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KRISLAI
SĖKMINGA PRADŽIA 
JONAS BARKUS 
NEREIKALINGOS

OPERACIJOS
TELEVIZIJOS BIZNIS 
NETIKRI PINIGAI

J. Gasiūnas

Europos saugumo konfe
rencijos pirmoji fazė Hel
sinkyje sėkmingai baigta. 
TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko pasiūlė 
reikšmingų programa, kuri 
bus aptarta sekamame su
sirinkime Genevoje už poros 
mėnesių.

Helsinkyje pasitarimai 
sutelkė daug vilčių išlaikyti 
saugumų ir taikų tiek Euro
poje, tiek visame plačiame 
pasaulyje. Tikimasi, tolesni 
pasitarimai tikrai sustiprins 
saugumo ir taikos reikalų.

Brežnevo ir Nixono susi
tarimu Washingtone taikinga 
dvasia dominavo Helsinkio 
konferencijos eigų.

iš
spausdiname "Laisvėje*’ 

ilgamečio redakcijos kolek
tyvo nario Jono Barkaus 
autobiografinius bruožus. 
Jam mirus nedaug jų tera
dome.

Velionis buvo pasimojęs 
plačiai aprašyti savo pergy
venimus, bet, deja, žymiai 
pablogėjusi jo sveikata, ma
tyt, sutrukdė jo pasimojimų 
tai padaryti. Savo rašto 
pabaigoje jis priduria: 
"Tiek kol kas. Jei gyven
siu, gal daugiau parašysiu’’. 
Bet daugiau jis nebeparašė.

Jis susirašinėjo su dauge
liu savo bičiulių. Kai ku
rias laiškų Ištraukas, turin
čias visuomeninio pobūdžio, 
paskelbsime.

Jungtinėse Valstijose dau
gelis chirurgų padaro nema
žai nereikalingų operacijų, 
nuo kurių šimtai tūkstančių 
žmonių paneša fizinius ir fi
nansinius nuostolius.

Dabar Japonijoje skelbia
ma, kad per 25 pastaruosius 
metus 60 procentui visų pa
darytų apendicito operacijų 
buvo visai nereikalingos. 
Nemažai ir kitokių nereika
lingų operacijų atliekama.

Įvairios operacijos chi
rurgams yra labai pelningos. 
Atsiranda nemaža tokių chi
rurgų, kurie pasipelnymo 
tikslu padaro daug nereika
lingų operacijų.

•
Žinote, kad televizijos 

programoje pasiskelbti te
gali tik didysis biznis. Už 
vienos minutės skelbimų iš
garsėjusiose programose 
tenka mokėti $120,000.

Daugiausia sumokama Su
per Bowl futbolo žaidimo te- 
llvizuojamoje programoje - 
$200,000 už minutę.

Televizija - didžiulis ir 
pelningas biznis.

1972 m etais Jungtinėse 
V aisti jose konfiskuota 23 
milijonai falšyvų pinigų 
kurie buvo paleisti J apyvai - 
tų. Milijonai žmonių panešė 
finansinius nuostolius.

Slaptosios tarnybos direk
torius Jim Rowley inf orrnuo-

Afganistane revoliucija 
panaikino monarchiją, 

paskelbė respubliką

Ketvirtoji kontrolės fazė 
leidžia maisto kainas

smarkiai pakelti
Kabulas. Kai Afganistano 

karalius Mohammad Zahir 
Shah išvyko atostogoms j 
Italijų, karaliaus švogeris 
gen. Mohammad Daug Khan 
suorganizavo sukilimų, ku
ris panaikino monarchija ir 
įsteigė respublikų.

Sukilimo vadas, buvęs pir
miau desėtkų metų premje
ru, kaltina savo giminaiti ka
ralių šalyje korupcijos pa
laikymu ir demokratinių tei
sių paneigimu. Dabar bū
sianti atsteigta "tikra de
mokratija" ir šalis išgelbė
ta nuo bankroto. Dabar jau 
veikia milltarinė valdžia.

Afganistanas turi apie 17 
milijonų gyventojų, kurių di
džiulę dauguma sudaro žem
dirbiai ir gyvulių ganytojai. 
Šalis skurdžiai verčiasi. 
Tūkstančiai nuo sausros nu
kentėjusių iš bado miršta. 
Pramonė - menka.

Mllitarinė jėga susideda iš 
80,000 kareivių, kurie ap
ginkluoti tarybiniais gin-

Watergate dalyviam 
davė 450.000

Washingtonas. HerbertW. 
Kalmback, Nixono persona
linis advokatas, tyrinėjime 
prisipažino, kad išdalino 
Watergate dalyviams $450,- 
000.

Septynių Watergate daly
vių gynimui H. W. Kalmback 
sukėlė $220,000. Tyrinėji
mai iškelia vis daug naujų 
skandalingų žinių.

Slapti Kambodijos 
bombardavimai

Washingtonas. Gynybos 
departamentas tik dabar pa
skelbė, kad 1969 metuose 
amerikiečių didieji B-^52 
bombonešiai atliko 3,500 
slaptų Kambodijos bombar
davimų.

Nuo to laiko buvo pradėti 
vieši bombardavimai, o 
šiais metais jie smarkiai 
padidinti.

Kongresas nutarė ir prez. 
Nixonas pasirašė tarimų 
baigti bombardavimus su 
rugplučio 15 d.

ja publikų, kad šiais metais 
taipgi netikrų pinigų platin
tojai sėkmingai daro milži
niškų biznį.

Jis pataria visiems apsi
saugoti, kad netektų nuo fal
šyvų pinigų nukentėti.

klais. Afganistanas palaiko 
artimus ryšius su Tarybų 
Sųjunga, Kinija, Amerika. 
Jis randasi Centralinėje 
Azijoje, rubežiuojasi su Ta
rybų Sųjunga, Kinija, Pakis
tanu, Iranu. Naujųjų valdžių 
tuoj pripažino Tarybų Sųjun
ga ir Indija.

TSRS imigrantų 
streikas Izraely

Tel Avivas. Ašdodo mies
te, už 28 mylių nuo Izraelio 
sostinės, iš Tarybų Sųjungos 
atvykę ir čia apsigyvenę žy
dai paskelbė streikų.

Tarybiniai imigrantai rei
kalauja grųžinti darban 70 
tarybinių žydų, paleistų iš 
darbo ir negalinčių kitur 
darbų gauti.

Komunistai Irako 
vyriausybėje

Bagdadas. Irako valdan
čioji socialistinė Baath par
tija susitarė su Komunistų 
partija sudaryti koalicinę 
vyriausybę, į kurių bandys 
įtraukti ir kurdų atstovus.

Tai padaryta po to, kai 
suokalbis nuversti valdžių 
nepavyko ir vyriausieji suo
kalbininkai buvo mirtimi nu
bausti. Dabar bandoma ir 
su kalnuose gyvenančių 
kurdų gentimis susitarti, 
kad jie turėtų valdžioje at
stovybę.

Nauja valstybė
Nassau. Bahamos salos 

Iškovojo iš Anglijos nepri
klausomybę. 700 salų su 
168,000 gyventojų sukūrė 
naujų valstybę, kurioje apie 
80% sudaro negrų rasės gy
ventojai.

Netrukus Bahamos valsty
bė bus priimta į Jungtines 
Tautas.

Indėnai gyvena 
skurdžiausia

Washingtonas. Cenzo biu
ras raportuoja, kad Ameri
kos Indėnai skurdžiausia gy
vena. Jų ekonominis gyve
nimas skurdesnis ir už 
negrų.

1969 metais, bendrai 
imant, vidutinės indėnų šei
mos pajamos buvo $5,832, 
negrų šeimos - $5,999, bend
ros visų pajamos išėjo vie
nai šeimai $9,590.

Kovoja verstinus 
viršlaikius

Washingtonas. Kongres- 
manas Brown atsišaukė i 
visus Kongreso narius pa
remti Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos reikalavi
mų baigti verstinus viršlai
kius ne tik automobilių pra
monėje, bet visoje Salyje.

Darbe verstini viršlaikiai 
yra kaip ir vergija, kuomet 
visoje šalyje yra daugiau 
kaip 5 milijonai bedarbių.

Afganistano karalius Shah, beviešėdamas Italijoje, neteko 
sosto ir jau nebegali namo grįžti. Jo giminaitis gen. Khan 
vadovauja militarinei valdžiai.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
APŠILDOMA PAUKSTIDE

ZARASAI. Didelių paukš
tynų pavyzdžiu daugelis ūkių 
pradeda laikyti vištas nar
vuose. Zarasų paukštinin
kystės tarybiniame ūkyje, 
atitinkamai pertvarkius 
paukštidę, joje laikoma nebe 
6,000, bet 11,300 vištų.

Paukštidę rekonstravo 
ūkio statybininkai, o įren
gimus sumontavo "Žemės 
ūkio technikos" susivieniji
mo specialistai. Paukštidė 
dabar apšildoma ir mecha
nizuoti visi darbo procesai.

KAS GAUNA NAUJUOSIUS 
BILIETUS

SAKIAI. Partinių doku
mentų keitimas šakiečiams 
vėl priminė šlovingas Suval
kijos darbo žmonių tradici
jas. Naujieji partiniai bi
lietai Jteikti Užnemunės 
valstiečių streiko 1935-1936 
m. aktyviems dalyviams - 
kiduliečiui A. Balčiūnui, 
naumiestiečiui V. Rakaus
kui, šakiečiui J. Gurskiui, 
paveliuoniečiui A. Ciečkiui.

Buržuazinėje Lietuvoje 
pradėjo komunistinę veiklų 
taip pat B. Goštautas, M. 
Treigienė, V. Skatikas ir kai 
kurie kiti rajono partinės or
ganizacijos nariai. Didžiojo 
Tėvynės karofrontuose, prie

TMMPAS IŠ YDBMlf)
WASHINGTONAS. Senatas 

77 balsais prieš 20 nutarė 
suteikti aliejaus kompanijai 
teisę vamzdžiais atvesti 
aliejų iš Alaskos, nors jos 
gyventojai griežtai tam prie
šinasi.

HARTFORD. Connecticut 
valstijos legislatūra pagerbė 
kapitonų Dowsona, kuris at
sisakė dalyvauti Kambodijos 
bombardavime.

•
MASKVA. TSRS vadas 

Brežnevas lankysis Kuboje 
šių metų pabaigoje.

ANDREWS, S. C. Daugiau 
kaip 1,000 Oneidos tekstilės 
darbininkų laimėjo unijos 
pripažinimų, algų pakėlimų 
ir kitus pagerinimus.

WASHINGTONAS. House 
Ways and Means komiteto 
pirmininkas kongr. Mills 
rimtai susirgo ir pasidavė 
ligoninėn. Manoma, jis pa
sitrauks iš kongresmano 
vietos.

tolimojo Oriolo, tapo komu
nistais "Nemuno" kolūkio 
kolūkietis A. Naujokaitis, 
"Aušros" kolūkio pirminin
kas Socialistinio Darbo Di
dvyris R. Višinskas.

MIESTO GYVENTOJAMS

KĖDAINIAI. Čia pastaty
tas ir atiduotas naudoti 540 
tonų talpos šaldytuvas su 
kulinarijos cechu, šaldytu
vas leis geriau aprūpinti 
parduotuves, o kulinarijos 
cechas kasdien patieks 
miesto gyventojams iki 
pusantros tonos Įvairių pro
duktų ir pusfabrįkaičių.

SCENOJE -
SU JUMORESKOMIS

KAUNAS. Pilnutėlė buvo 
Mokytojų namų salė. Meni
nio skaitymo respublikinio 
ir s ųjunginio konkursų lau
reatė Stefa Navardaitienė su 
dideliu pasisekimu skaitė 
Vyt. Žilinskaitės jumores
kas. Pasirodymo programo
je jų buvo dvidešimt ketu
rios, ir dviejų dalių koncer
tas truko pora valandų.

S. Navardaitienė - vienos 
Kauno vidurinių mokyklų 
chemijos dėstytoja. Jau ke
liolika metų ji dalyvauja Mo
kytojų namų liaudies teatro 
veikloje. V. GAUBAS

CLEVELANDAS. Miesto 
taryba nutarė ir majoras 
Perk pasirašė įstatymų, ku
ris draudžia policijai ir mi
licijai puldinėti streikierius, 
laužyti streikus.

•
WASHINGTONAS. 24 pra

moninių kompanijų atstovai 
nutarė sudaryti Amerikos- 
Tarybų Komercijos įstaigų, 
kuri galės prisidėti prie pre
kybos plėtimo tarp abiejų ša
lių. Tai Brežnevo ir Nixono 
susitarimo pasėka.

ARVIN. Calif. Daugiau 
kaip 1,500 streikuojančių 
farmų darbininkų sudarė de
monstracijų prieš teismo 
reikalavimų grįžti darban. 
Policija puolė demonstran
tus, areštavo daugiau kaip 
500. Streikas tęsiamas.

MASKVA. TSRS Elektro- 
Technlkos pramonės minis
terija susitarė su Amerikos 
General Electric kompanija 
bendrai gaminti medicini
nius Įrankius.

Washingtonas. Prez.
Nixono paskelbtoji ketvirtoji 
ekonominės kontrolės fazė 
jau visapusiai veikia. Ji 
leidžia laisvai kelti maisto 
kainas, išskyrus jautienų, 
kurios kontrolė bus nuimta 
rugsėjo 12 d. Betalgųpakė- 
limai leidžiami tik 5.5% Į 
metus.

Dabar prasidėjo įvairių 
prekių kainų milžiniškas ki
limas. Daugiausia kainos 
kyla maisto produktų. Kai 
kurie maisto produktai jau 
pakilo apie 25%.

Visoje šalyje bankai žy
miai pakėlė palūkų procen
tus. Didysis biznis gali 
laisvai didžiulius pelnus da
ryti.

Kartu dolerio vertė užsie
nyje puola, infliacija didėja.

Pakistanas pripažins 
Bangladešą

Islamabadas. Pakistano 
nacionalinė asamblėja (par
lamentas) priėmė rezoliuci
jų, kuri suteikia teisę pre
zidentui Bhutto pripažinti 
Bangladešo respublikų.

Bangladešas atsiskyrė nuo 
Pakistano 1971 m. ir sudarė 
nepriklausomų valstybę. In
dija padėjo Bangledešui ka
riauti už nepriklausomybės 
išlaikymų.

TSRS padės Siaurės 
Vietnamą atstatyti

Maskva, šiaurės Vietna
mo delegacija baigė 8 dienų 
pasitarimus su TSRS parei
gūnais. Aptarė ekonominę 
pagalbų amerikiečių bombo
mis išdaužytų š. Vietnamu.

Tarybų Sųjungapasižadėjo 
žymiai padėti š. Vietnamui 
atstatymo darbuose.

ATĖNAI. Graikijos mili- 
tarinė valdžia tęsia terorų 
prieš opozicijų, kuri reika
lauja atsteigti demokratines 
teises.

Kanados komunistų 
viešnagė Lietuvoj

Vilnius. TSKP Centro Ko
miteto kvietimu Tarybų Sų- 
jungoje viešėjo Kanados Ko
munistų partijos atsakingų 
darbuotojų delegacija, kuriai 
vadovavo Kanados Komunis
tų partijos vykdomojo komi
teto narys, partijos CK se
kretorius Alfredas Diuhers- 
tas. Kelionės po mūsų šalį 
tikslas - susipažinti su par
tinių organizacijų veikla, ta
rybinės liaudies gyvenimu.

Dvi dienas Kanados komu
nistai praleido Tarybų Lie
tuvoje. Jie susipažino su 
respublikos ekonomikos ir 
kultūros laimėjimais, apžiū
rėjo Vilniaus istorinius ir 
architektūros paminklus, 
lankėsi Kaune ir Trakuose, 
susitiko su partiniais ir ta
rybiniais darbuotojais.

ELTA

Taipgi vartotojų nepasiten
kinimas plečiasi. Kalbama 
apie streikus prieš maisto 
kainas. Darbininkai reika
lauja didesnių atlyginimų, 
nes jie kainoms smarkiai 
kylant daugiausia paneša 
nuostolių. Tikimasi nemaža 
naujų streikų.

WORCESTER, Mass. 
Penkių aukštų pastatui de
gant žuvo 6 žmonės, sužeis
ta 23.

Turėsime maisto 
trukumą

Washingtonas. Agrikultū
ros sekretorius Butz prana
šauja maisto trukumų šiais 
metais ir kitais, jeigu ad
ministracija uždėtų maisto 
kainų kontrolę, kad daugiau 
kainos nebūtų keliamos.

Dabar ruošiama IV fazė 
maisto ir algų kontrolei. 
Pelnagrobiams toji kontrolė 
nepakenks, o dar galės dau
geliui padėti.

Libija nori su 
Egiptu vienybės

Libijos revoliucinės val
džios vadas kapitonas 
Muammar el-Qaddafis in
formavo Egipto valdžių, kad 
Libija dabar nori pilno susi
jungimo su Egiptu tikslu su
daryti galingesnę jėgų kovai 
su Izraelio agresija.

Egipto prezidentas Sada- 
tas vis delsia susijungimo 
reikalų. Sakoma, jis bijo 
Libijos vadų revoliucinių 
idėjų.

Apie 40,000 Libijos gyven
tojų sudarė karavanų mar- 
šuoti Į Egiptu. Karavano 
žygis labai svarbus - raginti 
egiptiečius bendrai kovai 
prieš Izraelio agresijų. Li- 
biečiai kviečia egiptiečius i 
vienybę.

Anglijos darbo 
unijos protestuoja

Londonas. Anglijos Darbo 
Unijų kongresas pareiškė 
protestų Prancūzijai prieš 
ruošiamų branduolinį sprog
dinimų Pacifike.

10 milijonų narių vardu 
kongresas reikalauja sulai
kyti sprogdinimų, kuris gali 
žymiai padidinti radiacijų 
atmosferoje ir vandenyne.

LONDONAS. Anglija už
mezgė diplomatinius ryšius 
su šiaurės Vietnamu.
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Dar viena kruvina slaptybė
Washingtone naujas skandalas. Įveltas prezidentas 

Nixonas. Įvelti Pentagono militaristai. Iškilo aikštėn, 
kad jau 1969-1970 metais prezidento Nixono Įsakymu, 
Amerikos lėktuvai bombardavo Kambodijų, naikino jos 
miestus ir kaimus, žudė jos žmones. Bėgyje 14 mėnesiu 
buvo padaryta daugiau kaip 3,500 puolimu. Buvo numesta 
daugiau kaip 100,000 tony bombų! O tada Kambodija buvo 
laikoma neutrališka šalimi ir Amerikos žmonėms buvo 
sakoma, kad mes su Kambodija nekariaujame, kad mes 
gerbiame jos neutrališkumų.

Ir Amerikos žmonės tuo tikėjo. Dabar, kai iškilo aikš
tėn, kad jie buvo biauriai apgaudinėjami, visur kyla gilus 
pasipiktinimas.

Ir Senatas turėtų užgirti
Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus mūsų pre

zidentai mums davė net du žiaurius karus. Ir vieno jų dar 
ir šiandien nesame užbaigę. Korėjos karas buvo žiaurus 
ir nuostolingas. Vietnamo gi karas dar žiauresnis ir nuo- 
stolingesnis.

Abudu karai nebuvo Kongreso užgirti. O to reikalauja 
šalies Konstitucija. Prezidentai nusispiovė ant Konstitu
cijos, pasielgė sauvališkai.

Tam turi būti padarytas galas.
Galima tiktai nuoširdžiausiai pasveikinti Kongreso At-' 

stovų butų, kuris šį reikalų rimtai apsvarstė ir padarė 
nutarimų uždrausti prezidentams įtraukti šių šąli Į karus 
ne pagal Konstitucijų, neatsiklausus Kongreso. Sumany
mas užgirtas 244 balsais prieš 170. Dabar ši sumanymų 
svarstys Senatas. Manoma, kad ir čia jis bus užgirtas 
didele balsų dauguma.

Bet prezidentas Nixonas jau pareiškė, kad jis toki Kon
greso nutarimų vetuos, atmes. O kad Kongreso nutarimas 
įeitų gallon, taptų Įstatymu be prezidento užgyrimo- 
pasirašymo, reikalinga Kongreso abiems butams jįper- 
balsuoti ir užgirti net dviem trečdaliais balsų. Labai abe
jotina, kad tokia dauguma balsų susidarytų prezidento 
vetavimui atmesti. Didelė dalis republikonų vargiai su
tiks pasipriešinti Nixonui. ./< * < r

"Ketvirtoji fazė” - naujas
žmonėms smūgis

Nors, tiesa, tikros maisto kainų kontrolės nebuvo ir iki 
šiol, nes kainos kilo ir kilo, bet nors gi iš valdžios pusės 
buvo kalbama prieš kainų kėlimų. Tas šiek tiek kilimų 
prilaikė, bet sulėtino. Dabar baigta ir su kalbomis prieš 
maisto kainų kėlimų. Dabar pats prezidentas, paskelbda
mas savo ekonominės programos taip vadinamų ‘‘ketvirtų
jų fazę”, pasakė, kad nuo dabar kainos smarkiai pašoks 
aukštyn. Ir tai bus daroma su valdžios palaiminimu, nes, 
girdi, jeigu dabar nebus nuimta maisto kainų kontrolė, tai 
maisto gamintojai jo mažiau gamins ir vėliau kainos dar 
smarkiau kils.

Savo ekonominės programos ir šioje fazėje prezidentas 
nepamiršo priminti darbininkams, kad jie negali reikalauti 
algų pakėlimo, bet “gražiai” pamiršo uždrausti kompani
joms, korporacijoms bei monopolijoms didinti savo pel
nus. Nė žodelio apie tai. Kainų kilimas reiškia pelnų 
augimų. Netgi kapitalistai viešai drųsinami kainas kelti 
ne savo pelnų sųskaita, bet maisto produktų vartotojų 
sųskaita.

Tai naujas biednuomenei ir bendrai darbo liaudžiai 
smūgis. Kapitalistui, turtuoliui, aukštam valdininkui nieko 
nereiškia, kad reikės už maistų desėtku kitu dolerių, dau
giau Į savaitę mokėti. Bet kaip su darbininko šeima, kaip 
su pensininku, kaip su, pavyzdžiui, New Yorko miesto 1,- 
100,000 žmonių, gyvenančių iš valdiškos pašalpos? Jiems 
ši “ketvirtoji fazė” be galo skaudus smūgis.

Aiškinama, kad maisto kainų kilimas paskatins ūkinin
kus daugiau jo gaminti. O jei jie to nedarys, tai mes gali
me maisto pritrūkti. Betgi tai biaurus melas, didžiausia 
apgavystė. Juk gi federalinė valdžia kasmet Išmoka stam
biesiems ūkininkams milžiniškas sumas už žemės neari- 
mų ir neapsėjimų, už gyvulių neauginima. Iki šiol būdavo 
tokių kapitalistinių ūkininkų, kurie per metus iš valdžios 
gaudavo iki pusės milijono dolerių subsidijų, kad tik jie 
mažiau žemės apsėtų, mažiau gyvulių augintų!

Tik dabar, rodos, Kongresas nutarė, kad valdžia privalo 
vienam ūkininkui mokėti per metus ne daugiau kaip $20,000.

Ar begalima Įsivaizduoti didesnę ekonominę beprotybę? 
Iš vienos pusės mokame stambiesiems farmeriams, kad 
jie kuo mažiau maisto augintų, iš kitos pusės sakome, kad 
jeigu jiems nebus leista kainas iškelti iki debesų, jie ma
žiau maisto augins, ir mes jo pritrūksime!

PRAGA. JAV valstybės 
sekretoriui Rogers lankan
tis Čekoslovakijoje pasira
šyta nauja tarp abiejų salių 
sutartis konsuliniais reika
lais.

KAIRAS. Egiptas ir Ta
rybų Sųjunga susitarė bend
rai veikti Vidurio Rytų kri
zėje. TSRS sutiko padėti 
Egiptui kovoti Izraelio ag
resijų.

TIKROJI TAUTŲ VIENYBE

Pabaltijo tautų - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos - vienybė 
šiandien yra aukščiausiai iš
kilusi, gražiausiai suklestė
jusi. Tai pasiekta dėka ta
rybinės - socialistinės sant
varkos. Vienos kurios tautos 
atradimas, pasiekimas, lai
mėjimas pramonės, žemės 
ūkio, mokslo, sveikatos ap
saugos srityse yra lengvai 
prieinamas kitoms tautoms.

Įdomu, kad ir Chicagos 
kunigų “Draugas” (liepos 16 
d.) kalba apie Pabaltijo tau
tų vienybę. Bet, žinoma, ne 
apie minėtų, ne apie tikrų 
tautų vienybę, ne apie tautų 
prie Baltijos jūros. Mūsų 
reakcininkai, kaip žinia, jau 
seniai seniai yra šias tautas 
nušlavę nuo žemės pavir
šiaus. Nuo to laiko, kai 
prieš beveik trisdešimt 
metų, Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje buvo nuversti fa
šistiniai režimai ir Įsikūrė 
tarybinė - socialistinė sant
varka, jiems tos tautos ne
beegzistuoja.

Lietuvių, latvių ir estų 
tautomis jie skaito tik save, 
tik dipukus, pabėgėlius iš 
Pabaltijo kraštų. Ir kai jie 
gieda apie “Pabaltijo tautų 
vienybę”, jie turf galvoje 
savo, dipukų vienybę. 
“Draugas” džiaugiasi, kad 
toji vienybė buvusi skais
čiausiai pavaizduota ne ten 
prie Baltijos, netgi ne Chi- 
cagoje, ar New Yorke, bet 
Suomijos sostinėje Helsin
kyje, kur Valiūnas su savo 
tokiais pat latvių ir estų 
kolegomis buvo nuvykęs pa
triukšmauti prieš Europos 
Saugumo ir Draugystės kon
ferencijų. Ir dargi ne salė
je, kurioje ėjo konferencijos 
sesija, ale Helsinkio kalėji
me, kurin Valiūnas pakliuvo 
už triukšmo kėlimų, už pa
žeidimų Suomijos Įstatymų. 
“Pabaltijo tautų” vienybė 
gražiausiai sužydėjus ten, 
kalėjime, kai, girdi, “kali
nio geresniu ar blogesniu 
maistu visi suimtieji solida
riai dalinosi”. Čia visgi 
mums neaišku: juk visi ka
liniai gavo to paties maisto 
vienodas procijas, tai kam 
dar reikėjo dalintis? Aišku, 
kad “Draugo” redaktoriai 
nesugalvojo kaip kitaip pa
vaizduoti tų “Pabaltijo tautų 
vienybę”, tai iškepė maisto 
porcijų dalijimąsi.

TIK ŽIOPLIAIS PASIRODĖ

Dabar reakcinėje lietuvių 
spaudoje eina plačios disku
sijos apie p. Valiūno nelai
mę ir nepavykusį žygį Hel
sinkyje. Dr. Kazys Sidlaus
kas jo ir jo aštuonių kolegų 
misijų, pasibaigusių už gro
tų, laiko dideliu nemalonumu 
ir ragina “vaduotojus” 
smarkiai ieškoti būdų, kad 
ateityje tokių nemalonumų 
būtų išvengta. V

Kaip žinia, trys lietuviai 
“vaduotojai” su Valiūnu 
priešakyje, trys estai ir 
latviai pasiskelbė Lietuvos, 
E s 11 j os ir Latvi jos atstovais 
ir nuvyko Į Helsinkyje vyks
tančių Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijų su tikslu jų su
griauti. Na, ir bandė smar
kiai patriukšmauti, už tai 
buvo suareštuoti ir visų parų 
išlaikyti kalėjime.

Jie, matyt, suomius vaiz
davosi didžiausiais ignoran- 
tais, kurie juos pripažins ir 
priims Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos atstovais ir trak
tuos taip, kaip traktavo tik- 
rus 35 šalių atstovus toje 
konferencijoje.

Bet išėjo kaip tik prie
šingai: didžiausiais žiop
liais pasirodė ne suomiai, 
bet p. Valiūnas su savo es
tiškomis ir latviškomis ko
legomis. Suomiai gerai pa
žino juos ir jų misijų.

Dr. Šidlausko siūlymų ieš
koti Suomijoje suomiškų Įs
tatymų, pagal kuriuos būtų 
galima priversti pačius suo
mius save nubausti už Va
liūno sulaikymų, yra dar 
žioplesnis sumanymas už 
“vaduotojų” sumanymų pa
kenkti konferencijai, suke
liant joje triukšmų.

RAGINA PRISIČIAUPTI

South Bostono menševikų 
“Keleivis” (liepos 17d.)pa
mokslų savo draugams “va
duotojams” baigia šitaip:

“Kažin, ar nereikėtų vis 
dėlto truputį prisičiaupti? 
Ar nereikėtų savo smulkius 
žygius pradėti vadinti ir kiek 
paprastesniais žodžiais, kad 
patys savęs nesuklaidintu
me: Ar nereikėtų tuo būdu 
bent kiek sumažinti ir “už 
tėvynę galvų guldančių” he
rojų skaičių, kad galėtume 
lengviau atpažinti tikrai 
skambaus žodžio vertus dar
bus ir skambesnio vardo 
vertus žmones?”

Nieko neturime prieš pa
tarimų. Bet pirmiausia rei
kėtų pradėti nuo savęs. Ar 
mažai iš Lietuvos pabėgusių 
hitlerininkų “Keleivis” yra 
paskelbęs herojais ir šven
taisiais?

Taip, taip, reikėtų užsi
čiaupti ne tik keleiviniams, 
bet visiems “vaduotojams” 
meluoti apie Lietuvų, šmei- 
žus ir purvinus savo gimtųjį 
kraštų, kuris didvyriškiau- 
siomls pastangomis kuria 
sau naujų, šviesų,; prabangių 
rytojų.

protėją ir mūsų Šalies
SENATORIAI

Taip vadinamas “Free 
Europe Radijas”, kurio vie- 
nintėlis tikslas skelbti ir 
platinti melus apie socialis
tinį pasaulį, yra biaurus šal
tojo karo likutis. Jį finan
suoja mūsų vyriausybė.

Džiugu, kad šio raketo rė
mėjų skaičius mūsų Kongre
se kasmet mažėja. Tai pa
sakoja kokios ten “Pabaltijo 
Moterų Tarybos” pirminin
kė panelė Regina Žymantai
tė. Ji turėjusi pasikalbėji
mų su senatorium Percy, re- 
publlkonu : iš Illinojaus, 
kuris, girdi, “pabrėžė, jog 
pernai dėl Free Europe ra
dijo turėjo 70 senatorių 
sponserių, o šiemet ligi šiol 
dar tik 16”. Tas tik paro
do, kad mūsų senatoriai blai
vėja, prieina išvados, kad 
laikas “Free Europe” ra
ketų uždaryti. Vis daugiau 
jų pradeda suprasti, kad nuo
dijimas tarptautinių santykių 
nieko gero neduoda mūsų 
kraštui.

ASILIŠKAS MENŠEVIKO 
SAPALIOJIMAS

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius savo ve
damajame “Helsinkyje rusai 
prakišo” gieda šitaip:

“Sovietų valdžia bijo 
Europos taikos konferenci
jos. Rusai priešinosi iki šio 
meto Europos taikos konfe
rencijai, jie dar ir šiandien 
nenori pradėti pasitarimų 
Europos taikai. Jiems atro
dė ir šiandien atrodo, kad 
saugumo problemos yra 
svarbesnės, negu taikos pro
blemos. Sovietų diplomatai 
nori pirma sutarti saugių

Europų, o tik vėliau jie jau 
sutiks kalbėti ir apie taikų 
Europoje”.

Ar gali būti taika be sau
gumo? Negali. Ar gali būti 
saugumas bet taikos? Nega
li.

Juk šios konferencijos, 
kuri vyksta Tarybų Sųjungos 
sumanymu ir iniciatyva, 
tikslas yra užtikrinti pasto
vių talka. Menševikai dar ir 
šiandien nepajėgia to su
prasti.

Bet dar didesnė menševi- 
kiška nesųmonė, tai sapalio
jimas apie “rusų pralaimė
jimų”. Konferencija dar tik 
prasidėjo. Helsinkyje Įvyko 
tiktai jos pirmoji sesija. 
Joje tik buvo išdėstytas Įvai
rių šalių nusistatymas. Su
darytos komisijos Įvairius 
reikalus aptarti ir konkre
tizuoti. Kita sesija Įvyks 
Ženevoje. Veikiausia dar ir 
tos neužteks.

Helsinkyje niekas nieko 
nepralaimėjo. Visos šalys 
laimėjo, nes jos pirmų kartų 
suėjo, pasitarė, pasikalbėjo, 
pasidalijo nuomonėmis. 
Helsinkyje laimėjo taika.

BIJO VICEPREZIDENTO 
SPIRO AGNEW

“Long Island Press” 
dienraščio kolumnistas An
drew J. Viglietta teigia, kad 
kai kurie demokratai nenori, 
kad prezidentas Richard 
Nixon rezignuotu. Ar todėl, 
kad jie jį taip labai gerbtų 
ir mylėtų? Nieko panašaus.

Jie nenori, sako Viglietta, 
kad viceprezidentas Agnew 
užimtų Nixono vietų. Jie 
žino, kad Agnew būtų dar blo
gesnis, suktesnis ir reakcin- 
gesnis už Nixonu.

Mr. Viglietta kalba apie 
tuos demokratų vadus, kurie 
busimaisiais prezidentiniais 
rinkimais stengsis būti De
mokratų partijos kandida
tais. Jie priėjo išvados, kad 
Agnew nėra Įveltas Į Water
gate aferų, ir todėl rinki
muose nebus prieš jį argu
mento.

Jeigu Nixonas pasiliks iki 
tarnybos galo ir Agnew ne
bus užėmęs prezidento vie
tos, rinkimuose bus lengviau 
jį galėti. Jie žino, kaip sun
ku yra nugalėti kandidatų, 
kuris per rinkimus sėdi pre
zidento soste. Prezidentas 
Nixonas davė pavyzdį, ko
kios priemonės jam buvo 
prieinamos 1972 metų rin
kimuose nugalėti Demokratų 
kandidatų McGovemų.

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge,

Paskutiniais laikais jaune 
dažnai parašau Į “Laisvę”. 
Darbų turime daug. Visi 
daug darbo Įdedame Į Lie
tuvių Senuolių Piliečių Klu
bų, kuris pirko svetainę, ku
rių dabar norime saviškai 
pertvarkyti.

Nesitikėjome, kad bus tiek 
daug darbo jos gerinimui - 
puošimui, ir kad tiek daug 
lėšuos. St. Petersburgo ir 
apylinkės pažangieji lietu
viai tikrai rūpestingi ir dos
nūs sukelti tvirtąfondų, taip, 
kad už pastatų sumokėjome 
grynais pinigais, ir dar šiek 
tiek liko. Dar ne viskas 
baigta pertvarkyti, bet jau 
daugelis stebisi svetainės 
grožiu.

Darbštieji mūsų klubo na
riai Valys ir Pranas Bunkai, 
Povilas ir Aldona Aleknai 
sunkiai darbavosi, o mes 
visi prisidėjome, kiek buvo 
reikalaujama. LSKP gra
žiai tvarkosi, turime gerų 
vadovybę-valdybų ir gerų 
iždų. Jaučiame, kad mes 
paaugome, sutvirtėjome 
kaipo kolonija, ir turėsime 
didesnes pasekmes kultūros 
darbuose.

Aš ir mano žmonelė Mar- 
gareta išvykstame Į Lietuvų 
rugpiūčio 2 dienų. Išskrisi- 
me iš New York Internatio
nal Airport via S AS Jet Flight' 
912 at 9 P. M. Vilnių pa
sieksime rugpj. 4 d. Jeigu 
bus galima ten užtrukti sa
vaitę kitų, parašysime ži
nučių ir į “Laisvę”. O šiuo 
tarpu čia siunčiu $10 “Lais
vės” paramai.

Jei sveikata ir laikas pa
vėlins, tai sugrįžę iš Lietu

KALTA IZRAELIO
VALDŽIOS POLITIKA

Hyman turner

Įžymus amerikietis veikė
jas ir žurnalistas Hyman Lu- 
mer lankėsi Izraelyje ir ge
rai susipažino su padėtimi 
Vidurio Rytuose. Dienraš
tyje “Daily World” (liepos 
21 d.) jis storai pabrėžia, 
kad už nesantaikų ir konflik
tų tarp Izraelio ir arabų 
kalta yra Izraelio valdžios 
politika. Izraelis siekia už
grobtas arabų žemes anek
suoti (prisijungti) ir yra pa
virtęs Amerikos imperializ
mo Įrankiu. Iš kitos pusės, 
sako Lumer, Izraelyje auga 
taikos jėgos, kurioms vado
vauja komunistai, kurios 
siekia pakeisti Izraelio poli
tikų. Su laiku jos laimės.

vos užsuksime ir į “Lais
vės” Įstaigų.

Viso geriausio jums ir vi
sam “Laisvės” personalui.

Draugiškai,
J. P. MILLER, 
Seminole, Fla.

Gerbiamas drauge,
Dabar ilsiuos! miestelyje 

Hardwick, Mass. Nelabai 
gerai jaučiuosi. Širdis šlu
buoja.

Lankiausi Harvardo ir 
MIT universitetuose.

A. P. GABRĖNAS

“Laisvės” Administracijai•
Brangūs draugai!

Pasiekė mus jūsų laikraš
tis iš gegužės 25, kuriame 
aprašoma Lilijos Kavaliaus
kaitės mirtis.

Mieli draugai, siunčiame 
mes iš Brazilijos nuoširdžių-— 
ir gilia užuojautų visam 
“Laisvės” personalui dėl 
ilgametės ir darbščios vi- 
suomenininkės mirties. Ma
tome iš jos darbų, kad jos 
gyvenimas buvo susirišęs su 
darbo klasės reikalais. Ji 
negyveno tik sau, o kovojo 
už darbo klasės reikalus, už 
šviesesnį rytojų. Lilija bus 
įrašyta Į Amerikos darbi
ninkų kovos istorijų.

Mes irgi neužmiršime Li
lijos, ji stengėsi palaikyti 
ryšius ir su mumis.

Skaudus smūgis visiems 
pažangiems lietuviams, ne
tekus Lilijos.

Lai jai būna Amerikos že
melė lengva.

Su pagarba,
Br. Lietuvių 

Pažangios Spaudos K-tas.

Prisiminimas apie Darių ir Girėną

Vilniaus “Tiesoje” (lie
pos 17 d.) prisimenami la
kūnai Darius ir Girėnas, 
kurie žuvo lygiai prieš 40 
metų. A. Bukauskas, tarp 
kito, rašo:

“Šiandien, liepos 17 d., 
sukanka 40 metų, kai, per
skridę Atlantu, žuvo lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas.

1933 m. liepos 15 d. anks
tų rytų iš Niujorko, Be neto 
aerodromo, pakilo lėktuvas 
“Lituanika” skrydžiui Į 
Kaunu.

Aviacijos kūrimosi metais 
tokie skridimai buvo ne tik 
sensacingi. Tada oro erd
vėje buvo tiesiami takai, 
šiandien virtę įprastomis 
trasomis, kuriomis naudo
jasi tūkstančių tūkstančiai 
keleivių.

Labai sunkiai lėktuvas at
siplėšė tų rytų nuo žemės. 
Spauda rašė, kad tai buvo 
šiurpiausias pakilimas. 
“Stebuklas, kad jų perkrau
tas monoplanas nesudužo jau 
pačioje pradžioje. . .” Be
veik liesdama bangų kete
ras, “Lituanika”, ėmė kopti 
į viršų, pasuko Į šiaurės 
rytus ir dingo rytmečio ūka
noje. Priekyje jų laukė trys 
uraganai. Paskutinis - jau 
virš Europos. Skrisdami 
orientavosi tik pagal kom
pasų. Liepos 16 dienos va
karų pasiekė Škotijos šiauri
nius krantus. Kelionė buvo 
labai sunki. Tačiau ir labai 
išvargę lakūnai neieškojo 
aerodromų, bet paniro į an
trosios nakties tamsų. Skri
dimo kursas vis tas pats - 
Lietuva. Naktį Į liepos 17 d. 
Soldino (tuomet Vokietija, 
dabar Mislibožas, Lenkija) 
miške lakūnai žuvo, kai iki 
kelionės tikslo - Kauno - 
jiems buvo likę skristi 650 
km.

Per 35 vai. 15 min. lakū
nai be nutūpimo nuskrido 
6411 km. Pagal to meto 
skridimo tolį Darius ir Gi
rėnas užėmė antrų vietų pa
saulyje.

Katastrofos priežastys iki 
šiol galutinai neišaiškintos. 
Atvykę specialistai bakuose 
rado degalų, kurių būtų už
tekę skristi dar 700-800 ki
lometrų. Dariaus laikrodis 
buvo sveikas ir abejingai 
skaičiavo laikų. Oficialiai 
buvo pranešta, kad kalta aud
ra ir sugedęs motoras.

Dariaus ir Girėno kūnai 
buvo balzamuoti. 1941 m. 
hitlerininkams okupavus 
Lietuvų ir iškilus grėsmei 
laikūnų palaikams, jie buvo 
slapta užmūryti Kauno uni
versiteto medicinos fakulte
to rusto nišoje. Vėliau pa
laikai surasti ir, kadangi 
pakartotinai vėl balzamuoti 
Kauno karių kapinėse.

“Lituanikos” likučiai, 
skridimo reikmenys ir la
kūnų asmeniniai daiktai iš 
katastrofos vietos buvo at
gabenti į Kaunu, ir dabar 
visa tai sudaro atskirų Da
riaus ir Girėno ekspozicijų 
Kauno Istorijos muziejuje.

Baigė sukilimą
Richmond, Va. Apie 100 

kalinių streikavo per 14 va
landų. Jie buvo užėmę kai 
kuriuos kalėjimo' pastatus. 
Reikalavo reformų.

Sukilimų baigė, kai buvo 
atsiųsta milicija padėti sar
gams. Kalėjimo superin- 
dentas Oliver kaltina 12 ka
linių, kaip sukilimo vadus.

MANILA. Tarybų Sųjun- 
gos profsųjungų delegacija 
čia atvyko susipažinti su Fi
lipinų darbo unijų veikla ir 
užmegsti ryšius.
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dlionyse, prie R. Mizaros kapo.

TARPTAUTINĖMIS
TEMOMIS PRIEŠ 125 MĖTOS
Kad žemėje viešpatautų taika

Prieš išvykdama iš Lietuvos, pažangi JAV lietuvių veikėja Ieva Mizarienė dar kartų 
Jankė Rojaus Mizaros gimtinę — Savilionis, čia veikiančius rašytojo vardo kultūros.

• rmus, susitiko su giminėmis.
Ant gražiojo kalnelio, kur palaidoti Rojaus Mizaros palaikai, įvyko mitingas, daly- 

x -njant Alytaus rajono vadovaujantiems darbuotojams, svečiams iš Vilniaus, o taip pat 
> > snirn būriui vietos gyventojų. LKP Alytaus RK sekretorius P. Aleksandravičius kal- 
! to apie rajono darbo žmonių meilę savo įžymiam žemiečiui Rojui Mizarai, dėmesį 

literai ul iniam palikimui. Ieva Mizarienė nuoširdžiai padėkojo už R. Mizaros atminimo
* rbimų, už svetingumą, skirtą jai. Mitingo metu programą atliko Alytaus saviveik- 
i n n ak ai.

TARYBŲ LIETUVOJE DAUGIAU KAIP MĖNESJ VIEŠĖJO 2INOMA PAŽANGI JAV LIE- 
/IŲ VEIKĖJA, „LAISVĖS" LAIKRAŠČIO ADMINISTRATORĖ IEVA MIZARIENĖ.
BAIGIANTIS JOS VIEŠNAGEI, SU IEVA MIZARIENE KALBĖJOSI „GIMTOJO KRAŠTO" 
'BIJOTOJAS JONAS L U K O S E V I C I U S.

Lietuvoje, be abejo, Jums sunku „af- 
• H Ameriką" — juk tai toli gražu ne pir
moji Jūsų viešnagė. Tačiau, manau, kad ir ši 
L'onė buvo kažkuo ypatinga, paliks gra- 
Lų prisiminimų!

Taip. Pabuvojau Druskininkuose, Kau
ro — ten truputį „remontavau" sveikatą,— 
A :u,e, Kapsuke, Merkinėje. Ypatingą įspū
di paliko šventė Kapsuke, skirta pagerbti 
’.ovotojams už Tarybų valdžią Lietuvoje, o 
taip pat — draugų alytiškių surengtas R. 
Mizaros pagerbimas, kuris buvo tikrai grą
žos ir įspūdingas. Jame dalyvavo ir R. Mi

ros giminės.

Keletą kartų lankiausi prie R. Mizaros 
kapo Savilionyse. Jis visada buvo ypatingai 
armai prižiūrimas, tačiau šį kartą čia atsilan
kiusi ypač susijaudinau: paminkliniame ak
menyje įtaisytas dailininko E. Varno darbo 
r? Mizaros bareljefas, ir kapas tapo dar 
.»jdingesnis.

Neužmiršiu apsilankymo Merkinėje, Ro-
• s Mizaros vardu pavadintoje vidurinėje 

r ūkykloje. Ji prilygsta bile kuriai naujai 
’AV mokyklai! čia, žvelgdama į dailės dar

ts, puošiančius mokyklą, įsivaizdavau se
rą Dzūkiją, apie kurią taip mėgo pasakoti
'/.’S. ...

Tai labiau „privatūs" įspūdžiai. Ir be jų 
daugybė kitų. Negaliu nepaminėti, kad 

man labai pasisekė — pataikiau į Vilniaus 
' X) metu minėjimo labai įspūdingą šventę, 
mačiau puikią „Lietuvos" ansamblio progra
mą, operos spektaklį atvirame ore ir kt.

— Jūsų viešnagė sutapo su dar vienu 
j ykiu: Vilniuje tuo metu koncertavo San 

nrisko simfoninis orkestras...

O, taip! Buvau jo pirmajame koncerte. 
> .o tikrai nepaprastai malonu matyti, kad 

i >'p gražiai priėmėte Amerikos menininkus; 
nalonu ir tai, kad jie gražiai pasirodė ir, 

' irbiausia, nepaisė kai kurių „patriotų“ 
merikoje šūkaliojimų prieš jų gastroles 
Aiūje

ausydamasi koncerto, kalbėdamasi su
> labai gausiais pažįstamais ir draugais, 

•galėjau visą laiką neprisiminti pačio 
žvarbiausio tų dienų įvykio: Jungtinėse 

o stijose svečiavosi Leonidas Brežnevas, 
' un$ vedė derybas su mūsų prezidentu. 
K up svarbu, kad visada būtų einama dery- 
1 j tarpusavio supratimo keliu nė aiškinti 

• J-mka: tą visi puikiai supranta Tarybų 
'ingoje, tą supranta ir taiką mylintys 
n ikiečiai.

— Tikriausiai Jūsų įspūdžiai — ne vien 
tik įvykių, bet ir susitikimų sukelti!

— Taip. Labai smagu, kad, važinėdama 
po Tarybų Lietuvą, sutikau daug „Laisvės" 
skaitytojų, dar smagiau — daug korespon
dentų. Mūsų laikraščio skaitytojai labai do
misi, kaip dabar atrodo jų kadaise gyventos 
vietovės, kokie ten įvykę pakitimai — šito
kius pasakojimus iš vietų jie labai vertina, 
jų labai laukia. Pirmą kartą — ir tai Vilniuj! 
— sutikau buvusį niujorkiškį Vytautą Alsei
ką. Jis gerai įskūręs, gražiai priėmė. Su ma
lonumu davė interviu „Laisvei", pasižadėjo 
mums rašiniais talkininkauti ir ateityje: ža
dėjo rašyti tiek apie metus, praleistus Jung
tinėse Valstijose, tiek apie gyvenimą Tary
bų Sąjungoje.

Keletą kartų aplankiau Makniūnuose pas 
gimines gyvenantį buvusį ilgametį laįsvietį 
S. Večkį. Jis atrodė žymiai sveikesnis, nei 
Amerikoje, yra gero ūpo ir visiškai paten
kintas savo dabartiniu gyvenimu. »

Savaime suprantama, sutikau daugybę 
žmonių, kurie pastaraisiais metais viešėjo 
Amerikoje, buvojo Niujorke. Tad vežu na
mo ištisą glėbį jų geriausių linkėjimų.

I
— Jūs pati jau užsiminėte apie namus, o 

namai — neatskiriami nuo darbų. Kiek ži
nau, nemažai jų turite...

I
— Tai tiesa. Tenka darbuotis „Laisvėje" 

administratore, nemaža laiko atima ir veikla 
Darbininkų literatūros draugijoje, kurios 
sekretorė esu.

1975 m. kaip tik švęsime draugijos veiklos 
60-metį. Neperdėdama galiu pasakyti, kad 
tai labai reikšminga šventė, labai prasminga 
data. Per visus šiuos metus draugija buvo 
ir liko darbo žmonių švietėja. Ji — savotiškas 
pažangios veiklos lietuvių tarpe nugarkaulis.

— Kuo ruošiatės paminėti tą jubiliejų!

— Manau, kad jubiliejinius metus tikrai 
derlingai praleisime. Datą pažymėsime pa
skaitomis, parodomis, susitikimais kone vi
sose lietuvių kolonijose. Numatome išleisti 
didelį almanachą apie draugiją, kurioje bū
tų tiek JAV, tiek Lietuvoje gyvenančių auto
rių straipsniai. Galimas dalykas, kad 75-ais 
metais mėginsime surengti ir draugijos narių 
grupės turistinę kelionę į Tarybų Lietuvą.

1 . . . ,Apskritai draugija, nors ir ne;aunedama 
savo narių amžiumi, veiklos nemažina.

— Ačiū už pokalbį. „Gimtojo krašto" 
skaitytojų ir bendradarbių vardu noriu Jums 
palinkėti geros kelionės ir našaus triūso 
pažangioje veikloje.

“L. Brežnevas ir JAV 
prezidentas R, Niksonas už
kasė J žemę branduolinio 
karo kirvį”, - rašo Pran
cūzijos laikraštis “Figaro”, 
pasakodamas savo skaityto
jams apie TSKP CK Genera
linio sekretoriaus vizito J 
Jungtines Amerikos Valsti
jas rezultatus. Tai tik vie
nas iš daugelio tūkstančių 
pasaulio spaudos atsiliepi
mų, kurie vieningai vertina 
oficialų L. Brežnevo vizitų Į 
Jungtines Valstijas, kaip di
džios istorinės reikšmės 
įvykį.

Tarybų -Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų aukščiausio 
lygio susitikimų sėkmė, visų 
nuomone, yra didi gairė, pe
reinant iš “šaltojo karo” į 
abipusiai naudingų bendra
darbiavimų ir, be abejonės, 
turės didelę teigiamų įtakų 
visų tarptautinių santykių 
tolesniam gerinimui, kiek
vieno žmogaus gyvenimui.

Kaip žinoma, dabartinės 
derybos su JAV pratęsė Ta
rybų Sųjungos ir Amerikos 
aukščiausio lygio susitiki
mų, kuris įvyko Maskvoje 
praėjusių metų gegužės mė
nesį ir pasibaigė, be kita ko, 
tuo, kad buvo pasirašytas 
dokumentas dėl TSRS ir JAV 
savitarpio santykių pagrin
dų, atspindėjęs paprastų 
tiesų; dabartiniame bran
duoliniame amžiuje vienin
telis Tarybų Sųjungos ir 
Jungtinių Valstijų santykių 
pamatas yra taikus sambū
vis.

Remiantis būtent šiuo pa
matu dar Maskvoje įvykusio 
L. Brežnevo ir R. Niksono 
susitikimo metu buvo pasi
rašyta Tarybų Sųjungos ir 
Amerikos sutartis dėl prieš- 
raketinės gynybos sistemų 
apribojimo ir laikinas susi
tarimas dėl kai kurių prie
monių strateginei puolamą
ja! ginkluotei apriboti, t. y. 
padaryta pradžia labiausiai 
naikinančio ginklo prakti
niam apribojimui. Kartu 
buvo susitarta abiejų šalių 
interesais išplėsti įvairia
pusiškų Tarybų Sųjungos ir 
Jungtinių Valstijų bendra
darbiavimų.

Siam vieninteliam teisin
gam kursui tęsti ir stiprinti 
ir buvo skirtas L. Brežnevo 
vizitas į Jungtines Valstijas, 
kupinas įtemptų derybų, ku
rios įgalino pasirašyti nau
jus susitarimus, turinčius 
apribojimo ir laikinas susi
tarimas dėl kai kurių prie
monių strateginei puolamą
ja! ginkluotei apriboti, t. y. 
padaryta pradžia labiausiai 
naikinančio ginklo prakti

niam apribojimui. Kartu 
buvo susitarta abiejų šalių 
interesais išplėsti įvairia
pusiškų Tarybų Sųjungos ir 
Jungtinių Valstijų bendra
darbiavimų.

Siam vieninteliam teisin
gam kursui tęsti ir stiprinti 
ir buvo skirtas L. Brežnevo 
vizitas į Jungtines Valstijas, 
kupinas įtemptų derybų, ku
rios įgalino pasirašyti nau
jus susitarimus, turinčius 
didžiulę reikšmę ne tik 
abiems šalims, bet ir visai 
žmonijai.

“Istorine Tarybų Sųjungos 
ir Amerikos santykių gaire” 
visame pasaulyje vadinamas 
L. Brežnevo ir R. Niksono 
pasirašytas susitarimas dėl 
kelio užkirtimo branduoli
niam karui, kuriame abi ša
lys įsipareigojo susilaikyti 
nuo grasinimo jėga ir jos 
naudojimo, vengti pavojingų 
savitarpio santykių paaštrė
jimų ir karinių konfliktų, 
kad nekilti; branduolinis ka
ras.

Su didžiuliu pasitenkinimu 
visame pasaulyje buvo su
tiktas taip pat Tarybų Sųjun
gos ir Amerikos pasirašytas 
sutartis dėl pagrindinių 
derybų principų, siekiant 
tolesnio strateginės puola
mosios ginkluotės apriboji
mo, kuri, be abejonės, padės 
pasauliui spręsti vienų iš 
opiausių klausimų - nusi
ginklavimo klausimų.

L. Brežnevo vizitas į 
Jungtines Valstijas įgalino 
sudaryti taip pat keletu naujų 
susitarimų, žymiu mastu iš
plečiančių Tarybų Sųjungos 
ir JAV taikaus bendradar
biavimo ribas. Prieš trylika 
mėnesių pasiekti susitari
mai dėl bendradarbiavimo 
tokiose srityse, kaip kosmi
nės erdvės tyrimas ir nau
dojimas talkiais tikslais, 
mokslas ir technika, sveika
tos apsauga ir gamtos tauso
jimas, dabar papildyti, be 
kita ko, susitarimais bend
radarbiauti, naudojant ato
minę energijų taikiais tiks
lais, žemės ūkio, transporto 
srityse, tiriant pasaulinį 
okeanų. Plėsti Tarybų Sų
jungos ir Amerikos ryšius 
padės taip pat Washingtone 
pasirašytas susitarimas dėl 
kontaktų, mainų ir bendra
darbiavimo.

Siekdamos, kad toliau ge
rėti; Tarybų Sųjungos ir 
Amerikos santykiai, Salys 
susitarė tęsti aukščiausio 
lygio susitikimus; preziden
tas Niksonas 1974 metais 
aplankys Tarybų Sųjungų.

Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, right, in a photo mada 
in late 1800’s by Grace Woodworth.

Si. mėnesį sukanka 125 metai nuo labai svarbaus, istori
nio įvykio Amerikos žmonių gyvenime. 1848 metų liepos 
19-20 dienomis mažame miestelyje Seneca F allsJTewYor- 
ko valstijoje buvo laikytas pirmas Amerikos moterų suva
žiavimas. Jame dalyvavo 200 moterų. Jam vadovavo Su
san B. Anthony ir Elizabeth Cady Stanton.

Suvažiavimo tikslas buvo paskelbti kovų už moterims ly
gias teises. Tai buvo Moterų Teisių Suvažiavimas. Jis 
priėmė deklaracijų, kurioje išdėstomi moterų reikalavi
mai už lygias teises visose gyvenimo ir darbo srityse.

Tai buvo pradžia moterų kovos ir judėjimo už savo tei
ses. Nuo to laiko daug kas pasiekta, daug kas laimėta, bet 
dar toli gražu ne viskas. Dar ir šiandien judėjimas už 
moterų pilnų išsilaisvinimų tebėra aktualus.

IŠ MŪSŲ VEIKLOS 
PRAEITIES

“Laisvės” skiltis bevartant

Užbaigę statyti vienų gražiausių Vilniaus rajonų - Laz
dynus, statybininkai persikėlė į gretimų priemiestį - Ka- 
roliniškes. Čia, tarsi grybai po lietaus, vienas po kito 
dygsta penkių, devynių ir dvylikos aukštų namai. Karoli- 
nlškėse taip pat bus pastatyta biblioteka, poliklinika, kino 
teatras, didelis sporto centras.

NUOTRAUKOJE; kyla daugiaaukščiai namai Karoliniš- 
kėse. T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

1953-54 metais siautėja 
McCarthy ragangaudžiai. 
Persekiojami liberalai ir 
pažangiečiai, o komunistai 
įkalinami. Po skraiste ša
lies apsaugos, kas tik nesu
tinka su makartizmu skel
biami subversyviais.

Si audra daug pakenkia 
mūsų lietuvių pažangiam 
veikimui, ypač prarandame 
daug jaunų narių mūsų or
ganizacijose.

Tai buvo dienos, kada ieš
kant bent kokio darbo, rei
kėjo prisiekti, kad nesi pri
tarėju kokios nors subver- 
syvės grupės. Daug visai 
nekaltų žmonių meno, moks
lo ir net paprasto darbo sri
tyse neteko darbų - bet koks 
makartizmu užnuodytas dar- 
binlnkas galėjo įskųsti jam 
nepatinkamus sandarbinin- 
kus.

Šiuo laiku J. V. planavo 
perimti Indokinijos karų į 
savo rankas.

Į pabaigų 1954 metų pra
dėta atsipalaiduoti nuo šios 
beprotystės ir pradedama 
tyrinėti patį J. McCarthy. 
Jis sugautas klastavime fo
tografijų ir dokumentų, jis 
pradėjo rėkti, kad esųs “lin
čiuojamas”. Lapkr. mėn. 
“Laisvė” rašo; . Jis (Mc 
Carth) šaukia - “gi^di, jūs 
neleidžiat man” komunizmo 
naikinti”. Bet vis daugiau 
žmonių pradeda matyti, kad 
“kova prieš komunizmų” 
yra tik priemonė fašizmui 
įvesti mūsų šalyje“.

Gi gruodžio mėn. McCar
thy J. V. Senato pasmerktas 
antru kartu.

Lapkričio 22 d. 1955 m. 
“Laisvė” rašo; “Eleanor 
Roosevelt, Norman Thomas 
ir kiti žymūs amerikiečiai 
ragino prezidentų paskelbti 
kalėdinę amnestijų komu
nistams”.

ATOSTOGINIŲ MOKYKLOS 
PRISIMINIMAS

1953 m. rugsėjo 29-30d. d. 
Olympia Parke įvyko pakar
totinas susirinkimas buvusių 
atostoginių mokyklų studen
tų. Pirmininkaujant M. Su
kackienei, iškviesti pakal
bėti; R. Merkis, Frances 
Bovinas, Harry Mitkus, K. 
Kraučiūnas ir E. N. Jeske- 
vičiūtė. Dalyvavo viso apie 
30 buvusių studentų ir mo-^ 
kytojų.

Apart virš suminėtų daly
vavo; Al. Merkis, Frank 
Balwood (BaleviCius), M. 
Stensler, Ruth Bell, Walter 
Žukas, St. Barzdelis, Ona 
Visockis, Norma Chaponis- 
Wallant, Charles Wallant, 
Mary Ann Wilson, Richard 
Barris, Aldona Wallen, Ma
deline Knorr, Josie Kižis, 
Billy Kulik, Pete PlakŠtis, 
Alphonse Padresi, Natalie 
Jankus, Helen Janulis, Ri
chard Janulis, Ronald Spa- 
kauskas, Robert Shipman, 
Irena Babarskas, J. Juška, 
E. Merkis.

Butų įdomu pakartoti pa
našų suėjimų.

UŽGESTA ŽVAIGŽDE

1957 m. vasario 25 d. tra
giškai miršta daug Žadantis 
muzikas - kompozitorius 
Frank Balwood (BaleviCius).

KOVA PRIEŠ SEGREGACIJĄ

1957 m. pasižymi griež
tesne kova prieš juodųjų se
gregacijų mokyklose.

Little Rock, Arkansas val
stijoj, užpuolami juodi vaikai 
einant Į mokyklų.

Rugs. 26 d. “Laisvėje” 
skaitome: “Gerai, kad pres. 
Eisenhowerls padarė pa
reiškimų, jog jis naudos 
“pilnų JAV Jėgų* tam, kad 
segregacija Little Rock vi
durinėse mokyklose būtų pa
naikinta .... Didžiausia 
mūsų Amerikai gėda, kad 
tokie dalykai čia vyksta”.

Ir baigiama: “Norint ki
tas tautas, kitas šalis mokyti 
kaip jos turėtų savo reikalus 
tvarkytis, pirmiausia turė
tume mes patys namie pada
ryti tvarkų, suteikti 16-kai 
milijonų negrų žmoniškas, 
pilnas pilietines teises”.

SPUTNIKAS

Spalio mėn. Tarybinio 
sputniko skrlėjimas apie 
mūsų planetų sujaudina visų 
pasaulį! J. V. mokslininkas 
H. C. Urey, sveikindamas 
Sputniko sėkmingų kelionę, 
sako; “Mes atsillkome, nes 
makartizmas kliudė JAV 
mokslininkams”.

ELENA N. JESKEVICIUTĖ

HAVANA. Kuba ir Vene
zuela pasirašė lėktuvų gro
bikų kontrolės sutartį.

t



4-tas puslapis

APIE VILNIAUS ĮSIKŪRIMĄ
Klestėk, Lietuvos sostine!

Šlovingi istorijos 
puslapiai

Paskutinė birželio savaitė 
buvo kupina renginių, skirtų 
pažymėti Vilniaus įkūrimo 
650-ąsias metines.

Saulėtą birželio 28 dienos 
popietę J senąją Gedimino 
aikštę susirinko tūkstančiai 
vilniečių ir miesto svečių. 
Čia buvo iškilmingai ati
dengtas paminklinis akmuo. 
Ant jo iškalta: VILNIUS 
1323-1973.

- Jau Gedimino laiško, ku
riame pirmą kartą minimas 
Vilniaus vardas, Į miestą 
buvo kviečiami amatininkai, 
pirkliai, menininkai, nežiū
rint jų nacionalinės priklau
somybės, visiems buvo ža
damos vienodos lengvatos, - 
atidengdamas paminklini ak
meni* kalbėjo Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas V. Sakalauskas.

Internacionalinės Vilniaus 
tradicijos siekia žilą senovę. 
Mūsų sostinei ne kartą teko 
atremti kryžiuočių puoli
mus, kol 1410 metais prie 
Žalgirio šiuos grobikus su
triuškino jungtinė lietuvių, 
lenkų ir rusų kariuomenė. 
Istorijos bėgyje Vilnius ^pa
laikė glaudžius ryšius su 
Maskva, Novgorodu, Kijevu, 
Tvėre, taip pat su Lenkijos 
ir kitais Europos miestais. 
P. Skorinos spaustuvėje Vil
niuje buvo išspausdintos pir
mosios knygos senųjų slavų 
ir latvių kalbomis. Vilniuje 
dirbo ir kūrė plačiai žinomi 
įvairių tautybių mokslo, kul
tūros ir meno veikėjai: J. 
Lelevelis ir L. Stuoka-Guce
vičius, J. Glovackis ir J. 
Kraševskis, A. Mickevičius 
ir S. Monluška, V. Kačialo- 
vas, J. Kolasas ir J. Kupala, 
T. Ševčenka, M. Daukša, S. 
Daukantas ir daugelis kitų.

Tauri internacionalizmo, 
tautų draugystės dvasia nuo 
pirmųjų žingsnių buvo bū
dinga Lietuvos darbininkų 
klasės revoliuciniam judėji
mui, kurio ištakos prasideda 
Vilniuje. Čia pirmą kartą 
Lietuvoje 1892 metais buvo 
pažymėta Gegužės Pirmoji - 
tarptautinio darbo žmonių 
solidarumo šventė. Čia už
megzti ryšius su vietiniais 
marksistais 1895 metais 
buvo atvažiavęs Vladimiras 
Leninas. Vilnius tapo svar
bia grandimi, padėjusia le
nininei “Iskrai” pasiekti 
daugelį carinės Rusijos 
miestų. Rusijos darbininkų 
pavyzdžiu Vilniaus proleta
riatas griebėsi revoliucinių 
veiksmų 1905 metais, Įkvėp
damas kovai visos Lietuvos 
darbo žmones. Vilniuje pra
dėjo revoliucinę veiklą vie
nas artimiausių V. Lenino 
bendražygių F. Dzeržinskls. 
Lenino pėdomis žengė V. 
Kapsukas, Z. Angarietis, P. 
Eidukevičius ir kiti žymiau
si mūsų krašto revoliuciniai 
veikėjai.

Su Lenino vardu glaudžiai 
susiję šlovingiausi Vilniaus 
istorijos puslapiai - Lietu
vos Komunistų partijos pir
mojo suvažiavimo sušauki
mas ir Tarybų valdžios pa
skelbimas Lietuvoje 1918 
metais, mūsų respublikos 
nepriklausomybės pripaži
nimas, Vilniaus sugrąžini
mas Lietuvai ir nepaprastas 
jo suklestėjimas pokario 
metais. Tad jubiliejinių 
Švenčių dieną, birželio 29d., 
minios vilniečių atėjo į Le
nino aikštę ir iškilmingai 
padėjo gėlių prie didžiojo 
vado paminklo, davė pažadą 
ir ateityje tvirtai žengti

Lenino genijaus nurodytu 
keliu.

Sviesi miesto ateitis

Birželio 29 d. Sporto rū
muose Įvyko iškilmingas po
sėdis, skirtas Vilniaus jubi
liejui. Jame buvo perskai
tytas TSKP Centro Komiteto, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo ir TSRS 
Ministrų Tarybos sveikini
mas Lietuvos TSR sostinės 
darbo žmonėms 650-ųjų Vil
niaus miesto Įkūrimo meti
nių proga. Didžiulė Sporto 
rūmų salė sugriaudėjo nuo 
plojimų, kai Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus prisegė prie Vil
niaus miesto vėliavos Lenino 
ordiną, kuriuo TSRS vyriau
sybė yra apdovanojusi mūsų 
respublikos sostinę už eko
nomikos, mokslo ir kultūros 
laimėjimus.

Šventinių iškilmių dalyviai 
su pasididžiavimu kalbėjo 
apie Vilnių tai, ką rašytojas 
A. Bieliauskas išreiškė šiais 
žodžiais: '‘niekada, jokiais 
laikais Tu nebuvai ir negalė
jai būti toks gražus, šviesus, 
erdvus ir geras žmogui, koks 
esi dabar. . . Niekuomet 
Tu nesi turėjęs tiek daug ir 
tokių nuoširdžių draugų vi
suose mūsų šalies, mūsų 
plačiosios žemės kampe
liuose, kiek turi jų dabar, 
savo brandumo ir jėgos me
tuose. . . Ir niekada Tavo 
gatvės nėra regėjusios tiek 
šypsenų, džiaugsmo ir 
gelių”.

Šventinėse Vilniaus jubi
liejaus iškilmėse šią mintį 
patvirtino gausybė skaičių ir 
pavyzdžių. Net du kartus - 
1948 ir 1954 metais Tarybų 
Sąjungos Ministrų Taryba 
priėmė specialius nutari
mus, kuriuose buvo numaty
tos priemonės sparčiau at
statyti Tarybų Lietuvos so
stinę. Daugiau kaip 50 Įvai
rių Tarybų šalies respublikų 
miestų teikė atsistatančiam 
Vilniui konkrečią paramą - 
lėšomis, medžiagomis, spe
cialistais. Tik remdamasis 
galinga visos šalies ekono
mika, Vilnius pokario me
tais galėjo daugiau kaip 130 
kartų padidinti savo pramo
nes produkciją, kurią dabar 
perka 70 užsienio šalių. Vai
singai bendradarbiaujant su 
broliškomis respublikomis, 
Vilniuje buvo pastatyta dau
gybė labai reikalingų visuo
meninių pastatų, kaip 42 vi
durinės mokyklos, 108 vaikų 

Tarybų Lietuvoje jau senokai kombainai tapo didžiau
siais javakirčiais. Šiemet respublikos laukuose jų dirba 
apie 10 tūkstančių.

Kombainais nuimamos ir sėklinės žolės. Kaip tik sėkli
nių žolių nuėmimą Kauno rajono “Pažangos” kolūkio lau
kuose ir matome šioje M. Ogajaus nuotraukoje.

lopšeliai-darželiai ir t. t., 
iškilo didžiuliai, gražūs ir 
patogūs Žirmūnų, Lazdynų, 
Karoliniškių priemiesčiai. 
Šiandien Vilnius - Tarybų 
Lietuvos sostinė - yra svar
bus ekonomikos ir lietuvių 
nacionalinės kultūros cen
tras. Jubiliejaus dieną jam 
sveikinimus atsiuntė dauge
lio Tarybų šalies tautų mies
tai, linkėdami Vilniui geros 
kloties, žadėdami jam Įvai
riapusišką ir nesavanaudiš
ką paramą.

graži buvo Švente

Jubiliejaus proga Vilniuje 
įvyko daugybė gražių šven
tinių renginių. Iškilmingo 
posėdžio dalyviams meno 
meistrai surengė didelįkon- 
certą, teatralizuota progra
ma atskleisdami nemaža 
šlovingų Vilniaus istorijos 
puslapių. Istorijos ir etno
grafijos muziejuje buvo ati
daryta paroda, vaizduojanti 
Vilniaus ir visos Lietuvos 
pastarųjų metų darbus ir 
kūrybinius užmojus. Apie 
pusantro šimto tapytojų, 
grafikų, skulptorių pateikė 
savo darbų Dailės parodų 
rūmuose atidarytai jubilie
jinei dailės parodai. Pilies 
skersgatvyje po atviru dan
gumi savo kūrinius ekspona
vo liaudies menininkai, ku
rie, suvažiavę iš visos Lie
tuvos, pamėgino Įamžinti 
mieliausius sostinės kampe
lius. Vingio parke šeštadie
nį buvo surengta nuotaikinga 
amatų diena, kurios metu 
savo miklumą rodė auksa
rankiai meistrai. Birželio 
paskutinėmis dienomis Vil
niuje nusistovėję puikūs orai 
padėjo sutraukti Į jubilieji
nius renginius tūkstančius 
žmonių.

V. JANĖNAS

Nedarbas 
sumažintas

Santiago. Čilės sostinės 
rajone birželio mėn. nedar
bas tesiekė tik 3.1% visos 
darbo jėgos. Tai mažiausias 
nedarbo rekordas.

1970 m. prie buržuazinės 
valdžios Čilėje buvo 350,000 
bedarbių ir 200,000 laikinai 
dirbančių. Dabar daugiau 
kaip dviem trečdaliais su
mažintas nedarbas.

2600 METŲ SlRDIS

Senovės Egipto mumija, kuri< 
ištyrė Detroito (JAV) specialistai, 
pateikė sensaciją.

Mumijos amžius — 2600 metų. 
Ji buvo taip puikiai mumifikuota, 
jog beveik visiškai išsilaikė šir
dis. Mokslininkai teigia, kad iš 
aortos paimtų kraujo liekanų ana
lizė padės nustatyti, kokiomis šir
dies ligomis sirgdavo žmonės 
daugiau kaip prieš du su puse 
tūkstančio metų.

LAISVE

KAPITALISTAI MELDŽIASI

AND. PLEASE LORD. BLESS DOW CHEMICALS. IT4T 
GENERAL ELECTRIC. STANDARD OIL. BOEING

JONAS A.BARKUS

Iš mano autobiografijos
(Tąsa)

Mano pradėtasis vertimas 
tapo ilgam laikui atidėtas, 
bet neužmirštas. 1906 metų 
gruodžio mėnesį man teko 
palikti Žemaitiją: iškeliavau 
Amerikon. Mažai ką turėjau 
vežtis, bet pasiėmiau seniai 
pradėtąjį vertimą ir laikraš
čius, kuriuose minimas raš
tas tilpo. Svajojau, gal sve
timame krašte būnant atsi
ras progos tą rašinį knygute 
išleisti, ar bent laikraštyje 
atspausdinti.

Svajonių kraštą Ameriką 
pasiekiau 1907 metų sausio 
pabaigoje. Apsigyvenau ma
žame miestelyje Bright one, 
Mass, valstijoje, nes ten ra
dosi mano giminaitis Petras 
Piluckis, pas kurį važiavau. 
Nors darbų žvilgsniu tuomet 
buvo sunku, bet po kelių sa
vaičių pasisekė gauti darbą 
tūloje kaldrų siuvimo dar
bavietėje Waltham mieste
lyje, sale Brightono. Dar
bas ten buvo nesunkus, bet 
reikalaująs paskubos. Rei
kėjo tėmyt mašiną, kuri 
automatiniai išsiuvinėjakal- 
drose figurines siūles. Kal
drų medžiaga ir siūlai buvo 
labai prasti, mašinos labai 
dažnai gedo ir darbininkai 
turėjo mokėti greit jas pa
taisyti. Darbas, mat, buvo 
nuo šmotų: daugiau pasiusi, 
daugiau uždirbsi. Dirbo dau
giausia jaunuoliai - lenkai, 
čekai, lietuviai. Spritnūs 
(greiti) jaunuoliai uždirbda
vo iki $10-$ 12 savaitei, kas 
tuomet buvo skaitoma puikiu 
uždarbiu. Mano uždarbis, 
net po dviejų mėnesių ten 
darbo, siekdavo tik iki $8-$9 
sąvaitei. Skubėjimas pasi
rodė man neatsiekiamas 
daiktas. Galėjau padaryti 
darbą geriau, dailiau, tinka
miau, bet lėčiau. Ta ypaty
bė liko manyje per visą m ano 
gyvenimą. Trejetą mėnesių 
išdirbęs, tą darbą apleidau. 
Gavau dirbti gumos batų- 
kaliošų dirbtuvėje. Darbas 
irgi nuo šmotų - daug pada
rysi, daugiau mokesties' 
gausi. Be skubėsio, ten dar 
buvo biauri kepančios gumos 
smarvė. Mėnesį - kitą pa
dirbęs ėmiau kosėti ir net 
kraujais spiaudyti. O spar
tos vis nėra. Vėl be darbo. 
Regis 1908 metų rudenį Bos
tono mieste parsisamdžiau 
važiuoti miško darbams i 
Siaurines valstijas. Kažkuri 
miško produktų gamybos 
kompanija nuvežė mus, Bos
tone sužvejotus bedarbius, Į 

New Hampshire. Be galo - 
krašto miškuose turėjom ke
lius daryti, medžius plauti 
ir upėmis plukdyti į dirbtu
ves. «. Darbas buvo tyrame 
ore (tik kol nušalo, daugybė 
uodų buvo). Guolis ant grei
tųjų sukaltose palapinėse, 
kur viešpatavo utėlės. Mais
tas - binzai (pupelės) didžiu
liuose blėkiniuose kibiruose. 
Mokestis už darbą sulyg tų 
laikų buvo puikus: nuo 15 iki 
35 dolerių Į mėnesį ir mais
tas. Visi, rodosi, buvo pa
tenkinti, kol nepradėjo sirg
ti pilvais. Nepakenčiamas 
maistas, kuris dažnai kibi
ruose dar prasmirsdavo, su
keldavo įvairias skilvio li
gas. Trečiame mėnesyje 
nuo darbo pradžios susirgau 
skilvio įdegimu, kepenų su
trikimu ir turėjau apleisti 
darbą ir važiuoti Bostonan 
gydytis. Tai buvo, rodosi, 
1909 metų pradžioje.

Pasigydęs ir pabuvęs ke
letą mėnesių be darbo, 1909 
metų pavasarį nuvažiavau į 
South Bostoną laikraščio 
“Keleivio” leidyklom Tei- 
ravaus darbo. Laikraščio 
leidėjas Žvingilas priėmė 
dirbti jo spaustuvėje. Taip 
ir prasidėjo mano triūsas 
spaudos srityje. Dirbau vi
sokį darbą: šluodavau 
spasutuvę, kurdavau pečius, 
rišdavau siuntinius, o atlie
kamu laiku mokiausi rankom 
raides rinkti bei kokius la
pelius koja minama mašinėle 
spausdinti. Darbo valandos 
buvo neribotos. Taigi dirbti 
ką nors “savo laiku” nebuvo 
galima nei svajoti. Mano 
“astronomija” liko užmirš-

Sėjos pabaigtuvės
Žmonės kalba ir juokias, ir kuždąs, 
Smegenų ląsteles užmarinę vynu. 
Neberūpi lipdomos gūžtos 
Vakarais ir iki devynių.

Moterim neperšti delnus
Nuo darbų jų nebaigiamų.
Tie keliai ir takeliai švelnūs - 
Maitinami amžinu bėgimu.

Jau milžtuvės padžiautos klėty, 
Po minutės rankas pasigrobs.
Vyrai nori žmonas pakilėti 
Virš savęs ir virš trobos.

Jos juokiasi. Storos ir laibos, 
Širdis nušviečia saulės ugnis.
Išsiskirstys z Lyg girtos, bet blaivos 
šers kiaules. Paskui užmigs.

Stasys Jonauskas

Penktadienis, Liepos (July) 2
ta. Tik 1910 metais, pasi
traukęs iš Zvingilo spaustu
vės ir ėmęs važinėti po lie
tuvių kolonijas pardavinėjant
knygeles, atsiminiau seniai 
pradėtąjį vertimą. Baigiau 
versti ir, turėdamas daugiau 
patyrimo lietuvių kalboje, 
perrašiau seniau išverstąją 
dali. <

Tuo pat laiku susipažinau 
su South Bostone gyvenusiu 
žemaičiu Pranu Milašaus- 
kiu. Tai buvo pusamžis, apie 
50 metų žmogus iš Kuršėnų. 
Tėvynėje būdamas jis buvęs 
vadinamas kontrabandistu, 
nešdavęs iš Prūsų lietuviš
kas knygeles ir šiaip viso
kius mažmožius. Amerikoje 
jis turėjo įsitaisęs mažytę 
spaustuvėlę, prasimokęs 
pats spausdindavo laiškams 
rašyti popierį su sveikini
mais bei eilėmis. Paskiau 
ėmė spausdinti knygeles. 
Būdamas laisvamanis, jisai 
ir knygeles gamino daugiau
sia laisvo bei populiariai 
mokslinio turinio. Išversda
vo iš rusų kalbos kokią popu
liarią knygelę, pats surink
davo ir spausdindavo koja 
sukamu, presuku. Vienu kar
tu galima buvo atspausdinti 4 
nedidokus puslapius. Kai 
mudu susipažinome, tai su
sitarėme išleisti knygele 
mano išverstąjį raštą apie 
mažąsias planetas. Darbas 
tęsėsi keletą mėnesių, nes 
nuolat dirbti negalėjome: 
reikėjo važinėti, kad pasida
ryti kiek pinigų pragyveni
mui ir popieriui nusipirkti. 
Tačiau knygelė visgi buvo 
išleista. Vardas - “Pasau
lių Ratas”. Buvo apie 80 
puslapių su keliais turiniui 
pritaikytais paveikslais. 
Vertė ir išleido J. Stropus. 
Tuo pat laiku pagelbėjau Mi- 
lašauskiui išversti ir išleisti 
didoką knygą apie inkvizici
ją. Originalas buvo rusų 
kalba, bet autoriaus vardo 
neatsimenu. Mudu suradome 
ir atspausdinome knygoje 
kelioliką retai randamų isto
rinių apie inkviziciją pa
veikslų. Knyga turėjo virš 
dviejų šimtų puslapių. Tais 
laikais ši buvo gal pirmutinė 
ta tema Amerikoje išleista 
lietuvių kalba knyga. Pranas 
Milašauskis gyveno labai 
vargingai. Prie vadinamos 
West antros gatvės, So. Bos
tone, senoviniame dideliame 
name jisai nuomojo du kam
barius pirmame aukšte. 
V ienas kambarys buvo virtu
vė, spaustuvė ir “svečių” 
priėmimui. Antras kamba
rys (tikriau ano kambario 
užukampis) buvo miegama
sis, valgomasis ir raštinė. 
Dulkių ir šlamštų visur buvo 
net tiek, kad ir žiurkės ne
bent ėgdavo ten būti. Gy
veno jisai vienas - viengun
gis ir niekad apie savo mei
lės dalykus jis nešnekėdavo. 
Jisai mirė, rodos, 1918 ar 
1919 metais, kai siautė va
dinamoji ispaniška influen
za. (Bus daugiau) 
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Įdomaus, naudingo
pasiskaitymo v

Lietuvių Literatūros 
Draugijos leidžiamo trimė- 
nesinio journals- “šviesa” 
šių metų 2-asis num. pasi
rodė tik šiomis dienomis, 
gerokai suvėluotas.

Bet ir šiame numeryje 
Draugijos nariai ir šiaip 
žurnalo skaitytojai randa 
įvairaus, naudingo pasiskai
tymo. <ffie, kaip ir papras
tai, yri? apsčiai eilėraščių. 
Skaitome\ ^eilėraščius šių 
poetų: Stasėsyučienės, Juo
zo Jaro, P. Stanžėno, Alek
sio Churgino, Algimanto Mi- 
kutos, Aldonos Puišytės, 
Juozo Marcinkevičiaus, J. 
Šimonio, Jono Lapašinsko ir 
J. Alotos. Ne visus eilė
raščius galima priskaityti 
prie šedevrų, bet kai kurie 
labai vykę.

Įdomūs straipsniaiL D. M. 
Solomsko - “Ar jie pasi
mokys iš Vietnamo karo?”, 
A. Gučiūniečio - “Eretikų 
ir raganų deginimai Lietu
voje”, Broniaus Jauniškio - 
“Dogmatiniai pakeitimai”, 
V. Bovino - “Poetas daina
vo tikrovės”, K. Petrikie- 
nėi - “Pirmoji speciali mo
terų gyvenimą liečianti 
‘Laisvės’ laidą”, A. Marti
nionio - “Konferencija se
niesiems, lietuvių tikėji
mams \agrlneti”, Juliaus 
Butėno -V‘Su diplomu ran
kose”, E. Gedvilaitės - 
“Medaus vaišės” ir K. Jan
kevičiaus - ‘^Lietuvos hidro- 
biologų inSęlis, vykdant 
tarptautinę biologinę pro
gramą”.

Binghamton. N.Y.
SVARBU LDS 6 KUOPOS 
NARIAMS

Kadangi liepos mėnesį 
LDS 6 nariai susirinkimo 
neturėjome, tai šiuomi svar
bu priminti, kad mūsų susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 6 
dieną, 7 vai. vak. Sokol sa
lėje, 226 Clinton St. Po vie
no mėnesio pertraukos, ma
tykime, kad yra labai svarbu 
dalyvauti šiame susirinkime 
ir pasimokėti narinę duoklę. 
Nemažas skaičius narių mo
kas! už pusę metų. Tad bus 
proga pasimokėti ir už liku
sį pusmetį.

MūstLDS 6 kuopa narių 
skaicmmWcaitosi vidutiniš
ka, tai\įr\įos susirinkimai 
turėti) būti skaitlingi. Ta
čiau taip nėra. Tai labai 
negerai, jei ųariai nelanko 
susirinkimų. Prašau mesti i 
šalį tą nelabąjį nerangumą 
ir būtinai dalyvauti susirin
kimuose.

KUOPOS SEKRETORE 
ONA W.

LONDONAS. Europos ir 
Japonijos prekybininkai 
laipsniškai pradeda paveržti 
iš Jungtinių Valstijų rinkas 
užsieniuose.

Taika
Suskinsime puokštę žibuoklių, 
Narcizų ir rūtų žalių, - 
Papuošime savo Tėvynę;
Te žengia ji laimės keliu.

štai debesys sklaidos mėlynėj, 
Saulėtekiu švinta rytai.
Laimingi gyvensim Tėvynėj, 
Kai nukris tarp valstybių saitai.

Jau šiandien šviesesnis rytojus 
Apjuosia pasaulio tautas, 
Mūs žemėje dingsta pavojus, 
Suklestės visas grožis gamtos.

Suskinsime puokštes gvazdikų 
Ir rožių baltų, raudonų, 
Papuošime visą žemyną, - 
Taika lai gyvuos tarp tautų.

K. ZAKAVICIENE
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KA DAVĖ PASITARIMAS
HELSINKYJE

A. KRASENAS

Suomijos sostinėje Hel-
sinkyje neseniai įvyko pasi
tarimas saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje 
klausimais. Pirmą kartę 
per visą pokario istoriją už 
vieno stalo susirinko 33 
Europos valstybių, taip pat 
JAV ir Kanados, atstovai. 
Jie apsvarstė labai svarbius 
klausimus, kurie šiandien 
rūpi šimtams milijonų žmo
nių.

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, Europos 
žemyne prasidėjo ilgas 
“šaltojo karo” laikotarpis, 
kuriam buvo būdingas ne
pasitikėjimas, o dažnai ir 
tiesioginis priešiškumas 
tarp atskirų valstybių. Pa
staruoju metu Europoje ir 
visame pasaulyje vyksta tei
giami pakitimai - mažina
mas įtempimas ir plečia
mas bendradarbiavimas. 
Tuo suinteresuoti visi euro
piečiai.

“Ta Europa, kuri ne kar
tę buvo agresyvių karų, at
nešusių milžiniškus sugrio
vimus ir pražūti milijonams 
žmonių, židinys, turi visam 
laikui likti praeityje, - pa
reiškė, kalbėdamas per Va
karų Vokietijos televizlję, 
TSKP CK Generalinis sek
retorius L. Brežnevas. - 
Mes norime, kad jos vietą 
užimtų naujas žemynas - 
taikos, savitarpio pasitikėji
mo ir savitarpiškai naudingo 
bendradarbiavimo tarp visų 
valstybių žemynas”.

Tarybų Sęjunga ir kitos 
socialistinės šalys seniai at
kakliai kovoja už padėties 
Europoje normalizavimų. 
Dar 1966 metais Varšuvos 
sutarties valstybių politinio 
konsultacinio komiteto Bu
karešto pasitarime plrmę 
kartę buvo Iškelta idėja su
rengti pasitarimę, kuriame 
dalyvautų visos Europos ša
lys, ir apsvarstyti jame 
priemones šiems tikslams 
pasiekti.

Iš pradžių Vakarai įšįpa- 
siūlymę reagavo iš esmės 
neigiamai. Bet socialisti
nėms šalims žengiant vis 
naujus žingsnius visų Euro
pos šalių saugumui ir bend
radarbiavimui užtikrinti, o 
kapitalistinėse valstybėse 
stiprėjant plačiųjų liaudies 
masių judėjimui su tais pa
čiais šūkiais, vakarų valsty
bių pozicija visos Europos 
pasitarimo sušaukimo at
žvilgiu palaipsniui keitėsi.

Ir štai Helsinkyje susirin
ko užsienio reikalų minis
trai. Pirmasis pasitarime 
kalbėjo TSRS užsienio rei
kalų ministras A. Gromyka. 
Jis pateikė susitikimo daly
viams svarstyti Generalinės 
deklaracijos dėl Europos 
saugumo pagrindų ir Euro
pos valstybių santykių prin
cipų projektų. Svarbiausių 
principų tarpe siūloma pri
pažinti Europos sienų nepa
žeidžiamumų, nenaudoti jė
gos ir atsisakyti jos naudo
jimo, gerbti suvereninę ly
gybę, sureguliuoti ginčija
mus klausimus taikiomis 
priemonėmis.

Žinoma, “šaltojo karo” 
likvidavimas nereiškia, kad 
atsisakoma ideologinės ko
vos, nes kapitalistinės ir 
socialistinės šalys išsaugos 
savo klasinį pobūdį. Pir
mosios vadovaujasi išnaudo
tojų klasių interesais, o so
cializmo šalys ir ateityje 
laikys savo svarbiausiu už

daviniu ginti darbo žmonių 
iškovojimus. Tačiau visa tai 
neturi trukdyti šioms valsty
bėms savitarpiškai naudin
gai bendradarbiauti, re
miantis taikaus sambūvio 
principais.

Tarybų šalis vadovaujasi 
tuo, kad vienos ar kitos so
cialinės sistemos pranašu
mus turi įrodyti talkus lenk
tyniavimas ir bendradarbia
vimas, o ne karas. Kaip tik 
iš tokių pozicijų socialisti
nių šalių atstovai ketina vyk
dyti taikų puolimų visuose 
trijuose Europos šalių pasi
tarimo etapuose? kę tik pa
sibaigusiame užsienio rei
kalų ministrų susitikime, 
ekspertų derybose, kurios 
turi įvykti po šio susitikimo 
(jas numatyta surengti š. m. 
rugsėjo 18 d. Ženevoje), ir, 
pagaliau, baigiamajame pa
sitarimo etape, kai reikės 
patvirtinti suderintus doku
mentus (Tarybų Sęjunga siū
lo, kad tas baigiamasis eta
pas būtų surengtas aukš
čiausiu lygiu).

Helsinkio pasitarimo su
šaukimas - naujas svarbus 
žingsnis pirmyn, įgyven
dinant Tarybų Sęjungos Ko
munistų partijos XXIV suva
žiavimo priimtų Taikos pro
gramų, žingsnis, žengtas 
tuojau pat po svarbių L. 
Brežnevo derybų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir 
Prancūzijoje. “Tai, kad 
visos Europos pasitarimas 
jau tapo realybe, dar kartų 
parodo, kokių jėgų dabar su
daro pasaulinė socializmo 
sistema, kokiu lemiamu 
mastu ji veikia viso pasaulio 
raidų”, - pasibaigus Helsin
kyje Europos šalių užsienio 
reikalų ministrų susitiki
mui, rašė Čekoslovakijos 
laikraštis “Prace”.

“LAISVĖS” REIKALAI

Margaret ir Aleksandras Walley-Valilioniai

GRAŽI PARAMA
Šiomis dienomis gavome laiškų iš Margaret Valilionie- 

nės, kuris skamba sekamai:
“Mano sveikata daug pablogėjo. Kol dar gyva noriu Jums 

pasiųsti čekį vertės $1,000.00 mano ir Aleko vardu. Tai 
bus pagalba Jums išleidimui “Laisvės”.

Linkiu dar ilgai Jums gyvuoti”.
Visi žinome, kad mūsų mieloji Margaret nuo pat jaunų 

dienų dalyvauja darbininkiškame judėjime. Ji buvo veikli 
siuvėjų unijos (Amalgamated Clothing Workers of Ameri
ca) narė kada gyveno Brooklyne. Ji visuomet buvo uoli 
“Laisvės” patriotė - ji jų skaitė, platino. Per ilgus metus 
ji dalyvauja “Laisvės” vajuose.

Linkime mielęjai Margaretai greit sustiprėti, kad galėtų 
nuvežti savo mylimo vyro Aleko palaikus į jo gimtinę Lie
tuvoje.

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

LAISVE

Naujas medicinos žingsnis 
žmogaus gyvybei gelbėti

Vilniaus miesto klinikinės 
ligoninės chirurgai, atlikę 
labai sudėtingų svetimo or
gano laikino prijungimo ope
racijų, išgelbėjo žmogaus 
gyvybę.

. . .Moteris staiga susir
go sunkia kepenų liga: ūmaus 
uždegimo apimtas organas 
visiškai nebevykdė savo 
funkcijų. Nešalinamos iš or
ganizmo nuodingos medžia
gos ardė nervines lųsteles, 
paralyžiavo visų ^gyvybinę 
veiklų. Konstatavus bevil
tiškų būklę, gydytojų konsi
liumas nutarė griebtis pa
čios sudėtingiausios inter
vencijos. Medicinos mokslų 
kandidatų D. Triponienės ir 
B. Dainio metodu į ligonės 
kraujotakų buvo įjungtos 
svetimos kepenys. Ištisų 
valandų, pavaduojamos sun
kiai pakenktas ligonės kepe

nis, jos šalino iš organizmo 
nuodus. Krizė praėjo. Bio
cheminiai rodikliai žymiai 
pagerėjo. Tęsiant intensyvų 
gydymų vaistais, palaipsniui 
atsistatė pačios ligonės ke
penų veikla, ir svetimas or
ganas buvo nebereikalingas.

Šiomis dienomis pasvei
kusi moteris išvyko į namus.

Komentuodamas šių ope
racijų, Vilniaus miesto kli
nikinės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotojas K. Kavaliaus
kas ELTOS korespondentui 
papasakojo:

- Šiandien, spartaus 
i mokslo vystymosi amžiuje, 
! medikų rankose yra daug su
dėtingos technikos, padedan
čios išgelbėti sunkiai susir- 

į gūsio žmogaus gyvybę. Šir
dies operacijos metu jos 
funkcijų atlieka dirbtinės 
kraujo apytakos aparatas, 

j Yra kvėpavimo aparatai. 
Išėjus iš rikiuotės inkstams, 
hemodializės procedūros at
liekamos “dirbtinio inksto” I
pagalba. Tačiau kepenys, 
šis sudėtingas žmogaus or
ganas, dalyvaujantis virški
nimo, medžiagų apykaitos, 
kraujo apytakos ir kituose 
procesuose, mokslui yra at- 
skleidusios dar toli gražu ne 
visas savo veiklos paslaptis. 
Tad niekur pasaulyje šian
dien dar nėra aparato, galin
čio pavaduoti šį gyvybiškai 
svarbų organų. Ir vėl pa
galbon buvo pakviestas ne
pralenktas konstruktorius - 
gamta. Didžiosiose mūsų 
šalies, taip pat užsienio kli
nikose ūmaus kepenų nepa
kankamumo atvejais į ligo
nių kraujotakų valandai - 
kitai, o kartais ir ilgesniam 
laikui įjungiami gyvulių - 
beždžionių, kiaulių, šunų or
ganai. Si “greitoji” pagal
ba trunka palyginti neilgai, ir 
audinių nesutaikomumo kon
fliktas nespėja pakenkti li
goniui.

Neatsiliekant nuo pasau
lio medicinos žingsnių, prieš 
keletu metų eksperimentinės 
laikino svetimo organo pri
jungimo operacijos buvo 
pradėtos ir Vilniuje, vado
vaujant profesoriui A. Mar
cinkevičiui. Atlikta kepenų 
prijungimo operacija sunkiai 
susirgusiai moteriai yra 
pirmoji sėkminga tokio po
būdžio chirurginė interven
cija respublikos medikų kli
nikinėje praktikoje. Jos sėk
mė atveria naujas perspek
tyvas kovoje už žmogaus 
sveikatų, jo gyvybę.

ELTA

St. Petersburg, Fla.
LIETUVIŠKI 
RESPUBLIKONAI 
PRIES RESPUBLIKONUS

Liepos 11 dienų komerci
nė spauda pranešė ir nuo
traukas įdėjo, kur susirinko 
15 lietuviškų dipukų ir seno 
raugo fašistukų demonstruo
ti prie Honeywell dirbtuvės 
vartų, buk kam ši įmonė 
dirba elektronus dėl Tarybų 
Sąjungos . . . Jie užmiršo, 
kad Amerika ir Tarybų Są
junga bendrai kariavo prieš 
Hitlerį, tikslu apginti de
mokratijų. Užmiršo, kad 
Amerikos prezidentas, bū
damas respublikonų partijos 
narys, nuvažiavo į Tarybų 
Sąjungų ir kalbėjosi su tos 
šalies viršininkais, kaip ge
riau užmegzti prekybinius 
ryšius, kad Amerikos biznis 
pagerėtų.

Užkvietė T. S. atstovų 
Leonidų Brežnevų atvykti į 
Amerikų ir dar daugiau tar
tis prekybos reikalais: Yra 
noras sumažinti bedarbių 
eiles, kad visi turėtų dar
bus, negyventų iš pašalpų. 
O mūsų visų būtų pareiga 
tokius planus paremti, nes 
mes visi norime geresnio 
gyvenimo. Tikrai tai netin
ka lietuviškiems respubliko
nams (kaip jie save vadina) 
išstoti prieš respublikoniškų 
prezidentų ir smerkti jo su
manymus, ir tų įmonę Ho
neywell, kuri pildo užsaky
mus dėl T. S. pagal šių dvie
jų šalių susitarimų.

DAINAVOS SŪNUS

Danutė

16-osios Lietuviškosios
šaulių divizijos karių tarpe 
buvo ir kulkosvaidininkė, 
dvidešimtmetė lietuvių tau
tos dukra Danutė Stanelienė. 
Tiktai Oriolo žemėje Danutė 
taiklia savo “maksimo” ug
nimi paguldė dešimtis prie
šo kareivių ir karininkų. 
Jos tarnyba sunaikino nema
ža priešo technikos, 16- 
osios Lietuviškosios šaulių 
divizijos vieno šaulių pulko 
vadovybė siūlė Danutei leng
vesnes pareigas - sanitarės, 
virėjos. Tačiau Danutė šiuos 
pasiūlymus griežtai atmetė.

Danutė Stanelienė nesi
gailėjo jėgų, ne kartę parodė 
didelį sumanumą, ištvermę 
ir drąsą.

Už dalyvavimą, vaduojant 
Oriolo žemę, kulkosvaidi
ninkė apdovanota Šlovės III 
laipsnio ordinu. Vaduojant 
Baltarusiją, Danutė apdova
nojama Šlovės II laipsnio or
dinu. O už kovinius veiks
mus gimtojoje Lietuvoje vir
šila D. Stanelienė gauna Šlo
vės I laipsnio ordiną.

Daug sykių drąsiai kulko
svaidininkei į akis žvelgė 
mirtis, tačiau moteris ją 
kiekvieną kartę nugalėdavo. 
Fronte D. Stanelienė tapo 
didžiosios Lenino partijos 
nare.

Po karo ji baigė partinę 
mokyklą. Už atsidavusįdar- 

. bę talkos metu Danutė Mar
kauskienė (Stanelienė) apdo
vanota Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu.

A. SABALINAS

San Francisco, Cal.
IS Mūsų PADANGES

Liepos 15 dienų įvyko šau
ni pramoga su pietumis Onu
tės Daivienės jaukioje rezi
dencijoje. Jų suruošė San 
Francisco LLD 153 kp. Pra
mogų galima vadinti visapu
siškai pavykusia. Apart at
silankiusių nemažo skai
čiaus vietinių svečių, dar da
lyvavo ir iš Pietinės Kalifor
nijos bei Los Angeles miesto 
svečiai Walteris ir Marytė 
Railai. Walteris neseniai 
grįžęs iš Floridos, Chicagos 
ir kitur, tai mums papasako
jo savo dalį įspūdžių iš tos 
įdomios kelionės.

Prie vaišių rūpestingai 
triūsė sekamos šeimininkės: 
Valė Sutkienė, Marytė Gi- 
naitienė, Tilda King, Ignas 
Kamarauskas ir kit. Ir va, 
vaišių laiku ir dalyvių nuo
stabai ant stalo staiga atsi
rado puošnus tortas, ir grei
tai paaiškėjo, kad šioje suei
goje turime vedybinio gyve
nimo selebrantų. Tai mūsų 
veiklūs draugai Zigmas ir 
Margaret Mozūraičiai ir 
Juozas ir Ksavera Karosai 
mini savo vedybinio gyveni
mo 55-ęsias metines. Ta 
proga abi poros įteikė šio 
pobūvio komitetui po $55. 
Tai labai gražus atžymėji- 
mas. O pobūvio dalyviai 
gausiai palinkėjo draugams 
dar ilgų ilgų metelių ir kar
tu viso gero jų gyvenime.

Be to, pramogoje radosi ir 
gimtadienių sukakčių. Pav., 
Olga Skultin savo gimtadie
nio sukakties proga padova
nojo pramogai $20. Olga ir 
Charles Skultinai yra latvių 
tautybės žmonės, bet jie yra 
nuolatiniai mūsų pramogų 
lankytojai, ir visada jiedu 
atsilankę pramogas apdova
noja.

Taipgi šį mėnesį savo

Miami, Fla.
Mirus

IGNUI URBONUI

Liepos 19 dienę vėl išlydėjome mūsų kartos 
organizacijų narį, buvusį veikėją Igną Urboną į 
amžiną poilsį. Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
velionio gyvenimo artimiesiems, A. Bečienei, jo 
augytinei Olgai Prakshot ir visiems jo giminėms 
ir draugams.

O. F. Graham
T. Fusendes
Ch. N. Tamošiūnai
Alice Jones
J. U. Daugirdai
S. J. Jurevičiai
E. Jackim
V. M. Bovinai
M. Bružas
V. J. Zutra
J. Krup
L. Crowley
J. Stankienė
J. A. Sliekai
J. V. Marozas
K. Siman
Ch. Aimontal
O. Šimkus
J. S. Thomsonai

V. E. Slankus

Nashua, N. H
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ANTANAS EGERIS

mirė

1963 m. liepos 30 d

Dešimts metų jau praėjo, o jis vis mūsų mintyse 
ir Širdyse. Liūdi visi artimieji ir draugai.
Žmona - KONSTANCIJA F. EGERIS, Nashua, N. H.

Dukra - JOAN E. EGERIS, Ventura, Calif. 
Sūnus - JOSEPH C. EGERIS, Nashua, N. H.

5-tas puslapis

gimtadienius minėjo Marga
ret Mozūraitienė, Dorothy 
Machulis, Al Taraška, ir gal 
daugiau tokių buvo šioje pra
mogoje, bet neteko sužinoti. 
Visiems selebrantams pa
linkėta geros sveikatos, daug 
laimės, ir sudainuota “Il
giausių metų”.

Nuoširdi padėka šeimi
ninkei Onutei už patalpas, 
sukakčių selebrantams už 
gausias dovanas, ir labai 
malonu buvo mūsų tarpe tu
rėti mielus svečius W. ir 
M. Railas.

SAN FRANCISCO 
SIMFONINIS ORKESTRAS 
VILNIUJE

Džiugu, kad mūsų miesto 
simfonijos orkestras puikiai 
atsižymėję, gastraliuoda- 
mas po Europę, o ypatingai 
Tarybų Sąjungoje. Taipgi 
labai džiugu, kad šis orkest
ras koncertavo mūsų gra- 
žuoliame Vilniuje. O dar ir 
tas yra įdomu ir džiugu, kad 
šiais metais Vilniuje vyksta 
jo 650 metų sukakties atžy- 
mėjimas.

Teko spaudoje pastebėti, 
kad šio orkestro dalyviai 
bei muzikai gavo iš vilniečių 
daug šiltų sveikinimų. Jų 
tarp amerikiečius pasveiki
no Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Vy
tautas Zenkevičius, kuris, 
tarp kitko, pasakė: “Malonu 
girdėti gerus atsiliepimus 
apie Vilnių, kad jums patiko 
Vilniaus klimatas. Jis šil
tas ir malonus todėl, kad 
politinis klimatas tarp Tary
bų Sęjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų sušvelnė
jo. Mums malonu, kad jūsų 
gastrolės vyksta mūsų gene
ralinio sekretoriaus L. 
Brežnevo vizito į JAV iš
vakarėse”.

L-ma

S. Grublin
M. Cvirka ir sūnus
J. M. Koch
S. Zavis
E. Brando
S. Danis
M. Krup
A. Klimas
J. M. Paukštaičiai
M. Cvirka
T. Stočkienė
J. Alexandra
F. A. Dupsevich
J. R. Stevenson
E. Vitartienė
A. Kudokas
A. Miller
Švėgždai
P. Gudelis
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Baltimore, Md.
Neišvengtina ir nelaukia

ma mirtis išskyrė iš mūsų 
kolonijos dar vieną draugą 
Petrą Kuprį 84 metų am
žiaus. Pasirgęs 8 dienas 
Washington sanitorijoje 
mirė liepos 5 d., palaidotas 
liepos 9 d. Gražus būrys jo 
giminių ir draugią bei drau
gių palydėjo J amžiną poil
sį. Palaidotas be jokių re
liginių apeigų. Biografinius 
bruožus iš jo veiklos koply
čioje ir kapuose apibudino 
O. Kučiauskaitė.

Jis buvo stiprus spaudos 
rėmėjas. Tai ši žinia bus 
skaudi skaitantiems laik
raštį. Jis spaudą ir darbo 
žmonių reikalus aukštai ver
tino. 1922 metais įstojo į 
LLD 25 kuopą ir tik mirtis 
jį atskyrė. Siuntimas net 5 
prenumeratų į Lietuvą pa
rodė jo didelį pažangios 
spaudos įvertinimą.

Pas P. Kuprį rasdavome 
vietą jo mažame, bet jaukia
me sodelyje susirinkti, pa
sikalbėti ir finansiniai pa
remti mūsų spaudą.

Gimė 1889 m. balandžio 12 
d. Linkuvos valsčiuje, Kal
pokų kaime. Mažažemio 
Deonizo ir Elzbietos sūnus. 
Vos sulaukęs 7 metų išėjo 
uždarbiauti, ganyti ūkinin
kams žąsis. Paaugėjęs 17 
metų išvyko į Jungtines Val
stijas geresnės laimės 
beieškant. Pribuvęs į Okla- 
homos valstiją, be amato ir 
anglų kalbos pateko į ang
lies kasyklas pelnytis sau 
duoną. Toks darbas buvo 
jam per sunkus. Atvyko į 
Chicagą ir dirbo valgykloje.

Jo didelis noras grįžti at
gal į Lietuvą pergalėjo bai
mę, jog grįžus teks eiti f 
caro armiją tarnybon. Taip 
ir įvyko. Tuoj buvo žanda
rų suimtas ir pasiųstas į Se
vastopolį prie Juodųjų jūrų 
tarnauti. Pabuvęs tarnyboje 
keletą mėnesių iš ten pabėgo. 
Po trijų mėnesių sunkios ke
lionės pasiekė Lietuvos kai
melį. Jis tada pilnai įsiti
kino, kad jam vietos ten ne
liko. Slaptu būdu pasiekė 
Tilžę. Su brolio Kazimiero 
pagalba pasiekė Amerikos 
žemyną antru kartu ir apsi
gyveno Baltimorėje.

Kaip darbo žmogui teko 
sunkiai dirbti, kad pasida
rius gyvenimui lėšas. Daug 
metų dirbo siuvę jų pram Onė
je, tūlą laiką metalo fabri-

Tiesiai iš laivo “Lermontov”
RAŠO MARGARET COWL 
(KAVALIAUSKAITE)

This is a beautiful modern 
equipped ship. It rocks very 
little even when the sea is 
rough - as it was yesterday. 
There is only one class on 
this ship where everyone is 
equal. All people mingle to
gether in the luxurious com

In Mid-Atlantic on ship “Lermontov” July 14th at cock
tail party given to all passengers by the captain-master of 
the ship Aram M. Oganov.

The captain is greeting Gediminas, the son of Aldona 
Yuškys who is standing in back of Margaret Cowl. Both 
waiting their turn to be greeted by the captain.

ke. Daktaro patarimu pasi
traukė iš miesto ir dirbtuvių 
apylinkės ir apsigyveno nuo
šaliai Laurel, Md. Gavo 
darbą Fort Mead laborato
rijoje prižiūrėti mažus gy
vulėlius. Tas darbas jam 
patiko, bet dėl sveikatos sto
vio 1954 m. turėjo jį palikti.

1915 metais vedėKatariną 
Astrauskaitę, kuri mirė 1970 
m. Po to gyveno vienas 
savame namelyje. Savo šei
mos jie neturėjo, bet nuošir
džiai gerbė ir mylėjo savo 
brolio šeimos narius Ameri
koje ir kito brolio šeimos 
narius, Jurą Zelionienę, 
Romą Račienę. Ignotą Ku- 
priūną, gyvenančius Lietu
voje. Pagal išgalę rėmė 
juos finansiniai, bet ypač 
nesigailėjo lėšų jiems siun
tinėti laikraštį “Laisvę”, 
už kurią jie buvo labai dė
kingi.

Metams slenkant ir jam 
pačiam vis daugiau pagalbos 
buvo reikalinga. Gelbėjo jį 
nuoširdžiai kaimynai. Bet 
didelis pasiaukojimas buvo 
J. J. Stanių šeimos, taipgi 
P. Paserskio, J. Deltuvos jį 
nuolat aplankant.

Gaila, kad reikia nors 
trumpais bruožais pabrėžti 
mirusio draugo gyvenimą, 
jam gulint karste žvelgti į 
puikias gėlių puokštes, kurių 
jis turėjo gana-daug. Matė
si puiki gėlių puokštė nuo 
LLD 25 kp., kita nuo draugų 
ir draugių, kuriems ir toliau 
teks veikloje dalyvauti, tik 
mes žymiai pasigesime 
draugo P. Kuprio savame 
tarpe. Esu tikra, kad mes 
ilgai jo nepamiršime.

VINCO DUKTĖ

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos susirinki

mas rugpiūčio 2 dieną neį
vyks, nes sekretorius bus 
išvykęs atostogų. Susirinki
mas įvyks rugsėjo 6 dieną. 
Atleiskite, bet taip dalykai 
suslklosė.

J. PETRAUS 
LDS 55 kp. sekr.

LONDONAS. Tūkstančiai 
londoniečių sudarė protesto 
demonstraciją prieš Portu
galijos premjero Caetano 
lankymąsi Anglijoje. De
monstrantai reikalavo sulai
kyti skerdynes Portugalijos 
kolonijose Afrikoje.

fort of the ship - in the dining 
room. The food is good and 
the staff is excellent. The 
ship will stop in 3 ports be
fore Leningrad. July28Iwill 
be in Vilnius.

Today is a sunny lovely 
day. I sit on the deck 
watching dolphins. Best re
gards to all.

JEANETTE GOMEZ

Bronxo komunistų kandi
datė miesto tarybos vietai J. 
Gomez jau pradėjo rinkimi
nį vajų. New Yorko komu
nistai turi kandidatus majo
ro, miesto tarybos preziden
to ir kitoms vietoms. Dabar 
renka užsiregistravusių pi
liečių parašus, kad visi kan
didatai galėtų būt įrašyti į 
rinkimų sąrašus lapkričio 
men. rinkimams. Reikia su
rinkti apie 40,000 parašų iki 
rugpiūčio 23 d.

10 metų privalomas 
mokyklų lankymas

Maskva. Tarybų vyriau
sybė pasiūlė Aukščiausiajai 
tarybai (parlamentui) moky
klų lankymo reformą.

Siūlymas nusako, kad vi
soje Tarybų Sąjungoje butų 
įvestas 10 metų privalomas 
mokyklų lankymas. Ikišiol 
buvo 8 metų privalomas mo
kyklų lankymas.

WASHINGTONAS. 14 mo
terų religinių ir kitų visuo
meninių organizacijų, kurios 
remia gimdymo kontrolę, 
reikalauja sulaikyti nepil
namečių sterilizavimą.

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrines veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

SVARBU APSIRŪPINTI SVEIKATOS APDRAUDA

LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 
’ apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:
ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS 

(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417

NEW YORKO
NAUJIENOS
Pažangiųjų lietuvių grupė 

parėmė Komunistų partijos 
veiklą su daugiau kaip trim 
šimtais dolerių, taipgi parė
mė “Daily World” su šim
tine.

Du ginkluoti plėšikai įsi
veržė į Family Church kle
boniją, surišo kleboną Timo
thy Flynn ir pasigrobę sek
madienį sukolektuotus $800 
paspruko.

Darbo Statistikų biuras 
skelbia, kad New Yorke ge
gužės men., bendrai imant, 
vidutinė savaitinė alga buvo 
$162.76. Bet gera dalis dar
bininkų negauna nei po šimtą 
dolerių į savaitę, kuomet 
pragyvenimas nesvietiškai 
kyla.

Bronxo Claremont Parke 
du mažamečiai plėšikai už
puolė 3 vaikų tėvą Torres, 
kai jis su žmona sėdėjo, 
mirtinai jį peršovė, iškratė 
kišenes ir nieko neradę pa
bėgo. Visą tragediją matė 
jo žmona. Kai policija pri
buvo, plėšikų niekur nesi
matė.

Policija areštavo M. Jo 
Hodas, multimilijoniniopor
nografijų biznio vedėją ir jo 
du padėjėjus. Kaltina juos 
padėjimu bombų priešingo 
biznio įstaigoje.•

11 narkotikų šmugelninkų 
teisme apkaltinti už platini
mą narkotikų Manhattane ir 
Bronxe. Jų biznis siekia 
milijonus dolerių.•

Geležies darbininkai bai
gė 11 dienų streiką. Laimė
jo dviejų metų kontraktą su 
algų pakėlimu ir darbo sąly
gų pagerinimu.

APSILANKIUS JUNGTINIU Pramogų Kalendorius
TA UTŲ PASTOGĖJE

Jungtinių Tautų būstinėje - Tarybų Sąjungos Sputniko 
replikos* f one - Berta Vaitoniene ir Elena Feiferiene (d.)

S. Narkeliunaitės nuotrauka
Praėjusią savaitę pasitai

kė gera proga aplankyti 
Jungtines Tautas. Panašių 
progų visuomet bandau neap
leisti, nes kiekvieną kartą 
ten apsilankius vis pastebiu 
ką nors naujo, sužinau vis 
daugiau apie šią pasaulinę 
organizaciją ir jos veiklą.

šį kartą nuėjau su viešnia, 
mūsų veikėjo Povilo Ventos 
sesute Berta Vaitoniene, 
kuri jau sekantį mėnesįžada 
grįžti tėvynėn, tad būtinai 
norėjo ir ten apsilankyti. 
Viešėti New Yorke ilgesnį 
laiką ir nepamatyti Jungtinių 
Tautų, tai, galima sakyti, ti
krai būtų “griekas”.

Jungtinėse Tautose mudvi 
su viešnia pasitiko Salomėja 
Narkėliūnaitė, akredituota 
Jungtinių Tautų korespon
dentė. Su ja mes galėjome 
laisvai vaikščioti ir apžiū
rėti ne tik įvairias sesijų 
auditorijas, kur svarstomos 
pasaulinės problemos, bet 
teko pamatyti ir tai, kur tu
ristai jau nevedžiojami.

Kiekviena tauta turi ką 
nors Jungtinėms Tautoms 
padovanojus, prisidėjus prie 
pastato vidinio sutvarkymo. 
Buvo labai įdomu pamatyti 
skirtingų tautų reikšmingas 
dovanas, kurios puošia audi- 

I torijas, koridorius, sales, 
i Ant sienų kabo neįkainuojami 
kilimai, didžiuliai tematiniai 
paveikslai, vaizduodami 
žmonijos gyvenimo pradžią 
ir sunkias kovas už geresnę 
ateitį. Matėme ir mėnulio 
gabalėlį, kurįneseniai Jung
tinės Amerikos Valstijos pa
dovanojo Jungtinėms Tau
toms. Teko nusifotografuoti 
ir prie Tarybų Sąjungos 
Sputniko replikos.

Vaikščiodamas po Jungti
nių Tautų pastatą, pajunti tą 
tarptautinę atmosferą ir 
mintimis apskrendi aplink 
pasaulį, kad suteikia pakilų 
ir malonų pojūtį. . .

Vasaros laikotarpiu Jung
tinėse Tautose sesijos nebe
vyksta. Bet turistų čia vi
suomet pilna, suvažiavusių 
iš plačiosios Amerikos ir 
kitų kraštų. Norintieji pa
matyti vidaus įrengimą iš 
arčiau, prisideda prie turų, 
kurie užsibaigia prie ten 
esančių krautuvių, kur lan
kytojai gali nusipirkti prisi
minimui įvairių tautų suve
nyrų.

Pagal “The Delegates 
World Bulletin’ ', kurį gavau 
per Salomėją, duomenis, šį 
rudenį, lapkričio mėnesį' 
prasidėjus sesijoms, Jung
tinės Tautos priims tris 
naujus narius. Jau nutarta 
vienbalsiai priimti Vokieti
jos Demokratinę Respubliką

ir Federalinę Respubliką, o 
artimoje ateityje bus priim
ta nauja valstybė, neseniai 
išsilaisvinusi išangių - Res
publika Bahamas. Tuomet 
bus 135-ios valstybės Jung
tinių Tautų šeimoje.

Neseniai viešėjęs Ameri
koje Tarybų Sąjungos Gene
ralinis Sekretorius Leonid 
Brezhnev, negalėjo apsilan
kyti New Yorke ir Jungti
nėse Tautose, birželio 21 
dieną pakvietė Jungtinių 
Tautų Generalinį sekretorių 
Kurt Waldheim į Washing
tone esančią Tarybų Sąjun
gos Pasiuntinybę, kur įvyko 
valstybinis priėmimas, ku
riame dalyvavo ir preziden
tas Richard Nixon. Pokalby
je L. Brezhnev palinkėjo K. 
K. Waldhelmui geriausios 
sėkmės tokiam reikšmingam 
darbe, pabrėždamas, kad 
Tarybų Sąjunga palaikys ir 
parems šią pasaulinę orga
nizaciją.

Noriu priminti, kad dabar 
ten esantis žurnalistas Apo
linaras Sinkevičius yra ak
redituotas Jungtinėse Tauto
se "‘Moscow News” kores
pondentas, kad jau visa eilė 
lietuvių ten darbavosi vieno
se ar kitose pareigose, ir ti
kime susilaukti dar daugiau 
lietuvių, užimančių svarbius 
postus. Mes juos gerbiame 
ir Jais didžiuojamės.

N. FEIFERIENE

Drg.A. Jonikienė
Praeitą sekmadienį per 

telefoną teko kalbėtis su 
mūsų sena veikėja, buvusia 
ilgamete laikraščio “Vil
nies” redakcijos nare Alice 
Jonikiene. Dabar ji nuo vi
sokių aktyviškų pareigų yra 
pasitraukusi dėl sveikatos 
sušlubavimo.

Malonu buvo išgirsti jos 
balsą ir pasiteirauti apie 
jos sveikatos dabartinę pa
dėtį. Ji dar vis esanti 
nekokia. Aišku, kad veikia 
ir amžius, kaip ir mus visus 
senuosius veikėjus.

Draugė Jonikienė prašė 
pasveikinti visą “Laisvės” 
kolektyvą ir jos skaitytojus. 
Pažadėjo, kai susveiks, ži
noma, laikas nuo laiko 
“Laisvei” parašyti.

Draugė Alice šiuo laiku 
gyvena mūsų New Yorko 
“susiedljoje”, būtent, 
Kingston, N. Y., pas savo 
sūnų Leoną ir jo šeimą. Pa
miršau paklausti, ar ji čia 
tik svečiuojasi, ar galvoja 
apie pastovų apsigyvenimą. 
Kaip ten bebūtų, linkime šiai 
mielajai draugei savo svei
katą greitai pataisyti.

RE P.

RUGPIŪČIO 19 D.
“Laisvės” direktoriai ruo

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

"Laisvės” 
direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, liepos 29 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės name. 
Visi dalyvaukime.

SEKRETORE

Sveikinimas
Labas, draugai laisvie- 

čiai! Mūsų grupelė svečluo- 
jamės pas gerus laisvie- 
čius - Juozą, Danutę ir Juo
zuką Mankauskus. Mus pui
kiai vaišina ir pavažinėja po 
apylinkę iki Burlingtono. 
Mūsų grupelė; Nelė ir Povi
las Ventai, viešnia iš Kauno 
Berta ir aš, Jonas La
zauskas.

W. J. DŪDAI 80 METU

Walter J. Dūda, gyvenantis 
Woodbury, Conn., liepos 22 
d. minėjo savo 80 metų su
kaktį .

Walteris yra nuolatinis 
“Laisvės” skaitytojas ir 
vietos veikėjas. Linkime ju
biliatui ilgiausių ir darbin
giausių metų, geros sveika
tos.

J. G.

POVILAS BECYS, Great 
Necko veikėjas gražiai pasi
taisė' po labai sunkios ligos 
ir linksmai atšventė su savo 
kaimynais 85 gimtadienį.

Užuojauta
Mirus Lilijai Kavaliaus

kaitei reiškiame giliausią 
užuojautą jos sesutėms bei 
šeimom, bendradarbiams, 
draugams ir visiems lais- 
viečiams.

A. VIRBALIS 
S. Paulo, Brazil

Mirė
Gautas pranešimas iš 

Miami, Fla., kad ten šiomis 
dienomis mirė ir tapo palai
dotas Ignas Urbonas, buvęs 
niujorkietis. Su Igno mirti
mi netekome dar vieno su- 
sipratusio, pažangaus lietu
vio. Mūsų užuojauta velionio 
artimiesiems.

Gazo monopolija 
sudaro krizę

Washingtonas. Federalinė 
Prekybos komisija po dvejų 
metų tyrinėjimo paskelbė, 
kad gazolino monopolija 
tiksliai sudaro gazolinio sto
kos krizę.

Didžiosios aliejaus kom
panijos viską daro tikslu 
daugiau pasipelnyti ir kuro 
vartotojus daugiau apiplėšti.

SAN FRANCISCO, Calif. 
Laivas “Overseas Aleu
tian”, nuvežęs grudų f Ode
są, grįžo su 35,000 tonų ta
rybinio aliejaus.




