amnestiją politiniams 
kaliniams ir sudaryti di
plomatinius ryšius su viso 
pasaulio valstybėms. Po 
kelių valandų paėmęs val
džią KAMPORA tuojaus pa
leido politinius kalinius ir 
panaikino dekretą, kuriuo- 
ml buvo uždrausta Komu
nistų Partija Argentinoje
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veikti, o už 24 valandų - 
sudarė diplomatinius ry
šius su KUBA, su VIETNA
MU, su DEMOKRATINE 
VOKIETIJA ir KORĖJA, 
pasinaudodamas proga, nes 
tų visų valstybių buvo at
vykę aukšti pareigūnai da
lyvauti ant AKTO PERĖMI- 
MO-PERDAVIMO ARGEN
TINOS valdžios KAMPO- 
RAI.

Argentinos Komunistų 
partija, tik praslinkus ke
lioms valandoms - po pa
skelbimo dekreto (naiki
nančio uždraudimą), tuojau 
atidarė savo klubus, kurie 
veikė slaptai ir jau dabar 
Argentinos Komunistų par
tija turi du deputatus par
lamente. Bet nereikia ma
nyti, kad, toks didelis de
mokratas tas KAMPORA 
arba PERONAS, nes juos 
liaudis kovodama privertė 
tokiais būti. Reikia nepa
miršti, kad kariškieji “go
rilos” nepašalinti, o pasi
traukė jie patys”.

SUKILĖLIAI 
PRALAIMĖJO

Aną dieną “Laisvėje” 
rašėme, kad dipukiškame 
Balfe prasidėjo “revoliu
cija”. Senoji, nuversta 
valdyba atsisakė pervesti 
Balio vadeles į naujos val
dybos rankas, taipgi atsi
sakė Balfą perkelti į Chi- 
cagą. Reikalas atsidūrė 
valdiškame teisme. Dabar 
dipukų spaudoje skaitome 
pranešimą:

- “Balio teismas, tęsę- 
sis dvi dienas, New Yorke 
baigtas antradienį. Naujai 
išrinktoji centro valdyba 
teismo sprendimu pripa
žinta teisėta ir veikia to
liau. Per 30 dienų buvu
sioji valdyba turės perduo
ti dabartinei valdybai visą 
Balfo archyvą, dokumen
tus, raštinės ir finansų 
knygas. Balfo statute buvo 
rasta eilė neaiškumų ir 
neaptartos pačios pagrin
dinės taisykles. Be to, 
anksčiau padaryti statuto 
pakeitimai nebuvo įtraukti. 
Pagal dabar turimą statutą 
direktoriai neturi teisės 
balsuoti. Teisėjas įsakė 
nedelsiant pertvarkyti ir 
papildyti Balfo statutą ir 
šaukti naują seimą, tvar
kantis pagal atitinkamai 
sutvarkytą statutą.

Naujas seimas įvyks 
š. m. spalio mėn. gale arba 
lapkričio pradžioj. Seimas 
šaukiamas Clevelande”.

VILNIAUS ŽMONĖS 
SUSIŽAVĖJO 
AMERIKIEČIŲ ORKESTRU

Kaip žinia, San Francis
co simfoninis orkestras 
lankydamasis Tarybų Są
jungoje, gastraliavo ir Ta
rybų Lietuvoje. Pasirodo, 
kad Lietuvos sostinės Vil
niaus žmonės tapo ameri
kiečių muzikantų tiesiog 
sužavėti. Antai, “Tieso
je” (birželio 16 d.) Dona
tas Katkus sako:

“Tai iš tikro puikus or
kestras. Trys nuostabūs 
vakarai perpildytoje fil
harmonijos salėje, klau
sant Sanfrancisko simfoni
nio, tapo įspūdinga ir taip 
jau turtingo šiemetinio 
koncertinio sezono kulmi
nacija. Muzika, kuriai 
neegzistuoja nei kalbiniai, 
nei kultūriniai, nei paga
liau socialiniai barjerai, 
nepaliko abejingais nė vie
no, kam nusišypsojo laimė 
pakliūti J taip nediduke ta
pusią mūsų filharmonijos 
salę.

Penktadienis,

Vilniaus senamiesčio stogai

JUSTAS PALECKIS

V O. N l U S
I.

Daug keitės vėliavų ant kalno Gedimino - 
Valdžių, valdovų daug mūs liaudis čia pažino. 
Kur smilko aukurai, kur sentėvių žinyčios, 
Išaugo puošnios pilys, rūmai ir bažnyčios. 
Garbė dievams čia plaukė maldose ir dūmuos; 
Žmonėms - dangaus migla, o ponams - rojus rūmuos. 
Tekėjo kraujo daug Nerįm iš gatvių aikščių, 
Neris atsimena, kaip grūmės kunigaikščiai, 
Kutuzovo kariai kaip vijo Korsikietį, 
Kaip Kalinauskas liaudį čia sukilti kvietė, 
Kaip kilo kovose dėl laisvės ir dėl duonos 
Lietuvoje čia pirmos vėliavos raudonos.

II.
Kadaise Lietuvoj be Vilniaus baigėm trokšti, 
Nūn kalbamės kasdien su Gedimino bokštu. 
Dar neseniai į Vilnių tik svajonėm traukėm, 
Nūn dainos atgimimo mums iš Vilniaus plaukia. 
Ne kaulų, ne karstų atvykom paveldėti, 
Ant aukurų senų aukų nemanom dėti.
Ne klūpoti atėjome prie Aušros Vartų - 
Kita aušra dabar vilioja mūsų kartą, 
Nes šiandien mūs tauta suprato didžią tiesą - 
Su Vilnium lemta kurt jai savo buitį šviesią. 
Naujam gyvenimui sau Vilnių mes laimėjom, 
Čia ateities saulėtos pagrindus pade jom.

III.
“Čia jūsų gatvės tik, namai gi mums priklauso!” - 
Turtuoliai sakė tiems, kas valgė duoną sausą.
Kada maištu, rūstybe Vilniaus liaudis tvinko, 
Pamatėme - ir gatvės čia ne darbininko.
Ir šeimininkas - tas, kurs viską kūrė, statė, - 
Vien skurdo giltinę per amžių amžius matė.
Iš pagrindų dabar čia viskas atsimainė: 
Kiti laikai dabar, ir kitos mūsų dainos. 
Kas šiandien čia namų ir gatvių šeimininkas? - 
Jums atsakas tebus tik vienas - “Darbininkas!” 
Dabar priklauso jam visi šios žemės turtai - 
Kas pastatyta jo, kas jo paties sukurta.

Vilnius,
1948-1949

PAPROČIUI ORĖSIĄ 
PAVOJUS

SINGAPŪRAS. Filipinų katali
kų bažnyčios vadovai paragino 
šios salų valstybės gyventojus 
atsisakyti įprastos čia rengiamo
se vestuvių iškilmėse procedū
ros, kurios metu jaunieji apibe- 
rlaml ryžiais. Jie pareiškė, kad, 
panaikinus šią tradiciją, Filipi
nai galės sutaupyti daug ryžių, 
kurių taip trūksta gyventojams. 
Pagal paplitusius papročius sve
čiai apiberia jaunuosius saujo
mis rinktinių ryžių, tuo pačiu 
linkėdami jaunavedžiams laimės 
ir šeimyninės gerovės.

Tarptautinėje arenoje 
Sanfrancisko muzikus kaž
kaip savaime užgoždavo 
bostoniečiai, niujorkiečiai, 
filadelfiečiai ir kiti nema
žiau garsūs kolektyvai. 
Nenuostabu, kad apie šį 
orkestrą nedaug ką težino
jome. Ir ši mūsų svečių 
kelione - tai pirmas jų 
žingsnis ne tik Tarybų Są
jungos, bet ir apskritai 
Europos koncertų salėse. 
Tačiau jų dabartinio turnė 
pasisekimas liudija, kad 
geriausių pasaulyje an
samblių skaičių teks pra
plėsti dar vienu, turinčiu 
savą veidą, savą muzikinę 
kalbą ir tradicijas”.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiama Redakcija

Leiskite man išreikšti 
padėką visiems “Laisvės” 
laikraščio darbotuojams, 
kurie prisidėjo užprenu
meruojant man šį laikraš
tį, ir tariu nuoširdų lietu
višką ačiū draugui už pre
numeratą.

LIETUVOS TSR 
JURBARKO RAJONAS 

GIRDŽIAI 
FEIZA BRONIUS

Dear Sirs,
Enclosed please find my 

check for $20. Renew my 
subscription for Laisve, 
and the rest is my donation 
to Laisve. With warm re
gards to everyone.

I remain,
' JOSEPH WANAGAS, 

Catskill, N..Y.

GLOUCESTER, Anglija. 
61 metų amžiaus bedarbis, 
Ronald Aplin, protestuoda
mas išmušė valdžios įstai
gos langą ir teisme prašė 
duoti jam ilgo laiko kalė
jimą. Teismas paskyrė 
jam 9 mėnesius kalėti.

Birželio (June) 29, 1973

Amerikietės 
lietuvės laiškas 
Brežnevui

June 19, 1973

Mr. Leonid Brezhnev 
USSR Embassy 
1609 Decatur, N. W. 
Washington, D. C. 20011

Dear Mr. Brezhnev:
Millions of Americans 

are happy with your visit to 
our country, and welcome 
the thought of improved re
lations between America 
and the USSR.

As a native born Lithua
nian-American, whose 
parents were born in Lith
uania, your visit has a 
special meaning for me. 
For years, all those of us 
who have cherished the 
heritage of our parents 
have been forced to endure 
the sneers, the hostility 
of the Soviet-haters.

Over the past decade or 
so, we have witnessed a 
gradual and welcome 
change. Those who for
merly sneered at the very 
existence of your nation, 
now (thanks to the cultural 
exchange and the Olympics) 
speak of the high calibre 
of your athletes, your ar
tistic performers, with re
spect and admiration.

Many seem to regard 
little Olga Korbut as a 
product of America rather 
than the USSR. All these 
changes are for the best, 
and are welcomed by all 
people of good will. Only 
through peaceful co-exist
ence will mankind continue 
to flourish and survive.

We hope that talks be- 
,tween America and the 
USSR will result in erasing 
ALL areas of tension, and 
will lead to a mutual ex
change in science, medici
ne and outer space which 
will be of benefit to all the 
PEOPLES - rather than a 
mere handful of monopo
lies, as is all too true of 
our nation.

We hope, too, that talks 
in disarmament will lead 
to a meaningful reduction 
in armaments, nuclear 
testing - and that Peace 
will become a reality - 
rather than just another 
word in the Dictionary.

People of America wish 
to return to Peace! They 
are sick of government 
leaders and the military 
subjecting American boys 
to militaristic adventures 
throughout the world! 
Young men, also, wish to 
return to normalcy. They 
yearn for careers in 
peace-time activities. 
They dream of eradicating 
cancer, multiple sclerosis, 
muscular dystrophy and 
other scourges of our ge
neration. Perhaps, with a 
sincere agreement between 
our two countries, this may 
be realized. We may dis
cover that a closer coope
ration between our two 
countries, this may be 
realized. We may discover 
that a closer cooperation 
between our two countries 
will prove a greater boon 
to the people of America 
than to those of your nation.

May you find your visit 
an enjoyable and informa
tive one, and may our talks 
with President Nixon prove 
most fruitful.

Respectfully,
NELLIE DE SCHAAF
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AMERIKOJE IR LIETUVOJE

Tuo Lietuvos nenustebinsi...
Eugenija GEDMINAITE 

mokytoja

Chorų sąskrydis Šiauliuose

Vieną žiemos vakarą, su
kinėdama radijo aparato 
rankenėles, staiga išgirdau: 
“Čia kalba “Amerikos bal
sas”.

Atvirai pasakius, gerai ži
nau to “balso” esmę, tad 
buvau benusukanti kitur, bet 
stabtelėjau - kalbėjo apie 
man gerai žinomą sritį, apie 
švietimą. Ir štai ką išgir
dau. JAV gyvenantis lietu
viukas svajoja, baigęs vidu
rinę, studijuoti dailę - esą, 
jau ir parodose dalyvavęs. 
Jei jam pavyktų gauti sti
pendiją. . .

Tie žodžiai privertė susi
mąstyti, prisiminti praeitį, 
kai ką palyginti.

Taigi, stipendija. Pas mus 
jaunuolis nė nepatikėtų, kad 
tai gali būti kliūtimi įgyven
dinti savo didžiausią svajo
nę - pasiekti išsilavinimą 
norimoje srityje. Pas mus 
stipendiją gauna netgi globos 
netekęs vidurinės mokyklos 
abiturientas, jau nekalbant 
apie specialių vidurinių ar 
aukštųjų mokyklų studentus. 
Pasirodo, kai ko taip giria
moje Amerikoje tai net ga
biam jaunuoliui - svajonė, 
sensacija, apie kurią reikia 
per radiją pranešti!

. . . Kokios gi dabartinių 
Lietuvos vaikų svajonės? 
Laisvos valandėlės metu 
klausiu apie tai savo antro
kų. Kyla rankų miškas - 
nori išsisakyti. Vaikai sva
joja keliauti, dar dažniau bu
voti cirke, teatre, keletas 
mergaičių norėtų papuoša
lų - “tokių, kaip suaugusių”, 
berniukai - būti žymiais 
sportininkais, lakūnais. Pa
prastos, vaikiškos, bet svar
biausia - labai realios sva
jonės. Nėra juose minčių 
apie gerą pavalgymą, gražų 
rūbą, retesni žaislą: visatai 
mūsų vaikai turi, ir jiems 
atrodo, kad kitaip negali būti.

Deja, kitaip yra toje pat 
“Amerikos balso” giriamo
je visuomeninėje sistemoje. 
Taip buvo ir pas mus, iki 
atsikuriant Tarybų valdžiai.

štai ir mano vaikystės lai
kų svajonės buvo tiesiog ne
palyginamai kuklesnės ir 
pilkesnės, negu dabartinių 
Lietuvos vaikų. Jos, deja, 
būdavo visiškai suaugusių 
žmonių rūpesčiais atmieš
tos. Atėjus mokesčio už 
mokslą terminui, ne vienas 
mano bendraklasių ašarojo, 
nežinodami, ar begalės to
liau tęsti mokslą: ne juokas 
buvo tų dienų miestiečiui su
krapštyti 150 litų už vaiko 
mokslą. Dauguma tik vitri
nose gėrėjomės gražesniu 
rūbu, žaislu, skanesniu 
maistu. Mums, kaip tam 
amerikiečiui vaikinukui, bet 
kokia mintis apie stipendiją 
tolesniam mokslui tęsti at
rodytų pačiafantastiškiausia 
svajone.

Menu, mokiaus Betygaloj, 
penktame skyriuje (1937 m.). 
Mokykla ruošė neturingiems 
mokiniams šelpti vakarą. 
Trūko lėšų. Paleido mus 
dienai rinkti aukų.

Brendam pusnynais su Pe
trauskų Stasele. Kur? Pas 
turčius - laimėsim! Pakelėj 
Berteškių Šveikauskas.
Duodam tuščią lapą. “Pa
studijavęs” antspauduotą
blanką, išklausinėjęs iki pa
nagių išima. . . 20 centų.

Buniūnų dvarininkas Tiš
kus Bronius dosnesnis. Iš 
didelės piniginės prikrapsto 
žiupsnį variokų - 45 centus.

Paškaičių Jankevičius ir 
Paluknės Navickaitė Regina 

“neturi” nė cento. Dvar
viečių ponas Jaclnos-Onuš- 
kevičius duoda puslitį. Tik 
Kaulakių mokytoja aukoja 
blizgantį litą ir liepia grįžti į 
savo valsčiaus ribas. Mat, 
peržengėm “sieną”, čia tei
se “rinkliauti” turi tik savo <
valsčiaus vaikai.

Graudu buvo grįžti, tik tiek 
telaimėjus savo vargstančių 
draugų labui. Bet pasirodo, 
kad kiti vaikai surinko dar 
mažiau. . .

Ir dar kitas “šviesios” 
vaikystės vaizdas vis ne
dingsta iš akių. Mano tėve
lis buvo savanoris-kūrėjas, 
tad jau ko ko, o kalbų apie 
visų lietuvių lygybę ir visų 
pasiturimą gyvenimą tai ir 
jam, ir mums teko prisi
klausyti.

Kartą Raseiniuos apsilan
kė A. Smetona. Miesto sode 
suruošė pobūvį. Rinkosi už 
stalų “patikimi”, o prie var
tų stovėjo sargyba. Tai buvo 
kariuomenės - visuomenės 
susivienijimo šventė.

- Draugystės diena, o įėji
mą saugo?! - nustebo mama.

- Bijo. Iš rūsių subėgs 
basi, kiaurais keliukais, - 
tyliai paaiškino tėtis.

Kažin, ar prisimena kas 
juos, alkanus, išbalusius, 
didelėm apmėlusiom akimis 
ir nežinia kada praustais 
veidais.

Lyg pasaką dabar seki 
moksleiviams apie anų laikų 
bedalius, elgetas, budinčius 
“špalesiais” atlaiduos ir 
kitą ano meto skurdą.

. . . Tokius tad prisimi
nimus sukėlė atsitiktinai nu
girstas “balsas”. Gal kar
tais jo pasakomis apie buvu
sį prieškarinį “rojų” ir tiki 
tie, kurie patys jo neišbandė, 
gal kartais svajonė apie sti
pendiją jaunuoliui ir yra da
lykas, kuriuo galima nuste
binti Ameriką.

Lietuvos - Tarybų Lietu
vos - tikrai ne.

Istorija 
pasikartojo

1905 metais Juodoje Jū
roje ant šarvuočio “Po- 
tiomkin” sukilo jūrininkai 
ir užvaldė karo laivą. Virš 
savaitę laiko jie plaukiojo i 
vieną ar kitą prieplauką 
gelbdami sukilėliams prieš 
caro jėgas. Paskui nuplau
kė į Rumunijos prieplauką, 
patys išėjo ant kranto pa
likdami laivą.

Dabar tas patsai pasikar
tojo Graikijos karo laivyne. 
Vienas iš didžiausių ir mo
derniškiausių naikintojų 
“Vėlos” atsisakė dalyvauti 
karo laivyno manevruose, 
kuriuose dalyvavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Italijos, 
Graikijos ir kitų NATO val
stybių karo laivai.

Naikintojas “Vėlos” yra 
moderninis karo laivas, pa
statytas Amerikoje, kurį 
JAV padovanojo Graikijai 
sutvirtinimui jos karo laivy
no. Prieš jį nedrįso išstoti 
kiti Graikijos karo laivai. 
“Vėlos” nuplaukė į Italijos 
prieplauką Fiumicino. Ten 
septyni karininkai ir apie 30 
jūrininkų, kurie vadovavo 
sukilimui, paliko laivą ir 
gyvens užsienyje, jeigu Va
karų imperialistai neišduos 
juos Graikijos fašistų vy
riausybei. D.M.S.

PUERTO VALLARTA.
Meksikos lėktuvui suspro- 

-gus žuvo 27 žmonės.

Tikrai malonu buvo atsto
vauti “Laisvę” respubliki
niam ex chorų sąskrydyje 
Šiauliuose, kuris įvyko bir
želio mėnesio 3 d. Nors į 
štabą atskubėjau kiek pavė
lavęs, likus maždaug valan
dai laiko iki eisenos pra
džios, rengėjai labai opera
tyviai sutvarkė visus reikia
mus leidimus šventei foto
grafuoti, kad rankos būtų 
laisvos. Kai kam gali kilti 
klausimas, kam tie leidimai 
reikalingi? Dalykas labai 
paprastas. Ne todėl, kad iš 
viso būtų uždrausta, bet kad 
pašaliniai foto mėgėjai ne
kliudytų spaudos darbuoto
jams užfiksuoti įdomesnius 
momentus, kad jie nelaksty
tų po aikštę ir nekliudytų 
koncertui. šiaip mėgėjai 
šventės metu galėjo iš tribū
nų fotografuoti kiek nori. 
Spec, leidimai ir gražūs že
tonai buvo skirti tik spaudos 
atstovams. Na žodžiu, or
ganizacinė pusė buvo išdirb
ta iki smulkmenų. Štabistai< 
kiekvieną atvykusį labai gra
žiai pasitikdavo, rasdavo 
šiltą žodį. O tokių intere
santų buvo iš viso apie 4,000 
žmonių. Beje, reikia atsi
minti, kad vienas sąskrydis 
Šiauliuose buvo anksčiau, 
1963 metais. Tačiau tai buvo 
grynai vyrų chorų subuvi
mas. Dabar susirinko vyrų 
ir moterų chorai. Toks 
renginys pirmas tokio žanro 
pas mus. Anot šventės vyr. 
dirigento LTSR nūs. art. A. 
Jozėno, šis sąskrydis - 
rimta repeticija būsimai ju
biliejinei dainų šventei Vil
niuje, 1975 metais.

Kadangi į miestą priva
žiavo daug jaunimo, todėl 
visur buvo pilna klegesio, 
jaunatviško juoko.

Miestas šventiškai pasi
puošęs. Centrinėje Drau
gystės gatvėje gražiai išsi
rikiavusios plėvesuoja lie
tuviškos raudona, balta, ža
lia vėliavos.

Po generalinių repeticijų, 
sekmadienį 19 vai. prasidėjo 
iškilminga eisena per mies
tą, pro paminklą žuvusiems 
kariams, vadavusiems Šiau
lius. Trata būgnai, skamba 
orkestrai. Kolonos prieky
je vėliavnešiai, po jų sąskry
džio vėliava, už kurios vie
noje gretoje vyriausi šven
tės dirigentai su LTSR liau
dies artistu K. Kavecku prie
kyje. Po to gražiai išsiri
kiavę praretintom gretom 
chorai. Vaizdas nepakarto
jamas. Reikalinga pačiam 
pamatyti, pajusti tą šventiš
ką nuotaiką. O jau tų mūsų 
chorisčių grožis - kaip pa
sakoje. šiokia diena jų neat
skirsi nuo paprastų žmonių. 
O kai užsideda koncertinius 
rūbus, nors prie širdies dėk, 
negali akių atitraukti. Ka
drai taip ir lenda į objekty
vą.

Po iškilmingos dalies, ku
rios metu praskambėjo paki
liai kantata “Leninui” (muz. 
V. Budrevičiaus, žodžiai - 
V. Rudoko), prasidėjo chorų 
pasirodymai. Kolektyvai 
keitė vienas kitą: Čia jung

tinis choras, po to masiniai 
ir pavyzdiniai moterų cho
rai, pavyzdiniai vyrų ir ma
siniai vyrų chorai, merginų 
chorai ir šventės pabaigai - 
vėl jungtinis choras. Kad 
programa būtų įvairesnė, 
pasirodė ir Šiaulių jaunuo
liai, gražiai sušokę keletą 
šokių.

Po koncerto, jei taip gali
ma išsireikšti, prasidėjo 
visų kolektyvų bendras, im
provizacinio pobūdžio pasi
rodymas. K. Kaveckui da
vus mostą, pirmiausiai nu
skambėjo nuostabi dzūkų 
daina “Tris dienas, tris nak
tis”, ją pakeitė “Bijūnėlis”, 
po to kanonas “Saulutė tekė
jo štai iš vyrų pusės pa
sigirdo:

“Atskrend sakalėlis,
Per žalią girelę, 
Atmušė sparnelius 
Į sausą eglelę”.

Ją tuoj pačiupo visi chorai 
ir daina galingai nuvilnijo 
Lietuvos laukais. O kai cho
rai visu balsu užtraukė 
“Eisim broleliai namo ’, at
rodė, kad estrados stogas 
pasikels.

šventėje dalyvavo daug 
svečių iš Vilniaus, kurių 
tarpe teko matyti LKP CK 
pirmąjį sekretorių drg. 
L. Diržinskaite, LTSR Kul- 
tūros ministrą L. šepetį, 
Šiaulių miesto garbės pilietį 
gen. V. Karvelį, eilę atstovų 
iš kitų respublikų ir t. t.

Sąskrydžio dvasiai pilnai 
atitiko vieno mūsų poeto žo
džiai:
“Uždainuokim tokią dainą, 
Kad pasaulyje Lietuva 

skambėtu”.<
Taip, čia dainavo visa Lie

tuva, žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai, sūduviečiai, kuriuos 
visus apjungė meilė dainai, 
noras, kad Lietuva pasaulyje 
tikrai skambėtų gerąja 
prasme.

Koncerto pabaigoje kalbė
jo LTSR Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavaduotoja drg. 
L. Diržinskaite, kuri pasi
džiaugė gražiais laimėji
mais, palinkėjo sąskrydžio 
dalyviams ir toliau puoselėti 
liaudies dainą, nenuleisti 
sparnų ir dar drąsiau, ryž
tingiau kilti aukštyn.

Na, o kaip sekėsi kapsu- 
kiečiams? Kapsuką atsto
vavo du kolektyvai: Kapsuko 
cukraus fabriko pavyzdinis 
vyrų choras “Garsas”, (vad. 
dėst. K. Knoras) ir pedago
ginės mokyklos merginų 
choras (vad. dėst. P. Povi
lionis). Dėst. Povilioniui 
buvo patikėtos nelengvos 
jungtinio merginų choro vyr. 
dirigento pareigos. Tikrai 
malonu, kad mūsų Pranas su 
šiuo nelengvu uždaviniu su
sidorojo gerai ir jo debiutas 
praėjo sėkmingai.

Sąskrydis paliko labai 
gerą, gilų įspūdį. Manau, 
kad mano žodžius patvirtins 
ir kelių pagyvenusių moterų 
pasisakymai, išgirdus liau
dies'dainas: “Ot, čia tai 
skamba, net už širdies stve
ria”.

Pabaigai keletas pastabų 
šventėje atliktų kūrinių at-

KAUNO PADANGĖJE
NAUJI SVEIKATOS 
CENTRAI

Siekiant pagerinti darbo 
žmonių sveikatos apsaugą 
Tarybų Lietuvoje, įsteigti 
nauji medicininės pagalbos 
centrai.. Pirmieji tokie - 
nudegimams ir endokri
niniams susirgimams gy
dyti - įsteigti Respubliki
nėje Kauno klinikinėje ligo
ninėje. Iki šiol sunkiais 
šių ligų atvejais Lietuvos 
medikai kreipdavosi pagal
bos į broliškųjų respubli
kų gydymo įstaigas.

Naujas endokrininis 
centras, aprūpintas mo
derniais šiuolaikiniais la
boratoriniais įrengimais, 
leidžia teisingai nustatyti 
diagnozes ir taikyti efek
tyvias gydymo priemones. 
Čia dirba prityrę Medici
nos instituto specialistai, 
kuriems vadovauja profe
sorius, medicinos mokslų 
daktaras J. Danys. Kauno 
specialistams padeda TSRS 
Medicinos Mokslu akade- <
mijos eksperimentinio en
dokrininio ir chemijos hor
monų instituto darbuotojai.

įkuriant minėtus sveika- <
tos apsaugos centrus, daug 
jėgų ir laiko skyrė docen
tas, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas P. Ja- 
šinskas.

“ĄŽUOLYNO” MARSAI

Kaune susikūrė naujas 
muzikinis kolektyvas - kul
tūros skyriaus pučiamųjų 
orkestras. Jis pavadintas 
“Ąžuolynu”. Orkestrui 
vadovauja Aloyzas Marcin
kevičius, 34 metų Vilniaus 
valstybinės konservatori
jos auklėtinis.

Vasaros vakarais Lais
vės alėjoje ir kitose cent
rinėse miesto gatvėse kau
niečiai galės stebėti or
kestro eiseną. Be to, 
“Ąžuolynas” rengs kon
certus po atviru dangumi.

PASIRAŠYTOS SUTARTYS

Iš Lenkijos Liaudies 
Respublikos sugrįžo Medi
cinos instituto teorinės 
medicinos fakulteto pro- 
dekanas docentas V. Vaš- 

žvilgiu. Dainos parašytos 
gražiai, gerai, bet ne visos 
atitiko masinių dainų cha
rakteriui. Kai kurios buvo, 
mano manymu, per sunkios, 
parašytos nepatogiose voka
lui pozicijose. Jos geriau 
skambėtų kameriniame kon
certe. Reikalinga pripažinti, 
kad choristai su jomis susi
dorojo vistik gana gerai. Na, 
o tokios dainos, kaip St. Šim
kaus “Ūžia girelė”, tarybi
nio rusų kompozitoriaus I. 
Felcmano “Niekados” ir kt. 
praskambėjo tikrai pasigė
rėtinai.

V. GULMANAS. 

Birželio 16 d. antikariniai demonstrantai Washingtone 
sveikino atvykusį Brežnevą.

kelis. Jis viešėjo Bialy- 
stoke ir Krokuvoje, susi
tiko su Medicinos akademi
jų atstovais. Buvo susi
tarta, kad bialystokiečiai 
ir krokuviečiai studentai 
medikai, atvykę į Lietuvą, 
susipažins su Respublikine 
Kauno klinikine ligonine, 
viešės Vilniuje, Druskinin
kuose, Trakuose, aplankys 
šalies sostinę Maskvą.

Kauno medicinos institu
to auklėtiniai viešės Bia- 
lystoko ir Krokuvos ligoni
nėse. Kauniečiai studen
tai aplankys Suvalkus, 
Augustavą, Krokuvą, Var
šuvą, Zakopanę, Osvenci
mą, pabuvos garsioje Ve
ličkos druskos kasyklose, 
susitiks su lenkų jaunimu.

JAUNŲJŲ DROBES

M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje atidaryta pir
moji miesto jaunųjų daili
ninkų paroda. Ekspozicija 
pasakoja apie Kauno šio
kiadienius, geriausius jo 
žmones, vaizdingąsias 
miesto apylinkes. Kelias
dešimt jaunųjų tapytojų, 
grafikų ir taikomosios dai
lės specialistų parodai pa
teikė apie pustrečio šimto 
darbų. Plati ir įvairi tai
komosios dailės darbų eks
pozicija. Joje - spalvingi 
dekoratyviniai kilimai, ke
ramika, odos reljefo dar
bai.

šiuo metu Kaune gyvena 
ir kuria daugiau kaip du 
šimtai dailininkų. Jų pa
rodas, miesto muziejuose 
sukauptų meno vertybių 
ekspozicijas kasmet ap
lanko pusė milijono žmo
nių.

VAKARONĖ SU POETAIS

“Drobės” vilnos pra
monės įmonių susivieniji
me įvyko poezijos vakaras. 
Svečiuose lankėsi poetai 
Paulius Širvys ir Petras 
Keidošius. Jie skaitė dar
bininkams savo eilėraš
čius, pasakojo apie kūrybi
nį darbą.

Vakaronėje taip pat da
lyvavo Kauno Muzikinio 
teatro solistai.

PARSIVEŽĖ “BELOVEŽO 
TAURĘ”

Su pagrindiniu tarptauti
nio pramoginių šokių kon
kurso prizu “Belovežo 
taure” iš Lenkijos miesto 
Bialystoko sugrįžo Kauno 
šokėjai. Kaunui šiose tra
dicinėse varžybose atsto
vavę Profsąjungų kultūros 
rūmų pavyzdinio pramogi
nių šokių kolektyvo “Sū
kurys” saviveiklininkai 
varžėsi su pajėgiausiais 
Varšuvos, Krokuvos, Bia
lystoko ir kitų kaimyninės 
Šalies miestų šokėjais. 
Konkurse taip pat dalyvavo 

Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos šokių meist
rai.

Tarptautinės klasės šo
kėjų grupėje geriausiai 
pasirodė kauniečių medikų 
pora Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos.

PIRMOJI PLOKŠTELĖ

Sąjunginė plokštelių fir
ma “Melodija” Rygoje iš
leido plokštelę su vienos 
geriausių Lietuvos skaito
vės daugkartinės meninio 
skaitymo konkursų laurea
tės Stefos Navardaitienės 
meniškai perskaitytu teks
tu. Jumoro mėgėjai galės 
klausytis Žemaitės apsa
kymo “Klebono gaspadi- 
nė”, šmaikščių Vyt. Ži
linskaitės jumoreskų. Tai 
pirmoji tokio pobūdžio 
plokštelė.

NAUJA OPERA - PASAKA

Muzikinio teatro scenoje 
rampos šviesą išvydo nau
ja lietuviška opera-pasaka 
“Kupriukas muzikantas”. 
Libretą ir muziką nauja
jam spektakliui parašė pa- 
navėžietis kompozitorius 
ir pedagogas Antanas Be- 
lazaras.

“Kupriukas muzikan
tas” - antrasis A. Belaza- 
ro kūrinys, pastatytas Kau
ne. Prieš porą dešimčių 
metų kompozitorius muzi
kinio teatro scenoje debiu
tavo su pirmąja pokario 
metų lietuviška muzikine 
komedija kaimo tematika 
“Auksinės marios”.

Naują operą-pasaką re
žisavo respublikos nusi
pelniusi artistė Aldona Ra
gauskaitė.

LITERATŪRINIS
VAKARAS

LėliV teatre Įvyko lite- 
ratūrinis vakaras “Ach, 
tos godos, godos. . .” 
Programoje - rusų litera
tūros klasikų A. Puškino, 
A. Čechovo ir lietuvių ra
šytojų I. Simonaitytės, A. 
Vienuolio ir V. Šulcaitės 
kūriniai. Eilėraščius bei 
kūrinių ištraukas skaitė 
vakaro viešnia - Vilniaus 
valstybinio jaunimo teatro 
aktorė M. Dičpetrytė.

WACO, Texas. Agrikul
tūros sekretorius Butz pa
reiškė farmeriams, kad pi
gaus maisto gadynė pasi
baigė. Maisto kainos pa
siliks aukštos.

WASHINGTONAS. Meth
adone vaistai, vartojami 
gydyti narkotistus, taipgi 
sudaro pavojų gyvybei, 
sako narkotikų biuro di
rektorius Ingersoll.

SOFIJA. Bulgarijoje 
1944 m. buvo 128 filmų 
teatrai miestuose ir 37kai
muose. 1972 metais buvo 
366 filmų teatrai miestuo
se ir 1,920 kaimuose.



4-tas puslapis

Ethel ir Julius Rosenbergai, drąsūs darbo liaudies ko
votojai, šaltojo karo aukos. Jiedu buvo prieš dvidešimt 
metą sudeginti elektros kėdėje. Daug ir kitu nekaltą 
žmonią nukentėjo. Leonidas Brežnevas savo atsisveiki
nimo kalboje pabrėžė pasitikėjimą, kad jo viešnagė ir 
pasitarimai su mūsą vyriausybe padės šaltajam karui 
padaryti galą. Linkime, kad jo pranašystė išsipildytą.

Žmogus
(Tęsinys iš 24-to num.)

TOLI BERLYNE

Vokiečią valstybinės bi
bliotekos Under den Linden 
gatvėje mokslinė darbuoto
ja daktarė Krauzė rankose 
laikė laišką iš mažai jai 
žinomo Lietuvos miestelio 
Kretingos. Rašė kažkoks 
mokytojas - pensininkas 
Juozas Tarvydas. Mat, jis 
aptiko “Tiesos” laikrašty
je aprašymą, kad VDR žy
miausioje bibliotekoje 
Berlyne buvo organizuota 
Kristijono Donelaičio gy
venimo ir kūrybos paroda. 
Ėjo Donelaičio metai. Net 
toliausiai girdėjosi gar
saus lietuvią poeto var
das. . . Štai tasai Juozas 
Tarvydas sakėsi renkąs 
donelaitiką. Tai yra, vis
ką, kas kur nors pasaulyje 
apie poetą pasirodo. Pra
šė biblioteką daugiau me
džiagos atsiąsti. Moksli
ninkė jau buvo pažįstama 
su šią eilučią autoriumi. 
Mes tarėmės, ką jam pa
siusti, kaip jam padėti.

Mintimis vėl grįžkime j 
Lietuvą.

Nuo tą dieną daug, daug 
vandens nutekėjo. Žinome, 
kas toliau buvo.

Be to, metams bėgant, 
daktarė Krauzė ir kiti vo
kiečią mokslininkai jau as
meniškai pažino “pensi
ninką”. Susidraugavo su 
juo. . . Turime pilną 
vaizdą, kaip viskas dėjosi.

štai šitaip.
Juozas Tarvydas, atsi

sveikinęs su mokykla, per
žvelgė visą savo gyvenimą.

Ne liūdėjo, o džiaugėsi 
dėl naują galimybią.

Jis gi gali dirbti daugelį 
tokią darbą, kuriems anks
čiau laiko stigo. Pavyz
džiui, vadinamieji “hob
bies” galėjo virsti nauju 
užsiėmimu.

Vėl viskas iš naujo.
Vėl iš širdies ir iš pe

ties.
Donelaičiui mokytojas 

liko ištikimas ir toliau. 
Betgi Donelaitis nelauktai 
suvedė su naujais uždavi
niais.

Juozas Tarvydas išgir
do, kad jam toks brangus 
Kristijonas Donelaitis pa
sigirdo netgi Vokietijoje 
gyvenančios mažutės sorbą 
tautelės kalba.

Kurgi teko girdėti šitos 
tautelės, dabar socializmo 
dienomis Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje pa
galiau turinčios galimybes 
laisvai vystyti savo kultū
rą, vardą?!

Ogi studiją metais. Tais 
laikais, kai Juozas Tarvy
das domėjosi Jurgio 
Zauerveino raštais. . . 
Tasai žmogus, kuris para
šė kitados garsią dainą 
“Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir 

ir ugnis 
būt. „ netgi lietuvis ne
buvo. Jis buvo vokietis iš 
Hanoverio, kuris lygiai taip 
pat atjautė ir kitas mažas 
tautas. Pavyzdžiui, sor- 
bus (tuomet vadintus “ven
dais”, “lužitėnais” ir 
pan.). Ogi giliausias sim
patijos pareiškimas vienai 
ar kitai tautai - tai išmo
kimas jos kalbos.

STUDIJOS
Taipgi Juozas Tarvydas 

po daugelio metu su Zauer
veinu “atėjo” atgal pas 
sorbus. Tiesa, buržuazi
niais laikais minėtoji 
giesmė-daina buvo vadi
nama “Mažosios Lietuvos 
himnu”. Pokario metais 
imta skeptiškai žiūrėti i 
dainą ir jos autorią. Me
tai ėjo. Mes įsigilinome j 
kultūrinį palikimą. Zauer
veinas, kuris mirėpirmai- 
siais amžiaus metais, aiš
ku, nieko bendro neturėjo 
su nacionalizmu. . . Jei 
kas jo palikimu piktnau
džiavo, tai dar nereiškia, 
kad mes imtume ir išpil
tume iš vonelės vandeni c 
kartu su vaikeliu. Niekam 
neatiduosime to, kas ver
tinga. Ogi Zauerveino veik
loje ir kūryboje vertinga 
tatai, kad jis parėmė so- 
ciališkai ir nacionaliniai 
engiamas tautas, aplamai 
norėjo suartinti tautas. 
Visa tai mes vertiname. . .

Maždaug tokios mintys 
gimė Juozo Tarvydo gal
voje.

Tiesa, dėl Zauerveino 
“kovoti” jam nereikėjo. 
Mūsą mokslininkai pamažu 
viską sudėjo į vietas. . . 
štai, Zauerveino vardas 
rado vietą ir enciklopedi
joje, ir akademinėje lite
ratūros istorijoje. . . Už
tat neramusis pensininkas 
iškėlė sau uždavinį Lietu- < 
voje propaguoti socialisti
nėje Vokietijoje gyvenan
čios sorbą tautelės litera
tūrą, kultūrą.

Čionai jau galiu pasi
remti istorijos mokslą 
daktaro, įžymaus sorbą 
mokslininko pranešimu, 
kurį išgirdau Berlyno 
Humboltą universitete šią 
metą birželio 1 dieną.

Pasirodo, kad Juozas 
Tarvydas, išėjęs į “už
tarnautą poilsi/ , taip nuo
širdžiai atsidėjo studi
joms, liečiančioms sorbus, 
kad net ją kalba skaityti 
išmoks. Pavyzdžiui, vieną 
sorbą vaiką literatūros 
veikaliuką senas mokytojas 
išvertė tiesiai iš sorbą 
kalbos (Vilniuje netrukus 
pasirodys). Ypač sorbą 
m okslininkai ir kultūros 
darbuotojai vertina bene 13 
didesnią ir mažesnią Juozo 
Tarvydo darbą paskelbtą 
Lietuvos spaudoje. Svar
bus įnašas į abieją-kaž- 
kada istorinius ryšius tu
rėjusią tautą-suartinimą. 

Bene įdomiausiu darbu lai
koma monografija “Dabar
tinė sorbą;literatūra”, pa
skelbta svarbiausiame li
teratūros žurnale “Per
galė”. Geras, išsamus 
darbas.

Bet medalis turi dar ir 
antrąją pusę.

Daktaras Fridas Metš- 
kas painformuoja apie Juo
zo Tarvydo straipsnius, 
kurie paskelbti ir sorbą 
laikraščiuose bei žurna
luose. Juozas Tarvydas 
propagavo lietuvią litera
tūrą. Sorbą skaitytoją su
pažindino su svarbiausiais 
lietuvią rašytojais. Sorbą 
vertėją akis atkreipė į 
svarbiausius lietuvią lite- 
ratūrls vardus, kūrinius.

Pavyzdžiui, patsai Fri
das Metškas, Juozo Tarvy
do paskatintas ir parem
tas, išvertė Poškos “Mu
žiką”, įdomą ir sorbą liau
džiai jos pačios praeities 
vargus primenantį kūrinį.

Ištisa virtinė tokią pa- 
vyzdžią. Jie susieti su 
Juozo Tarvydo vardu.

- Kas dabar užims šią 
vietą?! - baigia savo pra
nešimą mokslininkams 
baltistams istorijos moks
lą daktaras iš sorbą kultū
ros centro-Bauceno mies
to.

PASKUTINIAI ŽODŽIAI

Ką berašyčiau, dėdamas 
paskutines eilutes dairausi 
degtuko, kuriuo galėčiau 
užžiebti lempą iš vidaus. 
(“Lempa’ vadinu visą su- 
regstą žodžią statinį)., 
Va, tasai atminties degtu
kas. Tai viena lietinga 
diena Vilniuje, praeitą va
sarą. Sutarėme su dviem 
žmonėmis susitikti Vil
niaus miesto pakraštyje, 
arti Valakampią. „ . At
riedėjau troleibusu. Jie 
ten jau buvo atvažiavę. 
Mat, abu ne vilniškiai, bi
jojo nerasti - tai anksčiau 
atskubėjo. Spaudžiam ran
kas. Kaip keista! Žmogų 
iš tolimiausios pasvietės, 
nuo Sprė upės krantą - 
daktarą Metšką pažįstu 
“kaip nuluptą”. Mes geri 
draugai. O jis mane supa
žindina su. . . lietuviu. 
Taip, tiktai dabar, tai yra, 
1972 metą vėlyvą vasaros 
dieną, beveik rudens pra
džioje susipažįstu jau ir 
asmeniškai su savo anos 
Donelaičio koresponden
cijos skaitytoju Juozu Tar
vydu. Visi mes tuoj va
žiuojam dar toliau, į Va
lakampią šilą, į ištuštėjusį 
vasarnamį, į tuščią kam
barį, kur dar mėtėsi mano 
dukros Dainos lėles.

Už lango ėmęgelstlapai.
Lašnoja. . „

įjungiu elektrinę plytelę, 
kad būtą šilčiau.

Paskutiniai svečiai kam
baryje, kur tais metais 
dirbau, per kurį perėjo 
dešimtys gerą draugą.

Mes, trys bičiuliai, kal
bame apie sorbus ir lietu
vius, apie ateities planus. 
Mums nekeista, kad susi
tikome. Taip turėjo įvyk
ti. . .

Tai buvo vienintelis 
mano pasimatymas su įdo
miu žmogumi, kurio gyve
nimo pavyzdys daug ko pa
moko. . • Paskutinis pa
simatymas. Bet paprastai 
mes to nenujaučiame. 
LEONAS STEPANAUSKAS 
Berlynas

NORWOOD, Ohio. 4,000 
General Motors korpora
cijos fabriko darbininką at
sisakė grįžti darban, kol 
nebus patenkinti ją reika
lavimai.

LAISVE

SOCIALIZMO KELIU Į 
Sviesi; rytojų

Apie Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimą

Lietuvią ir lenką tautą pa
žangiąsias jėgas nuo seno 
jungė bendri reikalai. Jeigu- 
lenką ir lietuvią buržuazija 
ir jos nacionalistinės parti
jos nenorėjo matyti klestin
čią abieją tautą santykią ir 
darė viską, kad supiudytą 
vieną tautą prieš kitą, tai 
Lenkijos komunistai, būda
mi ištikimi internacionalinio 
bendradarbiavimo tradici
joms, kovojo prieš buržua
zinį šovinizmą, ugdė abieją 
tautą darbo žmones proleta
rinio internacionalizmo dva
sioje, organizavo juos į vie
ningą kovą.

1917-1919 m. m. proleta
rinės revoliucijos Lietuvoje 
dienomis Lenkijos komunis
tai K. Cichovskis, J. Leš- 
činskis ir kiti dirbo atsa
kingą darbą partiniuose ir 
tarybiniuose organuose. Iš 
kitos pusės Lietuvos komu
nistą partijos vadovai V. 
Kapsukas, Z. Angarietis ar
timai bendradarbiavo su 
Lenkijos komunistais, daly
vavo Lenkijos kompartijos 
suvažiavimuose, plenumuo-' 
se.

Revoliucinėse kovose už
sigrūdinusi tautą draugystė 
ypač sustiprėjo Didžiojo Tė
vynės karo metais. Lietuvos 
partizaną gretose kartu su 
lietuviais, didvyriškai kovo
jo rusai, žydai, lenkai ir kitą 
tautybių sūnūs bei dukros. 
Lietuvią tauta visuomet su 
pagarba minės kritusius ne
lygioje kovoje taurius lenką 
sūnus: Henriką Dembinskį- 
liepsningą antifašistą, publi
cistą ir visuomenės veikėją, 
Janą Pševalskį - bebaimį 
antifašistą, pogrindžio va
dovą ir visą eilę kitą didvy
rišką kovotoją.

Gražiomis ir senomis tra
dicijomis turtingas Lietuvos 
ir Lenkijos kultūrinis ben
dradarbiavimas. Tačiau šis 
bendradarbiavimas kokybiš
kai naujai ėmė klestėti tik 
po to, kai Lietuvoje ir Len
kijoje įsigalėjo socialisti
niai santykiai, kai nuo are
nos pasitraukė išnaudotoją 
klasės, suinteresuotos na
cionalinės neapykantos ir 
nesantaikos ugdymu.

Šiandien Liaudies Lenki
jos ir Tarybą Lietuvos kul
tūros rūmuose, klubuose 
abipusiai minimos valstybi
nės, literatūrinės ir kitos

TELEGRAFU „TIESAI" IS VAŠINGTONO

VISŲ TAUTŲ LABUI
Birželio 16 dienos popietę 

iš Vašingtono važiavome į 
Endriaus karinę orę laivyno 
bazę, kur turėjo nusileisti 
lėktuvas su atskrendančiu į 
JAV TSKP CK Generaliniu 
sekretoriumi L. Brežnevu ir 
ij lydinčiais asmenimis. Daž
nas pravažiuojantis amerikie
tis, pamatęs mūsų šventiškus 
autobusus, pro mašinos lan
geli, iškėlęs dviejų pirštų 
ženklą „V", sveikino mus su 
nuoširdžia šypsena. Oficialus 
L. Brežnevo vizitas buvo 
pradėtas birželio 18 dieną, ta
čiau amerikiečiai jau žinojo, 
jog TSKP CK Generalinis 
sekretorius atvažiuoja iš 
anksto, kad pasiruoštų istori
nių derybų pradžiai.

Mes, tarybiniai žurnalistai, 
Valstijose dirbantys mūsų ša
lies diplomatai, vykstantys 
pasitikti L. Brežnevo, jautė
mės lyg ryšininkai tarp ame
rikiečių ir atvykstančios de
legacijos, kad dar istorinių 
diepų išvakarėse jai perduo
tume „Velkėm" — „Sveiki at
vykę!"

ir draugystę

sukaktys, rengiamos infor
macinės fotoparodos. Lie
tuvos meno saviveiklos ko
lektyvai mokosi lenkišku 
liaudies dainą, šokią, atlie
ka lenką kompozitorią kūri
nius, o Lenkijos saviveikli
ninkai įsisaviną lietuvišką 
repertuarą. Mūsą respub
likoje populiarūs lenkukom
pozitorią kūriniai. 1969 me
tais įvyko Pirmasis Respu
blikinis lenką estradinės 
dainos atlikėju konkursas, 
kurio laureatai gavo keliala
pius į Tarptautinį Sopoto 
dainą festivalį.

Prie Tarybą Lietuvos ir 
Liaudies Lenkijos kultūriniu 
ryšią stiprinimo daug prisi
deda abieją respubliką kū- 
rybinią sąjungą bendradar
biavimas.

Reikšmingą darbą, koor
dinuojant kūrybiniu organi
zaciją veiklą vykdo Tarybą 
Sąjungos-Lenkijos draugys
tės draugijos Lietuvos sky
rius. Si organizacija nuolat 
informuoja Tarybą Lietuvos 
visuomenę apie Liaudies
Lenkijos gyvenimą, o Len
kijos visuomenę - apie Lie
tuvią kultūros pasiekimus, 

. skatina abipusius įvairią 
valstybinią įstaigą ir visuo
meninių organizaciją kultū
rinius kontaktus savaran
kiškai, kartu su kitomis ži
nybomis organizuoja Įvai
rius kultūrinius renginius.

Lietuvią-lenku tautą drau
gystės stiprinimas yra kar
tu visą TSRS tautu draugys
tės su broliškąja lenką tauta 
stiprinimas. Šios draugys
tės klestėjimas yra patiki
miausias laidas sėkmingai 
statyti naująjį gyvenimą, 
vykdyti užsibrėžtus uždavi
nius tiek Liaudies Lenkijoje, 
tiek Tarybą šalyje.

Jonas MACKEVIČIUS
Tarybą Sąjungos-Lenkijos 

draugystės draugijos 
Lietuvos skyriaus 

atsakingas sekretorius

Jersey City, N. J. Dau
giau kaip 8,000 darbininku 
paskelbė streiką 48 krau
tuvėse Two Guys kompa
nijos.

Krautuvės randasi kelio
se šios apylinkės valstijo
se. Darbininkai reikalauja 
didesnią algą ir,geresnių 
darbo sąlygą.

Kaip akredituotas kores
pondentas spaudos centre, vi
zito išvakarėse kreipiausi į 
JAV senatorių iš Tenesio 
valstijos Hovardą Beikerj ir 
senatorių iš Nevados valsti
jos Hovardą Kenoną, klausi
mu, kaip jie vertina L Brež
nevo atvykimą j JAV. Sena
torius Hovardas Beikeris pa
sakė:

— Į Generalinio sekreto
riaus Leonido Brežnevo vizi
tą į Jungtines Valstijas žvel
giu su viltimi, kad šis istori
nis įvykis duos rezultatų vi
soje eilėje sričių ir sudomins 
tam pritariančias tautas ir 
pasaulį. Po daugiau kaip tris 
valandas trukusio susitikimo 
su Brežnevu balandžio mė
nesį buvau paveiktas nuošir
daus Tarybų Sąjungos sieki
mo gerinti santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
ypač vystant prekybą. Taip 
pat tikiu, kad bus pasiekta 
tolimesnių susitarimų dėl 
ginklavimosi kontrolės. Ilga
laikės taikos pasaulyje gali
mybės bus užtikrintos, jeigu
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Su nuostabiu kosmoso pasauliu supažindina 
mažylius naujas stalo žaidimas “Skridimas į 
Venerą”, kurį pradėjo gaminti Vilniaus “Dar
bo ’ Įmonė. Žaisdami vaikai Įgyja pirmąsias 
žinias apie planetas, žvaigždynus, mūsą ga
laktiką, tarp planetines keliones.

Tai vienas iš penkiolikos mokomąją žaidimu, 
kuriuos gamina Įmonė. Kuriant žaidimus, 
greta konstruktorią-dailininką, dalyvavo pe
dagogai, psichologai, medikai, kirą sričių spe
cialistai.

Nuotraukoje: Vilniaus 34-osios vidurinės 
mokyklos pirmaklasiai pamėgo žaidimą “Vai
vorykštė”.

K. LIUBšlO nuotrauka

Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 4 d., Sokol sa
lėj, įvyko LDS 6 kuopos 
susirinkimas. Vidutinis 
skaičius nariu atsilankė. 
Vice pirmininkė J. Brawn 
susirinkime nedalyvavo.

Nutarimu sekretorė Ona 4
Wellus atidarė susirinki
mą ir pranešė, kad turime 
išrinkti pastovą kuopai pir
mininką. Po trumpo apta
rimo vienbalsiai išrinkt A. 
Maldaikienė kuopos pirmi
ninke, ir ji vedė susirin
kimą.

Perskaityta praeito su
sirinkimo protokolas ir fi
nansinė atskaita, ir vien
balsiai priimta.

Finansą sekretorė Mary 
Lynn pateikė raportą, pa
žymėdama, jog dar serga 
A. Knizekiaučius, O. Wel
lus ir L. Repšienė. Visi 
gydosi namie. Linkėtina 
jiems greitai pasveikti. Po 
to sekretorė pranešė, jog 
ji išdalino iš LDS Centro 
gautus pašalpos ir apdrau- 
dos čekius.

Iždininkė Helen Pagiega- 
lienė raportavo apie kuopos 
finansinį stovį. Raportas 
priimtas.

Platokai buvo kalbėta 
apie išvykos (pikniko) su
rengimą. Pasirodė, kad 
mūsą kuopoje nėra stiprios 
sveikatos nariu, kurie ga-

dvi galingosios valstybės to
liau mažins ginkluoto kon
flikto galimybę.

Senatorius 1 lova rd ąs Ka
nonas pareiškė:

— Generalinio sekretoriaus 
Brežnevo vizitas į Ameriką 
suteiks puikią galimybę pra
tęsti pažangą Rytų ir Vaka
rų santykių politikoje, abi
pusiškai naudingus prekybi
nius ryšius ir mažinti tarp
tautini įtempimą. Kai lan
kiausi Tarybų Sąjungoje, 
man didelį įspūdį padarė ta
rybinių žmonių dvasia ir 
draugiškumas. Aš jaučiu, kad 
Sekretorius Brežnevas pajus 
ir mūsų žmonių nuoširdumą 
ir daug žadantį požiūrį į pa
saulinę taiką.

L. Brežnevo atvykimo į 
Vašingtoną dieną „Niujork 
taims" apžvalginiame straips
nyje rašė, kad TSKP CK Ge
neralinio sekretoriaus L. 
Brežnevo viešnagė yra labai 
svarbus faktas ,,šaltojo karo" 
atlydyje, santykių sušvelnė
jime, kuris po prezidento R. 

lėtu surengti nors vieną 
parengimą. Visi skundžia
mės vienokiu ar kitokiu 
sunegalavimu sveikatoje. 
Tai dėl to tas klausimas 
taip ir pasiliko.

NARIŲ DĖMESIUI

Liepos 2 d. LDS 6 kuopos 
susirinkimas neįvyks, nes 
kuopos finansą sekretorė 
Mary Lynn negali tą dieną 
dalyvauti susirinkime. Se
kantis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 6 d., Sokol salė
je. Pradžia 7 vai. vakare.

t ONA WELDUS, 
Kuopos sekr.

LOS ANGELES, Calif. 
Tymsteriu unijos lokalas, 
turintis 1,600 narią, nutarė 
raginti Nixoną ir Agnew 
rezignuoti ir naujus rinki
mus paskelbti.

KIEK ŽMONIJA TURI 
VANDENS?

Ryšium su vandens atsargų iš
sekimo grėsme, mokslininkai vis 
dažniau tikslina Žemės rutulio van
dens atsargas. (vykusiame tarp 
tautiniame simpoziume buvo pa
skelbi) skaičiai, rodantieji, kiek iš 
viso turima vandens atsargų:
Pasaulinis 
vandenynas 
Požeminiai 
vandenys 
Atmosferos 
krituliai 
Ežerai 
Dirvų drėgmė 
Upės 
Atmosferos 
garai

1 370 000 tūkst. km3

60 000

24 000
230
82

1,2 „

14

Niksono vizito į Maskvą pra
ėjusiais metais džiuginančiai 
paspartėjo.

Pažangieji lietuvių išeiviai 
nuoširdžiai sveikina TSKP 
CK Generalinio sekretoriaus 
L. Brežnevo vizitą į JAVą

,,Neabejojame, kad per šią 
Brežnevo viešnagę, kuri truks 
lik astuonias dienas, iš abie
jų pusių bus dedamos pa
stangos toliau plėsti ir tobu
linti bendradarbiavimą. Visi 
geros valios ir blaivaus pro
to amerikiečiai sveikina Brež
nevą ir linki sėkmės jo mi
sijai. Mes esame įsitikinę, 
kad Brežnevo viešnagė kuo 
puikiausiai pavyks ir kad 
numatyti susitikimai bei pa- 
sitanmai praeis sklandžiai ir 
vaisingai. Mes to linkime iš 
visų širdies gelmių", ra
šo ,,Laisvė" birželio 15 die
nos vedamajame.

Panašias mintis kelia Čika
gos pažangiųjų lietuvių laik
raštis ,,Vilnis" (birželio 12 
d.), rašydamas, kad L. Brež
nevo atvykimas į JAV bus 
vaisingas naujais susitari
mais, dar labiau bus užtik
rintas sugyvenimas tarp abie
jų šalių. Kiekvieno doro 
amerikiečio pareiga tai svei
kinti.

Apolinaras SINKEVIČIUS
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St. Petersburg, Fla.
Birželio 9 d. LSC klubo 

Įvyko mėnesinis susirinki
mas. Ji pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Prot. 
sekr. Al. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinki
mo tarimus. V. Bunkus 
raportavo, kad tuoj prasi
dės salės remontas. Nu
matoma iki liepos vidurio 
didžiuosius darbus atlikti. 
Klubo narių skaičius dau
gėja. Jonas Stančikas yra 
garbės narys su $1,000 ir 
dar nupirko klubo virtuvei 
pečių už kelis šimtus. Ge
ras draugas klubo fondui 
aukojo $10. Širdingai jiems 
ačiū.

Direktoriai su valdyba 
veikia sutartinai ir darbas 
eina pagal planą. Direk
torius P. Alekna dėkojo P. 
Mockapetriui už išdabintą 
meniškai garbės lentą. 
F in. sekr. T. Lukienė pa
teikė platų finansini rapor
tą. Iždininkas J. Rūbas 
dėl žmonos ligos negalėjo 
susirinkime dalyvauti. Jis 
pateikė raštišką raportą.

Susirinkimas raportus 
užgyrė vienbalsiai.

Pabaigus susirinkimą 
šeimininkės pateikė pietus. 
A. Aleknienė pasveikino 
svečius ir linkę jo gero ape
tito. Iš Elizabeth, N. J., 
čia atvyko Vincas Paulaus
kas ir mano čia pastoviai 
apsigyventi.

Klubo viceprezidentas 
W. Dubendris buvo išvy
kęs Į Chlcagą pasisve
čiuoti. Jis paprašytas pa
pasakojo apie Chicagos pa
žangiųjų veiklą. Sakė, pa
simatė su visais savo bi
čiuliais. Laiką praleidęs 
labai linksmai.

LLD 45 KP. VEIKLA

Birželio 16 d. LSC klubo 
salėje 45 kp. minėjo Tėvų 
dieną. Svečių prisirinko 
pilna salė. Kp. pirm. J. 
Mileris pasveikino tėvus, 
palinkėjo visiems geros 
sveikatos dar ilgai gyventi 
ir džiaugtis Floridos gra
žia gamta. Taipgi pranešė, 
kad šiandien tėvai valgys 
pietus veltui ir dar priedui 
Adelė Pakalniškienė, pa
gerbdama savo šeimos mi
rusius narius, visiems už- 
fundys po taurelę. Širdin
gai jai ačiū.

Al. Aleknienė pasveikino 
tėvukus ir lindėjo dar daug 
saulėtų metų. Pobūvyje 
buvo svečių iš Alberta, Ka
nados - Antanas Pečkaitis 
su savo sunėnu Jonu. Pa
prašytas pakalbėti pasvei
kino pobūvio dalyvius, dė
kojo už gražų priėmimą. 
Sakė, kur jis gyvena, ten 
jokio lietuviško veikimo 
nėra. Tačiau jis yra LLD 
narys ir pasiunčia savo 
duokles | Torontą.

Mūsų gabioji šeimininkė 
M. Raškauskienė su pagel- 
bininkėm paruošė tėvams 
skanius pietus. Po pietų 
Juozas Sarkiūnas pakalbė
jo šių dienų klausimu ir 
apie senelių gyvenimą, 
apie pažadėtą taiką, kuomet 
Amerikos bombos tebežūdo 
Azijos žmones ir tuo mūsų 
šalies valdovai didžiuoja
si. Karas reikalingas ka
pitalistų pelnui, o šalies 
liaudžiai lieka skurdas.

J. Mileris pranešė, kad 
dėl salės remonto laikinai 
parengimai nutraukti iki 
liepos mėnesio vidurio. 
Liepos mėn. numatome tu
rėti koncertą, nes atvyksta 
iš New Yorko apylinkės 
solistas V. Becker is ir 
pianistė Mildred S t e n s 1 e r.

Pabaigoje pakviestas

Dainos Mylėtojų choras, A. 
Pakalniškienės vadovybė
je, sudainavo tėvams skir
tas dainas ir Floridos pen
sininkų himną. Juozas 
Bakšys padainavo solo, 
pianu akomponavoWalteris 
Žukas.

Kuopos vardu ačiū vi
siems

V. B-NE

Brockton, Mass.
Spaudos naudai piknikas 

įvyko birželio 17 d, Ustapo 
darže. Galima sakyti, jis 
gerai pavyko, pasidėkojant 
mūsų geriems draugams, 
kurie atvyko iš Haverhill, 
Lawrence, Bostono, Nor
wood o ir kitų mažesnių 
miestukų. Tai susidarė 
gražus būrelis draugų ir 
draugių.

Mūsų darbščios draugės 
bėgiojo ir vaišino svečius. 
Vyriausia pikniko rengėja 
buvo A. Markevičienė, jos 
pagelbininkės K. Butkienė, 
A. Pakarskienė, N. Verai- 
ka, P. Slažas, L. Smith, 
Rose Walen, P. Kalošienė 
ir M. Gutauskienė. Joms 
priklauso didelis ačiū už 
jų sunkų darbą.

Dovanų atvežė: pyragą - 
M. Sometis iš Haverhill, 
sūrį - D. Kodienė iš Lau
rence, gėrimo butelį - H. 
Tamašauskienė iš Hing
ham, taipgi gėrimo - Ida 
White, kugelį - Rose Walen 
ir L. Smith, makaronų - 
P. Kalošienė, pyragus - M. 
Gutauskienė ir K. Butkie
nė, daržovių - M. Gutaus
kienė.

Pinigais aukojo Geo. Shi- 
maitis, Ida White, Jose
phine Skirmont ir viena- 
panelė po $5, viso$20.

Dovanų išdavimui pasi
darbavo P. Žukauskienė, 
E. Fremotienė, M.Gutaus- 
kienė, Ch. Ustapas, A. 
Markevičienė ir P. Kalo
šienė.

Kai padarėme sąskaitą, 
tai piknikas pelno davė 
$133.21. Ant vietos išau- 
kojom “Laisvei” $50, 
“Vilniai” $50, “Daily 
World” $25 ir dar kuopai 
liko $8.21.

LLD 6 kuopa širdingai 
dėkoja visiems, kurie dir
bo ir tiems, kurie atsilan
kė ir taip gražiai spaudą 
parėmė.

S. R.

“Laisvės” vajininkas 
Stanley Rainard seniai ne
sijautė gerai. Lankė gy
dytoją, manė, kad jį pagy
dys su vaistais. Bet nepa
gydė. Dabar pasidavė ope
racijai birželio 21 dieną. 
Guli Goddard Memorial 
Hospital, Stoughton, Mass.

Draugo Rainardo žmona 
Julia, pirmiau buvusi žymi 
progresyvė veikėja, kai 
gyveno Dorchester, Mass., 
nuo seniai jautė galvos 
svaigimą, bandė visokius 
gydytojus ir ligonines, bet 
niekas negelbėjo. Sveika
ta ėjo prastyn. Dabar ran
dasi Nursing Home, Fox- 
boro, Mass.

P. Baronas, LDS 67 kuo
pos narys, nuo seniai sir
guliavo, iš namų niekur 
nebeišėjo. Prieš kokias 
keturias savaites namuose 
nuvirto ir išsinarino kojos 
kuls}. Apie 3 savaites išgu
lėjo ligoninėje. Dabar ran
dasi Nursing Home.

“ Laisves” skaitytoja 
Zuzana Kundrot atėjo su 
Antoneta Lape ir man sako: 
Senai žadėjau paremti 
“Laisvę”. Ir pridavė $10. 
Ačiū jai.

GEORGE SHIMAITIS

Haverhill, Mass.
PIKNIKAI JAU PRASIDĖJO

Birželio 17 d. buvo graži 
diena - kaip tiktai dėl pik
niko. Tai mes iš Haver
hill ir Lawrence turėjome 
gerą kelionę ir praleidome 
linksmai laiką Ustupo sode 
po žaliuojančiais me
džiais Montelloje. Mus 
vežė Williams Sametis. 
Jam už tai didelis ačiū.

Su kuriais kalbėjausi, 
visi rengiasi būti liepos 1 
dieną Olympia parke Wor- 
cesteryje. Montelliečiai 
rengia busą, o mes iš Ha
verhill ir Lawrence va
žiuosime mašinomis.

Olympia parkas labai 
gražus ir garsus. Čia vi
suomet suvažiuoja daug 
žmonių. Suvažiuos ir šį 
kartą, ir dainuos ne tik' 
žmonės, o ir paukščiai, 
nes čia jų yra daug ir gra
žių. Visiems bus links
ma.

Pasimatysime Olympia 
parke.

DARBININKE

San Francisco, Cal.
SĖKMINGA PRAMOGA

Birželio 17 - Tėvų dieno
je Įvyko maloni sueiga arba 
piknikas advokato Rd. ir 
Janet Hume labai puikioje 
rezidencijoje. Ją suruošė 
Oaklando LLD 198 kuopa. 
Svečių dalyvavo nemažas 
būrys, ir kažkaip visi at
rodė puikioje nuotaikoje.

Šią visą Hume reziden
ciją galima vadinti labai 
gražiu parku. Ją supa 
įvairūs žali medžiai. Joje 
daugelis nuostabiai gražių 
paukščių su jų pastogėmis. 
Tūlus dalyvius net stebino; 
juk tokiai plačiai vietovei 
su nemažai namų, paukš
čiais ir kitokiais gyvūnais 
reikalinga daug rankų dar
bo. Bet Janet paaiškino, 
kad jų visi šeimos nariai 
yra pusėtinai darbštūs. 
Pav., vyriausias sūnus 
baigė universitetą ir tęsia 
mokslą toliau, o dvi gra
žuolės dukros lanko uni
versitetą, bet prie kasdie
ninių darbų visi tinkamai 
atlieka savo pareigas.

Tėvų dienos pietūs buvo 
puikiai paruošti. Prie jų 
rūpestingai darbavosi 
Martha Kamarauskienė. 
Uršulė Burdienė, Marga- 
reta Mozūraitienė ir Ignas 
Kamarauskas.

Kalbant apie drg. Kama
rauską, sužinota, kad jis 
apie vidurį liepos mėnesio 
ruošiasi vykti į Tarybų 
Lietuvą. Todėl šioje pro- 
mogoje jis buvo puikiai nu
siteikęs. Jis su žmona 
Martha 1970 metais aplan
kė Lietuvą. Linkiu Ignui 
puikiausios viešnagės mie
loje Lietuvoje ir sėkmin
gos kelionės ją pasiekti ir 
sugrįžti.

Beje, šioje pramogoje 
buvo malonu matyti retą 
mūsų sueigų lankytoją Jono 
ir Marytės Ginaičių dukrą 
Liudą. O mūsų pramogose 
labai pasigendame Alek
sandro Mugianio. Teko 
girdėti, kad jo sveikata yra 
sušlubavusi. Nuoširdžiai 
linkiu Aleksandrai susti
prėti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

Vardu pobūvio ruošėjų ir 
dalyvių nuoširdi, didelė pa
dėka mieliem šeimininkam 
už suteikimą šios gražios 
vietos padengimui ir dir
busiems už Įdėtą triūsą. 
O Marytė Baltulionyte savo 
gimtadienio proga sumo-

kėjo šio pobūvio bei pietų 
lėšas.

Dar primintina, kad San 
Francisco ir Oaklando LLD 
kuopų pramogos yra bend
ros. Skirtumas tik tame, 
kad šios pramogos visus 
darbus atliko Oaklandiš- 
kiai, o kitos pragos atliks 
sanfranciškiečiai. O kita 
pramoga Įvyks liepos 15 
dieną Onutės Daivienės re
zidencijoje.

Birželio mėnesio pra
džioje pas Juozą ir Ksave
rą Karosus kelias dienas 
viešėjo jų anūkas Gordon 
Stanley iš New Jersey val
stijos. Rodosi, jis atvyko 
tiesiai iš Duke universite
to, iš North Carolina, su 
savo draugu. Jis sekan
čiais metais baigs univer
sitetą, bet žada mokslą 
tęsti toliau. Gordono vy
resnis brolis jau baigęs 
universitetą, šiandien yra

dėstytojas, bet mokslą tę
sia toliau.

Dar žodis apie gegužės 
mėn. Motinų dienos Įvyku
sią pramogą. Tikrai rei
kia pasidžiaugti, kad mūsų 
šaunūs vyrai motinas bei 
moteris paliusuoja nuo 
pareigų, o visus tos dienos 
pramogos darbus atlieka 
patys. Už tai jiems pri
klauso didelis bravo!

L-ma

$2 bilijonai kovai 
su kriminalizmu

Washingtonas. Kongre
sas vienbalsiai nutarė 
skirti $2 bilijonus kovai su 
kriminalizmu sekamiems 
dviem metam.

Federalinė valdžia dabar 
galės daugiau teikti finan
sines paramos valstijų ir 
miestų valdžioms kovoti 
bedidėjanti kriminalizmą.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnienei
Reiškiu nuoširdžią užuojautą liūdesyje likusiam 

velionės vyrui, savo dėdei Jonui Petkūnui.
A. VASILIAUSKAS

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siam velionės vyrui, mūsų dėdei Jonui Petkūnui.

MR. - MRS. E. M. KAZLAUSKAI

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siam velionės vyrui, mūsų dėdei Jonui Petkūnui.

KARAL. JELSKIS ir SEIMĄ

CAMBRIDGE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Jonas Gritzus mirė 1961 metais

Jau metu praslinko, kai negailestinga mirtis iš 
gyvųjų tarpo išplėšė mano mylimą vyrą. Tu buvai 
man brangus. Aš tavęs negaliu užmiršti.

Ilsėkis, branguti, amžinoje ramybėje. Mes 
lankysime tavę, pakol tik gyvi būsime.

Žmona ONA
Duktė EMILIA ir 
Sūnus EDDY.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Jau dešimt metų praslinko, kai negailestinga 

mirtis užgęsino mano mylimo gyvenimo draugo 
gyvybės liepsnėlę.

Tu buvai man brangus. Aš tavęs negaliu 
užmiršti.

Aš nebeturiu tiek jėgų veikti, kiek tu veikei dėl 
“Laisvės”, todėl aš čia tavo vardan aukoju $100, 
kad ji dar ilgai gyvuotų.

KARALINA KAZLAUSKIENE

Worcester, Mass.
Tradicinis Laisvės piknikas - pietūs

Rengia

LLD SEPTINTOJI APSKRITIS

Liepos 1 dieną

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Kviečiame iš visos apylinkės lietuvius dalyvauti. At
vykite patys ir atsivežkitė savo pažįstamus ir kaimynus. 
Gražiai, linksmai praleisite popietę tyrame ore. Susitik
site savo senus draugus ir bičiulius.

Dainų programą išpildys Laisvės Choras iš Hartfordo. 
Taipgi turėsime svečių dainininkų iš New Yorko, ir bus 
vietinių dainininkų,

Pietų pradžia 1 vai. Per praeitus piknikus pietus valgy
davome skiepe (rūsyje), bet šiemet valgysime viršutinėje 
svetainėje. Visi kartu valgysime ir dainuosime. Tai bū
kime laiku.

Lai visi keliai veda Į Olympijos Parką liepos 1 dieną!
KVIEČIA RENGĖJAI

Miami, Fla.

Liūdnas Prisiminimas
Mano mylimo vyro Juozo Miller, kuris mirė 

1963 metų liepos 23 dieną. Prabėgo 10 metų. 
Daug kas pasikeitė. Bet mano ilgėsys ir liūdesys 
nepasikeitė.

AMILE MILLER

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Marion Petkūnas
Reiškiam gilią užuojautą jos gyvenimo draugui 

Jonui Petkunui, netekus - mylimos žmonos.
Taipgi užjaučiam gimines ir artimuosius Ame

rikoje ir Lietuvoje. Tegul saulelė - amžiais švie
čia, Marian, tavo poilsio vietą, o tau, Jonai, 
linkim ištvermės pergyventi šį sunkų, liūdną 
laiką.

J. ir T. LUKAI
J. STANELIS
W. ir M. WILKAUSKAI
W. ir M. ŽUKAI

V. ir M. REPECKAI
J. ir H. ŠARKIUNAI 
J. ir S. BAKŠIAI
J. DOVIDONIS

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutėms Marga

ret Cowl, Agnes Jurevičienei, Helen Kudirkienei 
ir visiems jos draugams ir draugėms:

V. KUMPAN
A. KUMPAN
I. VEZIS
H. VEZIENĖ
O. BAKA
U. 5IMOLIŪNIENE
P. JUOZAPAITIS

N. JUDIKAITIENE
A. MALADAIKIENE
L. MAINONIENE
J. ŽEMAITIS
A. ŽEMAITIENE
E. ŽEMAIČIŲ DUKRA
A. KAZENIENE

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siam velionės vyrui Jonui Petkūnui ir seserėčioms 
Lilijai Kazlauskam, Emil Mini Kazlauskam; Karol 
Jelskiul ir jo šeimai, taipgi visiems artimiesiems 
ir draugams.

D. Spakauskienė
A. Vasilienė
O. Margienė
G. Kazlauskas
Mr. and Mrs. A. Dajotis
Mr. J. Petkūnas
Mr. M. Račkauskas
Mr. A. Dackson
Mrs. J. Dackson
Al. Vasiliauskas
H. Smith
Mrs. Joice
Mrs. Pauline Cook
E. Pilkauskienė
M. Siupenienė
M. Sukackienė
O. Dudonienė
V. Draugė
J. H. Raulušaičiai

F. M. Petkūnai
J. K. Sabaliauskai
F. P. Petrauskai
Mr. and Mrs. W.

’ Mankauskai
J. P. Karaziejai
J. H. Sharkai
R. I. Januliai
J. U. Jaskevičiai
V. K. Žitkai
F. K. Draugai
J. J. Demikai
V. V. Trakimai
Mr. Mrs. W. Baravykai
G. Clou. Kazlauskas
J. Lietuvninkas
E. Korson
L. Ansijus
H. Erickson



6-tas puslapis

I

Svarbus LDS vajus ir 
pasibrėžtas tikslas

Dabartiniu laiku Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
(LDS) veda narių įrašymo 
vajų. Vajus tęsis iki bir
želio (June) 1 d., 1974 
metų. Vajaus darbuotojai 
turį4 progų laimėti stam
bias dovanas. Viena iš 
stambiųjų vajaus dovanų 
yra kelionė j Califomių. 
Kitos piniginės dovanos yra 
nuo $15 iki $250. Prie to 
LDS duoda nemažų atlygi

ai nimų už narių Įrašymų.
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas turi daug nuo
širdžių* narių, kurie rūpi
nasi, kad jų fraternalė or
ganizacija būtų dar tvirtes
nė finansiniai ir kad būtų 
žymiai ^kaitlingesnė na
riais. Atsižvelgiant j tai, 
LDS yra pasibrėžęs laike 
šio vajaus Įrašyti žymiai 
daugiau narių, negu buvo 
įrašyta praėjusiame vaju- 
je.

Senesnieji (pirmosios 
gentkartės) LDS nariai ir 
jaunesnio amžiaus (antro
sios gentkartės) nariai 
gerai prisimena, kaip gra
žiai seniau LDS veikė kul
tūros, apšvietos ir sporto 
srityse. Ir kyla klausim as: 
argi LDS negalėtų ir dabar
tiniu laiku sudaryti panašių 
veiklų?

Taip, LDS turi tam gerų 
pagrindų. Veikiant frater- 
nalės organizacijos pa
grindu, LDS turi visas ga
limybes sudaryti žymiai 
didesnę veiklų. Bet visa 
tai priklauso nuo organi
zacijos narių, nuo jų noro 
ir pasiryžymo daugiau 
darbuotis fratemalėje 
veikloje.

Plati ir graži fraternalė 
veikla buvo praeityje, kai 
LDS turėjo didesni narių 
skaičių.

Turint didesnį skaičių 
narių, o ypatingai turint 
daugiau jaunesnio amžiaus 
narių, LDS ir dabar galėtų 
sudaryti gražių ir svarbių 
fraternalę veiklų.

Pradžioje LDS sudarė 
savo narystę iš pirmosios 
ir antrosios lietuvių gent- 
karčlų. Dabar LDS turi 
narių ne tik iš trečios, bet 
ir iš ketvirtos lietuvių 
gentkartės.

Jeigu dabar jau negali
ma gauti narių iš pirmosios 

i GOOD NEWS Ii i
į For our clients desiring to purchase for their |I relatives j
I APARTMENTS in USSR I
I I
į An extensive building program of Modern Coo- j
• perative Apartments is now in progress in the . 
j following cities: j
| MOSCOW, LENINGRAD, KIEV, MINSK, LVOV, | 
Į RIGA, TALLIN, KISHINEV, ODESSA, VILNIUS, |
i KAUNAS, ROSTOV -/DON, KRASNODAR, KHAR- i 

KOV, TASHKENT, ALMA-ATA & other cities 
’ one, two, three &four- room apartments available '
I (with kitchen, bath & utility room). I
| All arrangements are made by Vneshposyltorg |
| through its exclusive representative in USA j

I P O D A R O G I F T S, IN C. !
I I
I Orders accepted by our affiliates: I
Į Globe Parcel Service, Inc., |
| Cosmos Parcels Express Corp., |
| Package Express & Travel Agency |
| or directly by |

I PODAROGIFTS, INC. Į 
. 240 Fifth Avenue .
’ New York, N. Y. 10001.
■ Telephone (212) 685-4537. ■

lietuvių gentkartės, tai ga
lima nemažai jų gauti iš 
antrosios ir trečios gent
kartės, ir taipgi net iš ke
tvirtosios gentkartės.

Didelė dauguma LDS na
rių turi ne tik draugų ir 
pažįstamų, bet ir artimųjų, 
kuriuos būtų galima Įrašy
ti Į LDS. Senesnieji nariai 
turi ne tik anūkų, bet ir 
proanūkių. Nemažas skai
čius antrosios gentkartės 
narių turi vaikų, kurie nėra 
LDS nariais; kiti jau turi 
ir anūkų, kuriuos būtų gali
ma Įrašyti Į LDS.

Taigi, nors padėtis pasi
keitus, bet LDS dar turi 
gerų dirvų naujų narių Įra
šymui.

LDS turi daug nuoširdžių 
veikėjų. Su jų pagalba ir su 
visų narių gera kooperaci
ja LDS gali laike šio vajaus 
atsiekti pasibrėžtų tikslų.

J. S.

Cleveland, Ohio
MIRE POVILAS CHEPLA

Gegužės 29 dienų po il
gos ir sunkios ligos mirė 
Povilas Chepla, sulaukęs 
senyvo amžiaus. Velionis 
buvo gimęs Suvalkų gu
bernijoj ir Naumiesčio 
apylinkėje. Kiek žinoma, 
jis buvo kriaučius, paėjo 
iš smulkių ūkininkų šei
mos.

Chepla dar jaunas būda
mas atvyko Amerikon lai
mės ieškoti, Į Pensilvani
jos kasyklas, bet ir čia jos 
silpnai dirbo, o naujam 
darbininkui tai sudarė di
desnį sunkumų pragyventi. 
Atvyko Clevelandan, dar
bų ir čia nėra. Atgal kasti 
anglis. . . Antru kartu 
atvykęs Į Clevelandų gavo 
darbų Foot Burt Co., iš 
kur ir išėjo Į pensijų prieš 
gražų skaičių metų po apie 
40 metų darbo dirbtuvėje.

Paskutiniu laiku buvo 
sunkus ligonis. Jo numy
lėta draugė Teresa atidžiai 
ir su pasišventimu aptar
navo savo draugų Povilų, 
kuris buvo senas “Lais
vės” skaitytojas. Priklau
sė prie SLA 362 kuopos, 
dažniausiai kaipo valdybos 
narys.

J. P.

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečlus lyg butų 

“giltinė” užpuolusi. Ne 
per senai čia numarino ke
lius vyrus: J. Bekampį, 
A. Pranaitį, J. Staslukaitį, 
J. Paliepį, D. Gurklį, J. 
Kaspariunų, J. Laginskų. 
O Dabar ta “giltinė” pa
suko dalgį ant moterų. Tik 
kų palaidojome BENEDIK
TA PIVA RIUNIENĘ, U. Gu- 
žonienę, M. Rainienę. Visi 
aidiečiai.

Apie Pivariunus svarbu 
prisiminti. Benediktas vy
ras Zidaras ir jo brolis 
Vaclovas čia kadaise buvo 
veiklūs. Dalyvavo net ir 
teatrinių veikalų perstaty
me. B. Pivariunienė iki 
mirties priklausė LLD 10 
kuopoje, nors dėl stokos 
sveikatos Į susirinkimus 
nebeateidavo. Paliko liu- 
dėsyje'dukrų V ALSA ir jo
sios vyrų WHITLOCK. Pa
laidojimu rūpinosi direkto
rius P. Norkus. Atsisvei
kinimo kalbų pasakė R. 
Merkis. Palaidota birželio 
18 d. Oakland kapinėse, kur 
daugiausia guli brolių lie
tuvių. Benedikta gimusi 
ir augusi Raseinių mies
telyje. Į šia šalį atvyko 
1911 metais.

Vasara taip smarkiai 
šliaužia. Reikėjo turėti 
parengimėlį spaudos nau
dai, o 10 kuopa dėl svar
bių priežaščių net pora 
mėnesių susirinkimo ne
turėjo. Bet jis TURES 
ĮVYKTI RUGPIUClO 4 
DIENA, ŠEŠTADENYJE 
kaip dvi valandos, 1150 N. 
4th St. Rugiapiutyje ir pa
rengimas turės įvykti, jei
gu “giltinė” nepastos ke
lių.

R. JUŽINTIŠKIS

Lawrence, Mass.
Birželio 16 dienų turėjo

me LLD 47 kuopos susi
rinkimų. Užbaigėme vi
sus nebaigtus reikalus.

Nariai apsvarstė ir nu
tarė kuopų likviduoti, nes 
nebeturime jėgių jų palai
kyti. Vieni nesijaučia ge
rai, kiti turi kitas prie
žastis.

Kuopos kasoje buvo likę 
$20. Nariai nutarė paau
koti “Laisvei”.

Be to, nariai ant vietos 
prisidėjo su aukomis seka
mai:

N. J. Rudis .... $5.00 
P. Petrus . . ... 5.00 
J. Petrus ...... 5.00 
S. Penkauskienė pri
siminimui savo vyro 
Stasio ....... 5.00

E. Kralikauskiene, 
prisiminimui savo 
vyro Vinco ..... 5.00

P. J. Melvidas .... 5.00
Tai viso “Laisvei” pa

ramos pasidaro $50.00.
Širdingas ačiū visiems.

P. MELVIDAS

Reikalauja 
80,000 darbų

Washingtonas. Tūkstan
čiai jaunuolių demonstravo 
prie Columbia administra
cijos pastato. Jie reikala
vo 80,000 naujų darbų.

Demonstrantai pridavė 
sostinės majorui Washing- 
tonui rezoliucijų, kurioje 
nurodoma, kad jaunimas 
negali be ateities gyventi, 
jaunuoliams reikalingas 
pastovus darbas ir tinka
mas uždarbis.

LONDONAS. Anglijos 
parlamento reporteriai 
prisidėjo prie streiku ban
gos, kuri siautėja visoje 
Salyje.

LAISVĖ

RASHEED STOREY

Komunistų Partijos kan
didatas Į New Yorko mies
to majorus.

Pranešama, kad šio 
miesto komunistai rinki
minę kampanijų atidarys 
sekmadienį, liepos 8 d. 
su dideliu susirinkimu 
Manhattane Hotel McAlpin 
salėje, šis hotelis randasi 
ant kampo Broadway ir 34th 
Street. Susirinkimo pra
džia 2:30 vai. po pietų. 
Visiems durys atdaros.

DAVID GORDON

Tik' sugrįžęs iš viešna
ges Tarybų Sąjungoje jis 
mirė birželio 22 d. tesu
laukęs 64 metų amžiaus. 
Buvo žymus Amerikos Ko
munistų Partijos veikėjas. 
Mirė eidamas “Daily 
World” laikraščio kultūri
nio skyriaus redaktoriaus 
pareigas.

So. Boston, Mass.
Birželio 9 diena Ameri- <

kos Lietuvių Piliečių Klu
bas, 318 Broadway, laike 
paskutinę Whist pare. Vi
sus atsilankiusius šeimi
ninkės pavaišino, primin
damos, kad tai yra Tėvų 
diena. Jonas Valinčauskas 
tarpe visų kitų tėvų buvo 
seniausias (89 metų) tėvas 
ir veikėjas. E. Fremon- 
tienė Įteikė jam maža do
vanėlę.

Mrs. John Ratajszezak 
su vyru paaukojo $10, o 
Charles J. Yokšas, iš 
Marlboro, Mass., $5 dėl 
Klubo.

Per vasarų Whist narių 
Klubas nelaikys. Kai orai 
atvės, bus pranešta per 
“Laisvę”, kada Whist pa
res vėl prasidės.

GIMIMO DIENA
Prieš dvi savaites P. Žu

kauskienė minėjo savo 
gimtadienį ir ta proga įtei
kė E. Repšienei $50, kad 
pasiųstų “Laisvei”. Ir ji 
sakė: “Duočiau po $1 nuo 
kiekvienų gyvenimo metų, 
bet kad kadangi aš esu 79 
metų, tai būtų biskį per
daug, nes aš ir už vaišes 
turėjau nemažai užmokė
ti”.

Per visus metus draugės 
Žukauskienė, K. Kazlaus
kienė, L. Plutienė ir N. 
Grigaliūnienė kas šešta
dienis ruošė Whist pares, 
kad palinksminti lošikus ir 
tuo pačiu sykiu sukelti kiek 
pinigų dėl užlaikymo sve
tainės. Joms mūsų visų 
nuoširdžiausia padėka^,

E. R.

A'EF YORKO 
NA UJIENOS

Queenso Broad Channel 
pradinės mokyklos moki
niai ir tėvai sudarė pro
testo demonstracijų prie 
mokyklos. Jie reikalauja 
nemažinti mokykloms fon
dų.

Plėšikas, atsišaudyda
mas Capri Bar and Grill 
taverne and 136 gatvės, 
nušovė policistų ir barten
der!. Taipgi ir jis pats 
buvo nušautas. 7 žmonės 
sužeisti.

20,000 advokatų reika
lauja pravesti reformas 
New Yorko teismuose. Tuo 
reikalu advokatų sųjunga 
išleido pustrečio milijono 
štampų už reformas agita
cijai tarp piliečių. Jie 
nurodo, kad teismai ap
versti įvairiomis krimi
nalinėmis ir kitokiomis bi- 
lomis ir negali tinkamai 
funkcionuoti. Jiems reikia 
reformų.

Maskvos Bolšoi baleto 75 
šokėjai čia atvyksta birže
lio 26 d. ir pildys savo 
žavėjančių programų iki 
liepos 22 d. Metropolitan 
Operos name. Norintieji 
iš anksto Įsigyti biletus 
gali paskambinti: 787- 
3880. •

Birželio 22 d. buvo su
rengtas masinis mitingas 
Martin Luther King Centre 
atžymėti 20 metų sukaktį 
nuo elektros kėdėje nužu
dymo pažangių kovotojų Ju
lius ir Ethel Rosenbergų.

šimtai moterų piketavo 
Metropolitan Dairy institu
tų, reikalaudamos nu
mušti pieno kainas.

Daugiau kaip 1,000 uni- 
jistų piketavo Korvette 
krautuvę, reikalaudami ne
pardavinėti Farah siuvyk
los drabužius. Farah siu
vyklos darbininkai strei
kuoja.

PAUL O'DWYER

Laimėjęs nominacinius 
demokratų rinkimus, libe
ralinis kovotojas Paul 
O’Dwyer dabar yra demo
kratų kandidatas miesto ta
rybos pirmininko vietai.

REP.

Astronautai grįžo 
laimingai namo

San Diego, Calif. Trys 
astronautai su savo erdvės 
laboratorija Skylab laimin
gai nusileido Į Pacifikų ir 
buvo paimti ant laivo Ti
conderoga.

Jie išbuvo kelionėje erd
vėse 28 dienas. Tai il
giausia astronautų kelionė 
erdvėse. Jie grįžo pilnai 
sveiki, parsivežė daug 
mokslinių rekordų.

Aplankius
Walterį Keršulį

Praėjusį sekmadienį 
teko aplankyti visiems ge
rai žinomų pažangiųjų lie
tuvių veikėjų Walter! Ker
šulį, kurį jau radome sode 
sėdint su žmona Brone. 
Bešnekučiuojant, atėjo ir 
mieli draugai, geri lais- 
viečiai Mečislovas irHilde 
Hacinkevičiai iš Great 
Neck, Lo I.

Mums svarbiausia rūpė
jo pasiteirauti apie Walte- 
rio sveikatų ir operacijos 
rezultatus. Jau mėnuo lai
ko praėjo kai Walteriui 
buvo atlikta operacija ant 
kairės akies, ir atrodo, kad 
akis palengva gražiai gyja. 
Sugrįžęs iš ligoninės, Wal- 
teris buvo susilpnėjęs, bet 
dabar jaučiasi daug geriau, 
ir bandažas nuo akies jau 
nuimtas.

Kaip žinome, Walteris 
labai aktyvus pažangioje 
veikloje ir įsipareigojęs 
įvairiuose darbuose. Jis c 

gavo labai daug atvirukų 
su linkėjimais greit su- 
sveikti ir grįžti prie vei
klos. Aišku, kad jis taip 
ir padarys.

Linkime Walteriui ir 
Bronei Keršuliams ge
riausios sveikatos.

H. F.

Unijos kovoja 
Nixono kontrolę

Washingtonas. Daugelis 
unijų pareiškė, kad nesu
tinka su Nixono kainų įšal
dymu, kai kainos aukščiau
sia iškilo, o algos palieka 
nepakeltos.

Unijos reikalauja maisto 
ir kitų produktų kainas žy
miai numažinti arba algas 
žymiai pakelti. Unijos ruo
šiasi kovoms už aukštes
nes algas.

Kompartija ragina 
kainas numažinti

New Yorkas. Komunistų 
partija reikalauja Nixono 
žymiai kainas numažinti ir 
pelnus kontroliuoti.

Kainų Įšaldymas, kuo
met jos aukščiausia iški
lusios, tik apiplėšia darbo 
žmones, kai algos palieka 
nepakeltos, partijos pa
reiškime pasakyta.

Asbestas teršia 
geriamą vandenį

Duluth, Minn. Du tarp
tautiniai ekspertai tyrinė
ja, kiek asbesto nuosėdų 
yra geriamajame vandeny
je iš Superior ežero, kurį 
nuolat '■ teršia Reserve 
Mining kompanija.

Tiedu daktarai nurodo, 
kad asbestas yra žalingas 
žmonių sveikatai, gali būti 
vėžio ligos priežastimi.

OTTAWA. Kanadon at
vyko Indijos premjerė 
Gandhi, baigiusi vizitų Ju
goslavijoje.
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Pramogų Kalendorius
LIEPOS 1 D.

Worcesteryj, Olympia Par
ke, įvyks spaudos piknikas, 
12 vai. diena. Rengia LLD 
apskritis ir Naujosios Ang
lijos Moterų Sųryšis. Bus 
duodami pietūs. Taipgi bus 
meninė programa.

RUGPJŪČIO 19 D.
'Laisvės* direktoriai ruo

šia piknikų Forest Park, 
Woodhaven, N.Y. Bus pietus. 
Jeigu tų dienų lytų, tai pietus 
įvyks Laisvės salėje. Prad
žia 12 vai. dienų.

Mano pastabos
Brooklyno kunigų “Dar

bininke” (birž. 22 d.) skai
tau pranešimų, kad Jurgis 
Barauskas tapo Įšventin
tas Į kunigus. Atspaus
dinta ir jo nuotrauka. Dar 
jaunas vyrukas, atrodo ge
rai.

Žiūriu ir stebiuosi: Kas 
jį paveikė arba nuteikė mo
kytis kunigavimo? Silpna 
valia, tingėjimas protauti 
ar išauklėjimas? šiais lai
kais, šioje mokslo ir pa
siekimų gadynėje, jaunas 
lietuviukas pašvenčia savo 
gyvenimų žmonių klaidini
mui, žmonių tamsinimui!

Iš kitos pusės - nereikia 
nusiminti. Kaip žinia, kas
met tūkstančiai katalikų 
bažnyčios kunigų meta ku
nigavimų ir pradeda gyve
nimų daryti iš teisingo, 
garbingo darbo. Reikia ti
kėtis, kad ir kun. Jurgis 
šarauskas dar susipras ir 
pakeis savo gyvenimo ke
lių.

Tos pačios dienos tame 
pačiame kunigų laikrašty
je, matyt, per neapsižiū
rėjimų, Įdėtas straipsnis, 
kuris labai skaudžiai už
važiuoja per nosį Lietuvos 
niekintojams ir šmeiži
kams. Tai padaryta 
straipsnyje “Malonu gir
dėti, kad ir kiti pastebi, 
kiek mes skiriamės nuo
Maskvos”. Raštas sulip
dytas iš “Baltimore Sun” 
korespondento Michael 
Parks pranešimo, kuria
me, tarp kito, rašoma:

“Tiesa, kabo sovietinės 
vėliavos, Lenino paveiks
lai, raudonarmiečiai ap
link - tai Įspėjimas, kad 
esi Sovietų Sųjungoje. Ta
čiau Vilniuje žmonės 
vaikščioja neskubėdami, ir 
krautuvės yra aprūpintos, 
vitrinos papuoštos. Prie 
maisto nėra eilių, išskyrus 
tam tikrus laikotarpius”.

Betgi tie patys rašeivos 
iš “Darbininko” ir kitų 
lietuvių tautos atplaišų lei
dinių metai iš metų kas
dien mums pasakoja, kad 
mūsų gimtasis kraštas vi
siškai komunistų nuskur
dintas, kad jo žmonės ba
dauja, neturi kuo apsirengti 
ir t. t.? Korespondento 
Parks pastaba paverčia 
niekis • visus tuos šmeiž
tus.

VIETINIS

Skaudžiai 
susižeidė

Antradienį Į “Laisvę” 
buvo užėjęs draugas A. 
Meškėnas. Jis pranešė 
nemalonių žinia. Jo žmo
na Paulina prie namų eida
ma parkrito ir labai skau
džiai susižeidė. Nusilaužė 
vienų rankų ir užgavo ke- 
lią.

Labai apgailestaujame ir 
linkime Paulinai greitai ir 
pilnai susveikti.

t




