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Sunkiai nusidėjo. . .
Ir lietuviai jį pagerbs

A. Bimba

Šaltakraujiškas nužudymas 
ketiniu jaunu Kento Valstybi
nio Universiteto studentų 
j > r i eš k a r i n ė j e d em o nstra c i j o j e 
nepraeis veltui. Sujudo ne tik 
studentija, bet visas jaunimas.

Reikia atsiminti, kad tie 
jaunuoliai buvo nušauti po to, 
kai prezidentas Nixonas5 prieš 
karą protestuojančius jaunuo
lius išvadino “bomais” (val
katomis). Tai kodėl jų gailė-

AMERIKOJ STREIKAVO PUSANTRO MILIJONO STUDENTŲ
a

Be to, jeigu prezidentas ga
li neatsiklausęs Kongreso siųs
ti milžiniškas armijas į Viet
namą ir Kambodiją sėti mirtį 
ant kaimų, miestų ir žmonių, 
tai kaip galima smerkti Ohio 
Nacionalinės Gvardijos vy
riausią komandierių už tai, 
kad jis nieko neatsiklausęs 
įsakė gvardijos kareiviams 
šaudyti į beginklius studen
tus? Reikia būti logiškiems...

Jungtinių Tautų sekretorius 
Thant labai susirūpinęs karo 
išplėtimu į Kambodiją. Jis 
mato, kaip nesulaikomai gais
ras plinta po visą buvusią In
dokiniją. Jis bijo, kad prezi
dentas Nixonas 
visą pasaulį.
* Sekretorius 
šaukia gelbėtis,
čios Jungtinės Tautos esan
čios bejėgės. Jis siūlo su
šaukti tarptautinę konferenci
ją to degančio kampo reika
lams apsvarstyti ir gaisro pli
timą sulaikyti.
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O įžymusis darbo unijų vei
kėjas Louis Weinstock kalbė
damas gegužės pirmosios de
monstracijoje New Yorke, 
prezidentą išvadino veidmai
niu, melagiumi ir išdaviku.

i Vienas dalykas aiškus: pre
zidento žodžiais ir pažadais 
^begalima pasitikėti nė per na
go juodymą.

Aną dieną lietuviškų kleri
kalų spauda labai negražiai 
apspjaudė mirusį Rusijos or
todoksų bažnyčios patriarchą 
Aleksiejų. Jis buvęs toks ir 
kitoks. . .

Bet štai pranešama iš Mas
kvos, kad į to Aleksiejaus lai
dotuves popiežius Paulius VI 
buvo atsiuntęs savo oficialų 
atstovą. Ir dar kokį atstovą 
— ogi Krikščionių Vienybės 
sekretoriato prezidentą kardi
nolą Willebrands!

Klerikalų spaudos redakto
riai patriarchą pasiuntė į pe
klą, o popiežius į dangų! Ma
kote, kokiais keistais laikais 
/Ties gyvename.

i šį sekmadienį Laisvės salė
je ruošiamas Lenino gimimo 
100-ųjų metinių paminėjimas. 
Tą sukaktį mini Jungtinės

Afrikos motery konferencija 
prieš imperializmą

Lusaka, Zambija. — Afri-a-----------------------------------
kos Vienybės Organizacija 
sušaukė visos Afrikos mo
terų konferenciją. Joje da
lyvavo beveik iš visų Afri
kos valstybių delegacijos, 
taipgi delegacijos Portuga
lijos ir kitų kolonijų išsi
laisvinimo judėjimo.

Alžyro Nacionalinės Mo
terų Tarybos atstovė Bet- 
tahar raportavo konferen
cijai: “Afrikos moterys pa
reiškė savo solidarumą su 
herojiškais Vietnamo žmo
nėmis, kovojančiais impe
rializmą”.

Keturių dienu konferen
cijoje aptarta svarbiausi 
moterų kovos reikalai, kiek 
Afrikos moterys prisidėjo 
prie progreso. Nusitarė vie
ningai veikti, kad galėtų 
daugiau padėti Afrikos na
cionaliniams judėjimams.

Minėjo hitlerininkų 
kankiniu sukaktį

Mauthausen, Austrija.— 
Daugiau kaip 4,000 buvusių 
nacių koncentracijos stovy
klos kalinių iš 18 šalių čia 
susirinko, kur hitlerininkai 
nukankino dešimtis tūks
tančių žmonių prieš 25 me
tus. TSRS ambasadorius 
Potserovas padėjo prie pa
minklo vainiką. Austrijos 
kancleris Kreisky taipgi da
lyvavo iškilmėse.

Vakarų Vokietijoje, arti 
Municho, susirinko 5 tūks
tančiai žmonių pagerbti 
Dachau koncentracijos sto
vykloje nacių nukankintus 
kalinius. ’ _
vavo iš daugelio šalių.

Washingtonas. — Nacio-;9 d. parėmė Nacionalinė® 
nalinė Studentų Sąjunga 
skelbia, kad pčreitą savaitę 
streikavo l,50b,000 Jungti
nių Valstijų ir Kanados 
studentų, kad daugiau kaip 
300 kolegijų ir universitetų 
dėl streiko buvo uždaryta.

Studentai spierkia inva
ziją Kambodijoje ir nušovi
mą keturių studentų Ohio 
miestelyje Kent. Daugely
je vietų 
iškeltas 
pagarbai 
leisti.

Studentų streiką ir prieš
karinę protesto demonstra
ciją Washingtone gegužės

studentai privertė 
vėliavas žuvusių 
pusiau stiebų nu-

Bažnyčių Taryba, atstovau
janti 45 milijonus narių. 
Tą patį padarė daugelis ki
tų organizacijų, tarp kurių 
yra ir Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija.

Kompartija kviečia ame
rikiečius sulaikyti žmonių 
skerdynes Vietname, Laose 
ir Kambodijoje, siųsti pro
testus prez. Nixonui, reika
laujant baigti karą. Prime
na Pietų Vietnamo kaime 
amerikiečių karių praves
tas vietinių žmonių skerdy
nes, taipgi užmušimą ketu
rių Kento universiteto stu
dentų.

Amerikos Komunistų Partija 
už kovingą liaudies frontą
New Yorkas. — Jungti

nių Amerikos Valstijų Ko
munistų Partija išleido pa-

Delegacijos daly- reiškimą ir atsišaukimą į

50 suokalbininkų dalyvavę prez 
J. Kennedžio užmušime

Newton, Mass.—Kompiu
terio specialistas Richard 
E. Sprague paskelbė žurna
le “Computers and Automa
tion” savo analizę apie prez. 
John Kennedžio užmušimą.

Daugiau kaip 300 foto
nuotraukų rodo, kad keturi 
paleido šyvius iš skirtingų 
vietų, o suokalbyje dalyva
vo daugiau kaip 50 žmonių.

Sprague rašo, kad Cent- 
raline Žvalgybos Agentūra 
ir Dalias miesto policijos 
departamentas buvo prisi
dėję prie suokalbio nužudy
ti prez. Kennedį.

Warreno Komisijos tvir
tinimas, kad tik vienas Lee 
Harvey Oswald dalyvavo 
Kennedžio nužudyme, yra 
klaidingas, rašo Sprague.

Nacionalinis motery streikas
Washingtonas. — Nacio

nalinė moterų organizacija 
paskelbė planus nacionali
niam moterų streikui rug
pjūčio 26 d.

Streike moterys iškels sa
vo reikalavimus. Jos siekia 
pilnos lygybės su vyrais po
litiniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime.

Rugpjūčio 26 d. sukanka 
50 metų nuo laimėjimo mo
terims balsavimo teisių, kai

Tennessee valstija užgyrė 
moterims balsavimo teises.

Amerikos liaudį. Jame par
tija siūlo sudaryti plačiau
sią kovingą liaudies frontą 
gelbėjimui pasaulio taikos 
ir šios šalies iš krizės,: ku
rion prezidentas Nixonas ją 
įvedė su savo politika/

Pareiškime sakoma:
“Prezidento Nixono 

tariniu įsakymu užpulti ne
it trališką Kambodiją ir at
naujinti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą įbloškė mū
sų tautą į krizę, kuriai ly
gios šie laikai nėra matę. 
Kaip koks fašistas, jis su
trempė kiekvieną demokra
tijos požymį, paniekinančiai 
ignoruodamas Konstituciją, 
kad galėtų išplėsti Vietna
mo karą. Vėliausioji agre
sija labai rimtai grūmoja

mili

pasaulinei taikai.”
Dabar laikas, toliau pa

reiškime sakoma, pasiprie
šinti Nixono-Agnew pro
gramai, “sudarant kovingą 
liaudies frontą, kokio savo 
apimtimi ir jėga nėra ma
čiusi jokia istorija.”

“Toks kovingas veiklos 
frontas,” sako Komunistų 
Partija, “yra galimas, rei
kalingas ir būtinas... Toks 
frontas priverstų vyriausy
bę ištraukti visus kareivius 
iš Indokinijos, padarytų ga
lą priespaudai ir rasizmi. •. 
Mūsų šauniųjų jaunų žmo
nių pralietas kraujas Kente, 
juodais žmonėmis apgyven
tuose rajonuose, darbinin
kų kovose už šviesesnį ry
tojų, reikalauja tokio fron
to sudarymo.”

Partijos pareiškimas iš
leistas lapelio formoje ir 
platinamas po visą šalį.

Japonijos spauda smerkia 
JAV invaziją į Kambodiją
Tokijas. — Beveik visi Ja-® 

ponijos laikraščiai pasisakė 
prieš Jungtinių Valstijų in
vaziją į Kambodiją.

Dienraštis “Asahi” primi
nė, kad Jungtinės Valstijos 
panašiai “įsivėlė į Vietna
mo karą”, kaip dabar įsi
velia į Kambodiją ir Laosą. 
Jis reikalauja Kambodijai 
griežto neutralumo.

Dienraštis “Mainichi” ra
šo, kad JAV maudosi bega
linio kraujapludžio liūne, iš 
kurio nebegali išsikapstyti.

Dienraštis “Nihon Keizai 
Shimbun” rašo, kad Jungti
nės Valstijos ir Saigono re
žimas pasiuntė Kambodijon 
“didelę militarinę patarėjų 
grupę” Kambodijos armijai 
vadovauti ir karo operaci
joms diriguoti.

Prez. Nixonas papildė 
“politinę saužudystę”
Karačis.—Pakistano kon

servatyvus laikraštis “Busi
ness Post” rašo, kad prez. 
Nixonas savo žygiais Kam
bodijoje papildė “politinę 
saužudystę.”

Dienraštis “Leader” rašo, 
kad su karo plėtimu Nixo
nas gavo tokį 
kokį pirmiau 
Johnsonas, kai 
karą plėsti.

Rytiniame Pakistane stu
dentų sąjunga, darbo uni
jos ir politinės organizaci
jos suruošė demonstracijas 
prieš Ameriką.

pat smūgį, 
gavo prez. 
jis pradėjo

Kubos premjeras Kastro sveikino 
Tarybų Sąjungos paramą

varką Lotynų Amerikoje, 
pareiškė Kastro. Mes gavo
me įvairių ginklų iš Tarybų 
Sąjungos pusantro bilijono 
pesų vertės.

Jis aštriai kritikavo “kai
riuosius revoliucionierius”, 
kurie tik liežiuviais moka į 
porą sekundų susidoroti su

Havana. — Prem j e r a.s 
Kastro, kalbėdamas TSRS- 
Kubos Draugystės Draugi
jos celebracijoje minint 
šimtmetinį Lenino gimta
dienį, sveikino Tarybų Są
jungos nuolatinę paramą 
antiimperialistinėse kovose.

Rusijos socialistinės revo
liucijos laimėjimai suteikė imperializmu. Tai sakyda- 
galimybę susikurti Kuboje mas jis taikė Kinijos Mao 
pirmąją socialistinę sant- sekėjams.

Smerkia ČIA suokalbininkus

Moterys kovoja už 
aborcijų legalizavimą
Ottawa. — Kanados Mo

terų Išsilaisvinimo Judėji
mas sudarė juodų grabų ve
žimų karavaną, kuris atvy
ko į Ottawą gegužės 9 d. 
Tai buvo trijų mėnesių kam
panijos klimaksas už abor
tų legalizavimą. .

Karavanas simbolizavo 
nuo nelegalių operacijų mi
rusias moteris. Prieš at
vykstant į sostinę karava
nas lankėsi keliuose kituose 
miestuose.

Italijos fašistai dar 
daugiau siunta

Roma. — Prieš municipa
linius rinkimus fašistai pra
dėjo dar daugiau siusti. 
Juodmarškiniai puld i n ė j a 
pažangiųjų demonstracijas, 
susirinkimus, įstaigas.

Apsiginklavę geležinėmis 
lazdomis ir kitokiais gink
lais, jie apdaužo ramius 
žmones gatvėse, teršia anti
fašistų partizanų kapus, 
puldinėja komunistus, soci
alistus.

Italijos kairieji reikalau
ja valdžios sulaikyti fašis-( 
tų terorą.

Nixonas nusprendė palikti nervy 
gazus Okinavoje

Tokijas. — Laikraščio 
“Asahi” korespondentas iš 
Washingtono informavo, 
kad Nixono administracija 
nusprendė palikti nervų ga- 
zus Okinavoje nors tūlam 
laikui. Pirmiau buvo nutar
ta juos išvežti į Oregono 
valstiją, bet ten kilus pro-

testams taip ir paliekami 
Okinavoje.

Praėjusiais metais 25 
amerikiečiai kareiviai nuo 
tų gazų apsinuodijo. Okina- 
vos gyventojai griežtai rei
kalavo juos išvešti. Buvo 
paskelbtas generalinis strei
kas. Po to buvo pažadėta 
juos išvešti.

Maskva. — Tarybinis ko
mentatorius B. Tučninas 
rašo “Izvestijoj” apie įvai
rius Amerikos centralinės 
žvalgybos agentūros (ČIA) 
suokalbius Lotynų ameriko- 
je.

Jis nurodo, kaip ČIA 
agentai suokalbiauja su re-

akciniais militaristais prieš ' 
valdžias Peru, Bolivijoje, 
Čilėje ir kitose respubliko
se. Agentų tikslas padėti re
akcionieriams nuversti val
džias ir įsodinti Amerikai 
parsidavėlius. Kai kuriose 
šalyse jiems tai pavyko pa
daryti.

Tautos, mini visas civilizuotas 
pasaulis. Gerai, kad ir lietu
viai to didžiojo kovotojo gim
tadienį prisiminsime. Reikia 
tikėtis gražios publikos.

119 sukilėlių pabėgo
Roosevelt Roads, Puerto 

Rico. — Čia atplaukė trys 
Haiti vandenų sargybos lai
veliai su 119 sukilėlių prieš 
Haiti diktatorių Duvalierą. 
6 civiliniai, 113 jūrininkų.

Kai sukilimas nepavyko, 
buvo nuslopintas, tai jiems 
pasisekė pabėgti, o kitus 
sunaikino ar areštavo. Are
štuotiems gręsia mirties 
bausmė.

Nelegalus utilitarinio 
teisino nuosprendis
Saigonas. — Pietų Viet

namo Aukščiausiasis Teis
mas nusprendė, kad mi- 
litarinis teismas, nuteisda- 
mas parlamento atstovą 
Chau 20 m. kalėti, nelegaliai 
pasielgė, sulaužė šalies kon
stitucijos punktą, kuris ga
rantuoja parlamento atsto
vams neliečiamybę.

Chau buvo nuteistas už 
nesutikimą su prez. Thieu 
reakcine politika. Jis taip
gi buvo kaltinamas palaiky
mu ryšių su partizanais.

Japonų geležinkelių 
darbininkų streikas
Tokijas. — Daugiau kaip 

260,000 Japonijos geležinke
lių darbininkų paskelbė 24 
valandų streiką. Jie reika
lauja aukštesnių algų ir ki
tų pagerinimų. Streiko me
tu trafikas buvo visai supa
ralyžiuotas.

Šis Japonijos geležinke
liečių streikas buvo dalis 
darbįninkų “pavasario ko
vos”, kurią paskelbė daugu
ma Japonijos unijų prieš 
kapitalistus. Tuo metu taip
gi sustreikavo aut o b u s ų 
vairuotojai.

Washingtonas. — Susirū
pinęs milžiniška žmonių 
opozicija Vietnamo karui ir 
invazijai į Kambodiją, pre
zidentas Nixonas sušaukė 
spaudos konferenciją “nu
švietimui” savo nusistaty
mo. Bet nieko naujo nepa
sakė, tik dar kartą teisino 
išplėtimą karo į Kambodiją. 
“Apvalymas” Kambodijos 
būtinai esąs reikalingas ap
saugai Amerikos 300,000 
armijos, kuri pasiliks JPie- 
tų Vietname už metų laiko. 
Duota suprasti, kad Pietų 
Vietnamas pasiliks pasto
viai amerikiečių okupuotas 
kraštas.

Saigonas. — Karinė ko
manda skelbia, kad invazija 
Kambodijoje labai sekasi, 
kad atidaryti nauji frontai, 
kad Mekong upėje karinis 
laivynas jau arti Kambodi- 
jos sostinės, kad niekur 
tvirto pasipriešinimo dar

nesutikta ir kad daugelyje 
vietų rasta ir užgrobta 
“daug amunicijos” ir ryžių.

Washingtonas. — Pereitą 
šeštadienį čionai įvyko mil
žiniška jaunų žmonių prieš
karinė demonstracija buvo - 
labai labai didelė ir, ben
drai paėmus, rami.

Detroit, Mich. — šešta
dienį lėktuvo nelaimėje 
žuvo United Automobile 
Workers unijos prezidentas 
Walter Reuther ir jo žmo
na, taip pat kiti keturi 
žmonės. Kaip žinia, Reuth
er buvo vienas pažangiau
sių unijų vadų, šiai unijai 
prezidentavo per 24 metus, 
buvo griežtai priešingas 
Vietnamo karui.

Berlynas, Rytų Vokietija. 
— Nepaisant šalto ir lietin
go oro, į gegužinę demons
traciją susirinko apie mili
joną žmonių ir visi pasmer
kė Nixono intervenciją į 
Kambodiją.
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Anglijos šiij dienii politika
KAI net tokios kapitalistinės šalys kaip Švedija ir 

Prancūzija viešai smerkia Amerikos agresiją Vietname ir 
Kambodijoje, Anglija “gražiai” tyli. O jau kelinti me
tai jos naminę ir užsieninę politiką vairuoja Darbo par
tijos lyderis Wilsonas. Sakoma, kad asmeniškai jis daug 
yra išsireiškęs prieš šį karą, bet viešai nėra prieš jį bur
nos atidaręs. Tiesa, Darbo partijos vadovybėje esą kele
tas kairesnio nusistatymo žmonių, kurie norėtų, kad An
glijos darbiečių vyriausybė viešai pasmerktų Amerikos 
agresiją Pietrytinėje Azijoje, bet jie esą pasigailėtinoje 
mažumoje. Wilsonas ir jo bičiuliai ir jiems laiko bur
nas uždarę.

Anglijos vadovybė bijo nusidėti Amerikos kapitalui. 
Nuo Antrojo pasaulinio karo laikų Anglija yra pavirtus 
faktina Amerikos kolonija. Istorija tikrai gražiai iš jos 
pasityčiojo: buvusi jos kolonija pavertė ją savo kolonija!

Kai konservatoriai vairavo Anglijos laivą, daug kas 
manė, jog tai yra natūralu, nes tiek Angliją, tiek Ame
riką valdo kapitalistiniai interesai. O kadangi ameri
kiniai interesai yra stambesni, tai angliškieji turi šokti 
pagal Washingtono muziką. Jie sakė: Bet palaukite, 
kaip viskas pasikeis užsieninėje politikoje, kai darbie- 
čiai paims vairą į savo rankas. Deja, kaip matome, nie
kas nepasikeitė. Jos premjeras laikas nuo laiko atvažiuo
ja pas mūsų prezidentą į svečius, gauna naujas instruk
cijas ir sugrįžęs jų laikosi.

Kas ką rašo ir sako Iš LAIŠKU

New Yorko komunistai pasisako
GEGUŽES 7 dieną pasirodė viešas Komunistų Par

tijos New Yorko valstijos organizacijos pareiškimas dėl 
Amerikos karinių jėgų agresijos prieš Kambodiją. Jame 
komunistai išdėsto savo nusistatymą. Jie, žinoma, griež
čiausiai pasmerkia šią agresiją ir visą šį karą. Jie taipgi 
nurodo, kad su plėtimu karo Pietrytinėje Azijoje mūsų 
valdžia vis plačiau ir plačiau naudoja represijas1 namie. 
Visi jnatome^ kaip šiandien ginklais yra malšinami stu
dentų protestai prieštarą. Į tą pačią represijos katego
riją įeina persekiojimas, net ir žudymas, Black Pan
thers partijos veikėjų.

Komunistai šaukia į energingą kovą prieš karą ir 
represijas. Jie sako:

1. Reikia, kad visos organizacijos priimtų rezoliu
cijas, reikalaujančias, kad Kongresas be delsimo apkal
tintų prezidentą Nixona su tikslu jį pašalinti iš pre
zidento vietos. Tokias rezoliucijas reikia siųsti kongres- 
manams.

2. Reikia, kad vietinės grupės ir organizacijos siųs
tų delegacijas pas savo kongresmanus su reikalavimu, 
kad Vietnamo karas būtu nutrauktas ir kad visos mili- 
tarinės jėgos iš Kambodijos tuoj būtų ištrauktos.

3. Visur reikia darbuotis, kad New Yorko mieste 
21 pantheris, o New Havene 9 pantheriai būtų paleisti 
iš kalėjimo, ir kad prieš juos byla būtų panaikinta.

4. Reikia, kad visose darbo uunijose būtų suorgani
zuotos prieškarinės grupės. Jos turi priversti savo va
dus įsijungti į kovą prieš karą.

5. Reikia reikalauti, kad gubernatorius Rockefelle- 
ris tuoj sušauktų specialią valstijos seimelio (legislatu
res) sesiją pasmerkimui karo ir pažadėjimui valdžios 
paramos tiems jauniems vyrams, kurie atsisako eiti į 
karą. Tokį įstatymą, kaip žinia, yra priėmęs Massa
chusetts seimelis.

Komunistų pareiškimas baigiasi:
“Susivienykime prieš karą ir represijas! 
Organizuokimės prieš karą ir represijas! 
Veikime prieš karą ir represijas!”

JAU IR JIE ABEJOJA
Iki vėliausių laikų menše

vikų “Naujienos” visomis 
ketriomis rėmė pirmiau 
Johnsono, o paskui Nixono 
karą Vietname. Aišku, kad 
jos tokios pat politikos ir 
šiandien neatsisako. Bet 
svarbu, kad net ir jos jau 
pradeda abejoti tos politi
kos pasisekimu. Matyt, ne
kaip jas nuteikė prez. Nix
ono išplėtimas karo į Kam
bodiją ir atnaujinimas Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mo.

Antai, gegužės 4 d. “N.” 
jau sako:

Ar Prezidento pasir i n k t a 
priemonė karui baigti pasiro
dys teisinga, kol kas nėra ga
lima pasakyti. Ji gali b«ūti sėk
minga, bet gali atsitikti ir 
taip, kad ji suvaidins vaid
menį aliejaus, kuriuo bando
ma jau siaučianti gaisrą ge
sinti. Juk karo pralpėtimas 
menamai karui baigti tokį 
gaisro gesinimą labai jau pri
mena... Reikia atsiminti ir 
tai, jog Šiaurės Vietnamo in
tensyviu bombardavimu taip 
pat buvo siekiama greit ka
rą baigti. Tačiau pasekmės 
nebuvo tokios, kokiu buvo ti
kėtasi.

Kokios bus prezidento Nix
ono sprendimo pasekmės — 
tai ateities klausimas, šiuo 
momentu tik viena aišku: tas 
sprendimas sukėlė didžiausią 
audrą, kuri kaip atrodo, ne
greit nurims. Prezidentui tas 
sprendimas yra susietas su di
dele rizika, nuo kurios, ga
limas daiktas, priklausys ir jo 
tolimesnė politinė karjera.

GEGUŽĖS 9-OJI—PERGALĖS PRIEŠ HITLERINĘ 
VOKIETIJĄ 25-ŲJŲ METINIŲ DIENA

Štai nuotrauka iš buvusio Lietuviškosios divizijos 
• kario, fotografo Ch. Levino archyvo.

Hitlerinės armijos kariai sudeda ginklus Liepojos 
(Latvija) fronte, Lietuviškosios divizijos ruože.

DAR VIENAS 
PRAKEIKIMO 
DOKUMENTAS

Pranešimas; kąd Lietuvos 
žymusis dainininkas Vaclo
vas Daunoras gastroliuos 
Chicago j e, matyt, “vaduoto
jus” išvarė iš proto. Kitaip 
negalima suprasti Amerikos 
Lietuvių Tarybos balandžio 
22 d. laikyto specialaus su
sirinkimo ir susirinkimo 
priimto pareiškimo.

Dėl vieno dainininko pa
sirodymo tiek triukšmo!

Savo prakeikime ALTO 
vadai grūmoja tiems Ame
rikos lietuviams, kurie su 
jų įsakymais nebendradar
biauti su Lietuva nesiskai
to. Tik pasiklausykime:

. “ . . . kviesti Lietuvos meni-
Ininkus ir ruošti jų koncertus 
nesiderina su didžiosios dau
gumos Amerikos lietuvių vi
suomenės nusistatymu, aiškiai 
prieštarauja visų laisvojo pa
saulio lietuvių vyriausiųjų 
veiksnių sutartai politikai ir 
kenkia Lietuvos laisvinimo^ pa
stangoms.”

Išvada aiški. Kurie su tuo 
nesiskaito, tuos reikia baus
ti. Tik mūsų laimė tame, 
kad šitie fašistėliai iš ALTo 
yra kiaulės be ragų, ir to
dėl niekam nepavojingi.

Jų begėdiškos ir despera
tiškos pastangos užstoti ke
lią Amerikoje lietuviuose 
smarkiausiai pli n t a n č i a i 
bendradarbiavimo su Lie
tuva idėjai yra kvailos ir 
bergždžios.

NORS LABAI MAŽAI, 
BET KĄ NORS DAVĖ

Balandžio 30 dieną Žene
voje baigė savo eilinę se
siją Nusiginklavimo Komi
tetas. Apie šios sesijos eigą 
ir pasiekimus Amerikos 
spaudoje beveik nieko ne
sakoma. O pasirodo, kad jo
je buvo kas nors gan rim
tai apsvarstyta ir šiek tiek 
gero padaryta.

Toks įspūdis susidaro skai
tant “Eltos” pranešimą. 
Jame sakoma:

Ženeva, V 1.— TASS-o ko
respondentas J. Korževas pra
neša :

Čia vakar pasibaigė eilinė 
nusiginklavimo komiteto pa
vasario sesija.

Pagrindinė diskusija komi
tete vyko klausimu dėl visiško 
cheminio ir bakteriolo g i n i o 
ginklo uždraudimo. Geras pa
grindas šiai problemai išspręs
ti yra socialistinių šalių pasiū
lytas SNO Generalinės asamb
lėjos XXIV sesijoje konvenci
jos projektas, kuris numato 
uždrausti kurti, gaminti ir 
kaupti cheminio bei bakterio
loginio (biologinio) ginklo at
sargas, taip pat sunaikinti šį 
ginklą.

■ Apžvelgdamas sesijos darbo 
išdavas, TSRS delegacijos va
dovas A. Roščinas pažymėjo, 
kad sesija davė pradžią kon
krečiam šios problemos svars
tymui. Tačiau, nurodė jis, ei
lė komiteto narių nėra pasi
rengę sutikti, kad tuojau pat 
ir vienu metu būtų uždrausta 
gaminti ir kaupti šių pavojin
gų rūšių ginklus.

Tarybų Sąjungos delegaci
jos vadovas taip pat pažymė
jo, kad didelę reikšmę turi 
sutarties, numatančios už
drausti dislokuoti jūrų bei van
denynų dugne ir jo gelmėse 
branduolinį ginklą ir kitų rū
šių masinio naikinimo ginklą, 
projekto peržiūrėtas tekstas. 
Jis pareiškė viltį, kad komite
tas galės pateikti sutarties pro
jektą svarstyti SNO Generali
nei asamblėjai, kad sutartį bū
tų galima pasirašyti. Kuo 
greičiausiai baigti ruošti šį 
dokumentą taip pat ragino 
Anglijos ir JAV atstovai.

Sesijoje taip pat buvo ap
svarstytas klausimas, kaip su
aktyvinti padangas, kad būtų 
susitarta Visuotinio ir visiško 
nusigink 1 a v i m o klausimais. 
ČSR delegatas M. Vejevoda, 
kalbėdamas komiteto posėdy
je, pareikalavo tuojau pat 
uždrausti naudoti ir gaminti 
branduolini} ginklą, taip pat 
sunaikinti turimas šio ginklo 
atsargas, tuo žengiant pirmą
jį žingsnį visuotinio ir visiško 
nusiginklavimo keliu.

MATOTE, KAS KALBA 
AMERIKIEČIŲ 
TAUTOS VARDU!

Smetoninės Clevelando 
“Dirvos” vyriausias oraku
las Vytautas Meškauskas 
įsidrąsino Vietnamo karo 
klausimu kalbėti visos ame
rikiečių tautos vardu. Iš
girdęs, kad Amerikos armi
ja įsiveržė į Kambodiją, 
jis, nesitverdamas džiaugs
mu, sušuko: “Progai pasi
taikius, prezidentas Nixo- 
nas padarė teisingą spren
dimą.” Gerai, puiku, girdi, 
kad jis“pasinaudojo susida
riusia Kambodijoje politine 
situacija ir nutarė išnaikin
ti tame krašte įrengtas ko
munistų bazes.”

Ir, pagaliau, jis, Meškaus
kas, užtikrintas, kad šitą 
prezidento žygį “amerikie
čių tauta sutiks su dėkingu
mu” (“D.” geg. 6 d.).

—Šiandien jau visi mato
me, su kokiu “dėkingumu” 
šią naują, kruviną prezi
dento Nixono avantiūrą 
amerikiečių tauta sutiko.. 
Nieko sau “dėkingumas,” 
kad reikia šaudyti jos vai
kus (Kent, Ohio, nužudyti 
trys studentai, kurie protes
tavo prieš tą avantiūrą). 
Protestui prieš šį preziden
to “teisingą sprendimą” per 
kelias dienas buvo uždary
tos beveik visos mokyklos 
Amerikoje. Tą “dėkingumą”

Siunčiu labas dienas ge
gužės švenčių proga ir lin
kiu visiems laisv i e č i a m s 
sėkmės, pasisekimo darbe, 
gyvenime, visada stiprios 
sveikatos.

Jūsų
Ant. Brazauskas

Medvėgalis, 1970 IV 30

Maskva, 1970 IV 25
Brangūs “Laisvės” 
bendradarbiai 
ir skaitytojai!

Iš visos širdies Jus visus 
sveikinu lenininių Gegužės 
švenčių proga. Linkiu dide
lės sėkmės, nešant tiesos 
žodį į kuo plačiausias tau
tiečių mases, kovojant už 
taiką, už pažangą, už tautu 
draugystę! Tegyvuoja švie
si darbininkų solidarumo 
šventė!

Jūsų
K. Kedaitis

Brangus draugai 
“Laisviečiai”!

Perduodu nuo š i r d ž i u s 
sveikinimus su Tarptautine 
darbo žmonių švente, Gegu
žės Pirmąja, palinkėdamas 
pavasariškos nuotaikos, kad 
pavasario saulės karšti 
spinduliai sutarpintų “šalto
jo karo” ledus ir darbo 
žmonės galėtų laimingai gy
venti, nejausdami karo gil
tinės dalgio žvangėjimo ir 
parako dūmų.

Mes Tarybų šalyje sutin
kame brangią šventę — Di
džiojo proletariato vado,— 
Lenino šimtąjį gimtadienį. 
Mes stengiamės savo kruop
ščiu darbu atžymėti šią 
brangią datą, o dėl to rei
kalinga ir įtemptai padirbė
ti, kad pasiektume aukštų 
laimėj i m ų socialistiniuose 
įsipareigojimuose šiai datai 
atžymėti.

Daug darbininkų ir dar
buotojų mūsų anglies ka
sykloje gavo Jubiliejinius 
apdovanojimus: medali u s, 
garbės raštus ir kit. dova
nas, jų tarpe yra nemaža 
ir mūsų tautiečių. Balandžio 
22 d. data yra brangi ne tik 
Tarybų šalyje, bet ir viso 
pasaulio darbo žmonėms 
Leninizmo idėja yra tikroji 
Tiesa, o tiesa niekuomet ne
užginčijama! Neveltui mū
sų šalies sūnūs ir dukterys 
aukojo gyvybę, kovojant su 
buržujais ir sutriuškino fa
šistinę tironiją, kuri atne
šė pasauliui tiek daug var
gų, inelaimių, bado, skurdo, 
upes nekaltai pralieto krau
jo ir marios ašarų, nesus
kaičiuojamas nekaltas au
kas, jų tarpe ir Lietuvai, — 
Pirčiupį, Panerius, devintą 
fortą, Miliūnus ir kitas vie
toves, apie kurias pagalvo
jus, spaudžia širdį ir trykš
ta ašaros, praėjus jau ket
virčiui amžiaus.

Ruošiamės gegužės pirmo
sios. šventėms ir 25 metų 

taip pat puikiai rodo visos 
eilės senatorių ir kongres- 
manų atviras priešinimasis 
šiam prezidento sprendimui.

Prezidentas su tuo savo 
sprendimu dar kartą biau- 
riai amerikiečių tautą ap
gavo: pažadėjo ištraukti iš 
Vietnamo 150,000 kareivių, 
bet vietoje to, ant rytojaus 
pradėjo naują agresiją, ka
rą išplėtė į Kambodiją. Ir 
jokio1 galo nesimato. Tuo1 jo 
“teisingu sprendimu” tapo 
pritrenktas visas civilizuo
tas pasaulis Džiaugiasi tik
ėtai Vytautas Meškauskas. 

pergalės jubiliejui prieš na
cistinę Vokietiją.

Man labai malonu ir nie
kaip negaliu išreikšti tą be
ribį džiaugsmą ir nuolanku
mą Progresyviems tautie
čiams Amerikoje, kurie be
baimiai, atiduoda savo pas
kutines jėgas kovai už ge
resnį rytojų darbo žmonėms 
kapitalo šalyje — Ameriko
je. Man labai malonu, kad 
galėjau susipažinti su to
kiais entuziazmo kupinais 
žmonėmis. Jeigu dabar 
skaitau “Tiesoje” apie jubi- 
lijantą drg. Vincą Andrulį, 
tai vaizduotėje iškyla jis 
gyvas, energingas, sausokas 
aukšto ūgio žmogus, kada 
susipažinau su juo spalio 12 
d. pas čiurlius. Šis 80-ties 
metų žmogus, tiek iškentė
jęs nužeminimų Amerikoje, 
paaukojęs savo visą gyveni
mą, kovai už progresą, taip 
puikiai atrodo ir stačiai 
spindi energija, kokia tai 
neįsivaizduojama jėga. Lin
kiu drg. Andruliui dar gy
venti šimtą metų! Laikraš
čiui “Vilniai”, — kad dar 
geriau progresuotų.

Didžiausi ir nuoširdžiausi 
linkėjimai Jums, brangūs, 
pažangieji Amerikos lietu
viai! Linkiu Jums dar di
desnės energijos, skleidžiant 
tikrąją Tiesą per pažan
giuosius laikraščius “Lais
vę” ir “Vilnį”. Linkiu kuo 
geriausio pasisekimo Mildai 
Stensler vadovaujant lietu
viškam chorui “Aidas”, o 
gal ir pasiseks man išgirsti 
šio choro dainos, švenčiant 
Lietuvos TSR trisdešimties 
metų jubiliejų.

Malonu skaityti “Laisvės” 
numerius ir juose sutikti 
daug malonių žinučių...

Tad dar kartą palinkėsiu 
kuo geriausių linkėjimų pa
vasario švenčių proga.

Jūsų
Vytas Grupkaitis 

Inta, 1970 bal. 20 d.

D-rui A. Petrikai
Gerbiamas Gerasis
Daktare,

Esu Jums labai labai dė
kinga už gražų laišką (laiš
ko su recenziją apie Vai
čiūno rinktinę negavau) ir 
už “Šviesą.” Man labai ma
lonu su Jumis koresponduo
ti...

Beje, neseniai palaidojo- 
me Karolį Vairą-Račkaus- 
ką. Laidotuvių komisijos 
pirmininkė buvo Janina 
Mankevičiūtė. O ji, jeigu 
imsis, padarys labai gerai.

Karstas buvo paskendęs 
azalijų ir lelijų miške. Lan
kė minių minios, stovėjo 
garbės sargyboje studentai, 
rašytojai, muzieji n i n k a i. 
Paskutinę garbės sargybą 
ėjo A. Venclova (vėliau jį 
pakeitė sūnus Tomas), J. 
Būtėnas, A. Žukauskas, A. 
Drilinga, miesto komjauni
mo komiteto sekretorė O. 
Kampa (?—Red.) ir J. Nar
kevičiūtė. Karstas stovėjo 
toje Viešosios bibliotekos 
salėje, kur 1945-aisiais m. 
gulėjo ir Salomėja Nėris. 
Atsigulė K. Vairas Pante
one, Petrašiūnuose. Buvo 
saulėta diena. Žmonių daug. 
Šnekėjo Janina, J. Grušas, 
ir J. Būtėnas. Aišku, Janina 
Narkevičiūtė — visų jaut
riausia, kaip moteris.

Dabar miestas ruošiasi 
šventei — Lenino 100-ąsias 
gimimo metines pažymėti.

Knygų lentynose pasirodo 
vis naujos knygos, kaip J. 
J. Gručas, J. Basanavičius, 
Iv. Stonis, V. Žilinskaitė ir 

pan. Gyvenimas teka.
Beje, Jūsų linkėjimu^ 

priimdama J. Narkevičiūtė 
prašė ir Jums, Jūsų žmo
nai perduoti pavasarinius 
linkėjimus. Ir aš prie to pa® 
ties prisijungiu. O mam\4ė 
dėkoja už prisiųstą eilė
raštį.

Jei nesupyksite, ir Jūsų 
dėmesiui čia savo kūrybos 
priduoda:

Mano rankos, —
Kaip trapios liepos šakelės,— 
Ieško Tavo akių.
Lyg karo išraustas miestas 
Tavo veidas
Atgijo nuo vieno prisilietimo. 
Ir rūke Tau skalauju pasakas, 
Kad kvepėtų
Ir ilgesį, iš žuvėdrų išprašytų 

čiobreliais ir pamariu.
Ir ilgesį, iš žuvėdrų išprašytų 
Po vįeną plunksną—
Po bangos purslų karoliuką. 
Bėga bėga kelias kiekvienam 
Iki laukiančių rankų.

Aš nežinau kas nuodėmė,
Nes visą laiką laikau > 

užtrenktas duris.
Ir pavydui, ir goduliui. į
Tik mažus baįstrukus y 

tarp sienojų
Kas pasakys, kad 

nuodėmės nėra, 
Kai sienų nebegalės atlaikyti 

dvi rankos?

Jau, tur būt, Daktare, su 
savom poezijom nusibodau. 
Baigsiu.

Labai įdomus Jūsų straips
nis paskutiniame “Šviesos” 
numeryje. Labai naudingas, 
ypač jaunimui. f

Laukiu laiškų. O gal at
važiuosit į Tarybų Lietuvą?

Linkėjimai Jūsų žmonai, 
laisviečiams ir kitiems pa
žįstamiems.

Jus gerbianti
Marija Macijauskienė

1970 IV 13

Avys — policininkai
Pietryčių Australijos Vil^ f 

to rijos provincijoje iš kalė
jimo pabėgo kaliniai. Po 
trijų valandų nuo pabėgimo 
policijos maš i n a važiavo 
per avių ganyklas. Mašinoje 
sėdėję policininkai pastebė
jo susibūriavusią avių ban
dą prie užtvaros. Policinin
kai privažiavo prie bandos 
ir suėmė abu pabėgėlius. 
Pabėgėliai nežinojo, kad 
sausmečiu avys būriuojasi 
prie bet kurio žmogaus, nes 
tikisi, kad šis jas pagirdys 
arba pašers.

Beždžionei ragena perso
dinta žmogui

Pirmąją sėkmingą opera
ciją, persodinant beždžionės 
rageną žmogui, atliko vie
nos Bangkoko ligoninės chi
rurgas R. Vazdis. Maždaug, 
po savaitės gydytojas kon^^ 
ta tavo, kaid operacija pavyY 
ko—jo pacientui grįžo nor
malus regėjimas. R. Vazdis 
operacijai paėmė jaunos 
beždžionės rageną.

ATSKRIDO SNIEGUOLĖ
Baltute snieguole, 
Iš kur atskridai, 
Kur tavo gimtinė, 
Kaip žemę radai ?

— Gimiau aš padan-
Atsakė jinai, (gėj,—
Kur šypsos mėnulis, 
Kur sniego kalnai.

— Pro debesį pilką 
Vaikus pamačiau 
Ir leidaus, ir leidaus 
Prie jų vis arčiau...

— Dabar visi stosim, 
Sustosim ratu, J
Pašoksim suktinį, f
Pažaisim kartu.

Pranciška 
Stravinskaitė

Iš “Lietuvos pionieriaus”
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Bronė ir Valteris Keršuliai

Mudviejų viešnagė Lietuvoje
(Tęsinys)

* Lankomės Trakuose
* Nors mūsų kelias nevedė 
tiesiai, bet padarėme vingį, 
nes norėjom pamatyti Tra
kus. Praeityje buvome ma
tę Trakų pilį knygose ir 
laikraščiuose, bet dabar nuo 
ežero kranto ją gyvą pama
tėme. Atrodė, kad, tik iš
tiesk rankas, ir susemsi ją 
rieškučiom. Bet kai pradė
jom eiti tilteliais ir atsira
dom jos kieme su aukštom 
akmeninėm sienom, tai pa
matėm, kad čia senovės Lie
tuvos kunigaikščiams buvo 
užtenkamai vietos ne tik 
gyventi, bet ir kariuomenei 
laikyti.

Tenai, kur kunigaikščiai 
gyveno, dabar viskas atsta
tyta, kaip kadaise buvę, 
kambariuose dabar įreng
tas muziejus. Rodomi ne tik 

<tie kunigaikščių namų apy
vokos daiktai, rasti kasinė
jant pilies rajoną, bet ir re
voliucinė Trakų apylinkės 
praeitis — kaip komunis
tai kovojo už Tarybų val
džios įvedimą Lietuvoje.

Iš pilies bokšto platus 
vaizdas į Trakų miestą ir į 
ežerus, kur vandenų bery- 
bėje sportuoja jaunimas.
Mums pasakojo, kad šiuose 
vandenyse lavinasi ir tie 
“Žalgirio” irklininkai, kurie 
prieš keletą metų lankėsi 
Amerikoje ir laimėjo rung
tynes, o paskui, prieš su
grįždami namo, buvo ir mū
sų “Laisvės” parengime 
Brooklyne.

Trakų ežerų vandenyse 
klesti visokis sportas — tiek 
vasarą, tiek žiemą, dėl to 
Trakai susilaukia daug tu
ristu.

Išskubėjome iš Trakų, nes 
f ^pradėjo lyti, ir jau negalė

jome ilgiau vaikščioti. Bet 
kad lijo, tai mums labai pa
tiko—patiko ir visiems: lie
taus juk taip senai jau ne
buvo buvę.

Pas Valterio gimines
Vienos dienos rytą išsi

ruošėme į Valterio tėviškę 
prie Kamajų, Rokiškio ra
jone, Kurkliečių kaime, Mi- 
čiurino vardo kolūkyje. Pa
čioje gimtinėje gyvena bro
lis Antanas, toliau kiek — 
net trobos matyti — brolis 
Feliksas. Tretysis brolis — 
Jonas — šetekšnos kolūky
je, Jurkupių kaime, prie Pa
nemunėlio. Apsistojome pas 
Antaną ir taip tarp trijų 
brolių praleidome savaitę 
laiko. Antanas kolūkyje dir
ba sande 1 i n i n k u ; Jonas 

* anksčiau buvo bitininku, o 
dabar sodininku, nors bičių 

^vistiek laiko. Feliksas savo 
kolūkyje dirba be jokios 
specialybės.

Su broliais ir jų šeimomis 
pasikalbėjome apie praeitį 
ir ateitį, apie viską, kas 
mums širdį ramino, o grį
žome į Vilnių ne naujais įs
pūdžiais, bet ir jų dovano
mis vežini — pridėjo jie 
mums medaus, kiaušinių, 
lašinių...

Tiesa, iš brolio Antano 
vieną rytą Valteris su paš
tininku išvyko ir aplankė 
Kamajus ir Rokiškį. Abu 
miesteliai atrodė labai pasi
keitę nuo tų laikų, kaip Val
teris juos matė prieš išvyk

damas Amerikon. Daug 
\naujų namų, visuomeninių 
pastatų. Pavyko atpažinti 

e tik senąsias bažnyčias, o te
nai, kur buvo turgaus aikš
tės — dabar buvo skverai 
su žalumynais ir gėlėm. Ka-

vacku, Jurgaičiu ir jo Ar
vydu. Važiavome per Šir
vintos, Ukmergę, Panevėžį. 
Prie Šeduvos buvome užėję 
j vadinamą velnio malūną 
“Užuovėja”, kur “malūni
ninko” duktė pavaišino mus 
sūriu ir gira. Įdomu buvo 
sėdėti ant maišų, o vietoje 
stalo sukosi girnos. Po to, 
“zuikutis” pakvietė užeiti į 
medžiotojų svetainę, kur 
gavome ir “stipresnių” gė
rimų. Šis malūnas visoje 
Lietuvoje pagarsėjęs, čia 
daug kas veržiasi pabuvoti. 
Sako, dažnai vietas reikia 
užsisakyti iš anksto. Mums 
pasakojo, kad ir kitur Lie
tuvoje buvusiuose malūnuo
se dabar bandoma panašias 
užeigas įrengti, bet Šeduvos 
“malūnas” esąs garsiausias.

Pro Šiaulius nuvykome 
pas Bronės pusbrolį. Rado
me namie tik ji patį vieną, 
tai greitomis jis parengė 
vaišes. Tą pačia diena trum
pam buvome užsukę į Papi
lę. Tai nedidelis miestelis 
Akmenės rajone, bet Bronei 
jis buvo brangus tuo, kad 
iš čia ji 1912 m. išvyko į 
Ameriką. Visą savo gyveni
mą ji norėjo kada nors tą 
miestelį vėl pamatyti. Čia 
ji yra praleidusi keletą me
tu, kai jos tėvelis, sugrįžęs 
iš Amerikos, buvo nupirkęs 
aludę. Papilėje yra palaido
tos Bronės dvi sesutės ir 
brolis, visi mirę jauni. Te
nai ilsisi ir motinos tėve
liai, daug giminių.

Kaipgi Bronei atrodė Pa
pilė? Nagi, žiūrėdama į vie
tas, kurias teko palikti prieš 
daugiau kaip 50 metų, be
veik nieko neatpažino, iš
skyrus tik senąją bažnyčią 
ir šventorių. Miestelio' cent
re, kur ji su tėvais gyveno, 
stovėjo paminklas Daukan
tui. Mat, Papilėje Daukan
tas yra gyvenęs keletą metų 
prieš savo mirtį 1864 m. Ta
sai paminklas statytas dar 
1930 metais.

Pas Vacę Jurgaitienę
Važiavome į Mosėdį ap

lankyti Vacės Jurgaitienės. 
Radome ją namie. Pasirodo, 
viename trobos gale ji gy
vena, o kitame — įrengtas

Ši paskaita buvo paruoš
ta Tarptautinės Moters Die
nos proga. Mes ją gavome 
truputį pavėluotai. Bet ji 
nenustoja savo vertės ir 
šiandien.

Redakcija

Kovo 8-os judėjimas sim
bolizuoja kovotoją moterį 
už savo ir visos žmonijos 
civilines, humanistines ir 
ekonomines lygias teises vi
suomenėje. Kova už moters 
lygiateisiškumą visuomenė
je jau turi gana ilgą isto
riją. Amerikos revoliucijo
je, kai Washingtonas vado
vavo kovai už Amerikos ne
priklausomybę prieš Angli
jos monarchiją — kovojo ir 
moteris už savo ir šalies 
laisvę. Ji savo teisių reika
lavo JAV Nepriklausomy
bės Deklaracijoje ir šalies 
konstitucijoje.

Tad už ką ir kodėl pasau
lio moterys kovoja? Prieš 
122 metus Amerikos mote
rys savo suvažiavime reika
lavo: Civilinių teisių daly
vauti šalies rinkimuose, tei
sės į mokslą ir profesijas, 
lygybės santuokoje ir asme
niniame gyvenime, teisės 
nuosavybėje, vaikų globoji
me ir viešame gyvenime. 
Tik keli suminėti reikalavi
mai rodo, kad moteris buvo 
laikoma kaip vergė. Ji ne
galėjo dalyvauti visuomeni
niame judėjime, neturėjo 
teisės į menkiausią privati
nę nuosavybę. Jos parašas 
po bet kokiu dokumentu ar 
sutarčia buvo įstatymiškai 
nelegalus.

Taip buvo Europoje, Ame
rikoje, o kituose pasaulio 
kraštuose ir šiandien mote
ris neturi pilietinių teisių. 
Ir mūsų senoje Lietuvoje 
apdainuodavo ver k i a n č i ą 
dukrelę, kai ją tėvelis ir 
motinėlė išleisdavo “už to 
šelmio bernelio.”

Prieš vergovės sąlygas 
moteris kilo ir dabar tebe
kyla. 'Kapitalistiniame pa
saulyje moters laisvės klau
simas yra paradoksalus tuo, 
kad jis liečia ne vien darbi
ninkę, bet ir “poniutę” mo
terį. Amerikos moterims, 
jeigu skaitysime nuo jų pir
mojo suvažiavimo 1848 me
tais, iškėlusio civilių teisių 
reikalavimus, ėmė 72 metus 
kol jos išsikovojo pilietines 
teises. Spalio revoliucija 
jau buvo išlaisvinus Rusijos 
moteris ir sukūrusi socia
listinę santvarką, kai JAV 
amerikietėms moterims pri
pažino balsavimo teises.

Kovo 8-tos judėjimas
Šiais metais sukanka 50 

metų kai Amerikos sufra- 
gisčių reikalavimai buvo 
patenkinti, bet moteris ne
buvo išlaisvinta. Kovo 8-tos 
judėjimas davė dvilytį, kla
sinį pagrindą moters kovai 
už lygiateisiškumą. Todėl

majuose dar iš prieškario 
laikų stovi Strazdeliui pa
minklas, o Rokiškyje, kur 
kadaise buvo dvaro rūmai, 
dabar muziejus.

Pas Bronės gimines
Bronė dabar veržėsi savo 

giminių aplankyti. Todėl, 
vos tik sugrįžę iš Valterio 
brolių, jau rytojaus dieną 
išsiruošėme į Žemaitiją. 
Netoli Kuršėnų, “Raudono
jo Spalio” kolūkyje gyvena 
jos pusbrolis Jonas Zmitra 
su žmona Zofija. (Ji po li
gos mirė pernai lapkričio 
mėn).

Kartu važiavome su Glo-

muziejus. Tai Jurgaičių šei
mos namai. Mes jau žinojo
me, kad mūsų Jonas Jurgai
tis kilęs iš revoliucionierių 
šeimos, bet neturėjome pil
no vaizdo apie veiklą. Vacė 
Jurgaitienė, jo motina, nors 
jau aštuntą dešimtį baigda
ma, labai vikriai sukosi, 
mums muziejų aprodydama. 
(Kovo 20 d. šiemet jai su
kako 80 metų Skaitėme 
spaudoje, kad tos sukakties 
proga jai suteiktas Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Garbės 
raštas.) Gausūs eksponatai 
ir nuotraukos mums paro
dė, kaip Jurgaičių šeima 

Maskvos aerodrome rugpjūčio 19 d. Iš kairės į de
šinę: R. Valatka, J. Gužas, Keršuliai, Danguolė (pavar
dės neatsimenu) ir J. Paleckis.

kartu su kitais mosėdiečiais 
dalyvavo pogrindžio veiklo
je buržuaziniais lai kais, 
kaip jie kovojo už Tarybų 
valdžią Lietuvoje.

Nedidukė, sausa, bet savo 
idėjų ir kovų užgrūdinta, 
Vacė Jurgaitienė dabar jau
tėsi laiminga, sulaukusi to
kios Lietuvos, dėl kurios ji 
darbavosi pati, jos vyras, 
jos trys sūnūs ir šimtai Že
maitijos kovotojų. Vacės 
vyras, kad ir sulaukęs tary
binės santvarkos, neilgai ja 
tesidžiaugė — jo sveikata 
nebeatlaikė, neatsigavo po 
tų sunkių išgyvenimų ir są
lygų, kuriose buržuaziniais 
laikais jam teko dalyvauti 
revoliucinėje veikloje. Jis 
mirė 1946 m. Už revoliucinę 
veiklą jis buvo persekioja
mas ir caro žandarų. Buvo 
net į Ameriką pabėgęs. Pra
leidęs keletą metų Chicago- 
je ir New Yorke, jis 1921 m. 
sugrįžo į Lietuvą. Lietuvos 
buržuaziniais laikais jis ’ 
nuolat buvo suiminėjamas,1 
kalinamas kalėjimuose ir, 
prievartos stovyklose.

Vacė dabar dalį laiko pra
leidžia šioje trobelėje, ret
karčiais išvyksta pas sūnus 
į Vilnių. Tėvynės karo metu 
ji su vyru evakavosi į Ta
rybų Sąjungą ir tenai gy
veno iki Lietuvos išvadavi
mo. Tarybų Sąjungoje gy
veno ir visi trys jos sūnūs. 
Dabar jie gyvena Vilniuje 
ir eina atsakingas, pareigas. 
Ir pati Vacė Jurgaitienė sa
vo gyvenime yra daug paty
rusi skurdo ir neteisybių 
buržuaziniais laikais. Ji, 
kaip ir jos vyras ir sūnūs, 
buvo tampoma policijos, net 
kalėjime sėdėjusi. Savo įdo
maus gyvenimo prisimini
mus Vacė yra aprašiusi 
knygoje “Nebuvo kada dro
belių austi”, kuri taip pat 
yra jos muziejuje.

Apžiūrėję muziejų, kartu 
su Vace nuvažiavome į Mo
sėdžio ligoninę, esančią gra
žiame parke. Gydytojų ir 
medicinos personalo tvar
komas, tas parkas savotiš
kai įdomus, nes jame su
rinkta visokiausių akmenų 
ir įvairiausios augmenijos. 
Žmonės, pravažiudami pro

šalį, sako, dažnai čia susto
ja.

Mosėdis Žemaitijoje žino
mas ir savo kolūkio šilta
daržiais. Kolūkio pirminin
kas Bastys mums aprodė 
daržininkystę — pamatė
me didžiuosius plotus pomi
dorų, agurkų, įvairių gėlių, 
o sodininkas — latvis Gul
bė — mums įteikė rožių iš 
savo tvarkomo daržo.. Bu
vome taip pat pavaišinti ir 
tik ką nuskintais agurkais 
ir pomidorais.

(Bus daugiau)’

V. BOVINAS

Moteris kovoja už savo teises
kapitalistiniame pasaulyje 
ir šia n d i e n kovo 8-tos 
obalsiai yra moterų kovos 
programoje...

Amerikos moters šiandie
nė kova yra analogiška juo
do žmogaus rasinei kovai. 
Jau praėjo 105 metai, kai 
prezidentas Linkolnas 1865 
metais išleido vergijos pa
šalinimo Proklamaciją, ta
čiau juodas žmogus (ne
gras), įstatymais “laimė
jęs” civilines teises, nėra 
laisvas socialiniai, nei eko
nominiai. Moteris “laisva
me pasaulyje” taip pat yra 
žeminama sociologiniai ir 
ekonominiai. Republikonų 
ir demokratų partijos ne
renka moters į prezidento 
ar gubernatoriaus postus 
tik todėl, kad ji moteris.

Amerikoje gimė kovo 8- 
tos judėjimas darbininkių 
moterų kovoje už lygias po
litines ir ekonomines tei
ses. New Yorko siuvėjų 
streikas 1908 metais tą die
ną įraše į moterų kovos is
toriją. O 1910 metais tarp
tautinis pažangiečių moterų 
suvažiavimas Kopenhagoje 
(Danijoje) kovo 8-tą paskel
bė viso pasaulio Moterų 
Tarptautine Diena. Tuo 
metu, Clara Getkinos vado
vybėje, suvažiavimas pabrė
žė, kad moters kova yra 
dvilypė. Moteris tik bendrai 
su vyru kovodama už naują 
socialinę santvarką — gali 
būti pilnai išlaisvinta.

Atgyja feministinis 
judėjimas

Komercinėje spaudoje šiuo 
metu pradėjo rodytis straip
sniai, gaivinanti feministinį 
(moteriškąjį) judėjimą. 
Žurnale “Saturday review” 
(1970, vasario 21) panelė 
Lucy Komisar rašo gana 
išsamų straipsnį feminizmo 
reikalu. Straipsnio autorė 
žada išleisti ir knygą femi
nizmo propagavimui. Ji pa
brėžia, kad feminisčių orga- 
zacijos veikia įvairiuose 
miestuose. Esanti ir nacio
nalinė organizacija, žinoma 
kaip “Women’s Liberation 
Movement”.

Rašytoja iškelia pakan
kamai faktų ir argumentų, 
kurie yra analogiški pažan
giam moterų judėjimui. Ta
čiau moters lygybės reika
lą rašytoja nagrinėja ne 
klasinės visuomenės vysty
mosi pagrindu. O jos kelia
mi klausimai yra gimdyti 
ir auginti kaip tik klasinės 
visuomenės lopšyje. Autorė 
teigia, kad moteris buvo 
priversta priimti pažemini
mą, kad per amžius ji buvo 
mokoma būti pasyvi, vyrui 
priklausoma, atsieta nuo 
mokslo ir karjeros.

Istorijos keliu, nuo primi
tyvaus gyvenimo, moters 
degradacija atėjo į civili
zuotų valstybių įstatymus, 
įaugo į sociologijos ir psi
chologijos mokslus. Buržua
ziniai sociologai ir šiandien 
tvirtina, kad moters gyve
nimo tikslas auklėti vaikus, 
prižiūrėti namus, o ne tvar-j 
kyti šalies reikalus.

Tačiau civilizacija veda 
moterį iš namų. Feministė 
pabrėžia, kad šiuo metu 
JAV 42 procentai moterų- 
merginų savarankiškai (sa
vo darbu) gyvena, bet jos 
už lygų darbą gauna mažes
nį atlyginimą, negu vyrai. 
Apie 50 milijonų moterų 
dirba namų ruošos, tarnai
čių darbus už mizerną atly
ginimą. Tą blogybę rašyto

ja sieja su socialine sistema, 
kurioje moteris auklėjama. 
Ji nurodo, kad JAV švieti
mo institutai, kolegijos, uni
versitetai ir tėvų senos tra
dicijos, įpročiai ignoruoja 
moters švietimo reikalą. Sa
koma — “mergaitei nerei
kia mokslo”. Dėl to, retai 
kada moteris tampa indus
trijos ar valstybės vadove. 
Autorė pastebi, kad Ameri
kos moteris visuomenėje iš
garsėja ne savais nuopel
nais, o tik vyro “šešėlyje”. 
Pavyzdžiui, prezidento žmo
na — “pirmoji moteris”.

Panelė Komisar rodo ir 
kitą blogio pusę. Dabartinė
je Amerikoje4 milijonai dir
bančių moterų turi vaikus 
žemiau 6 metų amžiaus, ta
čiau tik 2 procentai jų ga
li naudotis visuomenine vai
kų priežiūra. Ji ragina, kad 
šalyje būtų steigiami vaikų 
globojimo centrai. Mato mo
ters nelygybę ir tame, kad 
JAV gyventojų 51 procentą 
sudaro moterys, bet tik vy
rai nustato šalies politiką 
ir socialinį gyvenimą.

Kita feminisčių veikėja, 
Betty Friedan, raportuoja 
spaudoje, kad šių metų rug
pjūčio 26 dieną visoje šaly
je feministės ruoš “visai die
nai “streiką”. Tai būsiąs ju
biliejinis streikas atžymėji- 
mui 50 metų sukakties, kai 
Amerikos sufragistės iško
vojo balsavimo teises. Strei
kas būsiąs politinis — prieš 
demokratų ir republikonų 
partijas.

Optimistiškiau feminizmo 
klausimą nušviečia “Miami 
Herald” korespondentė Ma
ry Wiegers. Ji rašo apie fe
minisčių veiklą Washingto
ne. Čia jau kalbama, kad 
“yra reikalas giliau pažvelg
ti į dabartinę socialinę sis
temą”, minimas ir kapita
lizmas kaip moters paver
gėjas. Ten moterys cituoja 
ir Fredriko Engelso veika
lą “Origins of the Family, 
Private Property and the 
State” (Pradžia šeimos, pri
vatinės nuosavybės ir vals
tybės). Tačiau aiškios prog
ramos, kokiu keliu šios mo
terys eis į laisvę—dar nėra.

Moteris socialistiniam 
pasaulyje

Kitaip traktuojama mote
ris socialistinėse šalyse. Ta
rybų Sąjungoje ir Lietuvo
je moteris yra lygi vyrui 
darbe, moksle ir visuome
nėje. Ten Spalio revoliucija 
pašalino įstatymus, kurie 
žemino moterį. Seni įpročiai 
ir moralinės tradicijos, nei
gusios moterį — eina į isto- 
rijos pusląpius. Moteris 
garbingai iškyla visose gy
venimo sferose. Apie pusan
tro milijono darbingų mo
terų apdovanotos Tarybų 
Sąjungos ordinais ir meda
liais. Tūkstančiai moterų 
išrinktos Tarybų deputatė
mis. Dirbančiųjų moterų 
vaikai iki mokyklinio am
žiaus užlaikomi auklėjimo 

MAMAI
Pavasaris jau kloniais eina,
Ir šypsos mums linksma saulutė, 
O kokią dainą, kokią dainą 
Aš padainuosiu tau, mamute?

Aš išdainuosiu savo meilę, 
Širdy metilpstančią, didžiulę. 
Aš atiduosiu savo laimę 
Tik tau, tik tau, brangi motule

Jei tau riedėtų ašarėlė,
Aš lūpomis ją nudžiovinsiu.
Jeigu esu kuo nusikaltus, —
Tau nuoširdžiai prisipažinsiu.

Laima Ragauskaite
VI klasės mokinė

Kaunas, 26 vidurinė mokyklą' .

“darželiuose”. Dabartin i u 
laiku “darželiuose” (vaikų 
priežiūrose) užlaikoma apie 
9 milijonai jaunamečių. Mo
ti n o s gauna apmokamas 
gimdymo atostogas ir me- 
dikalę priežiūrą nemoka
mai.

Todėl Tarybų Lietuvoje 
moterų nuošimtis sparčiai 
kyla visose profesijose. Ji 
dirba agrikultūros ir pra
monės įstaigose — moteris 
inžinierė, mokytoja, gydy
toja, muzikė, dailininkė, po
etė ir rašytoja. Čia nekal
bame apie senesnėsės kar
tos moteris, kurios mums 
jau girdėtos, kaip poetės, 
rašytojos ir revoliucijos vei
kėjos. Tarybinė santvarka 
išugdė socialistinę moterį. 
Vartydami “Pergalės”, 
“Kultūros barų”, “Literatū
ra ir menas” puslapius, su
tinkame visą plejadą jaunų 
merginų - moterų, kurios į 
poeziją ir literatūros moks
lą atėjo jau po Salomėjos 
Nėris. Štai keletas jaunų 
pavardžių: T. Rostovaitė, 
L. Lisenkaitė, I. Korsakaitė, 
V. Dau jotai tė, J. Degutytė, 
V. Palčinskaitė, R. Skučai
tė, V. Žilinskaitė, J. Vaičiū
naitė ir kitos.

Jaunom poetėm tik norisi 
palinkėti, kad jos su savo 
poezija ir kritika neišlėktų 
į kosmosos erdves. Poezija 
yra graži ir mylima, kai ji 
išreiškia ir skaitytojo gyve
nimo jausmus ir idėjas. Vė
liausi straipsniai J. Bielinie- 
nės, L. Lisenkaitės. T. Ros- 
tovaitės daug pasako skai
tytojui, kuris žiūri į litera
tūrą kaip į istorinį visuome
nės pažangos reiškinį.

1970-III-8

Vilniaus meteoritas
Kosminės medžiagos ga

balai — meteoritai — būna 
pavadinami vardu tos vie
tos, kur jie randami. Pa
vyzdžiui, iš Lietuvoje kritu
sių meteoritų žinomiausi 
yra Juodžių (Panevėžio 
raj.), Padvarninkų (Anykš
čių raj.) ir Žemaitkiemio 
(Ukmergės raj).

1967 m. vasario 5 d. bu
vo pastebėtas ir nufotogra
fuotas skriejantis bolidas 
(šviečiantis meteoritas) ne
toli Vilniaus — tik ne Lie
tuvos sostinės, o emigrantų 
įkurto Kanadoje ir ilgainiui 
išaugusio Vilniaus (slaviš
ka forma Vilna) miesto. 
Nukritusio meteorito pavy
ko rasti tik du mažyčius ga
baliukus, 48 ir 94 mg. ma
sės. Apie šį meteoritą chon- 
dritą pranešama Kanados 
As t r o n o m i j o s draugijos 
žurnale.

A. Juška

New Delhis.—Indijos val
džia pareiškė protestą prieš 
JAV invaziją Kambodijon 
ir karo plėtimą Indokini
joje.
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ĮDOMIOS DISKUSIJOS

Apie elgesio klaidas, jų 
prasmę ir kainą

Gerbiamas Drauge
A. Juška!

Atsiliepdamas į mano 
straipsnelį, išspausdintą š. 
m. “Laisvės” septintajame 
numeryje, k u r i a m e buvo 
kalbama apie teisingą klai
dų esmės supratimą idėji
niam atramos taškui susi
daryti, jūs pareiškėte abe
jojimą, ar galima tvirtinti, 
jog klaidos yra neišvengia
mos dėsningame vystymesi 
į pažangą, ar šitoks klaidų 
pripažinimas nesuponuoja 
jų pateisinimo.

žmonija—kaip kūdikis
Skaitant jūsų laišką, be

rods, “Laisvės” vasario 24 
d. numeryje, man prisiminė 
kažkada turistinėje kelionė
je viename miesto parke 
matyta skulptūrinė grupė. 
Ji vaizdavo pritūpusią mo
tiną ištiestom į priekį ran
kom ir į ją pirmuosius žing
snius stypiniuojantį kūdikį. 
Gidas, rodos, aiškino, kad 
motinos figūra simbolizuo
janti Istoriją, o pirmuosius 
žingsnius bandąs vaikas — 
žmoniją. Tada aš nekrei
piau ypatingo dėmesio į tos 
skulptūros prasmę, bet da
bar ji man atrodo kaip itin 
vaizdingas klaidų įprasmi
nimo simbolis. Vaikas, įtem
pęs visas jėgas, stengiasi 
nesuklupti, nepargriūti, ne- 
užsig auti, nesusipurvinti, 
bet tai jam ne visada pa
vyksta.

Tokia jau žmogaus lem
tis, kad jam reikia išmokti 
vaikščioti, įsidėjus ne vieną 
mėlynę, ne vieną guzą kak
toje. Mes trokštume gimti 
vikrūs ir žvalūs, bet, deja, 
motina Istorija liepė mums 
tai pasiekti savo pastango
mis.

Palietus klaidų neišven
giamumo problemą, man 
prisimena ir kažkada skai
tytas psichologinis klaidų 
nagrinėjimas, o taip pat 
įvairios išgirstos nuomonės 
per diskusijas tuo klausimu.

KAS YRA KLAIDA ?
Sveikatoje klaida esanti hi

gienos dėsnių pažeidimas, 
ir jis paprastai pasireiškia 
stipresniais ar silpnesniais 
ligos simptomais. Vienas iš 
tų pagrindinių sim p t o m ų 
yra skausmas.

Bet psichologijoje skaus
mas yra daug sudėtinges
nis dalykas. Vienoje disku
sijoje buvo tvirtinama, kad 
psichinis skausmas yra pa
našus į fizinį ligos sukeltą 
skausmą tuo, kad jis kyla, 
pažeidus pagrindinius psi- 
chohigienos dėsnius. Bet čia 
esąs skirtumas: žmogaus 
kūno funkcionavimo dės
niai yra dažniausiai akivai
zdūs, lengvai išaiškinami, o 
dėl psichinės sveikatos dės
nių tebevyksta įvairiausi 
mokslininkų ginčai.

Paskutiniu metu psicho
analitikai daug pasidarbavo 
atskleisti žmogaus pasąmo
nė j e stypintiems instink
tams. Tie instinktai yra la
bai sudėtingi. Ir jie itin 
stiprūs, reikalauja teisių 
pasireikšti. Jei žmogus juos 
slopina, jie maištauja ir lyg 
požeminis žemės drebėji
mas purto visą žmogaus as
menybę, sukelia jai dvasi
nes kančias ir kartais pri
verčia ją žengti net iki su
sinaikinimo, iki savižudybės.

NEGALI PAMIRŠTI
Štai vienas iš girdėtų pa

vyzdžių — motinystės ins
tinkto pažeidimas. Moteris, 
pametusi likimo valiai savo 
vaiką, negali jo pamiršti, 
jis jai vaidenasi košmariš
kuose sapnuose. Pasąmonė
je užgniauštas motinystės 
instinktas verčia ją susiras- 
tipamestą vaiką, būti jam 
motina. Kaip fizinis skaus
mas liepia skaudamam są
nariui suteikti poilsį ir jį 
gydyti, taip psichinis skaus
mas skatina ištaisyti ins
tinkto pažeidimo klaidą, lei
sti tam instinktui normaliai 
funkcionuoti, jam pasi
reikšti.

Bet tai tik vienas iš ins
tinktų. O kokie gi kiti ins
tinktai?

PAŽANGOS VARIKLIS
Pagrindinis žmogaus ins

tinktas, be abejo, yra visuo
menei naudingos veiklos im
peratyvas, išsivystęs žmo
guje per ilgus evoliucijos 
periodus. Jis yra tas varik
lis, kuris stumia žmonijos 
pažangą į priekį. Geresnio 
gyvenimo siekimas yra toji 
nenumaldoma j ė g a, kuri 
pulsuoja kiekvieno individo 
pasąmonėje. Tačiau sėkmin
gai siekti geresnio gyveni
mo tegalima ne paskirai, ne 
individualiai, nestik per1 
darbo pasidalinimą yra įma
nomas žengimas į aukštesnę 
pakopą. Todėl mėginimas 
gyventi parazitiškai, nau
dotis kolektyvo triūsu, nie
ko jam neduodant, yra pa
žangos stabdymas, yra to 
instinkto pažeidimas, pasi- 
reiškiąs psichiniu asmeny
bės irimu, dvasiniu skaus
mu, blaškymusi.

Tačiau dažnas pasakys: 
“Mes pažįstame tiek ir tiek 
motinų, kurios pametė savo 
vaikus, ir dėl to joms nei 
šilta, nei šalta. Kiek veltė
džių jaučiasi kuo puikiau
siai. Osvencimo koncentra
cijos stovyklos komendan
tas šeimoje buvęs “idealus 
tėvas”.

Pakelė.je tarp Plungės ir Kulių, Vieštovėnų kajme stūkso 
17 metrų aukščio 7,5 metro storio Mingėlos ąžuolas. Pagal 
senąją lietuvių religiją šis ąžuolas buvo šventas, todėl, įvedus 
krikščionybę Lietuvoje, buvo nukirsta medžio viršūnė. Pra
ėjo daug laiko, bet Mingėlos ąžuolas ir dabar kiekvieną pa
vasarį vešliai sužaliuoja.

Nelengva į tai atsakyti
Pirmiausia, yra aplamai 

bukų invalidų, kurie įsten
gia minimaliai reaguoti į 
pasąmonės maištavimą. An
tra, žmogus įpranta tą pa
sąmonės protestą žymia da
lim sutramdyti, jo neparo
dyti viešumoje. Trečia, kū
dikį pametusi motina gali 
dvigubai labiau prisirišti 
prie vėlesnio kūdikio* ir tuo 
sudaryti sąlygas pasireikšti 
pažeistam motinystės ins
tinktui. Be to, įsijungimas 
į pozityvų darbą, iš dalies 
užgydo pasąmonei padary
tą pažeidimą.

Sudėtingiau yra, kai pa
žeidžiami tie žmogaus ins
tinktai, kurie priešinasi ap
gaudinėjimui, žudymui ir 
aplamai smurtui savo ko
lektyvo narių atžvilgiu. Ka
re žmogus žudo priverstas, 
gindamas save ar savo arti
muosius, savo tėvynę. Daž
nai žudymas vyksta nema
tant žudomųjų. Net neži
nant, ar tikrai žudoma. Ir 
taip pat net nenorint žudy
ti. Žudymas gali būti dik
tuojamas ir sadistinio iš
krypimo, kuris esti fizinio 
nervų struktūros nenorma
lumo pasekmė.

Panašioms aplinkybėms, 
matyt, pasitaiko tokių atve
jų, kad, šį instinktą pažei
dęs žmogus, gali daugiau ar 
mažiau nejausti psichinio 
asmenybės sutrikimo.

Aplamai tvirtinimas, kad 
žmogus gali pažeidinėti psi
chikos dėsnius ir nejausti 
jokių neigiamų to pažeidi
nėjimo . padarinių, rėmiasi 
iliuzine prielaida. Juk ir ge
ležinę fizinę sveikatą gali
ma gana ilgą laiką pažeidi
nėti piktnaudžiavimais, ne
jaučiant jokių ligos simpto
mų. Kiek alkoholikų giria
si: “Visą gyvenimą geriu, 
ir tebesu sveikas kaip ridi
kas!”

Čia reikia turėti omeny
je, kad, kaip vienas orga
nizmas yra jautresnis ir 
greičiau suserga, o kitas ne, 
taip ir vieno žmogaus psi
chika yra opesnė, o kito —- 
bukesnė, nejautresnė, la
biau sudiržusi.
Skausmas kaip reguliatorius

Vadinasi, skausmas, tiek 
fizinis, tiek psichinis,' yra 
lyg reguliatorius, lyg lėktu

vo autopilotas,,, kuriuo mū
sų prigimtis, nors ir nesą
moningai, bet tikslingai 
stengiasi ištaisyti nukrypi
mus, grąžinti žmogaus fizi
nę ir psichjnę-^sveikatą į 
normalią padėtį,/)

Taigi, ar galima išvengti 
nukrypimų, tai yra klaidų? 
Lėktuvas skrenda tiesiai, 
bet pilotas puikiai jaučia 
nuolatinius jo šastelėjimus 
į šalį vairu nuolatos juos iš
taiso.

Klaidų kaina baisi
O, kad ir žmonijos istori

joje klaidos būtų tokios ma
žos, kaip ir reaktyvinio lėk
tuvo kryptelėjimai! Pen
kiasdešimt milijonų gyvy
bių per praėjusį karą—tai 
klaikiausias zigzagas, tai 
baisi salto mortale žmonijos 
kelyje į pažangą. Tuščia 
klausti, ar visuotinės taikos 
epochai pasiekti buvo neiš
vengiamos tokios siaubin
gos aukos. Svarbu, kad 
kiekvienas individas įsisą
monintų, kad klaida yra su
sijusi su žmonių kančiomis, 
su tragedijomis. O žmogus 
kenčia ne tik, kai pažeidžia 
sveikatos dėsnius, bet ir kai 
jį kiti kankina.

Tačiau, kas yra pagrindi
niai istorijos klaidų ir žmo
nijos kančių kaltininkai?

Atsakas paprastas: priva
čioji gamybos priemonių 
nuosavybė, kuri nuosavybės 
turėtojus skatina į parazi
tavimą, pagrindinio psichi
nio visuomeniškos žmogaus 
prigimties instinkto pažei
dimą. Maištaudamas, tąs ih1 
stinktas ardo nuosavybės 
valdytojų psichiką stumia 
juos griebtis visokiausių 
machiaveliškų pri e m o n i ų 
parazitinei savo padėčiai iš
laikyti, verčia ruošti karus. 
Ir istorijos eigoje toji val
dančioji klasė, kuri turėjo 
savyje mažiausia parazituo
jančio elemento, už vis dau
giausia pastūmėjo žmonijos 
pažangą į priekį.

Štai maždaug ir viskas, 
gerbiamasis A. Juška, ką aš 
galėjau šiame trumpame 
laiške išdėstyti jus domi
nančiu klausimu — būtent, 
kaip reikėtų suprasti ir ver
tinti klaidas tautos, o ir vi
sos žmonijos istorijoje, žvel
giant į jas psichologiniu po
žiūriu.

Pabrėžiu, kad tai mano 
asmeninė nuomonė, susida
ryta paskaičius šį bei tą tuo 
klausimu ir pasiklausius iš 
šalies reiškiamų nuomonių, 
o taip pat jas papildžius sa
vo išvadomis.

Su nuoširdžia pagarba 
J. Šimonis

1970. IV. 4.

Nauja bendro fronto 
valdžia Kambodijoje
Pekinas. — Princas Siha- 

noukas paskelbė, kad jo va
dovybėje sudaryta Kambo
džos bendro fronto val
džia, kuri dabar vadovaus 
Kambodijos išlaisvinimui iš 
Amerikai parsidavusių val
dininkų. Kinija, Sirija ir ke
lios kitos valstybės ją pri
pažino.

Naujoji valdžia pasiryžu
si sumobilizuoti Kambodi
jos liaudį ir. pasiekti pilną 
pergalę prieš Amerikos im
perialistus, gen. Nolo ir 
princo MataRo kliką,

Washingtonas. — Prezįd. 
Nixonas ramina, kad inva
zija Kambodijoje būsianti 
trumpa, tik nuo trijų iki 7 
savaičių.

Karas po karo!
žiupsnelis statistikos

Po Antrojo pasaulinio ka
ro imperialistinės valstybės 
ne kartą kariavo, organiza
vo karines operacijas savo 
neokolonijiniam viešpatavi
mui užtikrinti.

Prancūzija prieš Laosą ir 
Kambodiją (1945-1954).

Prancūzija prieš Vietnamą 
(1946-1954).

Anglija prieš Omaną, 
Adeną (nuo 1946).

Prancūzija prieš Vietna
mą (1947).

Anglija prieš Malają 
(1948-1954).

JAV prieš nacionalinio iš
sivadavimo judėjimą Filipi
nuose (1948-1951).

PAR prieš Pietvakarių 
Afriką, Nambiją (1949).

JAV prieš Korėjos Liau
dies Demokratinę Respubli
ką (1950-1953).

Olandija prieš Indonezi
ją (1945-1949).

Anglija prieš Keniją 
(1952-1954),

JAV prieš Gvatemalą 
(1954).

Prancūzija prieš Alžyrą 
(1954-1962).

JAV prieš Laosą (nuo 
1954 metų iki šio laiko).

Anglija prieš Kiprą 
(1955-1959).

Prancūzija prieš Tunisą 
(1956-1958).

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
, ; i f <•'!'
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TŲLŠIŲ Į PARYŽIŲ 
•o v

“Minijos” liaudies kūry
bos gaminių įmonės Telšių 
cecho medžio drožėjų V. 
Banevičiaus ir V. Savicko 
darbai yra buvę Montrea- 
lyje, keliose užsienio mugė
se. Dabar jų drožiniai iš
siųsti Paryžiuje rengiamai 
tarybinei vietinės pramo
nės dirbinių mugei-parodai.

ORIGINALUS STENDAS
Vilnius. — Atraminiame 

parodomajame namų staty
bos kombinate sumontuo
tas originalus stendas — 
elektroninis ultraga r s i n i s 
“kontrolierius.” Radiometri
niu ir ultragarsiniu būdu 
bei gama spinduliais dabar 
galima greitai nustatyti 
gelžbetonio dirbinio tvirtu
mą ir tankumą, atskleisti 
įvairius technologinius 
fektus.

de-

Jaunųjų architektų 
Darbai

Kaunas. — Politechnikos 
institute atidaryta visasą
junginė 1969 metų laidos 
geriausių architektūros 
specialybės diplominių dar
bų paroda. Šalies aukštųjų 
mokyklų diplomatai čia eks
ponuoja apie 160 darbų.

Mūsų respublikos diplo
mantai pateikė devynis pro
jektus. Keturi iš jų apdo
vanoti TSRS Architektų 
sąjungos valdybos pirmojo 
laipsnio ir keturi — antro
jo laipsnio diplomais.

DRESUOTOJAS Nr. 1
Kaunasi—Garbingą vardą 

— šalies sportinės avalynės 
presuotojas Nr. 1—iškovojo 
Kauno “Inkaro” kombinato 
darbininkas Pranas Banė- 
nas. Jam įteiktas TSRS 
Naftos perdirbimo ir naftos 
chemijos pramonės ministe
rijos bei šios šakos pramo
nės darbininkų profsąjun
gos CK . pirmojo laipsnio 
diplomas ih pagrindinis pri
zai "

Anglija, Prancūzija, Izra
elis prieš Egiptą (1956).

JAV, Anglija prieš Jorda
niją (1958).

JAV prieš Libaną (1958).
JAV prieš Kiniją (Taiva

nio sąsiauris) (1958).
JAV prieš Panamą (1959).
Anglija prieš Niasalendą 

(Malavį) (1959).
Keleto imperialistinių vals

tybių akcijos prieš Kongą 
(1960-1962).

JAV prieš Vienijamą (nuo 
1960 metų iki šio laiko).

JAV prieš Kubą (1961).
Portugalija prieš Angolą 

(nuo 1961 metų iki šio lai
ko).

Prancūzija prieš Tunisą 
(Bizertą) (1961-1963).

JAV prieš Kubą (krizė 
Karybų jūros ra j one) 
(1962).

Portugalija prieš Gvinėją 
(Bisau) (nuo 1962 iki šio 
laiko).

JAV prieš Panamą (1964).
Portugalija prieš Mozam

biką (nuo 1954 metų iki šio 
laiko).

JAV prieš Vietnamo De- 
mokratinę Respublika 
(1965).

JAV prieš Dominikos 
Respubliką (1965).

Izraelis prieš arabu šalis 
(1967).

Anglija prieš A ng i Ii ją 
(1969)...

“Inkaro” tėčhnimių gami
nių presuotoj as R. Šankaus- 
kas gavo prizą “Geriausiam 
jauniausiajam konkurso da
lyviui.”

TRYS PARODOS
Vilnius. — Dailės parodų 

rūmuose atidarytos trijų 
dailininkų autorinės paro
dos.

Apie penkiasdešimt dro
bių bei piešinių eksponuoja 
tapytoja S. Veiverytė. Žiū
rovo dėmesį patraukia tik 
pirmąjį kūrybinį dešimtme
tį įpusėjusio tapytojo A. 
Martinaičio peizažai ir por
tretai. Gausiausia — dau
giau kaip 170 graviūrų — 
yra S. Krasausko darbų eks
pozicija. Čia greta visiems 
žinomų iliustracijų E. Mie
želaičio, J. Marcinkevičiaus 
knygoms ir kitų darbų yra 
ir neseniai sukurtas ciklas 
iliustracijų V. Majakovskio 
poemai “Vladimiras Leni
nas.”

Veikliausi respublikos 
muziejai

Vilnius. — Jubiliejinės vi
sasąjunginės muziejų darbo 
apžiūros laikotarpiu mūsų 
respublikos muziejų fondai 
praturtėjo 40 tūkstančių 
kultūros vertybių, atidary
tos naujos ekspozicijos Vil
niuje, Kaune, Biržuose, Za
rasuose, Klaipėdoje ir Ni
doje.

Veikliausiais respublikoje 
pripažinti Lietuvos TSR 
dailės, Kauno istorijos ir 
Biržų kraštotyros muziejai.

Superkamą daugiau pieno
Kretinga. — Pereitą žie

mą Kartenos apylinkėje vei
kė tik vienas pieno supir
kimo punktas, o šią žie
mą — penki. Ir?pieno, jie 
supirko penkeriopai dau
giau: pernai iki kovo an
trosios pusės — 1,400 kg., 
o šiemet — daugiau kaip 7 
tonas. Dabar apylinkėje 
atidaryti dar du pieno su
pirkimo punktai.

Lietuvių vardų problemos
Vilnius. — Lietuvos TSR 

Paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos Vilniaus 
miesto skyriaus lietuviu 
kalbos sekcija apsvarstė 
problemas, susijusias su as
menų vardais. Buvo ap
žvelgtas antikinių vardų 
plitimas, atskirų vardų gau
sumas, madų ir kitų veiks
nių įtaka vardams. Sekcija 
yra tos nuomonės, kad rei
kia griežčiau kovoti prieš 
netikusių vardų plitimą.

Dvidešimt penkeri metai
Molėtai. — Iki 1945ųjų m. 

Molėtuose buvo tik progim
nazija. Vidurinės mokyk
los 25-mečio proga Molėtų 
rajono laikraštis “Pirmyn” 
mini žmonės, pradėjusius 
šioje mokykloje gražų gy
venimo skrydį. Tai medici
nos mokslų daktaras E. Ka
tinas, Zoologijos ir parazi
tologijos instituto direkto
rius P. Zajančkauskas, ar
chitektas S. Bareikis, dai^ 
lininkas V. Kaušinis, istori-v 
jos mokslų kandidatė & 
Ivanauskaitė-K u o s i e n ė ir 
daugelis kitų.

Viešnagė Estijoje
Trakai. — Traku ir Esti- 

jos Virų rajonų saviveikli
ninkų draugystė užsimezgė 
prieš šešerius metus. Ne
seniai Trakų rajono kultū
ros darbuotojų delegacija, 
vadovaujama kultūros sky
riaus vedėjo J. Pulausko, 
buvo nuvykusi į Estiją su
sumuoti pernykščio savi
tarpio lenktyniavimo rezul
tatų, pasidalinti patyrimu.

Stumbrai gerai peržiemojo
Panevėžys. — Po dešimt

mečių pertraukos sugrįžę į 
Lietuvą, stumbrai Pašilių 
miške sėkmingai praleido 
pirmąją žiemą. Panevėžį > 
rajono laikraštis “Tėvynė” 
rašo, kad žvalūs ir jaunik
liai — Moda su Monteriu, 
rugpiūtyje atvežti nuo Okos 
terasų, ir atšiaurus prikly
dėlis, iš kažkur pats nusiga
vęs iki Švenčionių ir Ignali
nos miškų, o vėliau žmonių 
atgabentas į Pašilius. Mon
teris labai sustambėjo ir ge
rokai praaugo savo draugę. 
Stumbrai žiemą nesiteikė 
naudotis žmonių įrengta 
pašiūre, saugančia nuo dar
ganų, bet šieno, šakniavai
sių, miltų —• nepeikė.

Sugrįžėlius protą r p i a i s 
aplanko čiabuviai. Ypač 
dažnai į aptvarus įlenda 
smalsūs šerniūkščiai. O 
kartą per tvorą liuoktelėjo 
briedis. Kiek paslampinėjo 
kartu su stumbrais ir vėl 
išsinešdino.

Gegužės šventėms laukiu 
ma naujakurių—dar aštuo- 
nių stumbrų, kuriems miš
kų darbuotojai padės pa
siekti Lietuvą.

JAV kariai pasiusti 
ginti sostinę

Pnompenh.— Kambodijos 
sostinėn lėktuvais atvyko 
daugiau kaip 2,000 Ameri
kos karių padėti militaris- 
tams apginti partizanų ap
suptą sostinę.

Liaudies išsilaisvinimo jė
gos beveik visai apsupo 
Kambodijos sostinę Pnom
penh ir sudarė militaristu 
valdžiai pavojų. 9

Saigonas.—Pirmoje balaną 
džio pusėje iš Saigono ar
mijos dezertyravo (pabėgo) 
daugiau kaip 1,600 kariškių.
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LEGEND2V Edvardas Levinskas

’ Negeros durys
Kadaise, kada dar mūsų 

krašte buvo gausu didelių 
tankių girių, gyveno vieno
je girioje atsiskyrėlis. Tas 
atsiskyrėlis mažne dešimtį 
metų gyveno girioje pats 
vienas, bet paskui jį aptiko 
žmonės ir pradėjo gausiai 
lankyti. Lankė jį daugiau
sia beturčiai, vargo žmone- 
liai, bet atvykdavo ir tur
tuolių. Visus jis priimdavo, 
visus vienodai mylėdavo ir 
su visais vienodai elgdavosi. 
Mat, visus žmones jis laikė 
lygiais, vieno Tėvo vaikais, 
broliais.

Vargo žmonės jį ypač gau
siai lankė dėl to, kad niekas 
taip nemokėjo jų paguosti, 
suraminti, kaip jis. Nors 
jis ir visiems sakydavo į 
akis visą teisybę ir visus 
vienodai bardavo, mokyda
vo, bet dėl to nieks neįsi
leisdavo, nes bardavo bei 
mokydavo meile trykštan

čiais žodžiais, ir jo žodžiai 
^siekdavo žmonių širdis. 
Žmonės iš jo grįždavo su
sigraudinę, susimąstę, arba 
net ir nušvitę, — grįždavo 
geresni, dvasiškesni, aiš
kiau matą tikrąjį gyvenimo 
kelią.

Ir ėmė jį lankyti arčiau 
nuo jo gyvenęs turtingas 
dvarininkas. Iš pradžių jis 
jį lankė iš smalsumo, bet 
paskui ėmė lankyti dėl to, 
kad ėmė jam patikti jo pa
mokymai, kad kai kurie jo 
žodžiai įkrito jam j širdį. 
Jis jį pamilo ir norėjo net 
pagerinti jo padėtį: norėjo 
jam pastatydinti girioje 
gražų ir patogų namelį, bet 
atsiskyrėlis neprisiėmė: jam 
esanti gera ir jo- paties su
ręsta pirkelė. Dvarininkui 
už gerą širdį jis padėkojo 
ijf tąja proga patarė pasta- 

' tjdinti tinkamus namus sa
vo dvaro kumečiams, ką šis 
ir padarė.

Tas dvarininkas seniai jau 
statydinosi didelius gražius 
rūmus. Kai rūmai buvo pa
baigti, jis įkurtuvių proga 
iškėlė didelį pokylį. Priva
žiavo ponų ir visokių didi
kų iš arti ir iš toli, ir pra
sidėjo pokylio linksmybės. 
Iš vieną, ir antrą, ir trečią 
dieną svečiai valgė, gėrė, 
klausėsi muzikes, jaunieji 
šoko, žaidė, linksminosi, ir 
visi grožėjosi naujais rū
mais. Ketvirtąją dieną kaž 
kas užsiminė apie išgarsė
jusį atsiskyrėlį, tą, kuris čia 
ir gyvenąs. Svečiai susido
mėjo, tuo labiau, kad dau
gelis jo nebuvo matę, o tik 
ką-ne-ką apie jį buvo girdė- 

tję. Jie paprašė šeimininką 
#pie jį papasakoti plačiau, 
šeimininkas papasakojo, ką 
buvo girdėjęs iš jo paties ir 
kitų. Papasakojo ir apie 
tai, kad anksčiau jis buvęs 
labai turtingas, mėgęs po
kylius, visokius žaidimus 
bei pramogas, bet paskui 
savo noru visa to išsižadė
jęs, išsižadėjęs ir visų sa

vo turtų ir kažkur dingęs. 
Po 9 ar 10 metų žmonės jį 
aptikę išdžiūvusį ir pražilu
sį; gyvenantį paprastoje 
pirkelėje girios tankumyne, 
toli nuo gyvenamų vietų. 
Čia jis maitinęsis grybais, 
šaknelėmis, uogomis, riešu
tais, miško vaisiais. Žmonės 
pradėję jį lankyti, nešti jam 
maisto, drabužių, apavų, 
bet jis nieko neimdavęs, iš
skyrus tai, ko labai jau sto
kodavęs. O jeigu kas įbruk
davęs ar palikdavęs ne taip 
jau būtiną daiktą, atiduoda- 
vęs atsilankantiems betur
čiams. Taip jis tebegyve
nąs ir dabar. Iš girios nie
kur neišeinąs, neateinąs net 
ir į bažnyčią, meld ž i ą s i s 
pats vienas ir dažnai skai
tąs Evangeliją. Šitaip gy
venąs jau mažne 2 0 metų. 
“Nieko jis neturi, bet dau
geliui duoda to, ka negali 
duoti turtingiausias žmo
gus,” pasakė šeimininkas.

Vienas iš svečių paprašė 
šeimininką tą nepaprastą 
šventuolį atveždinti čia, į 
pokylį, kad visi jį pamaty
tų, išgirstų jo žodį, o taip 
pat ir jo nuomonę dėl nau
jųjų šeimininko rūmų, tuo 
labiau, kad jaunystėje, kaip 
jam tekę girdėti, jis esąs 
mokęsis architektūros me
no.

Tokiam sumanymui visi 
karštai pritarė, ir pats šei
mininkas išvažiavo parvež
ti naujo, niekada dar čia 
neregėto svečio.

Atsiskyrėlis ilgai atsisa
kinėjo, niekaip nenorėjo va
žiuoti, bet maldaute mal
daujamas pagaliau sutiko.

Svečiai išvydo sulysusį, 
paprastais drabužiais apsi
rengusį, bet nušvitusio lai
mingo veido senelį. Svečiai 
sujudo, bet tuoj pat aprimo, 
nes visi laukė, ką pasakys 
senelis. Bet senelis nesakė 
nieko, tik kažko nuliūdo, 
susimąstė, kažką negerai 
pamatė.

Šeimininkas pakvietė se
nelį prie stalo ir meiliai 
prašė valgyti. Senelis pa
prašė ruginės duonos, ir, 
jeigu dar yra, sulos. (Buvo 
jau vasaros metas). Tarnai 
atnešė. Užvalgęs su sula 
duonos, suvalgė dar ir lėkš
telę žemuogių. Svečiai ne
kantraudami laukė, kas bus 
toliau.

Seneliui padėkojus už vai
šes, šeimininkas paprašė, 
kad teiktųsi jis apžiūrėti 
jo tuos naujuosius rū
mus ir tartų dėl jų savo 
nuomonę. Senelis sutiko. 
Šeimininko ir svečių lydi
mas apžiūrėjo jis visas rū
mų menes, apžiūrėjo ir pa
čią didžiąją ir gražiąją me
nę, tą, kurios lubose ir sie
nose garsūs dailininkai bu
vo išplėšę įvairių meniškų 
paveikslų, ir iš kiekvienos 
menės išeidamas pasakyda
vo tik vieną žodį — gerai. 
Taip apžiūrėjęs visas me

nes, išėjo į dailų koridorių 
ir plačiais, brangiais kili
mais išklotais laiptais, išėjo 
pro didžiąsias rūmų duris į 
kiemą, kur buvo padarytas 
gražus gėlynas. Bet spėjęs 
tik .išeiti, jis atsigręžė į du
ris ir tarė:

— Taip, visur buvo ge
rai, bet čia negerai.

— Kas negerai? nuste
busiai paklausė šeimininkas 
ir net kai kurie svečiai.

— Negerai. Durys nege
ros, — tarė senelis.

— Kodėl? Durys kaip 
tiktai labai geros, tvirtos, 
ąžuolinės, meniškai padary
tos, — kalbėjo šeimininkas.

— Ne, negeros. Negeros 
todėl, kad pro jas tave iš
neš, — meiliai tarė senelis 
šeimininkui.

Šeimininkas nuleido gal
vą, tylėjo. Susimąstė ne 
vienas ir svečias

Senelis visiems nusilen
kė ir nukiūtino į čia pat jo 
laukiančią puskarietę, kad 
važiuotų į girią, į savo pa
mėgtąją pirkelę, kur VIS
KAS gerai.

Edvardas Levinskas
Mokytojas-pensininkas

Žagarė

Pastaba: Šios legendos 
siužetą paėmiau iš 1943 m. 
iš savo senos motinos Gra
sildos Ramonaitės - Levins- 
kienės. E. L.

Miami, Fla.
Serga

Aplankiau Kaz. Aleksyną, 
kuris randasi Cedars of Le
banon ligoninėje. Neatro
do didelis ligonis. Sakė, kad 
širdis neveikia gerai. Neži
no, kiek laiko turės būti li
goninėje. Linkiu jam greit 
pasveikti.

J. Augutienč

New Jersey naujienos
Apie rinkimus Newarke

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

Bedford, Mass.
Padėka

Brangūs Draugai:
Aš ir mano šeimyna šir

dingai dėkojame visiems 
mūsų draugams iš arti ir 
toli, net iš Maine, gimi
nėms iš Michigan ir Con
necticut, kaimynams ir vai
kų kaimynams, draugams, 
ir net vaikų giminėms už 
didelį atjautimą toj liūdnoj 
valandoj, kada mirė mano 
vyras ir mūsų tėvelis Jonas 
Gittzus.

Visiems didelis ačiū už vi
sokią pagalbą, už labai gra
žias gėles, už lankymą šer
meninėj ir palydėjimą į ka
pines.

Didelis ačiū draugui S. 
Rainardui už labai gražiai 
pritaikytą atšisvei k i n i m o 
kalbą koplyčioj ir kapinėse.

Aš su vaikais įdedu $20- 
pagerbimui mano vyro ir jų 
tėvelio “Laisvės” paramai.

Draugiškai,
Julė Gittzus 

ir šeima

Detroitas. — Parke Davis 
& Co. darbininkai paskelbė 
streiką. Darbininkai atmetė 
unijos vadų susitarimą su 
kompanija.

ir kit kas
Šią vasarą bus rinkimai 

į įvairias vietas. Svarbiau
sia vieta, tai bus perrinki
mas JAV senatoriaus ir 
Newarko majoro.

Iki šiol senatoriaus vietai 
republikonai turi tik vieną 
kandidatą, o demokratai tu
ri 2: Dabartinį senatorių H. 
J. Williams ir N. J. seimelio 
narį iš Hudson apylinkės, 
kuris turi gerą politinę ma
šiną, kuri dažniausia nusve
ria rinkimų pasekmes.

Newarko majoro vietai 
randasi net 7 kandidatai — 
3 juodi ir 4 balti.

Mano manymu, tarpe 
juodųjų svarbiausias yra 
Gibsonas, kurį pereitų me
tų pabaigoj įvykusi skait
linga juodųjų žmonių ir po- 
ertorikiečių konferencija 
nominavo. Tačiau dabar 
kandidatuoja tai vietai ir 
New Jersės asemblimenas 
Richardson, kuris, kaip ma
tote, yra nemažas politikie
rius, kuris gali suskaldyti 
juodųjų žmonių vienybę. Ir 
dar vienas mažai žinomas 
kandidatas.

Tarpe baltųjų yra dabar-‘ 
tinis majoras Addonizio. 
Bet bėda su juo ta, kad jis 
yra federacinės džiurės įtar
tas šmugeliavime. Nors jis 
prie to neprisipažįsta.

Tas pat yra ir su konsil- 
manu Imperiale, kuris irgi 
yra įtartas šmugeliavime, ir 
jis yra minutemen organi
zacijos vadas. Gal būt ge
riausias tai Gaufields, bu
vęs ugniagesių departmen- 
to komisionierius. Kuomet 
majoras buvo įtartas šmu
geliavime, tai jis rezignavo 
iš to departmento ir dabar 
kandidatuoja prieš savo bo
są.

Į Senatorius,' kaip prane
ša naujas AFL?CIO prezi-

dentas Marciante, unijos 
šimtu nuošimčių remia dem. 
Senat. H. J. Williams ir už 
jo nominavimą darbuojasi. 
Jo oponentas irgi turi šan
sus gerus, nes savo kampa
nijos manedžeriumi buvusį 
N. Jersey valstijos prokuro
rą Sills ir gerą Hudson apy
linkės politinę mašiną. Sen. 
Williams obalsis yra, kad 
jis stovi už neturtingus ir 
apleistus piliečius, už unijas 
ir prieš karą. Jis yra geras 
sen. ir gerai darbavosi dėl 
varguolių.

Į Newarko majoro vietą, 
daugiausia gyvumo matosi 
už Gibsoną. Prie to, jam 
pagelbsti New Yorko, JAV 
kongresmanai. Y pati n g ai 
kongrsmanė Chishplm ir 
kongresmanas Adam C. Po
well..

Apie išplėtimą karo Viet
name, Newarko didieji laik
raščiai išsireiškė skirtingai. 
Rytinis “Newark Star Led
ger” savo editoriale išsireiš
kė aiškiai ir aštriai, pas
merkdamas prezidento es
kalavimą karo. Visur stoka 
finansų. Nixonas savo rin
kimų kampanijoj prižadėjo 
karą baigti, o dabar daro 
kaip tik priešingai. Tai to- 
kis žmogus netenka jokio 
pasitikėjimo, jokios savigar
bos.

Vakarinis “Evening 
News”, republikonus palai
kantis, pateisino prezidento 
politiką tuo klausimu ir pa
kartojo prezidento žodžius, 
kad tai daroma dėl greites
nio užbaigimo karo ir dėl 
apsaugojimo mūsų kariuo
menės.

Protestai studentų eina 
visose kolegijose, universi
tetuose ir vietomis viduri
nėse mokyklose per visą 
New Jersey.

Ignas

Iš visur ir apie viską
Kairas. — Egiptą lanko 

Vengrijos gynybos minist
ras Czinege su savo milita- 
rine misija.

Trenton, N. J. — Jaunas 
negras kunigas teisme lai
mėjo $500 atlyginimo iš na
mo savininko, atsisakiusio 
negrui nuomoti namą.

Bruselis. — Belgijoje yra 
25,000 jaunuolių bedarbių 
tarp 18 ir 25 metų amžiaus.

Los Angeles. — Kongres- 
manas Brown pasisakė už 
suspendavimą prez. Nixo- 
no, kam jis be Kongreso lei
dimo pasiuntė kareivius 
Kambodijon.

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters.

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-7878

(27-36)

ITHACA COLLEQI;
^founded

PERFORMING'ARTS
Art 
Cinematography 
Drama 
Music 
TV-Radlo
Session:
July I3-Augusf

ITHACA COLLEGE
ITHACA, NEW YpRK

ADVANCED PLACEMENT PROGRAM
.FOR

HIGH SCHOOL STUDENTS
PHYSICAL EDUCATION

Male? female:
Basketball Field -Hockey 
Football Gymnastics
Track Track'
Wrest ling

Sessions:
June 29-July 10
July I3-July 25

for further information and brochure, write: .
Director of Summer Sessions 
Ithaca College
Ithaca, New York 14850

MAIDS
For general cleaning modern motel.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Willow Grove. Apply in person.
See Mr. Eric Schwarz.

(34-40)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

MACHINISTS. For Prototype Shop. 
Investigate your future with us. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO -
1246 Central Ave., Hillside, N. J.

(29-38)

(34-36)

FOUNTAIN CLERKS

No Eves, or Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR

5600 Fishers Lane 
Parklawn Bldg. (HEW)

An Equal Opportunity Employer
(34-43)

Berlynas. — Vokiečiai ap
daužė Amerikos kultūrinį 
centrą,, išdaužė 22 langus ir 
stiklines duris, protestuo
dami prieš invaziją Kambo- 
dijoje.

Princeton, N. J. — 2,300 
universiteto studentų nu
balsavo streikuoti prieš 
JAV karių siuntimą į Kam- 
bodiją. Reikalavo baigti 
karą Pietrytinėje Azijoje.

Kopenhaga. — Danija mi
nėjo 25 metų sukaktį nuo 
išsilaisvinimo iš nacių oku
pacijos. Minėjime dalyvavo 
ir TSRS generolas Jakušo- 
vas, vadovavęs tarybinei ar
mijai, kuri padėjo iš Dani
jos išmušti nacius.

Pekinas. — Tarybinės de
legacijos galva Vasily V. 
Kuznecovas grįžo į Kinijos 
sostinę tęsti tarp abiejų ša
lių derybas. Jis buvo išvy
kęs 17 dienų.

Los Angeles. — Streikuo
jantieji mokytojai atsisakė 
klausyti teismo drausmės 
streikuoti, Jie sako, kad 
teismo tarimas priešingas 
konstitucijai.

North Adams, Mass. — 
Sprague elektros kompani
jos darbininkai baigė 10 sa
vaičių streiką su laimėjimu.

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Than t as 
ragina sušaukti tarptautinę 
konf e r e n c i j ą Indokinij os 
klausimu.

Japonija -- agresijos 
užnugario bazė

Tokijas (TASS-ELTA).— 
507 milijonų dolerių uždir
bo Japonijos biznieriai per
nai iš Amerikos armijos 
“specialių užpirkimų,”

“Specialiais užpirkimais” 
Japonijos spauda vadina 
JAV ginkluotųjų pajėgų 
išlaidas Japonijoje. Didžio
ji šių išlaidų dalis susijusi 
su karu Vietname.

Japonijos gamyklose ga
minama daugelio rūšių ka
rinė amunicija, naudojama 
Vietnamo kare, remontuo
jama kovos technika, suga
dinta Indokinijos džiung
lėse. Amerikiečių karo ligo
ninėse gydosi kareiviai, ka
riavę su P. Vietnamo patri
otais. Per Japonijos aero
dromus ir JAV karo laivy
no bazes Japonijoje trans
portuojama daug krovinių 
į Pietų Vietnamą.

JAV “specialūs užpirki
mai” Japonijoje smarkiai 
padidėjo pastaraisiais me
tais, plečiantis Amerikos 
agresijai Vietname.

GUARDS—Security, full and part 
time work avail, in Phila. & Camden, 
N. J. areas. Immediate openings, 
good pay, company paid benefits. 
Retired personnel accepted. Must 
have phone and no polic record. Call 
477-2424 bet. 9 AM—5 PM. Mon. 
thru* Fri. or write P. O. Box 151/ 
Ardmore, Pa. 19003. An equal 
opportunity employer. (34-37)

MAN FOR PRODUCTION and 
mixing plant, immediate opening, 
no experience necessary, we offer 
excellent pay, fringe benefits, all 
day work. Call MI 6-3800 for inter
view. CRC CHEMICAL, Limekiln 
Pike, Dresher, Pa. (31-37)

PACKERS-MACHINE OPERATORS

Paper convertor in Edison has 
immediate opening for women pack
ers and machine operators on all 3 
non-rotating shifts. No experience 
necessary. Paid holidays, Company 
paid Blue Cross-Blue Shield. Con
tact: ELWIN PACKAGING CORP. 
Building 445. Raritan Center, Edison, 
N. J. 201-225-2123. (34-38)

CAKE BAKER. Experienced fin
isher and make-up man. Starting 
salary $250 for 52 hr. week plus 
fringe benefits. Call GIANNELLA 
BAKING CO., 298—21st Ave., Pat
terson, N. J. 201-523-9258.

(34-37

COOK. 1st and asst, cook, exper
ienced in quantity cooking. Live in 
facilities. 9 week girl scout camp, 
near Marlton, N. J. 609-983-4200.

An Equal opportunity employer.
(34-36)

MEN’S TIE HAND STITCHERS
SLIP STITCHERS
Call 201-867-2525

(34-40)

WANTED. A woman for child 
care and light housework. 5 day 
week, 7:30 to 4:00. References re
quired. Salary ,$65 per week. For 
information cąll 301-948-2506.

(34-37)

šviesoforas girdi
Vienoje Tokijo kryžkelėje 

judėjimą tvarko automati
nis šviesoforas, kuris... 
girdi artėjančių mašinų 
triukšmą ir pagal triukšmo 
intensyvumą uždega žalią 
arba raudoną šviesą.

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8
Brothers of the Sacred Heart

Andover, Mass.
(31-39)

CONADEL COATS

Has opening for experienced:

Sewing Machine Operators; Sleeve 
Setters, Lining Setters; Top Stich
ers—on Ladies coats. Steady am- 
ployment. Elevator service. Apply: 
100 Prince St., Paterson, N. J.

(34-36)

INSURANCE PERSONNEL

Why not work for one of Amer
ica’s most unusual Companies ?

We are moving to East Whiteland 
before next winter’s snow.
• If you type or if you simply want 
to learn something new-*-take one 
small risk. Call me anad lets talk 
about this exceptional Co. Person
nel Manager 265-4300. Ext 294. 
NATIONAL LIBERTY CORP., King 
of Prussia, Pa. Equal Opportunity 
Employer. (34-36)
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Apie juodųjų
Niujorkietė negrė kon

gresui an ė Shirley Chis
holm neduoda ramybės 
baltiesiems kongresmanams 
dėl koncentracijos stovyklų 
ir dėl Emergency Detension 
Act, kurį Kongresas priėmė 
neva vidinei apsaugai 1950 
metais. Ji sako:

Aš čia būdama per pasku
tines dvi dekadas tėmiju, 
bauginuosi ir pykstu. Aš 
matau, kad demokratija 
miršta ne dėl kokių “raudo
nųjų pavojaus, bet dėl to, 
kad fašizmas leidžia savo 
šaknis į šią šalį. Persekio
jama spauda ir individual 
laisvė.”

Jinai jaučia, taip pat ir 
jos kiti kolegos aštuoni kon- 
gresmanai, kurie atstovau
ja 22.000,000 juodųjų ame
rikiečių, kad, kaipo mažu
mos grupė, neturi tų teisių 
ir to gyvenimo, ką turi bal
tieji žmonės.

Dauguma juodųjų netiki, 
kad to Emergency Deten
tion Acto palaikymas kny
gose per 20 metų, nėra nu
kreiptas prieš demokratiją. 
Kur čia yra palaikymas 
“law and order”, kuomet ir 
Minutmen yra apsiginklavę 
nuo kojų iki galvos. “To
dėl”, ji sako, “aš sakau: 
Prisilaikykime to akto ly
giai dėl visų piliečių. Lik
viduokime minėtas ginkluo
tas grupes. To mes nedaro
me prieš baltųjų ginkluotas 
grupes, o tuo tarpu puola
me Black Panthers...”

Toliau ji sako: Imant 
amerikiečius iš istorinio ta- 
škaregio. tai pas juos vi
suomet buvo palinkimo ir 
noro nebaltą žmogų laikyti 
žemiau ir juo pasinaudoti. 
Ji primena, kaip buvo pa-

žmonių kovas
daryta su indėnais čia Ame
rikoje ir kaip viešpatavo 
pilna negrų vergija.

Ji nepamiršta ir Il-ojo 
pasaulinio karo, kuomet 
Amerikos piliečiai japonai, 
110,000 šeimų, buvo suimti 
ir patalpinti į koncentraci
jos kempes, kuomet prieš 
juos nebuvo mažiausios 
nuožiūros, kad jie būtų 
priešingi šiai šaliai. Tuo pa
čiu sykiu German-American 
Bund čia gyvavo, reiškė 
priešingumą karui. Bet jie 
nebuvo paliesti todėl, kad 
jie turi baltą odą. Italai, 
su kuriais kariavome, mums 
irgi buvo geri...

Kongresmanė dar ir tą 
iškelia, kad nors jau yra ne
mažai koncentracijos kem
pių, bet šiuo laikotarpiu dar 
esąs išeikvotas 1 milijonas 
dolerių pastatvmui 12 nau
jų kempių. Kam tos kem
pės reika 1 i n g o s ? klausia 
kongresmanė.

Kuomet Brooks buvo iš
rinktas iš Massachusetts 
valstijos i JAV Senatą, tai 
daug juodųjų žmonių apie 
ji pusėtinai prastai manė. 
Buvo manyta, kad jis, kaip 
buvęs tos valstijos prokuro
ras ir republikonas, juoduo
sius žmones apleis. Tačiau 
kuomet dabar jis buvo pre
zidento pašauktas pasitarti 
apšvietos ir varguolių klau
simu. ir tain pat kuomet jis 
smarkiai darbavosi tarpe 
senatorių prieš Carswellio 
nominaciją į Aukščiausia ji 
Teismą ir prieš jį pasakė 
labai aštria kalbą, tai da
bar juodieji žmonės džiau
giasi ir katutes ploja, kad 
susilaukė naują kovotoją už 
jų reikalus.

Ignas

Visos mokyklos buvo 
uždarytos

Majoro Lindsay ir Ap
švietos komisijos patvarky
mu, pereitą penktadienį, ge
gužės 8 d., buvo uždarytos 
visos miesto mokyklos. Šiuo 
žygiu New Yorkas pagerbė 
Kente užmuštus keturis stu
dentus ir išreiškė protestą 
prieš Vietnamo karą.

Pereitos savaitės pabaigo
je per kelias dienas mieste 
ėjo didžiausios studentų ir 
moksleivių protesto demon
stracijos. Buvo daug gat
vėmis eisenų. Jaunimas pa
rodė savo griežtą nusista
tymą prieš karą, prieš in
vaziją į Kambodiją. Visur 
skambėjo šūkiai, kad karas 
būtų nutrauktas, kad visos 
Amerikos karinės jėgos bū
tų iš Pietrytinės Azijos iš
trauktos.

Milžiniškos žuvusio 
studento laidotuvės
New York o miestas dar 

nebuvo matęs tokių laidotu
vių, kokios įvyko pereitą 
ketvirtadienį. Tai buvo lai
dotuvės jaunuolio Jeffrey 
Glenn Miller, kuris buvo 
vienas iš keturių studentų, 
užmuštų Kent miestelyje, 
Ohio valstijoje, kai prieška
rinę demonstraciją užpuolė 
Nacionalinės gvardijos ka
reiviai.

Susirinko tūkstančiai 
žmonių, labai daug jaunimo, 
moksleivių, studentų. Labai 
aštrias prieškarines kalbas 
pasakė D r. Benjamin Spock 
ir kiti kalbėtojai. Laidotu
vėse dalyvavo ir miesto ma
joras Lindsay.

Labai retas ra
Šių metų vasario mėnesį 

Lietuvos meteoritų komisija 
(prie Geologijos instituto) 
gavo siuntinį su trimis uo
lienų pavyzdžiais. Vienas iš 
jų pasirodė esąs unikalaus 
Andrioniš k i o meteoritinio 
lietaus egzempliorius, atras
tas 1969 m. gegužės 14 d. 
Anykščių miesto gyventojo 
Povilo Vingrio. Meteoritas 
sveria 1.1 kg., jo dydis 
12x10.5x6 cm.

Laiške, prisiųstame komi
sijai, P. Vingrys pranešė, 
kad šis akmuo rastas Anyk
ščių rajone, Andrioniškio 
apylinkėje, maždaug kilo
metro atstumu nuo Pelyšos 
upelio geologinio draustinio, 
prie kelio Andrioniškis-Sve- 
dasai, dirbamos žemės skly
pe, kuris priklauso Anykš
čių miškų ūkiui (buvusi 
miškų ūkio pagalbinė teri
torija).

Taigi, Lietuvos meteori
tų komisijos kolekcija pasi
pildė dar vienu kosminiu 
pavyzdžiu, kurio mokslinė 
vertė gana didelė.

Kaip žinoma, Andrioniš
kio meteorinis lietus iškri
to 1929 m. vasario 9 d. 12 
vai. 45 min. Anykščių raj. 
Padvarninkų kaime. Netoli 
nuo žemės kosminis kūnas 
subyrėjo į daugelį gabalų, 
kurie nusėjo vietovę.

Tų pačių metų vasario 13 
d. Lietuvos laikraščiuose 
trumpa žinutė: “Vasario 
mėn. 8 d. naktį Vabalninko 
apylinkėje Šukonių durpy- 
nan nukrito meteoritas. Jis 
esąs didumo sulig dideliu 
namu, kažkokios medžiagos. 
Krisdamas perpus sulindęs 
jį durpyną”.

idinys Lietuvoj
Be abejo, tokį sensacingą 

pranešimą reikėjo patikrin
ti. Prieš išvykstant į An
drioniškį, laikraščiuose bu
vo išspausdintas Universi
teto matematikos ir gamtos 
fakulteto geofizikos kabine
to prof. K. Sleževičiaus at
sišaukimas, kuriame buvo 
prašoma prisiųsti nors smul
kiausią žinutę apie minėtą 
fenomenalų reiškinį. Į atsi
šaukimą buvo gauta dau
giau kaip 100 laiškų. Iš jų 
paaiškėjo, kad šviesos ir 
garso reiškiniai buvo stebi
mi visoje Lietuvos teritori
joje. Vyraujanti pranešimų 
mintis buvo tokia: “Šviesa 
buvusi pilno mėnulio didu
mo su ilga siauresne uode
ga; artėdamas prie žemės 
rutulys mažėjęs ir, nepasie
kęs žemės paviršiaus, suby
rėjęs kibirkštimis”.

Kiek vėliau prof. K. Sle
ževičiaus vardu buvo gauta 
apie 10 siuntinių su įvai
riais akmenimis. Kiekvie
nas jų buvo atydžiai ištir
tas. Bet meteorito vis nesu
laukta. Tik rugsėjo 1 d. pa
galiau buvo gauta pora ga
balų, kurių išorinė išvaizda 
nekėlė jokių abejonių dėl jų 
kosminės kilmės. Tai buvo 
pirmieji Andrioniškio mete
orito egzemplioriai.

Komisija, sudaryta iš 
profesorių M. Kaveckio, K. 
Sleževičiaus, vyr. asistento 
G. Brazdžiūno ir doc. B. 
Kodačio, tuoj pat išvyko į 
Padvarninkų kaimą meteo
rito ieškoti ir jo kritimo ap
linkybių tirti. Čia buvo suži
nota, kad minėtus meteori
tus kaimo valst.atrado šie
naudami pievas. Vietiniams

gyventojams padedant, iš 
viso buvo surinkta 11 mete
orito egzempliorių sverian
čių 3,858 gr.

Kaip parodė Andrioniš
kio meteorito tyrimai, jis 
priklauso labai retai akme
ninių meteoritų klasei — 
feldšpaniniams acho n d r i- 
tams — eukritams (šargo- 
titams). Tai vienintelis šar- 
gotitas Tarybų Sąjungoje 
ir antras pasaulyje (kitas 
panašus meteoritas nukrito 
1864 m. Indijoje).

Lietuvos meteoritų komi
sija per pastaruosius 6 me
tus gavo keletą dešimčių 
siuntinių su įvairiais akme
nimis (šlako gabalai, balų 
rūda, rieduliai ir t. t.), tarp 
kurių iki šiol nebuvo aptik
ta nė vieno kosminio kūno. 
Povilo Vingrio atsiųstas ra
dinys buvo maloni staigme
na. Tai rodo, jog net dabar, 
praėjus 30 metų po Andrio
niškio meteorito kritimo, 
kaimo apylinkėse galima ti
kėtis surasti naujų kosmi
nio kūno egzempliorių — 
tiek laukuose; dirvoje, tiek 
pas vietinius žmones, kurie 
gali turėti išsaugoję iki šių 
dienų unikalaus meteorito 
pavyzdžių.

Šią išvadą patvirtina ir 
kito stambaus meteorito, 
nukritusio 1933 m. vasario 
2 d. Ukmergės rajono Že
maitkiemio kaimo apylinkė
se, radiniai, kurie eilę metų 
buvo saugojami pas vieti
nius gyventojus A. Šnyrą ir 
B. Šliką. Tik neperseniau
siai jie buvo padovanoti 
Lietuvos meteoritų komisi
jai (jos adresas: Vilnius, 
Vrublevskio g-ve, Nr. 1).

V. Vafsiljevas 
Lietuvos meteoritų 

komisijos pirmininkas

Iš LDS1-mos kuopos 
Susirinkimo

Gegužės 5 dieną, 6:30 v. 
vakaro, įvyko Laisvės salė
je LDS -mos kuopos susi
ję LDS -mos kuopos susi
rinkimas, kuriame aptarta 
einamieji reikalai ir atlik
ta svarbūs tarimai. Susi
rinkimą pravedė kuopos pir
mininkas V. Bunkus.

Skaityta du laiškai nuo 
LDS Centro. Pirmame laiš
ke prisiųsta balotai dėl bal
savimo kandidatų į Centro 
Valdybą, antrame laiške 
raginama išrinkti delegatus 
į būsimą LDS Seimą, kuris 
įvyks Detroite rugpjūčio 
21-22 dienomis.

Išrinkta komisija iš V. 
Bunkienės ir P. Ventos iš
dalino nariams balsavimo 
balotus ir po to įteikė Cen
trui.

Į LDS Seimą išrinkta de
legatai: V. Bunkienė, P. 
Venta ir Geo. Waresonas.

Pirm. V. Bunkus išdavė 
išsamų raportą iš įvykusio 
19 d. balandžio 1-mos kuo
pos banketo. Nariai rūpes
tingai darbavosi, banketas 
buvo sėkmingas, liko pelno.

J. Siurba pranešė, kad šio 
mėnesio paboigoje užsi
baigs vajus, tad reikia su
sirūpinti naujų narių gavi
mu.

Pabaigoje susi rinkimo 
kalbėjo Povilas Venta, 
kuris buvo nuvykęs Chi- 
cagon į “Vilnies dalininkų 
suvažiavimą. Trumpai papa
sakojo apie minėto suvažia
vimo sėkmingumą ir tuo pa
čiu kartu priminė, kad jau 
laikas susirūpinti “Laisvės” 
jubiliejumi, kuris įvyks se
kančiais metais.

Susirinkimas praėjo gy
vai, atlikta geri tarimai. Se
kantis susirinkimas įvyks 
birželio 2 dieną, o po to tu
rėsime porą, mėnesių ato
stogų.

Narė

Dangaus dulkės 
jūrą dugne

Geologus nuo seno domi
na jūrų nuosėdų kilmė. 
Daug jų iš sausumos suplo
vė upės ir srovės, nemaža 
jų “nukrito iš dangaus” — 
atpūtė vėjai. Pastarąją iš
vadą padarė amerikiečių 
geofizikas H. L. Vindomas, 
tyrinėjęs atmosferos dul
kių susikaupimą firminio 
ledo laukų paviršiuje. Di
desnė dalis ant ledo nusėdu
sių dulkių yra nepaprastai 
smulkios (1-10 nanometrų) 
ir jas lengvai perneša vė
jai. Dulkių kaupimosi grei
tis (0.1-1 mm per 1,000 m.) 
tiksliai sutampa su gilia
vandenių nuosėdų augimo 
tempu. Tiesioginis jūrų 
nuosėdų tyrimas patvirtino, 
kad vėjas galėjo jų sunešti 
nuo 25 iki 75%.

Vindomas nustatė dar 
vieną įdomų faktą. Visuose 
Šiaurės pusrutulyje ant 
sniego nusėdusių dulkių pa
vyzdžiuose buvo gana daug 
talko. Jo ir anksčiau būda
vo randama sniege iš lie
taus vandenyje. O juk tal
kas — naudingųjų chemika
lų, kuriais barstomi laukai, 
priedas. Tai, kad jo rasta 
net Grenlandijos ledynų pa
viršiuje, kelia didelį rūpes
tį: kartu su talku vėjas tik
riausiai išnešioja ir nuodin
guosius chemikalus.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėmis Lietuvoje.

Šį sekmadienį kultūros 
popietė Laisvės salėje
Įdomu bus išgirsti paskai

tą apie Leniną kaip revo
liucionierių ii* h u m a nis t ą, 
kurią nuims duos Edmun
das Juškys, iš Washingto- 
no. O mūsų šaunusis Aido 
Choras su savo ..solistais 
mus palinksmins dainomis. 
Kaip žinia, Lenino gimimo 
100-ąsias metines mini visas 
civilizuotas pasaulis. Jung
tinės Tautos yra šiuos me
tus paskelbusios Lenino me
tais.

Džiugu, kad pakviestas 
sutiko Tarybinės Sąjungos 
ambasados darbuotojas ir 
žymus lietuvių tautos vei
kėjas Edmundas Juškys į 
mūsų parengimą atvykti ir 
duoti paskaitą apie Leniną 
ryšium su jo gimimo me
tinėmis. Taipgi bus paro
dytas gražus filmas.

Nepraleiskime šios pro
gos. Programa prasidės 2 
vai. po pietų. Laisvės salė 
visiems žinoma — 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Iš visur lengvai pasiekiama.

Popietę ruošia Lietuvių Li
teratūros veiklioji 185-oji 
kuopa. Visus kviečiame at
silankyti.

Iš LDS 13 kp. mitingo
Mitingas įvyko 6 d. ge

gužės, ir atrodo, kad mūsų 
nariai neatsiliepė į ragini
mą skaitlingiau susirinkti.

Nors mitingas mažas, bet 
jis buvo našus. Pirmininkė 
pridavė aplikacijas dviejų 
naujų narių, kurie vienbal
siai užgirti. Džiaugiamės 
gavę du amerikiečius į savo 
eiles.

Atlikome balsavimus į 
Centro Valdybą, o Seimo 
delegatų rinkimą palikome 
sekančiam mitingui.

Šiame mitinge “transist
or” radiją laimėjo Ruth 
Bell vardu. Tikslas šio lai
mėjimo buvo sukelti pinigų 
pasiuntimui bent dviejų bo- 
lininkų į Kenosha, Wis., 
turnamentą. Deja, abu mū
sų nariai, ant kurių dėjome 
viltį, pranešė, kad negali 
važiuoti. Gaila,

Skaityta laiškas nuo de
mokratų partijos progresy- 
vio sparno, prašant para
mos išrinkimui prieškarinio 
nusistatymo kandidatų į 
kongresą. Nutarta paremti.

Po mitingo pasivaišinome 
kava ir keiku, ir kaip kuo 
stipresniu. Mūsų gera d. 
M. Jakštienė atnešė iškeptą 
keiką, kaip ji sakė, pasvei
kinimui d. Gasiūno, kuris 
sveiksta ir šiandien su mu
mis dalyvauja, Tikrai džiu
gu buvo matyti Joną daly
vaujant su mumis po sun
kios ligos ir dar pilnai ne- 
susveikusiam.

Sekamas mitingas įvyks 
3 d. birželio 6:30 vai. vak. 
Prašome visų narių dėti 
rimtas pastangas dalyvauti.

Narė

Labai gražiai pavyko
Visiems džiugu, kad lais- 

viečių ruoštas sekmadienį 
susitikimas su žymiuoju 
Lietuvos solistu Vaclovu 
Daunora labai labai gražiai 
Pavyko. Nepaisant užėjusių 
baisių karščių, Laisvės sa
lė buvo sausakimša pui
kiausiai nusiteikusios lietu
viškos publikos.

Penktadienio “Laisvėje” 
bus mūsų korespondentės 
Helenos Feiferienės plates
nis aprašymas.
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S. J. Jokubka išskrido 
į Pietų Ameriką

Praėjusio šeštadienio va
karą, 8:45 vai.., “Vilnies” 
vyriausias redaktorius S. J. 
Jokubka išskrido iš Kenne
dy aerodromo į Pietų Ame
riką.

Stasys negalėjo pasimaty
ti su niujorkiečiais, nes jis 
sustojo Kennedy aerodro
me tik pasikeisti lėktuvais. 
Atvyko iš Chicagos United 
Airlines, o išvyko Pan Am 
lėktuvu.

S. J. Jokubkos tikslas vy
kimo į Pietų Amerikos 
kraštus — pamatyti savo 
gimines ir j a u n ų dienų 
draugus. Jokubka praleido 
savo jaunystės, dienas Bra
zilijoje, išgyvendamas ten 
apie 20 metų, ir todėl turi 
daug bičiulių.

Palinkėjau draugui Jo- 
kubkai “geriausio vėjo” nuo 
visų laisviečių ir prašiau jo 
sustoti pas mus ilgesniam 
laikui, jeigu grįš tuo pačiu 
keliu. Kol kas jis nežinojo 
tiksliai, kada- grįš, nei kokiu 
keliu.

Ieva Mizarienė
.• ■'' '.-UL n ; J L i

Kareiviai užmušė 10 
budistų bažnyčioje

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Kareiviai įsiveržė į naciona
linę pagodą (bažnyčią), kur 
buvo susirinkę daugiau kaip 
600 kunigų, vienuolių ir stu
dentų.

Ieškodami priešvaldiškų 
budistų, kareiviai paleido 
šūvius ir užmušė 10 žmo
nių, sužeidė 20, kai kuriuos 
budistus areštavo.

Parengimą Kalendorius
Gegužės 17 dieną

LLD 185 kp. minėjimas 
Lenino šimtmetinės sukaK* 
ties “Laisvės” salėje, Ozo^e 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Gegužės 24 dieną
Hartfordo Laisvės choro 

banketas. Pietūs 1 vai. Pas
kui meninė programa, kurią 
atliks Worcesterio Aido 
choras ir pats Laisvės cho
ras. Įžanga už viską $3 as
meniui. Vieta: 157 Hunger
ford Street.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašy
ti kalendoriuje.

MIRĖ
Pirmadienį, gegužės 4 d.,^ 

mirė Albertas N. Baltruša^ 
tis, 41 m. amžiaus. Buvo 
palaidotas ketvirtadienį, ge
gužės 8 d., Pine Lawn ka
pinėse.

Liko liūdesyje žmona Mu
riel, dvi seserys, Alga Ži
linskas ir Helen O’Connell, 
ir daugiau artimųjų. Bal
trušaičiai gyvena Ozone 
Parke.

Šią žinią pranešė Aldona 
Žilinskai tė-Anderson.

Reiškiame užuojautą šei
mai.

Hong Kong. — Laoso Pa
triotinio Fronto radijas 
skelbia, kad Pathet Lao jė
gos per pirmus šių metų ke
turis mėnesius numušė ar 
sunaikino 198 amerikiečių 
lėktuvus.

Jeruzalė. — Izraelio mi- 
litariniai autoritetai skel
bia, kad policija užmušė 21 
palestinietį arabą kaip 
partizanus.

Roma, Italija.—Amerikos 
Akademijos artistai dailės 
parodoje užprotestavo prieš 
Nixono militarinę interven
ciją į Kambodiją.

New Yorkas. — Šios vals
tijos demokratai vienbalsiai 
pasisakė prieš Nixono in
tervenciją į Kambodiją.

Managua, Nicaragua. — 
Sunkvežimiui susidūrus su 
autobusu 13 žmonių užmuš
ta, keletas sužeista.

Ankara, Turkija. — Jau
nimo grupė užpuolė Ameri
kos karinius sandėlius ir 
padegė. Padarė daugiau 
kaip $20,000 nuostolių.

Vilnius.— Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidi
umas suteikė Povilui Štarui 
Lietuvos nusipelniusio kul
tūros veikėjo garbės vardą.

Orlando, Fla. — Bombos 
sprogimas padarė daug ža
los federalinės raštinės pa
statui.

IEŠKAU
Noriu jsigyti mažą (apie 20 akrų) 

farmą arti Delaware upės arba 
Strousburg, Pa. apielinkėj, ar prie 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

a (34-41)

Miesto Investigacijos ko- 
misionierius R. Bert K. Ru
skin prisipažino, kad jis ne- 
legališkai naudoja jam duo
tą miesto automobilį, kai 
jis yąsąrio mėnesį juo su 
šeima važinėjo “for good 
time”. Kas blogiausia, ta<. 
kad įvyko avarija.

Didžiųjų dienraščių leidė
jai ir unijos dar vis nesusi
taiko. “The N. Y. Times” 
skundžiasi, kad nuo to laiko 
kai darbininkai pra dėjo 
darbo metu laikyti susirin
kimus, laikraštis turėjo du 
milijonus dolerių nuostolių. 
Daug garsinimų negalėjo 
priimti.

“Laisvės” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 12 d. 
2 vai. popiet, Laisvės salėje, 
10202 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Visi nariai prašomi ateiti. 
Pasimokėkite duokles. Gaiv? 
site naują knygą “Juodasis 
kraujas.” Tai labai įdomi, 
naudinga knyga.

Valdyba (34-36)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informaciją^ 
prašome skambinti: 64Tf 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St.,* 
Brooklyn, N. Y. 11208.
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