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KRISLAI
Nuoširdžiausia padėka 
Sveikas princo patarimas 
“The White House horrors” 
Gydytojai —"plėšikai!” 
Mūsų sveikinimas solistui 
Tai tokia kontrolė

- A. BIMBA -

Noriu viešai ir nuošir
džiausiai padėkoti usterie- K 
čiams ir visiems Naujosios 
Anglijos veikėjams už su
ruošimą liepos 1 dieną 
Olympijos parke “Laisvės” 
naudai pikniko. Jis davė 
laikraščiui gražios morali
nės ir medžiaginės paramos.

Šios dienos “Laisvėje” 
skaitysite iš Waterburio 
draugės Svinkūnienės prane
šimą, kad jie vietinės Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkime taipgi 
aptars suruošimą mūsų 
spaudos naudai parengimo. 
Tikiu, kad jie tai padarys. 
Taip pat filadelfietis drg. R. 
Merkis ragina LLD 10 kuo
pos narius susirinkti rugpiū- 
člo 4 dieną pasitarimui dėl 
surengimo pikniko pas Juos. 
Taip pat tikiu, kad ir fila- 
delfiečiai pasidarbuos.

Iš anksto visiems didelis 
ačiū.

•
Kambodijos princas Noro

dom Sihanouk, kurio vado
vaujama valdžia prieš keletą 
metų Amerikos papirktų ge
nerolų buvo nuversta, ir 
kuris dabar gyvena Kinijoje, 
duoda Amerikai sveiką pata
rimą. Jis mūsų prezidentui 
sako: Jeigu norite Kambo- 
dijoje baigti karą, tarkitės 
tiesiai su Kambodijos komu
nistais! Aplinkiniais keliais 
nieko nepasieksite.

Dar geriau ir sveikiau 
būtų, jeigu mūsų vyriausybė 
tuojau visas karines jėgas 
iš Kambodijos Ištrauktų ir 
paliktų tą kraštą jo paties 
žmonėms valdyti ir tvarkyti.

•
Per prezidento Nixono ar

timo draugo ir buvusio val
stybės prokuroro John Mi
tchell liudijimą Watergate 
aferoje gimė naujas termi
nas, kuriam lemta įeiti į 
šios šalies istoriją. Ji mums 
nukalė pats liudininkas. Jis 
tas visas vagystes, apgavys
tes, suktybes ir niekšybes, 
papildytas aukščiausių val
dovų, pavadino “Baltųjų 
rūmų baisenybėmis”. Tin
kamesnio pavadinimo nebūtų 
sugalvojęs nė didžiausias 
galvočius.

Aną dieną nei šio, nei iš 
to po kairės kojos nykščio 
nagu pradėjo vystytis kažin 
koks užsinuodijimas. Nuei
nu pas gydytoją. Girdi, 
gerai, kad laiku atėjai. Nagą 
reikia nulupti. Sakau: Gerai, 
lupk. Jam ėmė ne daugiau 
kaip penldas minutes. Kiek 
turiu mokėti? Visus $65. 
Ant vietos sumoku.

Bet aš turiu Medicare, 
Blue Cross, Blue Shield ir 
visas kitas protekcijas to
kiais atsitikimais. Graži, 
jauna, grakšti sesutė pasi
siūlo išpildyti blankutę ir 
pasiųsti | Medicare. Pasi
rašau, jai padėkoju ir iššlu- 
buoju iš gydytojo kabineto.

( Pabaiga 6 puslapy )

Argentinos valdžia rezignavo 
paruošdama kelią J. Peronui 

vėl valdyti neramią šalį

Mitchellis teisino Nixoną,
padėjo užtušuoti 1972 m. 

Watergate skandalą
Buenos Aires. Argentinos 

prezidentas Campora, vice
prezidentas Lima ir visa 
valdžia rezignavo tikslu pa
ruošti kelią buvusiam dikta
toriui Juanui Peronui paimti 
valdžios galią. Kongresas 
dauguma balsų užgyrė val
džios rezignaciją ir paskyrė 
laikinu prezidentu Kongreso 
pirmininką Paul Lastirį, 
kuris pasižadėjo netrukus 
paskelbti naujus prezidenti
nius rinkimus.

Jau tikrai žinoma, kad Pe
ronas bus prezidentinis kan
didatas ir tikisi rinkimus 
laimėti.

1955 metais generolų junta 
ji nuvertė ir ištrėmė iš Ar-

Kovoja popiežiaus 
neklaidingumą

Pictorial Parado

The Rev. Hans Kūng
Tubingen, Vakarų Vokie

tija. Romos katalikų teolo
gas kun. Hans Kung pasi
skelbė, kad jis kovoja popie
žiaus neklaidingumą, jo ab
soliutizmą, pilną autoritetą.

Popiežius nėra neklaidin
gas, kun. Kung nurodo. Po
piežių neklaidingumą pa
skelbė Vatikano taryba tik 
1870 m.

Kung vadovauja dvasinin
kams, sukilusiems prieš po
piežiaus autoritetą. Jie rei
kalauja demokratinių refor
mų bažnyčioje.

TEL AVIVAS. Izraelio 
valdžia patraukė teisman 
amerikietį žydų teroristų 
vadą rabiną Kahanę. Kalti
na jį sabotažu ir kurstymu' 
žudyti tarybinius pareigū
nus.

Maldininkus 
areštuoja

Washlngtonas. Romos ka
talikų kunigas ir trys kiti 
žmonės Baltuosiuose rū- 
'muose suklaupė ant kelių ir 
meldėsi, kad Kambodijos 
bombardavimas būtų baig
tas. Jie buvo areštuoti. 
Pirmiau taipgi areštavo ke
letą vienuolių, kurios su
klaupę meldėsi už bombar
davimo sulaikymą.

Amerikos turčių intere
sus gindami, amerikiečiai 
bombarduoja Kambodlją, 
žudo ten nekaltus žmones, 
pareiškė areštuotieji.

gentinos. Peronas tremtyje 
Išgyveno apie 18 metų. Ji 
priglaudė Ispanijos diktato
rius Franko. Per tą laiką 
peronistų judėjimas smar
kiai pakairėjo. Dabar neži
nia, kaip buvęs fašistinis 
diktatorius Peronas vairuos 
šalį ir kaip jis reaguos į 
galingą kairiųjų judėjimą.

Kosyginas tarėsi su 
Austrijos premjeru

Viena. Austrijos premje
ras Bruno Kreisky turėjo 
pasitarimą su TSRS prem
jeru Kosyginu Europos sau
gumo konferencijos ir kitais 
klausimais.

Vėliau Kosyginas konfera- 
vo su spaudos atstovais. Jis 
pasakė, kad nemaža iš TSRS 
išvykusių žydų i Izraelį no
rėtų grįžti. Austrijoje 80 
tokių žydų prašosi leidimo 
grįžti. Kosyginas sakė, kad 
TSRS ambasada jų prašymus 
svarsto.

Kareiviai šaudė 
į streikierius

Montevideo. Urugvajaus 
kareiviai paleido šūvius J 
streikierius, vieną streikėrį 
užmušė, keletą sužeidė.

Generalinis protesto 
streikas tęsiasi. Darbinin
kai reikalauja atsteigti savo 
šalyje demokratiją.

Ragina mažinti 
gaisrų aukas

Washlngtonas. Nacionali
nė Komisija gaisrams kon
troliuoti ragina federalinę 
valdžią skirti $150 milijonų 
kovai su gaisrais.

Tokia suma padėtų išgel
bėti tūkstančius gyvasčių iš 
gaisrų ir abelnai sumažintų 
gaisrų nuostolius. Gais
ruose kasmet žūsta maždaug 
po 12,000 žmonių ir sužei
džia apie 300,000, nuostoliai 
siekia daugiau kaip $11 blli- 
Jony.

Nesimato karui
galo Kambodijoj

• Phnom Penh. Kambodijos 
premjeras TAM pesimisti
niai pasakė spaudos atsto
vams, kad jo valdžia nei ne
pradėjo jokių pasitarimų ka
rui baigti.

Tuo klausimu nei Jungti
nės Valstijos, nei kita kuri 
valstybė nesitarė su Kam
bodijos valdžia; karui pabai
dos visai nesimato.

Reikia Indokinijai 
skubios pagalbos

Washlngtonas. Senatorius 
Edward M. Brooke rapor
tuoja, kad Indokinijai reikia 
skubios pagalbos, ypač nuo 
karo pabėgėliams.

Daugiau kaip 3 milijonai 
pabėgėlių randasi didžiausio 
skurdo ir bado padėtyje. 
Sen. Brooke matęs tai, lan
kydamasis Indokinijoje.

Prezidentas Nixonas susirgo plaučių įdegimu ir pasidavė į 
ligoninę gydytis. Ligoninėje teksią savaitę išbūti. Mano
ma, Nixono sveikatai pakenkė Watergate skandalas, kova 
prieš Kambodijos bombardavimą ir kitos opios problemos. 
Watergate tyrinėjime John Mitchell teisino Nixoną ir save.

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
PASIRUOŠTA 
KURORTINIAM SEZONUI

PALANGA. Birželio pir
mosiomis dienomis Palanga 
šventė tradicinį naujo ku
rortinio sezono atidarymą. 
Prasidėjo tas laikotarpis, 
kurio metu kurorto gyvento
jų skaičius kartais pasiekia 
80 tūkstančių.

“Jūratės” ir “Bangos” 
sanatorijoms, “Gintaro” ir 
“Neringos poilsio namams, 
“Kastyčio” pensionatui ge
rai pasiruošti šiemetinei va
sarai nemažai padėjo jų su
sibūrimas j susivienijimą, 
darbo rankų, finansinių ir 
materialinių Išteklių kon
centravimas. “Gintaro” 
poilsio namai toliau plečia
mi. Pirmuosius poilsiauto
jus šią vasarą priėmė gydo
masis pliažas netoli Birutės 
kalno.

Paruoštos dvi automašinų 
saugojimo aikštelės, galė
siančios priimti iki 2 tūks
tančių automobilių. Priešių 
aikštelių ir pliažo zonoje 
veikia poilsiautojų invento
riaus nuomojimo punktai. 
Vasarą prekybos ir visuo
meninio maitinimo įstaigose 
dirba apie 3,000 žmonių (ne 
sezono metu jų būna apie 
800). Salia Palangos pliažo 
ir Šventojoje pastatyti tarp
miestiniai telefonai automa
tai.

SUSITIKIMAI SU 
AKTORIAIS

PAKRUOJIS. Linkuvoje ir 
rajono centre įvyko susitiki
mas su Jaunimo teatro ak
toriais. Susirinkusieji su 
įdomumu . klausėsi svečių 
skaitomų eilių, prozos kū
rinių, žiūrėjo ištraukas iš 
spektaklių.

MILIJONASIS “TAURO” 
TELEVIZORIUS

ŠIAULIAI. Televizorių 
gamykloje nuo konvejerio 
nuimtas milijonasis apara
tas.

Padedant broliškosioms 
respublikoms, lietuviškų te
levizorių srautas vis didėja. 
Nuo pirmojo iki milijonojo

aparato pagaminimo praėjo 
dešimt metų. Tuo tarpu per
nai jų pagaminta daugiau kaip 
200 tūkstančių, o šiemetinė 
užduotis - 260 tūkstančių te
levizorių.

Kitokį ir aparatai. Pernai 
pradėti masiškai gaminti te
levizoriai “Tauras 204” jau 
turi valstybinį kokybės žen
klą. Šių metų antrajame 
pusmetyje pasirodys dar to
bulesni aparatai '“Tauras 
206”.

NURENKAMI AKMENYS

KRETINGA. Rajono “Jau
nosios gvardijos” kolūkyje 
sudarytos trys kolūkiečių 
grandys akmenims nuo lau
kų rinkti. Vienur jie renka
mi į traktorių priekabas, ki
tur - į vežimus. Prieš ma
sinę sėją akmenys buvo nu
rinkti nuo 120 hektarų.

Akmenys bus renkami visą 
vasarą. Numatyta nuo 500 
hektarų nurinkti 2 tūkstan
čius kubinių metrų akmenų.

TSRS padeda Sirijai 
užtvanką statyti

Tabqa. Sirijos preziden
tas Assadas atidarė Euphra
tes užtvankos statybą su Ta
rybų Sąjungos draugiškumo 
parama.

Užtvanka padidins elek
tros jėgą tris kartus, taipgi 
įriguos 1,500,000 akrų že
mės, kur galės apsigyventi 
500,000 žmonių. Tarybų Są
junga suteikia techninę ir fi
nansinę paramą.

Rublis lygus $1.39
Maskva. TSRS rublis da

bar yra lygus Jungt. Valstijų 
$1.39 įvairiose finansinėse 
transakcijose.

Už dolerį dabar begalima 
gauti tik dvi Vakarų Vokie
tijos markes. Dolerio vertė 
vis eina mažyn ir mažyn.

DETROITAS. Dana auto
mobilių korporacija per 9 
mėnesius padarė daugiau 
kaip $44,000,000 pelno. Pir
miau per tokį pat laiką pa
darė $34,700,000.

Washlngtonas. Buvęs ge
neralinis prokuroras John 
Mitchell per tris dienas pra
kaitavo Watergate skandalo 
tyrinėjime. Jis liudijo, kad 
1972 metais visais jam gali
mais būdais bandė užtušuoti- 
užslėpti Watergate suokalbi
ninkų atliktą skandalą tikslu 
apsaugoti Nixono išrinkimą. 
Jis nenorėjo “nugązdinti 
prezidentą”.

Buvęs vyriausias Nixono 
išrinkimui direktorius Mi
tchell teisino Nixoną, tuo 
pačiu metu piktinosi “Baltų
jų rūmų siaubu” - Nixono 
priešų šnipinėjimu, polici
nes valstybės metodų prakti
kavimu.

Paaiškėjo, kad Watergate 
suokalbininkai buvo baisiai 
įsigandę. Jei Nixonas rinki
mus pralaimėtų, tuomet kai 
kurie suokalbininkai planavo 
skubiai pabėgti į Meksiką 
tikslu apsaugoti savo kailį.

Kadangi Nixonas atsisako 
tyrinėjimo komitetui liudyti

INDIANAPOLIS, Ind. 
NAACP (juodųjų organizaci
jos) 64 metinės konvencijos 
delegatai reikalauja prez. 
Nixono rezignacijos arba ap
kaltinimo.

Nixono dokumentai 
priklauso publikai

Washlngtonas. Prez. Ni
xono stambus rėmėjas se
natorius Ed. J. Gurney pa
reiškė Watergate komiteto 
susirinkime, kad Nixono do
kumentai turi būt priduoti 
tyrinėjimo komitetui, nes 
jie priklauso publikai.

Prez. Nixonas pirmiau pa
sakė, kad jis neliudys ko
mitetui ir dokumentų neduos. 
Watergate tyrinėjimo pirmi
ninkas sen. Ervin pasakė, 
kad toks Nixono nusistaty
mas pažemina prezidento 
autoritetą.

KARAKAS. Venezuela 
nori padidinti prekybą su 
Tarybų Sąjunga.

Mažai darbą 
studentams

Washingtonas. Darbo de
partamentas ir studentai 
pripažįsta, kad mažai tega
lima rasti vasarinių darbų.

Sunkiausia gauti tokių dar
bų didžiuosiuose miestuose. 
Tyrinėjimai rodo, kad 8 
miestuose palyginamai ma
žai kas gauna vasarinių dar
bų.

Partizanai muša 
valdžios jėgas

Phnom Penh. Kambodijos 
liaudies jėgos kariauja tik 
už 5 mylių nuo sostinės. 
Jie šiomis dienomis užėmė 
5 valdžios jėgų įsitvirtini
mus.

Amerikiečių lėktuvai kas
dien nuolat mėto bombas 
Kambodijoje, nuokuriųžūsta 
daug civilinių žmonių.

ir jam reikalingus dokumen
tus priduoti, tai dabar komi
tetas sutiktų pasikalbėti su 
Nixonu ir pamatyti dokumen
tus Baltuosiuose rūmuose. 
Nežinia, ką į tai atsakys 
Nixonas.

Watergate vėžį su 
šaknimis ištrauti

Chicago. Komunistų Par
tijos generalinis sekreto
rius Gus Hali Čia kalbėda
mas pareiškė, kad būtinai 
reikalinga Watergate vėžį su 
šaknimis išrauti.

Visuomenė neturi atsidė
ti vien senatiniam tyrinėji
mui. Reikia masinio spau
dimo, . kad suokalbininkai 
būtų nubausti ir kad daugiau 
tokie skandalai nebepasikar
totų.

Lankėsi Kinijoje ir 
Šiaurės Vietname

Spock, grįžęs iš Kinijos ir 
Siaurės Vietnamo, pasakojo
matęs, kokius didelius nuo
stolius padaręs amerikiečių 
bombardavimas Siaurės
Vietnamui. Dabar šiaurviet-
namiečiai sunkiai dirba, at
stato mokyklas, ligonines, 
fabrikus.

Fabrikuose darbininkai 
palaiko demokratinę tvarką, 
sakė dr. Spock. Jie sutar
tinai ir pasiaukojusiai dirba.

Ginkluotos jėgos 
remia Allende

Santiago. Čilės ginkluo
tosios jėgos pasižadėjo rem
ti prezidentą Allendę ir jo 
sudarytą civilinį kabinetą.

Allendė nuėmė apgulos 
stovį, perorganizavo vai? 
džios kabinetą, kuris pasiy 
žadėjo ištikimai ginti šaljee 
konstituciją.

Afrikiečiai muša
portugalus

Londonas. Čia gautąjži—— 
nių, kad afrikiečiai Angoloje 
smarkiai kariauja prieš ko
lonistus portugalus. Mūšiai 
siautėja 500,000 ketvirtai
nių mylių plote.

Partizaninės jėgos labai 
daug pasimokė iš vietna
miečių technikos, kuri žy
miai jiems padeda.

WASHINGTONAS. PeY 12 
mėnesių iki birželio nręn. 
urmines prekiųkainos paki
lo 27%, x«S®GS^bo Sta
tistikų Biuras. \
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Kišimasis j kitos šalies 
vidimus reikalus

Šios šalies Kongrese eina svarstymas prekybiniu san
tykių su Tarybų Sąjunga. Siūloma tarp prez. Nixono ir 
Brežnevo padarytą sutartį užgirti. Bet užgyrimui prie
šinasi aršiausi reakciniai elementai, kuriems vadovauja 
senatorius Jacksonas. Jie stato sąlygą, būtent: kad kol 
Tarybų Sąjunga nepakeis savo {statymų, liečiančių jos 
piliečių išvažiavimą į užsienį, sutartis neturi būti užgirta. 
Kalba eina apie žydų išvažiavimą į Izraelį.

Bet tai juk aiškus, nepateisinamas kišimasis {svetimos 
šalies vidinius reikalus. Jei tokio nusistatymo laikytųsi 
kitos šalys, tai jokios prekybos tarpe jų negalėtų būti. 
Pavyzdžiui, ar visi {statymai bei patvarkymai Prancūzijo
je arba Italijoje yra geri ir priimtini Amerikos žmonėms 
bei jų valdžiai?.. Aišku, kad ne. Bet Mr. Jackson ir jo 
kolegos nesiūlo nutraukti prekybinius ryšius su tomis 
šalimis. Ar visi vidiniai {statymai bei patvarkymai čionai 
Amerikoje yra geri ir patinka Tarybų Sąjungos žmonėms 
bei jų vyriausybei? Aišku, kad ne. Bet ar Tarybų Sąjungos 
vyriausybė reikalauja, kad šitie įstatymai, grynai vidi
niai reikalai , kaip kad piliečių traktavimas, būtų pakeisti 
pirma, negu ji eis į kokius nors komercinius ryšius su 
Amerika? Ne, nereikalauja.

Daugiau negu šimtu procentų yra teisus senatorius J. W. 
Fulbright, Senatinio užsienio reikalams komiteto pirminin
kas, kuomet jis griežčiausiais žodžiais pasmerkia tuos 
Kongreso narius, kurie priešinasi prekybinės sutarties su 
Tarybų Sąjunga užgyrimui. Teisingai jis teigia, kad tokios 
sąlygos užgynimui reikalavimas yra smerktingas, nepa
teisinamas kišimasis į Tarybų Sąjungos grynai vidinius 
reikalus.

Padarytoji sutartis naudinga abiems kraštams. Ji turė
tų būti užgirta. Kongreso dauguma turėtų atmesti reakci
ninkų siūlomą sąlygą sutarties užgyrimui.

<
Giliau į mišką - daugiau medžių

Lygiai taip su Watergate skandalu ir šunybėmis. Juo 
ilgiau jis tęsiasi, juo daugiau senatims komitetas apklau- 
sinėja liudininkų, tuo daugiau { viršų iškyla naujų šunybių, 
papildytų praėjusiuose rinkimuose. Vėliausia paliečia 
visą eilę republikonų senatorių. Vienas jų - senatorius 
Lowell P. Weicker iš Connecticut, kuris dar gi yra minėto 
senatinio komiteto narys. Šiomis dienomis paaiškėjo, kad 
jis 1970 metais per rinkimus savo kandidatūros parėmi
mui gavo iš Baltųjų Rūmų slaptofondo daugiau kaip $85,000.

Senatorius Weicker prisipažino, kad jis yra tokią sumą 
gavęs, bet, girdi, ne jis vienas tokios malonės nuo prezi
dento Nixono susilaukęs. Panašiai buvo apdovanota apie 
dvidešimt kitų republikonų kandidatų į Kongresą. Vadina
si, jų išrinkimą finansavo federalinė valdžia, o ne republi
konų partija. O visos federalinės valdžios pajamos susi
deda iš mūsų visų sumokėtų mokesčių. Jokia viena kuri 
partija per rinkimus neturi teisės naudotis tais pinigais.

Kas bus daroma su taip apgavingai išrinktais senato
riais bei Atstovų buto nariais? Jie nelegališkai yra atsi
sėdę { tas aukštas vietas. Jie turėtų eiti laukan - geruo
ju pasitraukti, rezignuoti, arba išmesti.

Visiems pavojus
Liepos 9 dieną spaudoje pasirodė labai gąsdinanti žinia. 

Ji atėjo iš Denver, Colorado. Joje pranešama, kad šalia 
Denverio yra milžiniškas militarinis arsenalas, kuriame 
esą laikoma 463,000 galionų nervinių nuodų (“nerve gas”). 
Jie labai pavojingi. Tik įsivaizduokime: pranešime nu
rodomo, kad užtenka tik vienos penkiasdešimtosios lašo 
dalelės uždėti ant žmogaus kūno odos ir ant vietos jis bus 
užmuštas!

Jau prieš keletą metų buvę valdžios ’nutarta tuos nuo
dus sunaikinti. Bet jie tebėra nesunaikinti. Dar esą nepa
vykę surasti tinkamus, nepavojingus būdus jas nusikratyti. 
O gal mūsų Pentagonasnenoriir negalvoja jais nusikratyti?

Taipgi nežinia, kokiais sumetimais ir kada šitiek tos 
rūšies taip pavojingų nuodų buvo pagaminta - ar per 
Antrąjį pasaulinį karą, ar per šaltojo karo siautėjimą 
mūsų krašte?

I r čia mūsų Amerikos ranka?
Urugvajuje fašistų klika užgrobė valdžią. Prasidėjo 

baisios represijos. Darbo žmonės protestuoja. Paskelb
tas generalinis streikas. Jam vadovauja komunistai ir 
darbo unijos.

Šiuo klausimu Amerikos Komunistų partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali išleido pareiškimą. Jis teigia, kad 
prie šio perversmo savo rankas yra pridėję mūsų impe
rialistai per Centrinę Žvalgybos Agentūrą (ČIA) ir Jungti
nių Valstijų ambasadą. Jis nurodo, kad visoje eilėje Lo
tynų Amerikos šalių vystosi platus prieš Amerikos impe
rializmą pasipriešinimas. Užtenka paminėti Kubą ir Čilę. 
Taip pat auga judėjimas Peru ir Bolivijoje.

Amerikos Komunistų partijos vadas ragina Amerikos 
visuomenę padėti Urugvajaus darbininkams nugalėti fašis
tinį sąmokslą.

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

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
ŽURNALISTAS
SINKEVIČIUS APIE
ISTORINIO
VIZITO ĮSPŪDŽIUS c

Amerikos lietuviams ge
rai pažįstamas Lietuvos 
žurnalistas Jungtinėse Tau
tose Apolinaras Sinkevičius 
savo pranešime apie Bre
žnevo vizito Amerikoje pa
liktus {spūdžius Vilniaus 
“Tiesoje” rašo:

“Pasibaigus vizitui, krei
piausi j du milijonus narių 
turinčios JAV automobilių 
gamintojų profsąjungos pre
zidentą Leonardą Vudkoką 
ir paprašiau jo pareikšti 
savo nuomonę apie vizito 
rezultatus.

- TSKP CK Generalinio 
sekretoriaus Leonido Bre
žnevo vizitas į JAV apjungia 
optimizmą ir viltis, su ku
riomis aš žiūriu į JAV ir 
TSRS santykių ateitį, - pa
sakė L. Vudkokas. - Esu įsi
tikinęs, kad dabar TSRS-JA V 
santykiai sparčiai gerės. 
Darbininkai ir jų šeimos tiek 
Tarybų Sąjungoje gali maty
ti, kaip seną įtarinėjimų po
litiką nustumia naujos su
tartys, nauja draugystė ir 
naujas bendradarbiavimas.

L. Brežnevas Amerikoje 
gavo daug telegramų, laiškų, 
kuriuose įvairiausių gyven
tojų sluoksnių atstovai, or
ganizacijos, draugijos, kom
panijos reiškė savo pasigė
rėjimą Tarybų šalies vy
riausybės atstovo vizitu i 
JAV ir aukštai vertino pasi
rašytus susitarimus tarp 
dviejų didžiųjų pasaulio val
stybių.

“Laisvės” redaktoriai 
Antanas Bimba ir Jonas Ga
šlūnas sveikinimo laiške 
TSKP CK Generaliniam se
kretoriui L. Brežnevui iš
reiškė taiką mylinčių Ame
rikos lietuvių jausmus. Jie 
džiaugėsi šiuo vizitu, neštai 
atneša “geresnį tarpusavio 
supratimą tarp abiejų šalių 
ir labai gerina sąlygas kurti 
tvirtą taiką pasaulyje”.

JAV viceprezidentas Spi
ras Agniu, išlydėdamas L. 
Brežnevą, pareiškė, kad Ta
rybų šalies vadovo vizito į 
JAV rezultatai priartino 
žmoniją prie “tvirtos ir il
galaikės taikos”.

GRAŽIAI PASIPELNĖ

Pasirodo, kad “vaduoto
jams” raketas dar vis gerai 
apsimoka. Antai, jų taip va
dinamas “Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas” davė 
net $42,000.00 gryno pelno.

Brooklyno “Darbininkas” 
(liepos 6 d.) paskelbė seka
mus duomenis:

“Pajamų kongresas turė
jo - $157,923.43 Procentų 
iš banko už laikomus pinigus 
gauta $1,286.87. Viso paja
mų - $159,210.30.

Išlaidų padaryta $116,- 
762.12.

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso likutis - 
pelnas yra $42,448.18.

Pinigai buvo laikomi 
banke. Tai po liepos 1 dar 
padidėjo procentai apie 
$500”.

Šita didžiulė dolerių krūva 
bus išleista propagandai 
prieš Tarybų Lietuvą.

DIDELI ENTUZIASTAI

Chicagos “Vilnies” re
dakcija savo vedamąjį
“Margo svieto mainosi 
rūbai” (birž. 30 d.) užbaigė 
šitaip:

“Mainosi margo svieto 
rūbai, pučia nauji vėjai, ne
šantys tarptautinės taikos 

politiką, ir nebėra jėgos, 
kuri visa tam pastotų kelią.
imperializmas priverstas 
pasitraukti iš savo senų po
zicijų turi sutikti, kad vietą 
reikia užleisti tautų sambū
vio erai. Tirpsta imperia
lizmo puoselėto šaltojo karo 
ledai, istorijos upėmis lais
vai plaukia vandenys.

Kaip žmonijos istorijos 
tėkmėje turėjo pasitraukti 
vergija, feodalizmas, taip 
ateina laikas pasitraukti ir 
žmogaus kito žmogaus iš
naudojimui su visais jo at
ributais. ’ Pasaulyje lemta 
suplevėsuoti darbo žmonių 
vėliavai”.

TEISINA KARA, GINA 
KRIMINALISTUS

Chicagos klerikalų 
“Draugas” jau atvirai teisi
na prezidento Nixono tęsimą 
karo Kambodijoje ir gina 
kriminalistus, kurie yra su
sirišę su Watergate įvy
kiais. To laikraščio liepos 
6 d. ilgame vedamajame, 
tarp kitko, sakoma:

“Tie, kurie nori Ameriką 
pražudyti arba bent ją nu
stumti į antraeilių valstybių 
vietą, bando išnaudoti demo
kratinės sistemos negalavi
mus, kuriais ši dažnokai 
serga.

Jeigu eilinių Amerikos 
piliečių, ypač darbininkų, 
aiški dauguma yra visais 
atvejais pozityvūs krašto 
piliečiai, to negalima pa
sakyti apie daugelį šio 
krašto mokslo žmonių, po
litikų ir net valstybininkų. 
Štai keletas paskutinio meto 
pavyzdžių.

Jau keli iš eilės JAV-bių

Laimė slypi darbe, žmonėse ...
Baigė žydėti sodai, alyvos. 

Taip laukto pavasario lyg 
nebūta. Nuskubėjo jis kaž
kur, lyg tas vėjo nešamas 
lengvas debesėlis, ir dingo. 
Dar greičiau praskriejo 
merginos gyvenimo pavasa
ris ir tos svajų dienos, kai 
alyvų puokštėje ieškojo pen
kialapio laimės žiedelio. 
Rodos visai neseniai Sofija, 
baigusi Vilniaus universite
tą, pradėjo dirbti geležinke
lio poliklinikoje stomatolo
ge. O iš tiesų nuo tos die
nos praėjo dvidešimt trys 
pavasariai. . .

Kas šiandien iš Šiaulių 
apygardos geležinkelininkų 
nežino stomatologės S. Lau- 
rikaitienės. Ne tik geležin
kelininkai* bet ir jų šeimų 
nariai ne kartą kreipėsi pas 
ją, kai skaudėdavo dantis, 
kai juos reikėdavo gydyti, 
taisyti. Vien per pastaruo
sius trejus metus jos gydy
mo prireikė keliems tūks
tančiams žmonių. Už darbš
tumą Sofija Laurikaitiene 
apdovanota medaliu “Už 
šaunų darbą”, “Komunisti
nio darbo spartuolio” bei 
kitais ženkleliais. Jos darbo 
knygutėje netelpa visos tos 
padėkos, gautos už gerą 
darbą. Šiuo metu kvalifikuo
ta gydytoja stomatologė S. 
Laurikaitiene geležinkelio 
ligoninės gydytojų, medici
nos personalo ir tarnautojų 
iškelta kandidatu į miesto 
tarybos deputatus.

- Sofija Laurikaitiene pas 
mus turi didelį autoritetą. 
Ji yra labai gerbiama už 
draugiškumą. Ji darbšti, 
nuoširdi ir paprasta, - sako 
ligoninės profkomiteto pir
mininkė vyr. sesuo M. Ščer
bakovą.

Lygiai tą patį sakė ir kiti 
darbo draugai.

prezidentai veda kietą gin
kluotą kovą, bandydami su
stabdyti į pietryčių Aziją be
siveržiantį komunizmą ir 
apsaugoti tautas nuo lais
vės netekimo. Visa eilė se
natorių ir kongresmanų pre
zidento pastangas smerkia. 
Prisiminkime tik jų neseną 
nutarimą nubraukti kreditus, 
skirtus Kombodijos komu
nistų pozicijų bombardavi
mui.

Arba vėl. Prieš L. Brež
nevo vizitą ir jo metu buvo 
iškelta iš esmės didesnio 
dėmesio neverta rinkiminė 
Watergate byla, kuria visais 
būdais stengiamasi sunie
kinti JAV prezidentą, paže
minti jo autoritetą. Galima 
net tvirtinti, kad visur, kur 
tiktai Amerikos vadai gina 
žmoniškumo ir pasaulio ša
lių laisvės principus, iškyla 
nematoma juoda ranka Ame
rikos vadams ir jų pastan
goms suniekinti. Netgi aukš
čiausios teisingumo institu
cijos - Aukščiausiojo krašto 
teismo sprendimai dažnais 
atvejais netarnauja Ameri
kos gerovei stiprinti”.

Redakcijos 
atsakymas

ANTANUI ŽEMAIČIUI, Bal- 
timorėje. - Jeigu negalite 
gaunamais “laikraštukais” 
pasinaudoti, parašykite lei
dėjams, kad jie jums jų ne
siuntinėtų.

Nuoširdžiai linkime jums 
sulaukti 86-ojo gimtadienio, 
kuris, kaip sakote, įvyks 
rugsėjo 21 dieną.

V. Stimaičiui, Vilniuje. - 
širdingai dėkojame už laišką 
ir gerus linkėjimus, bet jūsų 
eilėraščiu negalėsime pasi
naudoti. Prašome mums 
atleisti.

Gerų žodžiu minima S. 
Laurikaitiene ne vien kolek
tyvo, bet ir tų, kas pas ją 
gydosi. Tik ji pati apie save 
mažai tepasakė: “Rodos, 
dirbu taip, kaip visi”. Be 
savo tiesioginio darbo S. 
Laurikaitiene turi kitų pa
reigų. Ji - ligoninės moterų 
tarybos narė. Ne kartą buvo 
išrinkta ligoninės vietos ko
miteto pirmininke. Sofija 
yra ir dantų kabineto vedėja. 
Darbas, visuomeninės pa
reigos yra S. Laurikaitienės 
nuolatiniai palydovai.

Sofija seniai suprato, kad 
laimė slypi ne alyvų kekės 
žiedelyje, o darbe, žmonėse, 
su kuriais sueina, kolektyve, 
kuriame dirba.

B. ŠVAMBARYTĖ 
Iš “Raudonoji vėliava”

NEDU2TANTYS 
AKINIAI

Pamerkus akinių lęšius j kalio 
druskų lydinj, stiklo paviršiuje 
esantys natrio jonai pakeičiami 
stambesniais kalio jonais, kurie 
sutvirtina lęšio paviršių. Taip su
stiprinti stiklai yra 4 karius tvir
tesni už paprastus — jų negali su
daužyti net 1,5 cm skersmens 
plieninis rutuliukas, nukritęs iš 
1 m aukščio. Taigi galima paga
minti praktiškai nedūžtančius aki
nius.

Mielas Drauge!
Noriu pasidalinti su mie-

lais pažangiečiais savo 
džiaugsmu, perduoti tą šven
tinę tautų draugystės, darbo 
šlovės ir darbo pergalių nuo
taiką, kuri puošia Tarybų 
Lietuvos sostinę Vilnių, pa- 
žymintį savo {kūrimo 650- 
ąsias metines. Svarbiau
sios buvo keturios iškilmių 
dienos birželio 28 - liepos 1. 
Iškilmes pradėjome pamin
klinio akmens atidengimu ir 
dailininkų darbų parodos ati
darymu. Dar ir šiandien 
Dailės parodų rūmuose eks
ponuojama apie 400 Vilniui 
skirtų naujų meno kūrinių. 
Savo darbus pateikė daugiau 
kaip pusantro šimto d ailinin- 
kų-grafikų, tapytojų, skulp
torių ir taikomosios dailės 
atstovų. Geriausiais šios 
parodos darbais turės gali
mybę pasidžiaugti ir Tarybų 
Sąjungos sostinės gyvento
jai. Rudenį Maskvoje bus 
surengta Pabaltijo tarybinių 
respublikų dailės paroda.

Vilniuje, Pilies skersgat
vyje po atviru dangum veikė 
liaudies menininkų tapybos 
paroda. Birželio 30 dieną 
Vingio parke {vyko visų Lie
tuvos amatų šventė. Med
kirčiai, medžio drožėjai, 
klumpdirbiai, puodžiai, au
dėjos ir mezgėjos, kalviai, 
kaip ir kiekvienas žiūrovas 
galėjo pademonstruoti savo 
meną. Pelnytu pasisekimu, 
gali pasigirti senieji mugių 
šauksmininkai, be kurių 
pokštų ir informacijos ne
būtų taip smagu buvę. Nau
jasis Vilnius puoselėja senas 
lietuvių liaudies tradicijas, 
kurios praturtina naujus pa
pročius, kelia žmogui nuo
taiką, gimdo gražius jaus
mus, moko mylėti darbą ir 
gyvenimą.

Galime pasidžiaugti, kad 
sėkmingai vykdomos lemia
mųjų devintojo penkmečio 
metų užduotys - respublikos 
pramonės įmonių kolektyvai 
dviem dienom pirma laiko 
įvykdė prekinės produkcijos 
realizavimą ir daugumos 
svarbiausių gaminių rūšių 
gamybos pusmečio planą. 
Mūsų spaudoje rasite kon
krečių įmonių, gamininių 
pavadinimus ir reportažus 
apie geriausius darbo žmo
nes.

Platūs užmojai žemės 
ūkyje. 1975 metais norime 
iš hektaro gauti vidutiniškai 
po 30 cnt. grūdų, šiais me
tais žemdirbiai žada užau
ginti gerą derlių. Sėkmingai 
baigiama šienapiūtė, o Ko
lūkinis kaimas jau gyvena 
artėjančios rugiapiūtės rū
pesčiais. Laukai atrodo gra
žiai.

Žodžiu, penkmečio pu
siaukelė, sutapusi su Vil
niaus įkūrimo 650-osiomis 
metinėmis, - svarbus {vykis 
respublikos gyvenime. Le
nino ordinu apdovanotojo 
Vilniaus darbo žmonių įna
šas į sėkmingą Komunistų 
Partijos suvažiavimo iškeltų 
uždavinių ir liaudies ūkio 
planų vykdymą yra tvirta 
komunizmo statytojų perga
lės garantija.

Noriu kartu su Jumis pa
sidžiaugti, kad “Laisvė” ir 
toliau lanko skaitytojus, at
lieka didžiulį vaidmenį ko
voje su reakcinėmis jėgo
mis.

Baigdamas noriu perduoti 
“Laisvės” redakcijai - jos 
bendradarbiams ir skaityto
jams, visiems pažangie
čiams nuoširdžiausius svei
kinimus ir gražiausius lin
kėjimus iš senojo Vilniaus.

A. SNIEČKUS

Gerbiamas Simonavičiau, 
Dabar vasara, todėl ma-

niau, kad Tamsta laikotės 
gerai.

Mes negalime pasidžiaugti 
Šiltais, giedrais orais, nes 
šiltų, malonių dienų šią va
sarą nedaug tebuvo. Daž
niausiai pučia stiproki vėjai, 
lietutis žemę palaisto, šal- 
toka.v Vilniaus orų progno
zės tarnyba mus guodžia, kad 
netrukus sulauksime šiltų 
dienų. Gal taip ir bus, tuo 
labai džiaugtumės ir būtume 
patenkinti.

Pasibaigė mokslo metai, 
prasidėjo atostogos. Poilsis 
mokytojams, džiaugiasi ir 
mokiniai, turėdami daugiau 
laisvo laiko. Rugpiūčio mė
nesį aš, tikriausiai, važiuo
siu j Druskininkus. Tamsta 
gal mažai tesate girdėjęs 
apie tą Pietų Lietuvos mies
tą. Tai garsus kurortas, 
įsikūręs prie Nemuno, tarp 
labai gražių pušynų. Ten 
poilsiauti ir gydytis kasmet 
suvažiuoja tūkstančiai žmo
nių. Druskininkuose yra ke
lios sanatorijos. Vienoje iš 
jų šią vasarą gydysiuos ir 
aš.

Nežinau, kokios naujienos 
iš gimtosios Lietuvos Tams
tai būtųmalonįos. Žmonės 
kas metai gyvena geriau, 
gražiau kaimo sodybos, nau
jos gyvenvietės, atrodo. 
Tiesa, palyginti nemažai 
kaimiečių išvažiuoja gyven
ti ’,{*^pestuS>44elioratoriai 
(prieš' karą juos vadino si- 
magoriais) nusausina daug 
pelkių ir šiaip šlapių plotų. 
Iš melioruojamų vietų sody
bos iškeliamos į gyvenvie
tes. Todėl kai kur visai iš
nyksta nedideli kaimeliai ar 
vienkiemiai. Kad neišvyktų 
gražūs lietuviški tų kaime
lių, buvusių pelkių, liūnųpa- 
vadinimai ir kiti vietovar
džiai, juos surašo kraštoty
rininkai. Turiu progą važi- 
nMf'po^Jolūtų rajoną ir ma
tyti, kad^Tcąičiasi kaimas. 
Malonūs tiepasi^eitimai. 
Tarp kitko, Molėtuose yra 
Za^su..turistinės bazės 
punfefsTJis atidaromas tik 
vasarą, kai ima važinėti 
iškylautojai, svečiai iš toli
mesnių kraštų. Prieš savai
tę buvau vienos tokios turis
tų grupės gidu. Važinėjome 
po Molėtų rajoną. Aplankė
me Didžiadvarį, Giedrai
čius, Dubingius, Joniškiu 
Arnionis. z Tie muturi s t am s 
(jie iš šiaurės, iš Vomių 
krašto, netoli Suomijos) - 
patiko mūsų rajonas. Dubin
giuose užėjome! į karčemą. 
Ji suremontuota, bet iš es
mės liko tokia pat, kokia 
buvo prieš šimtą metų. Tu| 
ristai labai domėjosi senovė 
niais lietuvių baldais, įdo
miu židiniu.

Molėtai kadaise buvo ma
žai kam žinomas užkampis, 
o dabar jie plačiai žinomi, 
čia vasarą suvažiuoja daug 
poilsiautojų, čia pastatyta 
nemažai vasarnamių.

Prirašiau, tur būt, visokių 
niekniekių; nežinau, ar Tam
stai jie {domūs. . .

STEPAS ANTANAVIČIUS 
Molėtai, 1973.VI.20

Mielas Drauge Antanai,
Geriausi linkėjimai jums 

ir visiems laisviečiams. 
Mūsų grupelė, grįždama iš 
Tarybų Lietuvos, dabar va
žinėjame į gražiąją Suomiją. 
Oras puikus. Tik jaučiamas 
trūkumas lietaus.

MOTIEJUS KLIMAS

BUDA PEŠTAS. Vengrija 
ir Nigerija susitarė didinti 
prekybą ir ekonominę koope
raciją per daugelį metų.

w'.f*»• I
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IEVA MIZARIENĖ

Pas V. Alseiką Vilniuje

Vieną karštą birželio po
pietę aplankiau Vilniuje gy
venantį Vytautą Alseiką. 
Butas jaukus, apstatytas se-( 
noviškais ir naujamadiškais 
baldais, ant sieną daug žymią 
lietuvią dailininką paveikslą, 
lentynose turtinga bibliote
ka. Visa tai jo motinos, bu
vusios žymios stomatologės, 
palikimas. Su V. Alseika 
kalbėjomės gerą valandą.

- NETRUKUS SUKAKS 
METAI, - SAKAU, - KAI 
JŪS GYVENATE LIETUVO
JE. VILNIAUS SPAUDOJE 
skaitome įdomius jūsų 
STRAIPSNIUS, LIEČIAN
ČIUS REAKCINES EMIGRA
CIJOS POLITIKA IR ^VEI
KĖJUS’*. JŪSŲ RASINIAI 
SUSILAUKĖ PLATAUS AT
GARSIO UŽSIENIO LIETU
VIŲ SPAUDOJE. REAKCI
NĖJE SPAUDOJE TAI SU
KĖLĖ NEMAŽA SĄMYŠI. 
SIEKDAMI SUMENKINTI 
JŪSŲ VAIDMENĮ, “VA
DUOTOJAI” GRIEBIASI Į- 
vairių Šmeižtų, apgau
dinėja IŠEIVIUS. NORĖ
ČIAU PAKLAUSTI, KAIP 
JŪS ĮSIKŪRĖTE LIETUVO
JE, K^ S P ĖJOTE P AM ATY- 
TI, KAIP LEIDŽIATE LAIS
VALAIKI ?

- Šmeižikišką stralpsnią 
apie mane vis dar skelbiama 
nemažai, ypač JAV reakci
nės išeivijos spaudoje. Ma
nyčiau, kad nėra jokio reika
lo atsakinėti ją autoriams, 
kurią tikslas kuo neigiam i au 
pristatyti emigracinei vi
suomenei mano sugrįžimą Į 
Tėvynę ir mano asmenį. Ir 
toji spauda vis dar talpina 
neapykanta bei šmeižtais 
persunktus rašinius, kad net 
susidaro Įspūdis, jog mano 
žygis ir po visos eilės mė- 
nesią vis dar karštligiškai 
purto “veiksnius” ir ją lai
kraštuką redaktorius. Nesą- 
monią paskelbiama tiek 
daug, kad nėra nei noro, nei 
laiko | jas kreipti dėmesį.

štai pažvelkime Į Čikago
je leidžiamas “Naujienas”, 
kurios jau daugeli metą gar
sėja savo nepaprastu uolu
mu talpinant niekinančius 
straipsnius visą tą, kas sie
kia su kuo nors suvesti as
menines sąskaitas. Taigi to 
laikraščio šią metą balan
džio 20 d. numeryje rašeiva 
Iš Bostono Jurgis Jašinskas 
sugalvojo tokią nesąmonę, 
kuri prajuokins tūkstančius 
apsilankiusią tėvynėje ar pa
sikalbėjusią su ten buvu
siais. Jis parašė, o redak
cija nesusiprato atitaisyti jo 
melą, kad “Gimtasis kraš
tas” esąs skiriamas tik lie
tuviams emigrantams. Tuo 
tarpu ne tik aš pats, bet ir 
tūkstančiai Lietuvos gyven
toją kiekvieną savaitę spau
dos kioskuose perka “Gim
tąjį kraštą”.

Ir vėl tas pats Jašinskas 
“pranašauja”, kad mano 
ruošiamoji knyga apie emi
graciją nebus pardavinėjama 
Lietuvoje, bet. . . skirta tik 
Išeivijai.

Tokie mano pateikti nesą- 
monią pavyzdžiai, manau, 

pakankamai ryškiai apibūdi
na tą puolimą prieš mane 
stillą, kryptį ir, pagaliau, 
pagiežą.

Klausiate, kaip Įsikūriau 
Lietuvoje?

Pirmiausia noriu pasaky
ti, kad nors galėjau kurtis 
Kaune, mano mirusios mo
tinos penkią kambarią bute, 
tačiau apsisprendžiau gy
venti Vilniuje, Tarybą Lie
tuvos sostinėje. Tam yra 
kelios priežastys: Vilnius 
man brangus miestas todėl, 
kad čia prabėgo mano vai
kystė ir jaunystė, Vilnius yra 
Lietuvos kultūros centras - 
tad man, pasiryžus dirbti kū
rybinį spaudos darba, Čia 
randu pačias geriausias są
lygas (bibliotekas, archyvus, 
redakcijas ir kt.).

Taigi nudžiugau kai man 
atsirado galimybė gauti 3 
kambarią butą Vilniuje, nau
jame name, visiškai netoli 
nuo miesto centro, ramioje 
Algirdo gatvėje. Čia turiu 
visiškai geras sąlygas jau
kiai gyventi.

Ta proga prisimenu mano 
buities sąlygas JAV, kai už 
porą kambariuką Niujorke 
tekdavo mokėti vien tik nuo
mos mokesčio 80dolerią, jau 
nekalbant apie brangius kitus 
patarnavimus. Tuo tarpu čia 
aš moku buto nuomą per mė
nesį 12 rublią, dujos kainuo-, 
ja 16 kapeiką, vanduo ir ka
nalizacija - 42 kapeikos, te
lefonas 2,50 rb. elektra 2-3 
rubliai.

Žinote, daug kam, aišku iŠ 
amerikiečią, sunku ir Įsi
vaizduoti, kaip malonu bu- 
busiam “newyorkiečiui” ar 
“člkagiškiui” vėlą vakarą 
laisvai vaikščioti Vilniaus 
gatvėmis ir. . . žinoti, kad 
niekas tavęs neužkabins ar 
neužpuls. . .

Tokie pigūs buitiniai pa
tarnavimai neįmanomi nei 
JAV, nei kitose Vakarą ša
lyse. Maitinimasis neteikia 
jokią sunkumą, nes štai prie
šais mano namą yra “Pa
sagos” restoranas, kuriame 
sočiai pietauju už 70-90 ka
peiką.

Aišku, tiek metą pralei
dus svetimos aplinkos šaly
se, buvau nepaprastai pasiil
gęs lietuvišką kultūros gy
venimo apraišką, tad su
prantama, kad visą laiką lan
kau mūsą operos ir dramos 
teatrą pastatymus, Įvairius 
koncertus, Įvairią Salią ir 
lietuviškus filmus. Per pus
metį, sakysim, aplankiau 
apie 20 operos ir baleto 
spektaklią, tiek pat Įvairią 
dramos teatrą pastatymą.

Man ypatingai džiugu, kad 
Vilnius yra tapęs pasauliniu 
mokslo ir meno centru. Apie 
tai liudija garsią Paryžiaus, 
San Francisko kolektyvą, i 
menininką iš Japonijos, Va
karą Vokietijos, Olandijos, 
Italijos pastarosios gastro
lės, ar šią metą birželio 
mėnesį vykęs tarptautinis 
matematiką forumas, kuria
me dalyvavo mokslininkai 
net Iš 4 pasaulio kontinentą. 
Visa tai iš tikrąją kelia pa

sididžiavimo savo, sostine 
ir savo Tėvyne jausmus.

Savaime aišku, domiuosi 
ekonominiais bei ūkiniais 
klausimais, esu aplankęs ne 
vieną Įmonę, Įvairiuose 
Lietuvos miestuose, buvau 
Plungės, Sakią, Ukmergės 
rajono ūkiuose. Mane stebi
na nepaprasta Vilniaus 
miesto pažanga, plataus už
mojo statyba, ypač gyvena
mieji mikrorajonai, kaip 
Žirmūnai, Lazdynai, Karo- 
liniškės. Statybos stebina 
ir daugelį čia atvykstančią 
užsienio turistą.

Nė kiek neslepiu, kad per 
tuos 8 mėnesius pastebėjau 
ir reiškinią, kurie man ne
labai patinka. Dar blogai 
sutvarkyta prekyba, nesuge
bama išsiversti be eilią 
krautuvėse, Įstaigoje nere
tai sutinkama biurokratinė 
tvarka, kartais trūksta man
dagumo patarnavimo srityje, 
krenta Į akį nedrausmingas 
pėsčiąją judėjimas gatvėje. 
Trūksta operatyvumo rekla
moje, garsinant ne tik pre
kes, bet ir menininkus. Na, 
bet juk Įvairią trūkumą ra
sime ir Vakarą šalyse.

- JUMS TENKA KALBĖTI 
ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIE
TOVĖSE, KAIP SUTINKAMI 
JŪSŲ PRANEŠIMAI?

- Taip, per kelis pasta
ruosius mėnesius, esu pada
ręs plačius pranešimus ne 
tik Vilniuje ir Kaune, bet ir 
kitose Lietuvos vietovėse. 
Plačiai nušviečiau emigran
tą gyvenimą išeivijoje ir JAV 
gyvenimo reiškinius. Tie 
pranešimai kelia tikrai di
delį dėmesį, apie tai liudija 
žmonią, ypač studentijos pa
teikiami klausimai, kurią 
skaičius neretai siekia apie 
20. Tuos pranešimus tęsiu 
ir šį rudenį.

- GAL KUR KELIAUSITE 
ARTIMIAUSIU METU?

- Priešingai reakcinės 
emigracinės spaudos skel
biamomis žiniomis, esą,var
žomas mano gyvenimas, 
galiu pažymėti: stengiuosi 
pamatyti Įvairias Lietuvos 
vietoves, sakysim, rugpiūčio 
mėnesį ilsėsiuosi žavingoje 
Kuršią Neringoje - Nidoje. 
Numatau dar šį rudenį ap
lankyti visą eilę Juodosios’ 
jūros pakrančią miestą: 
Odesą, Batumi, Soči, Jaltą 
ir kitus. Vakaruose daug 
esu matęs gražią vietovią, 
neabejoju neblogesnes pa
matysiu ir Tarybą Sąjungoje.

- VILNIAUS LAIKRAŠ
ČIUOSE JŪS RASETE, KAD 
NUMATOTE PARUOSTI 
KNYGŲ, RASINIŲ LIETU
VOS SPAUDAI. KAIP JUMS 
SEKASI SIS DARBAS?

- Susitaręs su “Minties” 
leidykla, ruošiu nemažos 
apimties knygą apie lietuvią 
emigraciją. Darbas Įpusė
tas ir tlkuosi, neilgai tru
kus, knyga pateks J Lietu
vos skaitytoją rankas. Aiš
ku, mano knygoje bus pa
naudota visa eilė dokumentą 
bei kitos medžiagos, pasta
ruoju metu dar aptikau ne
mažai naują dokumentą. 
Kiek vėliau atiduosiu spau
dai antrąją knygą apie JAV, 
jos gyvenimo apraiškas - ir 
jai turiu pakankamai me
džiagos.

Savo ruožtu, visai priešin
gai emigrantą laikraščią 
gandams, esą, Tarybą Lie
tuvos spaudoje nėra mano 
rašinią, galiu atsakyti: ją 
buvo, jie skelbiami ir ją nu
matau skelbti dar daugiau. 
Pavyzdžiui, “Švyturio” 
žurnalas per kelis numerius 
spausdino mano “Triją kar
jerą saulėlydį”. Gi Vilniaus 
dienraštis “Vakarinės nau
jienos” liepos mėnesį skel
bia ilgą seriją (apie 15) mano 
stralpsnią, skirtą JAV gy
venimui ir lietuvią Įsikūri-

"LAISVEI" IŠ KAPSUKO

Jumoristinės fotografijos paroda

Neseniai Kapsuke pasi
baigė Jumoristinės foto
grafijos paroda. Renginys 
buvo reikšmingas tuo, kad 
paroda buvo jau nevietinės 
reikšmės, bet respubliki
nes. Tai buvo pirmoji to
kio žanro paroda Lietuvos 
fotografijos istorijoje.

Ką gi apie ją galima pa
sakyti?

Paroda tikrai buvo ne
tokia, kaip visos kitos. Po 
LKP Kapsuko rajono II se
kretoriaus drg. Markevi
čiaus Įžanginės kalbos, 
žodį perėmė mūsą rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, priesiekęs fotogra
fas drg. Pačėsa R„, Įteik
damas diplomus ir sūdu- 
vietiškus suvenyrus sve
čiams. Pagrindinį prizą 
laimėjo žinomas respubli
kos fotografas A. Maci
jauskas. Be prizo jis buvo 
apdovanotas ir dešrinėmis 
kopėčiomis, kad galėtą kilti 
dar aukščiau. Lietuvos Fo
tografijos Draugijos pir
mininkui drg. Sutkui buvo 
įteiktas didžiulis bezmė- 
nas su skilandžiu vietoje 
svarsčio. Žinomam foto 
kritikui S. Krivickui-kir
vis, kad kritikos straips
niai būtą dar aštresni ir 
kepta antis, kad tokios an
tys neskraidytą spaudos 
puslapiuose. Juoko buvo 
gana nemažai. Diploman
tai pasiskirstė sekančiai: 
I (1) diplomas - A. Dilys 
iš šiaulią, II (1) - J. Am- 
braška ir B. Rasiukas iš 
Panevėžio (B. Rasiukas) 

mo sąlygoms toje šalyje nu
šviesti.

- VILNIUJE ŠIUO METU
VIEŠI DAUG UŽSIENYJE
GYVENANČIŲ LIETUVIŲ. 
AR JUMS TENKA SU JAIS 
SUSITIKTI?

- Taip. šią vasarą vis 
daugėja tautįečią turistą iš 
JAV ir Kanados. Ją tarpe 
aš sutinku nemaža matytą 
veidą. Pagaliau, šiandien 
turiu malonią progą savo 
bute pasikalbėti su Jumis. 
Tikiuosi, ateity galėsiąs dar 
ne kartą susitikti su užsie
nio lietuviais - jie galės Įsi
tikinti mano gyvenimo bei 
darbo sąlygomis, kurios man 
teikia dvasinį pasitenkinimą 
ir fizinią jėgą bei džiaugsmą 
prasmingai gyventi ir dirbti 
gimtinėje.

Vilnius
1973 m. liepos 4 d.

ni laipsnio diplomai - A. 
Žižiūnas (Vilnius), V. Gul- 
manas ir J. Šidlauskas 
(Kapsukas)

Ką gi galima apie parodą 
daugiau pasakyti? Jos pa
vadinimas - jumoristine. 
Kai kuriose nuotraukose 
buvo gal kiek per daug 
dirbtinio jumoro. Žinoma, 
kadangi tai buvo pirmas 
šios rūšies respublikinis 
renginys, nieko nuosta
baus, kad pasitaikė kad ir 
kaikurią trūkumu. To ne
galima išvengti. Nežiūrint 
to, paroda sukėlė didelį 
susidomėjimą, ji bus eks
ponuojama ii' kituose res
publikos miestuose, o vė
liau ir kitose respublikose.

V. GURMANAS

TAKSI BE 
VAIRUOTOJO

Kelių japonų firmų inžinieriai 
sukūrė naujo miesto transporto 
modelį. Tokijo pakraštyje esančia
me 5 km ruože jis išbandytas. 
Kelyje kursavo dviviečiai elektro
mobiliai, kurių serijinė gamyba 
jau pradedama.

Elektromobiliuose nėra vairuo
tojų. Maršrutą, suskii šlytą tam tik
rais etapais, seka centralizuotas 
dispečerinis punktas, kuriame yra 
elektroninė skaičiavimo mašina. 
Elektromobilis nuo vienos stoties 
prie kitos juda išilgai kabelio, nu
tiesto po asfaltu. Elektroniniai da
vikliai seka, kad jis saugiai va
žiuotų.

Keleivis sėda stotyje j laisvą 
mašiną', jmeta j automatą reika
lingą sumą monetų ir paspaudžia 
reikalingos stoties mygtuką. Ke
lyje jis gali pasikalbėti telefonu 
automatu arba už papildomą su
mą pasižiūrėti televizijos laidų.

O
Mūsų šalyje sukurtas telefono 

stiprintuvas. Prijungus jį prie tele
fono aparato, keli žmonės, būda
mi net toliau kaip 3 m nuo tele
fono, vienu metu gali klausytis 
pokalbio.

Prietaisą sudaro indukcinis da
viklis ir žemo dažnumo stiprin
tuvas. Jo matmenys— 96X156X36 
mm, svoris — apie 750 g.

Juodųjų žmonių atstovai Kongrese

REP. CONYERS REP. DELLUMS

Daina darbą lydi
Pasibaigė Kaune darbo 

diena. Šilko audėja išjungė 
mašiną. Skuba. Bet stab
teli prie knygyno. Ak, nau
jas poezijos rinkinys. Nu
perka. Statybininkas užsu
ka Į gėlią parduotuvę. 
Išeina su didžiausiu rožią 
glebiu. Kam skirs? Dar
bo veteranui. Jį visi fa
brike pagerbė. O jis dar 
nuo savęs darbštuolį apvai
nikuos. . . Pavakarys. Į 
slėnį suplaukė minią mi
nios. Na pasiklausyti dai
nos. O lyriškiausia melo
dija plaukia iš fabriką, Įs
taigą, institutą choristą 
lūpą. Sruvena galingai, ne
sulaikomai kaip Nemunas. 
Kam jie skiria dainą? 
Žmogui - visokią gėrybią 
kūrėjui. O kuo jis kilnus? 
Darbu, žygiu.

Va šiuos darbštuolius 
savo knygose ir pavaizduo
ja Lietuvos poetai bei pro
zininkai. Jie paliečia ir 
temą, kaip liaudis sklaidė 
naktį ir pagaliau prasi
veržė Į saulėtą krantą. 
Va J. Baltušio netrukus pa
sieks skaitytojus atsimini
mą pirmas tomas “Su kuo 
valgyta druska”. Autorius 
liudija, meniškai liudija, 
kaip kaimo žmonės vargo, 
kovojo tamsiais reakcijos 
metais. Netrukus uždegs ir 
antro tomo žiburį. Lietu
vos rašytojai sugeba švys
telėti puikiais kūriniais to
dėl, kad jie labai glaudžiai 
bendrauja su liaudimi, stu
dijuoja jos gyvenimą. Štai 
J. Baltušis man rašo: 
“. . o Aplankiau Mažei
kius, Laižuvą, Židikus, 
Pievėnus ... O juk iki 
Mažeikią bei Akmenės iš
vykos lankiausi dar Kupiš
kio rajone, lankiausi kolū
kiuose. Be šito, kaip ži
nai, negaliu nei gyventi, 
nei dirbti. . .”

Daina, gimusi ant Nemu
no kranto, nuskrieja ir Į 
kitas respublikas. Norei
kos klausosi ne tik Vilnius, 
Kaunas, bet ir Kijevas, Le
ningradas. Ir juo kurio 
nors menininko talentą 
vertina daugiau tautą, juo 
to menininko įtaka, povei
kis, populiarumas didėja. 
Jau lietuvią literatūrai tapo 
tradicija: jos veikalai,
švystelėję gimtąja kalba, 
išversti pasiekia brolišką
sias respublikas. Tas kny
gas skaito darbininkai, ko
lūkiečiai.

Labai ryškiai tą litera
tūrinę brolybę pajuntu ir 
aš. Štai Baltarusijos ra
šytoją žurnalas “Neman” 
5 Nr, davė mano “Nemuno 
brolybę”. Tik rankraštį 
gavo. Tuoj it dienrašty 
palydėjo pas skaitytoją tas 
eilutes. Papasakojau, kaip 
1936-1939 m. Kauno kalė
jime kalinami darbininkai 
ir valstiečiai skaitydavo 
slaptai J. Kupalos eiles.

O A. Guzevičius pasidžiau
gė, kad Minsko draugai 
1936 m. išleido jo knyge
lę. Išleido! O fašistai, jį 
užklupę kameroje prie 
rankraščio, bent du jo pro
zos gabalus suredaga
vo. . . nagais. Baltarusi
jos jaunimo laikraštis 
“Cyrvonaja Z men a” 109 
Nr. - 1972 m. davė iš mano 
beletristinės knygos"‘Pūga 
dainuoja” ištrauką. Uždė
jo antraštę - vainiką 
“Saulė”.

Grototuosc namuose 
slaptai iš “Izvestiją” se
kiau ir ukrainiečią litera
tūrą. Dabar Lietuvoje ir 
tie Dniepro dainiai gan po
puliarūs. Tatai nupiešiau. 
Ukrainos rašytoją žurnalo 
“Prakor” tuoj atsiliepė 
nuoširdžiu laiškeliu: 
“Jūsą dalyką atspausdinsi
me žurnale 10Nr.” ... 1943 
m. birželio-liepos mėnesi 
Oriolo fronte buvau liudi
ninku. Na Lietuviškoji divi
zija su broliškąją tautą ka
reiviais didvyriškai vijo iš 
žydinčią lauką, nuo biblio
teką, nuo rūtą darželią vo
kiškuosius okupantus. Tada 
žuvo J. Jurevičius. Ji Įsi
miniau 1935 m. vasarą, gu
lėdamas Kauno kalėjimo li
goninėje.

Šias stepes 1943 m. ap
žvelgė ir E. Mieželaitis. 
Tie vaizdai man giliai Įs
migo Į širdį. Juos at
skleidžiau atsiminimuose 
“Ginklo broliai”. Švyste
lėjo “Kurskaja Pravda” 
balandžio 14 dieną. Sis 
leidinys dažnai pavaizduo
ja sūnus ir dukras nuo Ne
muno. O E. Mieželaitis 
šitame fronte nupynusiems 
brolybės vainiką paskyrė 
labai daug eilėraščią savo 
naujausioje knygoje “Gin
taro paukštė”.

Visą kurios nors tautos 
literatūros talentą žvaigž
dynas ir sudaro jos rašti
jos žėrintį židinį. Si tiesa 
mane dar 1938 m. sužavė
jo už grotą. Tada studija
vau Markso filosofiją. Šios 
tiesos prisilaikant, galima 
gėlėmis apkaišyti ir Gorkį, 
ir Žemaitę, ir Janonį, ir 
Pranską. Juk dorieji ra
šytojai, kilnieji rašytojai 
kiekvienas pagal savo ga
bumą visą širdį atiduoda 
liaudžiai.

A. LIEPSNONIS

Alkoholikės gimdo 
nesveikus vaikus

Seattle, Wash. Daktarai 
skelbia, kad alkoholikės 
motinos daugelyje atsitiki
mą pagimdo sužalota svei
kata vaikus.

Daugelyje atsitikimą 
gimsta vaikai nedaaugę 
arba silpnapročiai. Nema
ža tokią greitai miršta. O 
tie, kurie gyvena, esti silp
nos sveikatos.
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“LAISVĖS” REIKALAI JONAS BARKUS

Iš mano autobiografijosAukų gauta nuo gegužės 25 d. iki liepos 16 d.:
Pelnas iš atsibuvusio pikniko, liepos 1 d., Wor

cester, Mass., per J. Jaskevičių (aukos atskirų 
žmonių buvo paskelbtos praėjusiam numery) . $374.00

Karalina Kazlauskienė per E. Repšienę, Dorches
ter, Massachusetts .... 100.00

Lili jos Kavaliauskaitės Seimą................................ 100.00
LLD 75 kuopa, per V. Boviną, Miami, Fla...............100.00
Juozas Zaya (Zajankauskas), 85 m.

gimtadienio proga....................  85.00
Jonas Gašlūnas, gimtadienio proga,

Richmond Hill, N. Y......................... 80.00
Detroito spaudos piknikas po stogu, per S. Gugu . 75.00
15 LLD 25 kuopos pobūvio, birželio 24 d., per

J. Stanienę, Baltimore, Md. . . . 70.00 
Mrs. A. Mureika, Milford, Conn................................ 62.00
Draugas iš Connecticut..................*........................ 50.00
Brockton, Mass., piknikas, per S. M. Rainard . . 50.00
LLD 37 kuopa ir nariai, per T. Melvldą,

Methuen, Mass............... . ............... 50.00
P. Žukauskienė, per E. Repšienę,

Dorchester, Mass..............«... 50.00
Pelnas nuo pobūvio New Yorke, per P. Ventę . . . 39.90 
Anna Quater, New York City, sveikinę J. Gasiūnę 

jo gimtadienio proga........25.00
Petras ir Marytė Smalsčiai, Ludington, Mich., 

atžymėjimui Petro 85 m. sukakties .... 25.00 
Antanas Simukauskas (Jono Mikšio palikimas),

Vancouver, Can............................25.00
Juozas ir Pranciška Deltuvai, Baltimore, Md.,

60 m. vedybinio gyvenimo proga ..... 25.00 
M. Simon (Simanavičius), Brooklyn, N. Y............... 23.00
Antanas Borden, Kenosha, Wls. (prisiminimui

žmonos Mary, kuri mirė prieš 8 metus) . . . 20.00 
K. Genys, Scranton, Pa................................................. 15.00
Juozau Wanagas, Catskill, N. Y. . . ..................... 11.00
Mary M. Stolpin, Flint, Mich...............................  11.00
Adelė Birštonienė, Miami, Fla., per V. Bovlnę . . 10.00 
Ona ir Petras Chestnut per S. Rainard, Brockton, Mass.

(prisiminimui sesers ir švogerkos Mary Valont) . 10.00 
Antonetė Lapė per J. Simaitį, Brockton, Mass. . . 10.00 
Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif......................... 10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.................................. 10.00
Antanas Ruseckas, St. Petersburg, Fla.......................10.00
Frank Kurkulis, per P. J. Malinauskę, Fairport, N. Y. 10.00 
Walter ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y. . . . . 10.00 
K. Levanas, Brooklyn, N. Y. ......................................$ 10.00
Joseph Makul, New Haven, Conn. ........................  . 6.00
Mary Plkčilingas, Auburn, Ill.................................... 6.00
Alex Gudaitis, Glendale, N. Y....................................... 6.00
Victoria Yurkonls, Kulpmont, Pa...............................  6.00
Wm. Stakėnas, Freesoil, Mich................................... 5.00
J. Kundrotas, Vancouver, Canada......................... 5.00
F. B. Kęlly, Rodney, Canada ....................................... 5.00
M. Sarpolus, West Frankfort, Ill................................ 3.00
M. Žąsinis, North, Rich., Cal................................... 3.00
Mary Dobtais, Cambria Heights, N. Y...................... 2.00
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y................................ 2.00
J. Mikaila, Brooklyn, N. Y. ■....................................... 2.00

Po $1.00: Helen Pagiegala, Chenango Forks, N. Y.; A. 
Babarskas, Richmond Hill, N. Y. (per J. Grybą); J. Raila, 
Imlay City, Mich.; P. Velykis, Waterbury, Conn, (per N. 
Ventienę); Prof. B. F. Kubilius, Chicago, Ill.; J. Stanienė, 
Baltimore, Md.; Anna Kuniskas, Scranton, Pa.; P. Gizaus- 
kas, Chester, Pa.

Širdingai dėkojame,
ADMINISTRACIJA

Sveika moksleivių vasara!
Birželio pradžioje Lie

tuvoje prasidėjo mokslei
vių atostogos. Jau pakel
tos 450 profsąjunginių pio
nierių stovyklų vėliavos. 
Jos Įsikūrė gražiausiose 
respublikos vietose. Už vi
sai mažę mokestį (didžięję 
iSlaidų galį padengia prof
sąjunga), tėvai keturias sa
vaites gali laikyti vaikučius 
tose stovyklose, šią vasa
rą Jose ilsėsis 82 tūkstan
čiai berniukų ir mergaičių.

Be to, daug miesto ir už
miesčio stovyklų organi
zuoja pačios mokyklos, J- 
domias keliones rengia tu
rizmo valdyba, šiemetinė 
naujovė - keliaujančios 
stovyklos. Su kuprinėmis 
ant pečių dideli iškylauto
jų būriai dieną keliaus, 
grožėsis gamta, o nakčiai 
statysis palapinių mieste
lius vis kitoje vietoje. Ir 
taip - pėsčiomis, dvira
čiais, baidarėmis, pane- 
muniais, gražiąja švento
sios upe.

Kaip ir kiekvieną vasa
rą, organizuojamos spe
cializuotos stovyklos. Va
rėnos rajone stovyklaus 
moksleiviai, kurie mokyklų 
būreliuose studijuoja vais

tažoles, Ventės Rage įsi
kurs jaunieji ichtiologai, 
Molėtų apylinkėse - kraš
totyrininkai. Iš tokių sto
vyklų berniukai ir mer
gaitės grįš ne tik gerai 
pailsėję, Įdegę saulėje, bet 
ir žymiai praturtinę savo 
pamėgtos specialybės ži
nias.

Profsąjungos, švietimo, 
darbuotojai stengiasi, kad 
kiekviena stovykla taptų 
vienų ar kitų interesų ug
dymo klubu.

Ne pirmi metai rengia
mos vyresniųjų klasių 
moksleivių darbo ir poilsio 
stovyklos. Jaunimas jas 
ypač mėgsta. Stovyklos 
organizuojamos kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose 
miestų mokyklų vaikinams 
ir merginoms. Čia jie, 
kaip sakoma, išmoksta at
skirti rugį nuo miežio, o, 
patalkininkavę laukų dar
buose ar statybose, nesi
skundžia apetitu, juo la
biau, kad maistą iš ūkio 
produktų gamina pačios 
jaunosios šeimininkės. 
Kaimo mokyklų mokslei
viai buriasi J gamybines 
brigadas, talkininkauja 

’žemdirbiams.
T. GEČIENE

Buvęs ilgametis '‘Lais
vės** redakcijos narys Jonas 
Barkus mirė 1973 m. liepos 
2 d. Susilpnėjus sveikatai 
pasitraukęs Iš redakcinio 
darbo, Jonas Barkus pradė
jo rašyti savo autobiografi
nius bruožus 1961 m. sausio 
14 d. Žemiau telpa jo paties 
raštas. REDAKCIJA.

LITERATŪRINE MANO 
VEIKLA

Čia stengsiuos, kiek atsi
minsiu, sužymėti kada kas 
mano rašyto tilpo spaudoje, 
kas tai per rašinys buvo; 
taipgi kokias knygas pats 
išleidau bei kokias kam 
nors kitam pagelbėjau pa
ruošti ir išleisti.

Pirmutinis spaudoje til- 
pęs mano rašinėlis buvo 
korespondencijos formoje 
aprašymas Salantų mieste
lio kaimynystėje niūks ančio 
Alko kalno. Aprašymas 
tilpo “Vilniaus Žiniose 1904 
ar 1905 metais, tikrosios 
datos neatsimenu; tik spėju, 
jog tai buvo vasaros ar 
ankstybo rudens laiku. Ra
šinio antgalvis, rodos, buvo 
Salantai, o pabaigoje auto
riaus parašas Salantiškis. 
Alko kalnas buvo (veikiau
sia ir tebėra) Į šiaųrrytus, 
nuo miestelio dalies, tuomet 
vadinamos Naujaisiais Sa
lantais arba Užtllčlu. Mano 
augintojų Antano ir Apalio- 
nijos Stropų namelis buvo 
Užtiltyje, prie kelio Mosė
džio linkui. Alko kalnas 
buvo apie trejetą viorstų J 
Siaurytus, už plačios pelkė
tos lygumos, kurioje gany
davome miestelio ir aplin
kinių kaimų karves bei ark
lius. Apie tę kalną man 
tekdavo girdėti Įvairių pa
sakojimų: būk ten buvusi 
senovėje žemaičių tvlrtovė- 
pilis gynimulsl juo iš vaka
rų puolančių kryžiokų ir t. p. 
Aš labai tuo kalnu domėjaus 
ir vasaros laike dažnai ten 
nubėgdavau ir domingai 
kalną stebėdavau, kiek aš 
tada pajėgiau. Tuomet man 
buvo apie 18 metų amžiaus 
ir teko skaityt kažkokių 
raštų apie Žemaitijos supil
tuosius kalnus ir piliakal
nius. Atsimenu, kalno vir
šuje daugelyje vietų, minkš
tas žemes pakrapščius, ma
tydavos stambių ir smulkes
nių akmenų eilės, lyg ir būt 
buvus sumūryta siena. Ta
čiau akmens jau tik savo 
svoriu viens prie kito laikė
si, nes laikas buvo visiškai 
sunaikinęs mūrą rišusiąją 
medžiagą.

Kiek mokėdamas, aš iš
matavau kalno aukštį, plotį, 
pažymėjai, kas jo paviršiu
je matosi, ir tą viską sura
šęs straipsnelio forrnoje pa
siunčiau neseniai tuomet 
įsikūrusioms “Vilniaus ži
nioms“. Straipsnelis tilpo 
ir buvau kviestas daugiau ra
šinėti.

Vėliau, 1905 m., panašiai 
apžiurėjau ir aprašiau Im
barės pilį - kalną, kuris ran
dasi Į pietvakarius nuo Sa
lantų, Kalnalio bažnytkaimio 
linkui. Tą rašinį irgi pa
siunčiau “Liet. Žinioms“, 
bet nežinau, ar buvo atspaus

atėjo mintis verst tą raštą 
lietuvių kalbon. Pradėjau 
verst, bet tuoj paaiškėjo, jog 
man stoka žodžių. Nors 
raštas buvo populiariai ra
šytas, bet mūsų kalboje daug 
reikiamų terminų nuomet 
neturėta - bent aš jų nežino
jau. Verčiau tą veikalą pats 
daugelį terminų sugalvoda
mas.

Vertimo darbas ėjo lėtai, 
o rudenį (1905 m.) ir visai 
sustojo, nes tuometinis są
jūdis stūmė kltokion veik- 
mėn. Teko dalyvauti (vado
vauti) valstiečių sueigose, 
kur iškėlėme reikalavimus 
vietinės savyvaldos, o visai 
Lietuvai autonomijos. Sura
šėme savo valstiečių reika
lavimus ir siuntėme juos mi
nistrų pirmininkui Vittei. 
(Mes tuomet manėme, būk 
valdžia tokių reikalavimų bei 
prašymų paisys). Tą pat 
rudenį teko mums trims sa
lantiškiams (Sragiui, Ger- 
vlnskiui ir man, kartu su ku
nigu Vilūnu) atstovauti mūsų 
valščių pirmutiniame lietu-

dintas, nes penktųjų metų ju
dėjimas sutrukdė ir spaudą.

Tais pačiais metais iš
verčiau lietuvių kalbon iš 
rusų kalbos dvi apysakaites 
arba legendas. Jos rusų 
kalba tilpo knygoje “Rytiečių 
Legendos ir Pasakos“. Ver
timą pasiunčiau Peterburge 
(dabar Leningrade) ėjusiam 
“Lietuvių Laikraščiui’ ’. 
Atsimenu, gavau redakcijos 
pranešimą, jog gavo verti
mus ir jie tilps žurnale. 
Tačiau nebeteko vėliau ma
tyti, ar jie buvo atspausdin
ti. Parašas po vertimais 
buvo Salantiškis, o gal J. 
Stropus, tikrai neatsimenu.

Dar pirm 1905 metų bai
gęs liaudies mokyklą (rusų 
kalba), pradėjau labai domė
tis mokslu apie žvaigždes 
(astronomiją). Žinoma, pra
džios mokyklos mokslas 
mažai tegalėjo man tuo 
žvilgsniu gelbėti. Tačiau, 
klek suprasdamas skaičiau 
visokias visatos klausimais 
knygas, kokios tik mokyklos 
bibliotekoje radosi; taipgi 
mokytojo teiravaus apie ne
suprantamus knygose daly
kus. Mokyklos bibliotekoje 
radosi keletas astronomo 
Flammariono populiariai 
mokslinių apysakų apie 
dausų kūnus (suprantama, tai 
buvo vertimai rusų kalba). 
Man tai buvo dominglausias 
skaitymas. Beje, skaitymas 
mokykloje apie saulinę sis
temą, geografiją be geologi
ją beregint išblaškė man iš 
galvos visus religijos pra
dus. Nors augau religingoje 
šeimoje ir nuo aštuntųjų iki 
Šešioliktųjų savo amžiaus 
metų tarnavau bažnyčioje 
prie mišių, tačiau net pra
dinės žinios apie gamtą rodė 
man, kaip tuščios ir be pa
grindo esti religinės pasa
kos. Rodos, 1902 metais 
kažkai susitaupęs pusrublį 
nusipirkau pirmutinę knygą: 
iš Peterburge buvusio O. N. 
PopovoS knygyno išsirašiau 
knygelę “Pasakojimas apie 
žvaigždes“, vertimas iš 
anglų astronomo C amber so 
veikalo; kainavo 40 kapeikų. 
Ta knygelė man labai pagel
bėjo ir padidino mano do
mėjimąsi visata. Būdavo, 
žiemos vakarais išeinu už 
daržinės, kur plačiai matėsi 
dausų skliautas, ir stengiuos 
ir stengiuos ryškiai spind an- 
šiose žvaigždėse surasti žy
miausias žvaigždynų žvaigž
des. Tėvas šaukdavo mane 
eit trobon, nes peršalsiu, 
bet man taip patrauklu buvo 
tuos tolimus šviesulius tė- 
myti. Suprantama, nesant 
galimybių mokslą toliau pra
dinės mokyklos tęsti, mano 
“astronomija“ toliau plėto
tis negalėjo. Tačiau net ir 
dabar, gyvenimo saulėleidy
je, žvilgančių žvaigždžių 
vaizdas mane labiau domina, 
negu kokios žmogaus gamin
tos puošmenos. O dar ir 
dabar žvaigždėtą naktį man 
klaidžioti nereiktų - atsime
nu dar žymiųjų žvaigždynų 
padėtį.

Rodos, 1905 metais man 
pakliuvo keli numeriai Pe
trograde leidžiamo dienraš
čio “Novoje Vremia“. Fel
jetonų skyriuje radau moks
linį straipsnį apie smulkią
sias planetas - asteroidus. 
Straipsnis buvo ilgas, tęsėsi 
per kelis dienraščio nume
rius. Vardas rašto “Kolco 
Mirov“, autoriai du: profe
sorius Glazenop ir kitas, 
kurio pavardės neatsimenu. 
Tas rašinys mane labai do
mino, bent kelis kartus jį 
perskaičiau. Paskui man

vių seime Vilniuje. Lapkri
čio mėnesį Salantus, kaip ir 
kitus miestelius, užplūdo 
baudžiamieji kareivių bū
riai. Mes, Vilniaus seimo 
dalyviai, buvome suimti ir 
be kvotimų išsiųsti Į Tel
šius, paskui Į Šiaulius, o iš 
ten Kaunan. Ūkininkas Sra- 
gys buvo ištremtas Sibiran, 
regis liuosam gyvenimui. 
Gervinskį ir mane laikė Kau
ne porą mėnesių bei teismo 
(administraciniu būdu), o 
paskui paleido. Mes, girdi, 
nepilnamečiai, tai neverta 
mus sunkiai bausti.

1906 metais teko darbuotis 
skleidžiant Vilniuje leidžia
mus darbininkiškus laikraš
čius: “Žariją**, “Skardą“ 

‘ir kitus. Be to, teko keletą 
kartų susiremt argumentais 
su Salantų klebonu Urbona
vičium, kuris penktaisiais 
metais pasirodė atviriausiu 
reakcininku. Klebonui no
rint, kunigas Vilūnas liko 
ištremtas kažkur labai pras- 
ton vieton; jis, mat, Salan
tuose, kiek galėdamas, mokė 
jaunuolius, skleidė tautinę ir 
darbininkišką sąmonę,

(Bus daugiau)

Generalinis 
streikas Urugvajuje

Montevideo. Urugvajaus 
darbo unijos tęsia genera
linį streiką prieš militari- 
nę diktatūrą.

Policija ir armija at
sukta prieš streikierius. 
Šimtai areštuotų. Teroras 
prieš streikierius siautėja.

1MMTAI
BAGDADAS. Irako teis

mas suteikė mirties baus
mę 36 suokalbininkams nu
versti valdžią. Teismo nuo
sprendis išpildytas.

•
SAN JUAN. Puerto Rikos 

salos elektros ir vandens 
darbininkai paskelbė strei
ką. Sala žymiai aptamsinta. 
78 miestai be šviesos ir van
dens.

PARYŽIUS. Brazilijos 
lėktuvas, besileisdamas Į 
Orly aerouostą, sudužo. 
Žuvo 122 žmonių, 12 išsi
galėjo.

MURMANSKAS. Tarybų 
Sąjunga ir Norvegija pradė
jo bendrai operuoti anglies 
kasyklas šaltajame Spits- 
bergene.

♦
WASHINGTONAS. Jungti

nės Valstijos ir Kinija at- 
steigė 25 metų nutrauktą
paštu siuntinėjimą Įvairių 
siuntinių.

Iš WASHINGTONO valsti
jos 15 jaunuolių delegatų 
vyks Į Pasaulinio Jaunimo 
festivalį, (vyksiantį Berly
ne.

SOFIJA. Bulgarijos val
džia nuo birželio 1 d. suma
žino daugelio produktų kal
nas. Kai kurių prekių kai
nos numuštos 28%.

Olandų mokslininkai tei
gia, kad pienas ne tik stipri
na žmogaus sveikatą. Ban
dymai parodė, kad 3-6 metų 
vaikai, kurie nuolat prieš 
valgį gerdavo stiklinę ne
virto pieno, lengviau supras
davo matematikos taisykles, 
taip pat originaliau piešda
vo laisva tema.•

Kembridžo universiteto 
(Anglija) mokslininkai ap
skaičiavo, kad Amerikos ir 
Azijos žemynai artėja vie
nas prie kito 2,5 cm per 
metus greičiu. Manoma, 
kad po 400 milijonų metų 
Šanchajus atsidursiąs San 
Fransisko kaimynystėje.

Prancūzijos infragarso 
tyrinėtojai turi pagaminę ke
letą tipų švilpynių, kuriomis 
visai lengvai, be jokio 
triukšmo galima sugriauti 
gana tvirtą pastatą. Terei
kia atitinkamo dažnumo 
infragarso srautą nukreipti į 
sieną.

ROMA. Afrikoje dėl di
delių saustų apie 10 milijonų 
žmonių badauja. Badas 
siautėja daugiausia Saharos

VFR užregistruota oficiali 
“Parazitų draugija“. Paga 
statutą jai gali priklausyt 
vien “tikrieji ir apsiskelbę

ryti vyną, kuris turi 11% 
alkoholio.

Tarybų Sąjungos Kaukaze 
jau senokai daromas vynas
iš pienoapylinkės valstybėse tingimai

Prie Kauno marių tarp šimtamečių ąžuolų Įsikūrė Kauno radijo gamyklos pionierių 
stovykla. Gamyklos lėšomis pastatytas korpusas, palapinių miestelis. Čia vienu metu 
ilsisi 250 Įmonės darbininkų vaikų. Per vasarą čia jų pabuvos 800.

NUOTRAUKOJE: stovyklaujančių vaikų būrys traukia Į turistinį žygį;
T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Worcester, Mass.
Tradicinis “Laisvės** 

piknikas Olympijos parke 
liepos 1 dieną šauniai pavy
ko. Kelias dienas siautėjus! 
lietaus audra, palikusi dide
lių nuostolių, sekmadienio 
rytą praūžė pro šalį mažy
tės Mass, valstijos. Pradė
jo šviesti saulė. Ta proga Į 
pikniką suvažiavo daugiau 
publikos, negu buvo tikėtasi.

Be vietinių iš Worcesterio 
ir iš tolimų kolonijų, net iš 
Floridos draugai Kalantai. 
Graži grupė atvyko iš New 
Yorko.

Dėkojame už kuklią dova
nėlę. Lawrence Draugės 
Kralikauskienė ir Kuodienė 
atvežė po sūrį. Jų išleidi
mui pasidarbavo Kralikaus
kienė ir Worcester ietė 
Green. Į trumpą laiką su
kelta $42.00. Ačiū joms už 
pasidarbavimą ir mielai pu
blikai už duosnų kooperavi- 
mą.

Ačiū menininkams, kurie 
per dešimtmečius linksmina 
“Laisvės“ piknikus melo
dingomis dainomis: J. Sa
baliauskui, I. Janutienei, Al. 
Daupšul ir jų pianistėms 
H. H. Smiths, Hartfordo 
Laisvės Chorui ir jų šaunel 
vadovei Wilma Hollis ir jų 
pianistei Oleral Hollioris.

Virtuvei aukų pridavė V. 
Sukackas $10 ir V. Žitkus $5. 
Ačiū jiems.

Ačiū visiems darbinin
kams: J. Sabaliauskui, J. 
Senkui, F. Petkūnul, J. Rau- 
luševičiui, R. Januliui, J. 
Petkūnui, J. Yaskevičiui, H. 
Smith, V. Trakimienei, M. 
Green, O. Dudonienei.

Su padėka visiems už 
viską iki pasimatymo kitais 
metais.

M.

Islandija nebenori 
Amerikos bazės

Reikjavikas. Islandijos 
valdžia perdavė reikalavi
mą per NATO raštinę Jung
tinių Valstijų valdžiai, kad 
ji likviduotų savo milltarl- 
nę bazę Keflavike.

Jungtinės Valstijos toje 
bazėje laiko 3,300 karių 
neva Islandijos apsaugai 
“nuo priešų“. Tokios ap
saugos Islandija visai ne
nori.

Vynas iš pieno
Rosemont, Ill. Vietinis 

71 metų amžiaus kunigas 
surado būdą iš pieno pada-
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Sveikiname su 85-uoju gimtadieniu

JUOZAS ZAJANKAUSKAS

Gaila, kad šiandien Juozo sveikata yra sušlubavusi. 
Šio mėnesio 20 d. jam sukanka 85 metai. Jis gimė 1888 m. 
liepos mėn. 20 dieną t Lietuvoje, Pajaunio kaime. Tai jau 
gražus nueitas gyvenimo kelias.

Juozas sako, kad dar paaugliu būdamas Lietuvoje jis 
gerai pažino Vincą Kapsuką (Mickevičių), kuris paėjo iš 
kaimyniško Budvičių kaimo. Jų dviejų keliai vėl susidūrę, 
kai Juozas 1908 metais atvyko į Škotiją. Ten ėjo “Rank- 
pelnis”, kurį Kapsukas redagavo, o Juozas skaitė. Be to, 
Škotijoje jis skaitęs “Laisvę” ir “Keleivi”. Taigi, nuo 
pat jaunystės Juozo gyvenimas buvo susijęs su pažangiuoju 
judėjimu.

Jam Škotijoje esant kyla pasaulinis karas ir Juozas 
paimamas j Anglijos armiją/r 1914 metais jis patenka i 
Anglijos koloniją Gibraltarą. Čia jis, matyt, pradeda 
galvoti kaip patekti Į Ameriką. Ir jam pavyksta. Jis su
sipažinta su kapitonu Norvegijos laivo, kuris plaukia J 
Philadelphiją. Už du svarus sterlingų kapitonas sutinka ji 
paimti ir pristatyti j Ameriką. Ir taip Juozo svajonė 
išsipildo.

Čia, kaip ir mes kiti tų laikų imigrantai iš Lietuvos, 
Juozas buvo priverstas susirasti būdus pasidarymui pra
gyvenimo. Ir tai nebuvo lengva.

Kaip ten nebūtų, šiandien drg. J. Zajankauskui jau 85. 
Visas “Laisvės” kolektyvas linki jam greitai susveikti ir 
susilaukti dar daug daug gimtadienių.
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Worcester, Mass.

LAISVĖ 5-tas puslapis

Marijona
Su mirtimi Marijonos Pet- 

kūnienės netekome ilgame
tės darbuotojos mūsų pa
žangiose organizacijose.

Marijona gimė ir augo 
Lietuvoje, Asteikių kaime, 
2y d i š ki ų apy linkėję, 2e m a i - 
tljoje. I Ameriką atvyko 
1913 metais, kai abelnos ap
linkybės ir progos mergi
noms pragyvenimą pelnyti 
buvo siauros. Todėl ir Ma
rijonai teko imtis Įvairių 
darbų-darbelių be pasirinki
mo. Dar vyrams ir šioje 
mažoje kolonijoje pragyve
nimui pasidaryti aplinkybės 
buvo palankesnės, nes veikė 
vielų (dratų) dirbtuvėlės.
Joms reikėjo jaunų darbo 
jėgų. Todėl jaunų Lietuvos 
sūnų grupelė, it vėjo neša
ma lapų saujelė, čia užkliuvo 
pastoviam apsigyvenimui.

Atvykus J Worcester į čia 
mūsų Marijona jau rado su
darytą branduolį, pradėjusį

Petkun ienė
rūpintis savišalpos, pažan
gos, apšvietos reikalais. 
Tasai Lietuvos jaunų sūnų 
pradėtas žipgsnis su laiku 
išaugo | stambų judėjimą, 
vėliau apėmusį ir čia gimusį 
lietuvių jaunimą. Buvo Įsi
gyta didelė salė ir Olympi- 
jos parkas. Dešimtmečių 
bėgyje daug nuveikta, daug 
pasiekta. Buvo daug padėta 
visais galimais būdais ir 
gimtajame krašte ( Lietuvo
je) besisiekiantiems bro
liams ir sesėms susikurti 
naują, taikų, šviesų rytojų.

Drauge Marijona nuo pat 
atvykimo Į Worcester! Įsi
jungė Į bendrą pažangią 
veiklą. Čia ji susipažino, 
susidraugavo su Jonu Petkū- 
nu ir 1916 metais už jo iš
tekėjo, su juo sukūrė šei
mynišką gyvenimą. Ir iki 
pat mirties su juo kartu 
veikė visose mūsųpažangio-
siose organizacijose. m

Philadelphia, Pa.
Pagal pasaką, šis miestas 

yra “broliškos meilės” 
miestas. Bet visokių žuli- 
kysčių, vagysčių, užmušimų, 
apiplėšimų skaičiumi pra
lenkia ir blbliškąjį “Sodo- 
ma-Gomora”.

Senelip/ R. M. pasakoja, 
kad birželio 28 d. naktį, per
kūnijai besitrankant ir ly
jant, Į jo stubą plėšikai su
lindo pro langą ir išsinešė 
kas jiems pageidautina. 
Sako, galėjo būti dar pras
čiau. Mažai radę pinigų, 
galėjo mušdami iš senioko 
reikalauti daugiau. LLD 10 
kp. ir biskį nukentėjo. Mat, 
nuo pirmesnių parengimų 
buvo pasilikusi kvorta degti
nės, tai sykiu su kitais da
lykais plėšikai išsinešė ir 
tą. . .

Seneliui R. M. iš karto 
buvo neaišku, kodėl pašauk
tas policistas svarbiausia jį 
klausinėjo, ar jis turi ap- 
draudą nuo apiplėšimų. Bet 
vėliau paaiškėjo. Po trijų 
dienų jį pašaukia iš apdrau- 
dos nuo plėšikų raštinės ir 
siūlo apsidrausti. . .

Jau bus virš poros savai
čių kai streikuoja valstijos 
svaigalų parduotuvių darbi
ninkai. Kiek čia bėdos kar- 
čiamninkams gauti degtinės 
iš kaimyninių valstijų! O 
valstijos ponai verkšlena, 
kad netenka mokesčių 
(taksų) į iždą. Bet darbi
ninkams pakelti algas skaito 
“niksonine nuodėme”.

Susimylėjo ant senelių. 
Čia jau veikė Įstatymas, kad 
sulaukusieji 65 amžiaus ga
lėjo važinėti po miestą gat- 
vekariais ir autobusais už 
10 centų. Dabar dar pageri
no. Nuo 10 vai. prieš pietus 
iki 3 vai. po pietų galima 
važinėti nemokamai. Stebė
tinai daug senų žmonių ta 
proga pasinaudoja ir važinė-’ 
ja ieškodami pigesnio 
maisto.

Laisviečiai -pažangiečiai 
rūpinasi, kodėl šią vasarą 
nieko nesigirdi apie spaudos 
naudai parengimus. Jie labai 
teisingi. Tam turime viso
kių priežasčių su sveikatos 
reikalais. Bet nepamirškite 
atsilankyti į LLD 10 kuopos 
susirinkimą rugpiūčio 4 d., 
šeštadienį, 2 vai. po pietų Į 
Slovakų klubą, 1150 So. 4th 
St. Ten patikrinsime savo 
jėgas ir darbuosimės, kad 
spaudos naudai parengimas 
i-vyktų.

Širdingai prašome atsi
lankyti visus laisviečius. 
Kelionė veltui.

VIENAS 15 VALDYBOS

Miami, Fla.
STAIGMENA

Liepos 8 d. Lietuvių Socia
linio Klubo pastogėje Įvyko 
itin nepaprasta staigmenukė. 
Turėjome visą eilę nepap
rastų svečių. Iš New Yorko 
apylinkės teikėsi atlankyti 
mumis muzikė Mildred Sten- 
sler ir dainininkas V. Beke- 
ris. Iš Detroito svečiuojasi 
advokatė Stephanija Masytė 
su savo mylima motinėle. 
Sveikinantis su jomis ir pa
žvelgus J jų veidus, aiškiai 
matosi, kaip jos abi skaus
mingai pergyvena mirtį jų 
didžiai mylėto tėvelio. Dar 
taip neseniai jie visi trys 
lankėsi pas mus. Malonėjosi 
Floridos saulutės jaukia ši
luma ir draugų prijautimu, o 
dabar va jau jos tik vienos 
dvi atlanko mumis. Širdingai 
atjaučiame jų širdgėlą ir 
liūdėsį.

Sužinojus, kad Mildred 
Stensler ir V. Bekeris at
vyksta pas mus Į viešnagę, 
jau pats savaimi mums buvo

aišku, kad truks ar plyš - 
koncertinė programa turės 
įvykti. Ir ji Įvyko visapu
siškai pasekminga.

Paviršutiniškai žiūrint, 
atrodo, kad pas mus meninių 
jėgų nėra, bet kaip tai ste
buklingai, rodos, kokio tai 
magiko magiškos lazdukes 
pamojimu, akimirkoje jos 
atsirado. Tai yra pastangos 
Aido choro ir LDLD kuopos, 
ir V. Bovino atsparumų.

Koncertinę programą ati
darė Aido choras, vadovy
bėje Birutos Ramoškaitės. 
Nors vasaros laiku daug 
choro narių išvažinėja Į 
šiaurę ir kitur, ir choras ne 
pastoviai pamokas turi, bet 
jo dainavimas skambėjo vi
sai pagirtinai. Antras nu
meris, tai jau mūsų čiulbo- 
nėlė - Onute Stelmokaitė, 
kuri gyvena Floridoje, bet 
tolokai nuo Miamio. Ji savo 
komiškomis išdaigomis dai
navo patraukliai ir linksmai. 
Ją sekė V. Bekeris. Dainavo 
visą, eilę dainų, skirtingų 
žanrų. V. Bekeris, vyras su 
tvirtu-galingu balsu visą pu
bliką žavėtė žavėjo. įvadą Į 
savo pirmą dainą V. Bekeris 
turėjo juostelėje užrekor- 
duota - tikrą lietuviškų girių 
paukščių čiulbesio simfoni
ją. Tas jau tikrai buvo nau
jovė, negirdėta lietuviškose 
koncertinėse programose. 
Bravo! gerbiamas Bekeri. 
Priedui dar pridėjo duetą su 
Onute Stelmokaite. Jiedu 
sudainavo porą dainelių. 
Jiems abiems pranešinėjo ir 
akompanavo Mildred Stens
ler. Vietinis S. Zavis pa
skambino keletą dainelių 
mandolino solo.

O va pasirodo ir mūsų 
žvaigždutė Mae Gabrėniene. 
Ji savo stipriu soprano, ge
rai pralavintu balsu, atliko 
žavingai eilę dainų - solo ir 
vėliau duetą su V. Bekeriu. 
Dainavo pagirtinai ir gra
žiai, už ką klausovai nepa
sigailėjo gausitTaplodismen- 
tų, nes buvo už ką. Jai 
akompanavo Biruta Ramoš
kaitė.

Užbaigai, Aido choras, o 
prie jo prisidėjo visi solis
tai, griausmingai sudainavo 
tris dairias ir tuomi Įrodė 
mums, kad kartais nelauktai 
iš eilinio koncertėlio išsi
vysto visai rimtas, arti pro
fesinis koncertas. Tokiu šis 
koncertas liks miamiečių at
mintyje ilgam laikui.

Bėda pas mus miamiečius 
yra tame, kad mes publiką 
tegalime sukviesti pateikiant 
gerus pietus, o žmonės kada 
jau prisivalgo irpočerkutę- 
kitą iki dugno nugargaliuoja, 
tai programoslaikupasidaro 
be galo kalbūs ir savo apro
bacijas ir kritikas išreiškia 
programos laiku, kompetuo- 
dami su programos pildyto- 
jais. Na, ką gi darysi, se
natvė, o, prie to, laisvas 
kraštas - laisvai ir elgiasi. 
Nežiūrint karšto oro, klau- 
sovų ir valgytojų prisirinko 
pilnutėlė svetainė.

S. ZAVIS 
t

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 28 kp. susirinki
mas Įvyks liepos 24 dieną, 
antradienį, 2 vai. po pietų, 
103 Green St., Venta Hall.

Kviečiami visi nariai at
silankyti į susirinkimą, nes 
šiame susirinkime bus kal
bama apie parengimą mūsų 
spaudos naudai. Reikės nu
tarti kada rengsime.

VISUS KVIEČIA
KUOPOS VALDYBA

Liepos 3 dieną bevežant Į 
St. Mary’s ligoninę, staiga 
mirė Peter C. Krugelis, 82 
metų. Daktaras pripažino,

kad mirė nuo naturališkos 
priežasties.

Gyveno 968 Highland Ave.
Peter C. Krugelis buvo 

gimęs 1891 m. vasario 22 d. 
Suvalkuose, Lietuvoje, sūnus 
Charles ir Frances Kruge- 
lių. Į šią šalį atvyko jaunas 
būdamas ir‘nuo 1901 metų 
iki 1914 metų gyveno Bostono 
apylinkėje. Per paskutinius 
59 metus gyveno Waterbury.

Buvo narys Lietuvių Pilie
čių Politinio Klubo ir Lietu
vių Piliečių Neprigulmingo 
Klubo, Waterbury. Taipgi 
buvo narys Švento Jurgio 
Draugijos Naugatuck.

Liūdesyje paliko jo žmo
na Mrs. Ezabel Krugelis 
(Natkevičius) Waterbury; 
trys dukterys - Dr. Edith 
Mac Rae, Chapel Hill, N. C., 
Mrs. Bertha Kelner, Con
cord, Mass., ir Mrs. Eleanor 
Heron, Delmar, N. Y. Taip
gi paliko seserį Mrs. Nell 
Sparrow, Saint Petersburg, 
Fla., Šešis anūkus ir kelis 
brolio ir sesers vaikus.

Buvo paš arvota Dielinlnks 
Funeral Home ir palaidotas 
laisvai Lietuvių Laisvose 
Kapinėse, Waterbury.

Petras Krugelis buvo ver
telga (biznierius) ir gerai 
žinomas tarpe Waterburio 
lietuvių. Per daug metų 
turėjo minkštų gėrimų iš- 
dirbystę. Paskiau užlaikė 
valgomų produktų krautuvę. 
Per kelis paskutinius metus 
jau buvo pensininkas.

Buvo laisvų pažiūrų, 
veikdavo su tautininkais, bet 
buvo galima su juo susikal
bėti ir kaip kada atsilanky
davo } mūsų parengimus.

Ilsėkis ramiai, Petrai, 
Laisvose Kapinėse.

M. SVINKŪNIENE

Cleveland, Ohio
Anthony Kasper, 74 metų, 

mirė palikdamas $221,828 
dviem lietuvių parapijom - 
St. George ir Our Lady of 
Perpetual Help. O trims 
giminaičiams po $1,500.

Kasper gyveno 1023 B. 
67th St., kaip atsiskyrėlis, 
biednai visą amžių dirbda
mas keltuvo operatorium 
mieste. Jo advokatas Frank 
G. O’Beel sako, kad velionis 
gyvas būdamas daug gelbėjo 
biedniems žmonėms savo 
apylinkėje, parūpindamas 
maisto ir pinigiškai.•

Trys katalikų mokyklos 
užsidarys; St. Agnes, St. 
Aghata ir St. Aloysius; visos 
biednų juodspalvių apgyven
tose vietose. Mokyklų seni 
pastatai. Tikintieji patys 
biedni. O vyskupija daug pi
nigų išleido seniems pasta- 
tams-kompleksams bied
niems seneliams.

J. W.

W. Mūrelis 
pergyveno operaciją

Nuo brangios chorų va
dovės-muzikės Daratėlės 
Murelienės gavau nelinksmą 
žinią, kad jos mylimas vyras 
Walteris Mūrelis liepos 4 d. 
išvyko Į Redeemer ligoninę, 
o liepos 9 dieną pergyveno 
rimtą operaciją. Kaip ope
racija bus pavykusi, dar ne
žinia. Reikia tikėtis, kad 
viskas bus sėkmingai pada
ryta ir Walterio sveikata 
grįš, bent aš to linkiu iš 
tikros širdies.

Mūrelių dabartinis adre
sas; Fox Run - Apt. A. 17; 
365 Newtown Rd., Warmins
ter, Pa. 18974.

Smagu, kad pati Daratėlė 
jaučiasi gerai.

MAE BUTKO

CLEVELANDAS. 1,100
Ohio kompanijos darbininkų 
sustreikavo.

DETROIT, MICH
Liūdnas prisiminimas dviejų 

mirusiųjų gyvenimo vyrų.

Laikas slenka labai greit. Visai nejuntu, kad 
jau liepos 23 d. sukaks metai kai mirė mano 
gyvenimo draugas ALEKAS DOČKUS.

Aš likau liūdesyje ir turiu viena tęsti kovą su 
gyvenimu ir rūpintis gyvenimo kasdieniais rei
kalais.

1951 metais palaidojau pirmąjį savo vyrą 
ANTANĄ DEMSKI,. Nors jau eilė metų praslinko 
bet aš jo negaliu pamiršti.

Prisimindama Jus, mano mielieji, pareiškiu 
savo mintis per laikraštį “Laisvę”.

ONUTE DOCKIENĖ (Dočkus)

TARPAN SPRINGS, FLA.

Mirus
Onai Žukienei

Reiškiame gilią užuojautą dukrai Lydia 
Paulmeir, žentui Fred ir anūkui Ronald, arti
miesiems bei draugams.

Didžiausios ištvermės liūdesio valandoje.

LLD. 45 KP. VALDYBA irNARIAI
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Helen Bružienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Ruth Bas- 

kis, broliams Frank ir Joe Bartuliams, anū
kui Jeff Baskis ir kitiems artimiesiems.

Ilgai prisiminsime dainos puoselėtoją.

LLD 45 KP. VALDYBA IR NARIAI

BALTIMORE, MD.

Mirus

Petrui Kupriui
Reiškiame gilią užuojautą Onai Pauzienei ir 

jos šeimai, Walteriui Kupriui ir jo Šeimai, 
Leonui Kupriui ir jo šeimai, ir Lietuvoje 
gyvenantiems Romai Račienei, YuraiŽelionie- 
nei ir Ignotui Kupriui; taipgi ir visiems jo 
giminėms bei draugams Amerikoje.

J. S. DELTUVA
P. PASERSKIS
O. KUCIAUSKAITE
J. J. STANIAI

F. J. DELTUVAI
K. PECKIAI 
ANTANAIČIŲ SEIMĄ 
J. KASPARAVIČIUS

ELIZABETH, N. J.

Mirus

Jonui Gredaičiui
1973 m. liepos 2 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ann, 
dukroms Aileen, Lillian, posūniui ir podukrai 
ir visiems artimiesiems.

K. PACIŪNAS
IG. BE C IS 
ANNA BE C IS
MR. & MRS. P. VAICIONIS

B. SIMANS
B. MAKUTENAS
LILLIAN NOVAK

HARTFORD, CONN

PRISIMINIMUI

Alex Klimo
Vasario 28 d. mirė Alex Klimas. Mes jį 

prisimename su giliausiu liūdesiu.

Frank Klimas & family 
Frank Klimas, Jr. & family 
Vincent Klimas 
Anthony Klimas & family 
Elizabeth Barstės 
B. Salavecika 
Matthew Green 
Floyd Green 
Marus Laskis 
Marute Laskis 
Mr. Lenardas 
Mr. Dedonis 
Mary Mitchell 
Jeanette Mitchell 
Lilete Silauskas 
Charles Silauskas 
Mary Silauskiene 
Mr. Stolinas

Anna Gordon
Grace Drule
Lucy Gfeen & family 
Barbara Green & family 
A. Latvenas & family 
Mrs. P. Naktenis 
Charles Deskus
Charles Deskus, Jr. & family 
Edward Deskus & family 
Frank Glode 
Barbara Glode
Joe Montagna
John Montagna
V. Lap ata
J. Daltuva
Larry Karkauskas 
George Glode 
Elizabeth Klimas
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Jauni tarybiniai menininkai
. Jungtinėse Valstijose

Šiuo laiku New Yorke lankosi skaitlinga jauną tarybinią 
šokiką-mokinią trupė. Ji susideda iš apie 60 jaunuoliu. 
Kai kurie ją dar visiškai jauni - tik nuo 10 iki 14 metą 
amžiaus. Juos atsiuntė Bolšoj šokiką Akademija. Jie čia 
atlieka praktikas Metropolitan Opera House. Tuomi jie 
parodo amerikiečiams, kaip Tarybą Sąjungos sostinėje yra 
paruošiami šokikai. Ją gastrolės New Yorke baigiasi lie
pos 22 dieną. Paskui dar pasirodys Miami, Philadelphijo- 
je ir Washingtone.

Cleveland, Ohio
IS MŪSŲ VEIKLOS

Moterą Klubo susirinki
mas Įvyko liepos 12 d. ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Buvo smagus posėdis, 
Agotai Palton vadovaujant. 
Apart Klubo reikalą, Julius 
Krosin buvo pagerbtas gra
žaus būrelio draugą ir drau
gią. Mat, d r g. Krosin po 
daugelio metą dalyvavimo 
mūsą veikloje, apleidžia 
mus. Gaila! Jis pastoviai 
apsigyvens pas brolio vaikus 
Aston, Pa. Geros kloties ir 
dar ilgo ir gražaus gyveni
mo, Juliau. Mes Clevelande 
nustojame darbštaus veikėjo.

Sveikinimas buvo skaity
tas nuo mūsą senos veikėjos 
Anna Salin, dabar Carlsen, 
kuri atostogauja Danijoje su 
savo vyru Gunnar. Jie ap
lankys Švediją ir kitas vietas 
pirma, negu sugrįš. Sakė, ji 
turėsianti gražią Įspūdžią 
su mumis pasidalinti, kai 
sugrįš namo. Jos sveikata 
buvo sušlubavusi. Tikiu, kad 
jos sveikata pasitaisys ir ji 
vėl prisidės prie mūsą vei
kimo. Mūsą moterys priėmė 
J. Petraus prašymą priimti 
prleglaudon LLD kuopą, nes 
mes likome be valdybos, 
iždo ir veikimo. Tikimasi, 
kad dabar LLD organizaci
niai sustiprės. Labai ačiū 
draugėms už prieglaudą. Jos 
mane prašė parašyti Įspau
dą iki Anna Carlsen sugrįš 
iš atostogą.

Draugė Teresa Chepla Įs
tojo } Klubą.

Po skanią užkandžlą daly
viai išsiskirstė namo.

kurie seniai yra išmokėję 
savo policy, o vis dar tebe
moka.

J. PETRAUS

P. S. Kuopos nariai paauko- 
jo “Vilnies” fondui 
$100.

Komunistai laimėjo
Tokijas. Japonijos Ko

munistą partija laimėjo dar 
6 vietas sostinės municipa- 
liuose rinkimuose. Kitos 
kairiąją partijos nepasiekė 
naują laimėjimą.

Miesto asamblėjoje kai
riąją blokas dar neturi dau
gumos atstovą. Premjero 
Tanakos partija pasilieka 
tvirčiausia.

Baltimore, Md.
Negailestinga mirtis iš 

gyvąją tarpo išskyrė nuo- 
širdą pažangietį Petrą Ku- 
prūną-Kuprį. Kadangi ve
lionis dar sveikas būdamas 
pasirinko Oną Kučlauskaitę- 
Buckler ir Petrą Paserskį 
jo valios vykintojais, tai kai 
mirė ligoninėje liepos 5 d., 
teko jiems rūpintis jo šer
menimis bei laidotuvėmis.

Laidotuvią dieną liepos 9 i 
šermininę susirinko velionio 
giminės ir draugai. OnaKu- 
čiauskaitė pasakė atatinka
mą kalbą, nupiešdama jo gy
venimą.

Atsiskyrėme su Petru 
Loudon kapinėse. O. Ku- 
člauskaitė vėl tarė atsisky
rimo žodelius ir užkvietė 
visus palydovus ant pietą į 
Lietuvią salę. Visi buvome 
skoningai pavaišinti.

Lai jums po visą skaudžią 
pergyvenimą būna ramu il
sėtis šios šalies svetingoje 
žemelėje.

BUVUS
Platesnis aprašymas apie 

Petro Kuprio gyvenimą ir 
veiklą tilps sekamoje “Lais
vės” laidoje.

REDAKCIJA

HOUSTON, Texas. Tary
biniu kosmonautu grupė su
sitiko čia su amerikiečiais 
astronautais. Jie ruošiasi 
bendrai misijai erdvėse 1975 
m. liepos mėn.

Miami, Fla.
LLD 75 KUOPOS NARIAM

Reguliariai LLD 75 kuopos 
pietūs ir susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio ketvirtą 
trečiadienį. Tačiau sekantis 
kuopos susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, liepos 22dieną. 
Taip pat bus pietūs, trumpas 
LLD 75 kuopos mitingas ir 
kultūrinė programa.

Prašome visus kuopos na
rius ir svečius dalyvauti. 
Laikas ir vieta, kaip ir pir
miau, 12:30 dieną, Lietuvią 
socialio klubo salėje.

V. BOVINAS 
kuopos pirmininkas

\EH YORKO
NAUJIENOS

Mirė Mrs. Louise Laidlaw 
Backus 66 metą amžiaus. Ji 
pasižymėjo ankstyvesnėse 
kovose už moterą lygias tei
ses su vyrais. Taipgi ji buvo 
didžiulė taikos šalininkė. 
Rašinėjo poeziją ir prozą kai 
kuriems žurnalams. Parašė 
ir išleido du veikalus.

Paaiški, kad kai kurie plė
šikai, neturėdami savo gin
klą, gali lengvai išsinuo- 
muoti, pasimokėdami po $15 
ar $20. Už svarbesnį ginklą 
pasimoka po $50 iki $150. 
Atlikę apiplėšimą jie grąži
na ginklus savininkams.

•
19 metą jaunuolis Alexan

der B. Jackson prisipažino 
jau atlikęs 30 apiplėšimą 
per 5 mėnesius.

•
47 kapinią duobią kasėjai 

baigė streiką, laimėję $12 į 
savaitę algą pakėlimą kiek
vienais metais. Kontraktą 
pasirašė 3 metams. Ims ne
maža laiko, iki jie palaidos 
pirmiau mirusiuosius.

Legal Aid draugijos 400 
advokatą baigė streiką su da
liniais laimėjimais.

0
Policisto užmušėjas Ed. 

Gladman gavo nuo 25 metą 
iki viso amžiaus kalėjimą.

Wyckoff Heights ligoninės 
400 tarnautoją grįžo darban 
laimėję algą pakėlimą.

BROOKLYN, N. Y.

Marksistą centrai ruošia 
pikniką sekmadienį, liepos 
29, Arrow Parke, N. Y.

Aldona Juškienė išvyko j Lietuvą

Edmundas Juškys su šeima S. Narkėliūnaitės nuotr,
šio mėnesio 12 dieną Ta

rybą Sąjungos laivu m/s 
“Mikhail Lermontov” iš-
plaukė Į Lietuvą Tarybą Są
jungos Pasiuntinybės Wa
shingtone konsulinio sky
riaus antrojo sekretoriaus 
Edmundo Juškio žmona Al-

Pramogų Kalendorius
RUGPJŪČIO 19 D.

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

Walteris ir Brone 
Keršu liai

Užėjus pas Keršulius, 
mažai kada išeisi negavęs 
kokios nors judėjimui mate- 
rialės naudos, štai, kad ir 
praėjusią savaitę, Walteris 
ir Bronė sužinoję, kad Urug
vajaus “Darbui” reikia pa
galbos, be jokią kalbą pada
vė $5 tam reikalui.

Paskiau draugas Walteris 
duoda man $10 ir sako: man 
susirgus Juozas ir Ona Ki- 
reiliai iš Johnson City, N. Y. 
prisiuntė užuojautos laiškelį 
su $10. Tokiu būdu aš tą 
dešimtinę aukoju “Laisvei”.

Džiugu buvo matyti W alte - 
rį jau gana gerai atrodantį po 
ligos.

IEVA

Liūdnas prisiminimas

Vinco Venskūno - Vance

dona su dukrele Egle ir su-' 
neliu Gediminu.

šia proga, ant greitąją, 
buvo surengtos draugą Wal
ter ir Bronės Keršulią na
muose išleistuvės, kur susi
rinkę artimesnieji draugai 
ir “Laisves” atstovai, pa
linkėjo Aldonai Juškienei 
laimingos kelionės ir ge
riausią sėkmių.

Aldona Juškienė dirbo Ta
rybą Sąjungos konsuliniam 
skyriuje. Penkių metą lai
kotarpyje, Pasiuntinybės pa
talpose ji surengė keletą 
tautinio pobūdžio parodėlių, 
kaip tai gintaro, tautinią raš
tą drobės audinią (ypatingai 
iš Kauno “Drobės” fabriko) 
ir medžio drožimą. Ji norė
jo ir stengėsi supažindinti 
kitą tautą žmones su lietu
višku liaudies menu ir pa
pročiais, suteikti jiems 
žinią apie savo tėvynę.

Iš profesijos, Aldona Juš
kiene yra mokytoja. Ji grįž
ta Lietuvon anksčiau, kad 
galėjus prisirengti prie savo 
darbo, ir su rugsėjo pirmąja 
pradėti mokinti mokinius ne

Liuksusinis laivas m/s 
“Mikhail Lermontov” jau 
antru kartu New Yorko
uoste. šį kartą su juo iš
važiavo ir keletas lietuvią. 
įdomu pabrėžti tai kad dėka 
ypatingos laivo konstrukci
jos, jo supimas jūroje suma-
žėja net iki 80 nuošimčią. 
Tai geras suraminimas 
tiems keleiviams, kurie su
serga, taip sakant, “jūros 
ligomis”.

Atsisveikinant su miela 
Aldona ir jos vaikučiais, 
buvo Įteiktos nuo New Yorko 
Moterą klubo ir ten susirin- 
kusiąją svečią dovanėlės, 
kad ji mus prisimintą, kad 
nepamirštą.

Linkime mielajai Aldonai 
geros kelionės, kad Atlanto 
bangos laimingai nuneštą ją 
prie Baltijos krantą. . .

H. FEIFERIENE

Serga
Mūsą senas laisvietis Pet

ras šolomskas šiuo tarpu 
randasi Kings Highway 
(Brooklyne) ligoninėje. Ten 
tapo paguldytas praeitą sa
vaitę. Iš trumpo pasikalbė
jimo su juomi per telefoną 
sprendžiame, kad Petras 
nėra sunkiai susirgęs. Tik 
nesijaučiąs gerai.

Linkime Petrui greitai su
sveikti.

LDS 55 kp. savo susirinki
me liepos 5 dieną nutarė 
ateinančiais metais laikyti 
susirinkimus kas antras mė- 
nesis, pradedant su metiniu 
susirinkimu 1974 m. sausio 
mėnesį. Sis susirinkimas 
bus su užkandžiais. Bus 
renkama kuopos valdyba ir 
t. t. Mitingai Įvyks pirmą 
ketvirtadienį mėnesio 1 vai. 
po piety.

Kuopos nariai išrinko 
Anna Norris iždininke ir pri
dėjo du dolerius dėl paden
gimo jos j susirinkimus at
važiavimo išlaidy.

Susirinkime kai kurie na
riai pakėlė klausimą, kad 
LDS ką nors daryty paleng
vinti nariams su duoklėmis,

Liepos 26 d. sueina vieneri metai kai mirė 
mano mylimas vyras. Mes jo neužmiršime 
niekados.

VIOLA VENSKŪNIENE, žmona 
ir šeima

Komunistą kandidatas 
miesto tarybos prezidento 
vietai R. Ristorucci pradėjo 
platą rinkimą vają, reika
laudamas daugiau darbą jau
nuoliams, remdamas nuomi
ninką kovas, smerkdamas 
Watergate suokalbininkus.

RED.

tik apie tėvynę Lietuvą, bet 
daug ką ji turės jiems papa
sakoti ir apie Ameriką.

MONTEVIDEO. Urugva
juje generalinis 15 dieną 
streikas baigtas.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Irena Levanienė
Mirė

1972 m. liepos 23 d.
Jau sukako vieneri metai nuo mirties mūsą my

limos žmonos, mamos ir močiutės. Liūdime visi 
prisimindami jos gerus darbus, jos gerą širdį.

Vyras - KANCY LEVANAS
Duktė - HELENA SOMESLA 
Žentas - JOHN SOMESLA

ir kiti šeimos nariai

Serga
Daratėlė Murelienė pra

nešė telefonu Warminster, 
Pa., liūdną žinią. Jos vyras 
Walter smarkiai susirgo ir 
liepos 4 d. pasidavė Į ligo
ninę, kur jam darė ir daro 
visokius tyrimus.

Buvo manyta, kad reiks 
operuoti liepos 9 d., bet dar 
vis ligonis atrodė tam per- 
silpnas. Vis vien manoma, 
kad neapseis be operacijos.

Linkime Walteriui greit 
susveikti.

Galima rašyti Walteriui į 
jo namus:

Walter Mūrelis, 365 New
town Road, Fox Run, Apt. 4, 
Warminster, Pa. 18974

IEVA

GOOD NEWS
For our clients desiring to purchase for their 

relatives

APARTMENTS in USSR

An extensive building program of Modern Coo
perative Apartments is now in progress in the 
following cities:

MOSCOW, LENINGRAD, KIEV, MINSK, LVOV, 
RIGA, TALLIN, KISHINEV, ODESSA, VILNIUS, 
KAUNAS, ROSTOV -/DON, KRASNODAR, KHAR
KOV, TASHKENT, ALMA-ATA & other cities 
one, two, three &four - room apartments available 
(with kitchen, bath & utility room).

All arrangements are made by Vneshposyltorg 
through its exclusive representative in USA

PODAROGIFTS, INC
240 Fifth Avenue 

New York, N. Y. 10001. 
Telephone (212) 685-4537.

WASHINGTONAS. Farmą 
darbininką unijos vadas Ce
sar Chavez gavo pasižymė
jimo premiją ir $5,000 iš 
Amerikinio Viešosios Tar
nybos instituto. Joseph Ya- 
blonskis, John Gardner ir 
Henry Kissingeris taipgi 
gavo premijas.

Krislai
( Pabaiga iš 1 pusi. )

Dabar gaunu iš Medicare 
laišką. Manau: Gaunu atgal 
tuos mano nelaimingus $65. 
Bet kur tau. Nė prakeikto 
cento. Tik praneša, kad Me
dicare už tokias operacijas 
temoka lygiai $29. Bet ir 
šitie doleriai tau nepriklau
so. Jie bus Įskaityti Į š. m. 
pirmuosius $60, kuriuos pats 
turi sumokėti. . .

Tai skaitau begėdišku api
plėšimu. Valdžia turi nusta
čius, kiek už kokią operaciją 
ji tau moka iš Medicare, bet 
gydytojams leidžia iš tavęs 
lupti, kiek tik nori.

Atsimenu, anais metais 
ligoninėje už operaciją pa
skaitė $350, o iš Medicare 
atgavau tik $150.

Tikiu, kad panašią biaurią 
apiplėšimą esate pergyvenę 
ir kiti laisviečiai.

•
Nemačiau, kad tapo iš

rinkti Į Tarybą Lietuvos 
Aukščiausiąją Taryba. Bet 
iš lietuviškos reakcinės 
spaudos paskelbto žymiajam 
solistui Virgilijui Noreikai 
prakeikimo už priėmimą 
kandidatūros Lazdyną rinki
minėje apygardoje, spėju, 
kad jis tapo išrinktas depu
tatu. Mūsą jam eina nuo
širdžiausi sveikinimai tose 
garbingose pareigose.

Tas parodo, kad Virgilijus 
turi ne tik nepaprastai grąžą, 
galingą balsą, retą meninin- 
ko-dainininko talentą, bet ir 
šviesą protą, teisingą supra
timą apie tikro menininko 
tikrą vietą ir vaidmenį vi
suomeniniame gyvenime, 
darbo liaudies kovose už 
naująjį rytoją.

•
Taigi, turime kainą “kon

trolę”. Praeitą ketvirtadie
nį nueinu Į A & P krautuvę. 
Už rudojo cukraus svarą už
moku 37 centus. Parsinešu 
namo. Žiūrią, kad ant tokio 
pat svaro cukraus dėžutės, 
kuri jau tuščia, užrašyta 
kaina tik 25 centai. Vadina
si, kaina pakilo net 12 cen
tą ant svaro. Ne centu kitu, 
bet visu dvylika centą!




