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KRISLAI
Reakcinės spaudos cenzūra 
Prancūzai prieš karą 
TSRS chromas Amerikai 
Kada kulkos sustos zvimbti 
Kas ir kur maudosi?

J. Gasiūnas

New Yorko dienraščio “Dai
ly News” redakcijos daugiau 
kaip šimtas darbininku sukėlė 
$1.100, už kuriuos bandė už
pirkti savo laikraštyje vietą 
pasisakymui prieš karą Indo
kinijoje.
* Na ir ką jie gavo? Dienraš

čio vadovybė grąžino pinigus 
*su paaiškinimu, kad pasisaky- 

prieš karą visai netalpina.
Tokiuo savo elgesiu šis re

akcinis laikraštis tikrai paro
dė pilną pritarimą karui In
dokinijoje. Jis net drįso cen
zūruoti savo darbininkų pasi
sakymą prieš karą. Tai paro
do, kad reakcinė spauda pa
laiko griežtą cenzūrą.

Prancūzijos prezident. Pom
pidou pareiškė oficialinę 
prancūzų nuomonę, kad 
Jungtinės Valstijos, praplės- 
damos karą į Kambodiją, įsi
traukia į labai ilgą karą Indo
kinijoje. Prancūzai tokiam 
karui visai nepritaria.

Jie tai kalba iš žiaurių pa
mokų. Kai po antrojo pašau-, 
linio karo japonai buvo išvy
ti iš Indokinjjos, prancūzai 
tuomet grįžo ir norėjo Indo
kiniją išlaikyti kaip savo ko
loniją, kaip jie ją laikė prieš 

|Mh ą. H 14 : •.
f* o daugelio metų kovų viet

namiečiai išvarė prancūzus. 
Dabar prancūzai mano, kad 
Indokinijos liaudis panašiai 
susidoros su amerikiečiais, 
kaip apsidirbo su prancūzais, 
nors karas ir tęstųsi dar de- 
sėtką metų.

Chromas — labai svarbus 
pramonei ir militarizmui me
talas. Jis reikalingas spraus- 
miniams lėktuvams, gazo tur
binoms, daugeliui ginklų.

Komercinė spauda rašo, kad 
Jungtinės Valstijos šiuo metu 
inportuoja iš užsienio 92 pro
centus joms reikalingo chro
mo, o tik 8 proc. teišgauna iš 
savo šalies šaltinių. Du treč
dalius importuojamo chromo 
gauna iš Tarybų Sąjungos.

Nepaisant nedraugiškų san
tykių su Jungtinėmis Valstijo
mis, Tarybų Sąjunga ir toliau 
parduoda šį brangų metalą 
Jungtinėms Valstijoms.

“Aš nekaltinu aštuoniolik
mečių, kurie nenori j Kambo
diją vykti ir ten mirti sutikti. 
Aš turėjau dukterį, bet ji da
bar mirusi”.

Tai pareiškė milicijos už
muštos Kento universiteto 
studentės motina Doris Krau
se. Ji gerai žino, kad jos 
duktė užmušta kovoje prieš 
Vietnamo karą.

Miss Alison Krause —viena 
Kento universiteto keturių 
studentų, užmuštų prieškari
nėje demonstracijoje. Tai ka
ro aukos!

Tarybinis poetas Jevtušen- 
ko, Allison Krause pagarbai, 
narašė jausmingą poemą “Gė
las ir kulkos”.
r/žymusis poetas primena, 

kad “tie, kurie myli gėles, ne- 
ėayli kulkų”, kurios pakirto 
gyvastį keturiems Kento uni
versiteto studentams, dviem

Izraelis atsisako trauktis 
iš Lebanono teritorijos

3----------------------------------------------Jeruzalė. — Izraelio gy
nybos ministras Dajanas 
pareiškė, kad Izraelio ka
riuomenė ir toliau pasiliks 
Lebanono teritorijoje kovai 
su arabų partizanais, nepai
sant Jungtinių Tautų ragi
nimo pasitraukti iš Lebano
no.

Premjerė Goldą Meir par
lamente kaltino Tarybų Są
jungą už padidintą rėmi
mą arabų. Ragino Jungti
nes Valstijas teikti Izrae
liui daugiau militarinės pa
ramos ir padėti Izraeliui 
kovoti prieš Tarybų Sąjun
gą Vidurio Rytuose.

Dajanas sakė, kad Tary
bų Sąjunga įsigali Vidurio 
Rytuose ir tokiu būdu su
daro pavojų “Amerikos in
teresams Vidurio Rytuose,” 
kaip ir Izraelio interesams.

Prancūzijos satelitus 
TSRS iškels į erdvę
Paryžius. — Prancūzija ir 

Tarybų Sąjunga susitarė, 
kad sekamais metais Tary
bų Sąjunga paleistų į erd
vę iš Prancūzijos atgaben
tus‘du žemės satelitus.

• Abu satelitai bus iškelti į 
erdvę su viena galinga ra
keta.

Maskva. — Buvęs premje
ras Nikita S. Kruščevas pa
sidavė ligoninėn patikrinti 
sveikatai. Jis—76 metų am
žiaus.

Mississippio studentams ir 
42,000 amerikiečių Indokini
joje.

Pilną meilę gėlėms išreikši- 
me tik tada, kai kulkos su
stos zvimbt, kai taikos balan
džiai visur ramiai skrajos. 
Tik kovodami prieš karą arti
name tą laimingą dieną.

žinote, kad prez. Nixonas, 
už taksų mokėtojų pinigus sa
vo poilsiui įsigijęs Baltuosius 
Rūmus San Clemente, Calif., 
dabar ten taipgi taksų mokė
tojų pinigais pasistatė maudy
mosi prūdą $60,000 vertės!

O amerikiečiai jaunuoliai 
Indokinijoje mąudosi purvuo
se ir kraujuje. B,et vyriausias 
karinių jėgų vadas Nixonas 
nemato reikalo baigti žmonių 
skerdynes.

Kas sakė, kad ištekėjusios 
amerikietės greitai išsilaisvina 
iš pramoninio darbo ir tik sa
vo namų ruoša rūpinasi ?

Federalinis Darbo departa
mentas skelbia, kad visų A- 
merikos pramonėje dirbančių
jų moterų 60 proc. sudaro su 
vyrais gyvenančios žmonos, 
20 proc. sudaro našlės arba 
divorsuotos ir 20 proc. suda
ro merginos.

Statistika nemeluoja. 25 mi
lijonai moterų dirba pramonė
je ir kituose darbuose, už ku
riuos gauna algas. Gaila, kad 
dar mažas jų procentas pri
klauso unijoms ir moterys 
gauna mažesnį atlyginimą už 
toklį patį darbą, negu vyrai.

Žemes drebėjimas 
užmušė 35,000 žmonių

Lima, Peru.—žemes dre
bėjimas, ištikęs į šiaurę nuo 
sostinės, sugriovė keletą 
miestelių ir užmušė 35,000 
žmonių, daugelį sužeidė, pa
darė didelius nuostolius.

Valdžia atsiskubino nu- 
kentėjusiems pagalbon. Ji 
prašo visų paramos, kad ga
lėtų greičiau žemės drebėji
mo žaizdas užgydyti.

Washingtonas. — Pusė 
suaugusių amerikiečių yra 
atsilikę nuo modernios tech
nikos ir jiems sunku geres- 
niusius užsiėmimus gauti, 
skelbia Harvardo universi
teto tyrinėjimai.

Kanados doleris gali 
pralenkti JAV dolerį
Ottawa. — Kanados val

džia paskelbė, kad Kanados 
doleris, turėjęs 92.5 centus 
Amerikos dolerio vertės, 
dabar paleistas į pasaulinę 
rinką ir gali, būti didesnis 
už Amerikos dolerį.

Tuo Kanados žygiu ameri
kiečiai, žinpma, labai nepa
sitenkinę. Jie turės už Ka
nados produktus brangiau 
mokėti, o amerikiečių pro
duktai Kanadoje bus piges
ni. Amerikiečiams turis
tams Kanadoje jau teks šią 
vasarą daugiau dolerių iš
leisti.

Graham gavo Nixona 
žmonėms apgaudinėti
Washingtonas. — Biblistų 

demagogas Billy Graham 
gavo naują talkininką žmo
nėms apgaudinėti. Jo su
ruoštame religiniame susi

rinkime kalbėjo prez. Nix
onas, kartu dalyvavo jo 
žmona ir duktė Tricia, taip
gi Nixono sekretorius Zie
gler ir saugumo reikalų pa
tarėjas Kissinger.

Savo “kruša d o j e ” Gra
ham pran a š a v o “pasaulio 
pabaigą ir antrą Kristaus 
atėjimą.”

Gamina tirštą vandenį
Maskva. — Tarybų Są

jungos mokslininkai surado 
būdus pagaminti tirštą van
denį, kaip vazaliną, kuris 
didžiausiuose šalčiuose į le
dą nesušąlą. Tai labai svar
bus išradimas.

Jungtinių Valstijų moksli
ninkai taipgi per keletą 
pastarųjų mėnesių dirba, 
kad galėtų pagaminti tirštą 
vandenį.

Sydney.—Australijos mies
tuose vyksta demonstraci
jos prieš Amerikos žygius 
Kambodijoje.

Kairiųjų bendras frontas 
laimėjo rinkimuose

Budistu dvasininkai paskelbė 
bado streiką karui

a—---------------- --------------------
Colombo, Ceilonas.—Lais

vės partija, susidedanti iš 
komunistu, trockistų ir ki- C ' V 
tų kairiųjų, laimėjo parla
mentinius rinkimus. Iš 151 
parlamento nario kairiųjų 
frontas turės apie 100 at
stovu.

Mrs. Sirimavo Bandara- 
naike, kairiųjų partijos va
dovė, dabar užims premje
ro vietą, kurią ji turėjo 1960 
metais, bet vėliau buvo pra-

Presbiterionai nusitarė 
padėti skurdžiams

Chicago.—Jungtinės Pres-0i————————— 
biterionų Bažnyčios asamb
lėja, atstovaujanti 3,200,000
nariu, nusitarė sukelti 70 c 7
milijonų dolerių skurde gy
venantiems žmonėms padė
ti.

Tam tikslui vajus jau pra
dėtas ir tęsis iki 1973 metų.

Asamblėja taipgi priėmė 
rezoliuciją, raginančią Nix
ono administraciją nieko 
nelaukiant ištraukti iš piet
ryčių Azijos vigas militari
nes jėgas 'ir baigti karą In
dokinijoje.

Rezoliucijoje nurodyta, 
kad Kongresas šio karo ne
paskelbė, tokiu būdu jis nė
ra legalus.

Oakland, Calif. — Auto
busų vairuotojai sustreika-
vo.

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Mirė Tadas Ivanauskas

Kaunas. — Birželio 1 d., 
eidamas 88 metus, staiga 
mirė Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos akademikas, bi
ologijos mokslų daktaras, 
profesorius, Lietuvos nusi
pelnęs mokslo veikėjas Ta
das Ivanauskas. .

Iš Japonijos grįžus
Vilnius. — Pusantro mė

nesio Japonijoje koncertavo 
operos ir baleto teatro so
listas, liaudies artistas V. 
Noreika, Lietuvos ansamb
lio birbynininkas, nusipel
nęs artistas Budrius ir šio 
ansamblio kanklininkė Juod
valkytė.

Tai buvo antroji tarybi
nių artistų grupė, koncer
tuojanti EKSPO-70 tarybi
niame paviljone. Koncertai 
buvo rengiami drauge su 
žymiais Maskvos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Gruzijos ir 
Moldavijos respublikų artis
tais. • /

Ešant gausiam klausytojų 
skaičiui iš įvairių žemynų, 
mūsų meno atstovai stengė
si kuo ryškiau supažindinti 
auditoriją su lietuviška mik 
zika ir daina. Daugeliui 
pirmą kartą teko matyti 

laimėjusi. Jungtinė nacio
nalistų partija buvo pir
miau laimėjusi. Šiuose rin
kimuose ji prarado apie du 
trečdalius atstovu. i.

Mrs. Bandaranaike buvo 
pirmoji premjerė pasaulyje. 
Dabar bus 3 moterys prem
jerės. Indijos Gandhi yra 
vadovė antros didžiausios 
pasaulyje valstybės. Ji yra 
socialistiniu nuotaiku, e v 

Tarybiniai kosmonautai 
skrieja aplink Žemę

Maskva. — Jau kelintą 
dieną erdvių laivas Sojuzas 
9 su dviem tarybiniais kos
monautais skrieja aplink 
žemę, maždaug nuo 132 iki 
166 mylių tolyje nuo žemės.

Skridimo koman d i e r i u s 
kapitonas A. G. Nikolaje
vas. iri ! civilinis1 inžinierius 
V. I. Sevastįanovas iš dau
sų daro geologinius tyrinė
jimus. Sojuzas 9 jau pakei
tė savo orbitą. Jis apskrie
ja aplink Žemę į 89.05 mi
nutes.

Amerikietis astrona u t a s 
Armst r o n g, sveikindamas 
tarybinius kosmo n a u t u s, 
pridavė premjerui Kosygi
nui prez. Nixono dovaną: 
Mėnulio žemės gabalėlį.

mūsų birbynę ir kankles, 
klausytis jų grojimo ir lie
tuviškų dainų melodijų.

•

Rašytojų penktasis 
suvažiavimas

Vilnius. — Čia įvyko Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos 
penktasis suvažiavimas. Jį 
atidarė akademikas profe
sorius M. Korsakas. Prane
šimą apie sąjungos veiklą ir 
uždavinius padarė poetas 
E. Mieželaitis. Diskusijose 
pasisakė eilė rašytojų, sve
čiai iš broliškų respublikų.

Suvažiavimas išrinko nau
ją Rašytojų Sąjungos val
dybą ir revizijos komisiją. 
Naujai išrinktosios valdybos 
plenume apsvarstyti orga
nizaciniai klausimai. Val
dybos pirmininku išrinktas 
A. Bieliauskas, pavaduoto
ju — A. Maldonis, sekreto
riais A. Pocius ir J. Požėla.

•

Aukščiausiosios Tarybos 
sesija

Vilnius. — Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidi
umas nutarė sušaukti Lie
tuvos TSR septintojo šau
kimo Aukščiausiosios Tary
bos sesiją 1970 m.

Antanas Vaivutskas

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Keliolika šimtų budistų dva
sininkų (kunigų) ir vienuo
lių, protestuodami prieš ka
rą, kovodami už taiką, pa
skelbė bado streiką. Susi
rinkę į pagodas (bažnyčias) 
jie badaudami meldžiasi už 
taiką.

Kadangi dauguma žmonių 
yra budistų tikėjimo išpa
žintojai, tai ir valdžia labai 
susirūpino budistų badavi
mo streiku. Prezi d e n t a s 
Thieu sutvirtino savo palo- 
ciaus sargybą. Palocius ap
tvertas spygliuotomis vielo
mis. Thieu mano, kad ir 
policija gali būti jam neiš
tikima, nes ji daugumoje ir
gi budistų tikėjimo, taipgi 
gauna mažą atlyginimą. 
Policistai skundžiasi, kad su 
tokiuo atlyginimu jų šeimos 
negali pragyventi, kuomet 
prekės nuolat smarkiai ky- 
la. , • .

Karo vedimu nepasitenki
nimas plinta per:visą šalį. 

Piliečiai protestus kelia 
prieš agresiją Kambodijoje.

Venerinės ligos smarkiai 
plečiasi tarp jaunimo

New Yorkas. — Dienraš
tis “N. Y. Times” plačiai 
rašo apie venerinių (lyti
nių) ligų smarkų plėtimąsi 
tarp jaunimo.

Tyrinėjimai buvo pravesti 
daugiau kaip trisdešimtyje 
miestų. Pasirodo, kad per
eitais metais ši liga pakilo 
15 proc., o didžiuosiuose 
miestuose iki 200 proc. Ap
skaičiuojama, kad kasmet 
dabar ta liga apsikrečia po 
pusantro milijono naujų jau
nuolių.

Už pasaulinius 
įstatymus

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas siū
lo pasaulio valstybėms susi
tarti, kad Jungtinės Tautos 
turėtų priverčiamus pasau
linius įstatymus, pasaulinę 
policiją ir pasaulinius teis
mus taikos ir teisėtumo iš
laikymui.

Thantas nurodo, kad J. T. 
Saugumo Tarybos tarimai 
turėtų būti verstinai pildo
mi visų valstybių. Kitaip 
Jungtinės Tautos negalės 
išsilaikyti. Dabar Jungtinių 
Tautų tarimų nepildo Izra
elis, Portugalija nesitrau
kia iš Afrikos kolonijų, Pie
tų Afrikos respublika nepa
naikina baltųjų viešpatavi
mo ant didžiulės afrikiečių 
daugumos.

Pavogė medinę koją
Scunthorpe, Anglija. — 

Arthur Keeling namuose 
plėšikas pasigrobė kelines 
su $240 ir kartu ten buvusią 
medinę koją.

Studentai demonstruoja 
prieš areštus

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Tūkstančiai studen
tų iš vidurinių ir aukštes
niųjų mokyklų išėjo protes
to demonstracijom Jie rei
kalavo paleisti areštuotus 
studentus, reikalai!jan č i u s 
laisvės ir taikos.

Ašarinėmis bombomis po
licija puolė demonstrantus 
ir suvarė juos į mokyklų pa
status.

Brazilijos vyskupai už 
socialines reformas
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos vyskupų asamblėjoje, 
kurioje dalyvavo 183 vysku
pai, nutarė raginti milita- 
ristų valdžią pravesti soci
alines reformas ir suteikti 
opozicijai civilines teises.

Asamblėjoje kalbėta apie 
kalinių kankinimą ir nutar
ta pravesti tyrinėjimą.

Gonorėja, kuri pirmiau 
buvo skaitoma jau sukon
troliuota ir nugalėta, dabar 
nesvietiškai prapilto. Ji jau 
lenktyniuoja su sifiliu, ku
ris pirmiau buvo pirmoje 
vietoje.

Venerinės ligos yra labai 
limpamos, daugiau kaip pa
prastas šaltis. Todėl nuo 
jų tenka saugotis visiems ir 
visur, ypač išvietėse. Paju
tus užsikrėtimą būtinai rei
kia skubintis pas daktarą, 
kol dar liga neįsigalėjusi.

Japonai ragina JAV 
bazes panaikinti

Tokijas. — Daugiau kaip 
10,000 studentų dalyvavo 
oro testo demonstrac i j o j e. 
Reikalauja panaikinti Ame
rikos bazes Japonijoje. Po
licija puolė demonstrantus, 
daugelį sužeidė, 40 areštavo.

Tokios demonstracijos įvy
ko 26 miestuose. Prie JAV 
militarinės bazes demons
travo 4,500 žmonių. Ten 
sprogo namų darbo bomba.

Didžiausiomis bombo
mis degipa Kambodiją

Saigonas. — JAV milita- 
rinė komanda skelbia, kad 
Amerikos lėktuvai ant Kam
bodžos teritorijos dabar 
nradėjo mėtyti didžiausias, 
po 15,000 svarų, bombas.

Bombos leidžiamos para
šiutais ir už 50 pėdų nuo 
žemės sprogsta. Viena to
kia bomba viską išnaikina 
aštuntoje mylios dalyje.



s
2 puslapis LAISVE Penktadienis, Birželio (June) 5, 1970

V A V C 17 VI LITHUANIAN*4 A JI 9 V Ju SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.

Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

IŠ LAIŠKU

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Pasimokymas iš klaidu
KOMERCINĖ, spauda sakosi esanti “pritrenkta” 

viena iš vėliausių Kubos premjero Fidel Castro kalbų. 
Mat, joje jis pripažįsta, kad revoliucinė vadovybė nepa
siekė pasib rėžto tikslo “šiemet pagaminti dešimt milijo
nų tonų cukraus.” Castro paduoda ir priežastį. Jis sako: 
“Šį mūšį pralaimėjo ne liaudis. Mes pralaimėjome. Mes, 
revoliucijos administracinis aparatas, mes, revoliucijos 
vadai pralaimėjome šį mūšį.”

Kaip ir kodėl? Pasirodo, kad Kubos revoliucinė va
dovybė su Castro priešakyje, iškeldama minėtą šūkį, visą 
dėmesį sukoncentravo į žemės ūkio gamybos pakėlimą. 
Ir tas jai puikiai pavyko: cukrinių nendrių priauginta 
labai labai daug.

Bet tuo tarpu ji buvo “pamiršus” pramonę. Nepa
galvota, kad šiais laikais tikras žemės ūkio pakėlimas 
turi ranka rankon eiti su kėlimu, gerinimu ir tobulinimu 
pramonės. Kas iš to, kad priauginta daug cukrinių nen
drių, kuomet esantieji cukraus gaminimo fabrikai negali 
su jomis susidoroti. Nendrė, arba runkelis dar ne cu
krus. Iš jos cukrų reikia “ištraukti.” O tam reikia gerų, 
moderniškų, aukštos technikos įmonių.

Revoliucinės vadovybės buvo didelė klaida to trū
kumo nenumatyti. O tai ir buvo pagrindinė priežastis 
Castro minimo mūšio pralaimėjimo.

Aišku, kad iš šios klaidos bus gerai pasimokyta. 
Klaidos iškėlimas viešumon ryškiausiai parodo, kad toji 
vadovybė iš jos jau mokosi. O tai reiškia "pažangą ir 
užtikrintą laimėjimą ateityje.

Kraštutinumo kaina
JAU gerokas metų skaičius New Yorke išeidinėja 

pažangių idėjų savaitraštis “Guardian.” Jis turi nema
žai rėmėjų. Turi korespondentų ir bendradarbių. Jo re
daktoriai kartais siekia pasirodyti kairesniais ir už ko*- 
munistus. t . ,

Bet pasirodo, kad ir tokia jų linija kai kųrierps ko
lektyvo nariams dar, .ųębuvo pakankamai “kairi.” Jie 
sukilo ir norėjo visą savaitraštį pasiimti savo globon. 
Įvyko skilimas. “Senoji gvardija” sakosi laimėjusi ir 
tęsia savaitraščio išleidimą. Apsisaugojimui nuo “už
puolikų” persikėlė į naują, saugesnę vietą.

Bet sukilėliai irgi nesnaudžia. Jie irgi leidžia savait
raštį. Jį pavadino “Liberated Guardian.” Išlaisvintas? 
Iš ko?

Tikrai keista. Kam iš to nauda? Tiktai jau ne pa
žangai. Toks pažangiečių šiais laikais susiskaldymas 
puikiai patarnauja reakcijai. Dviejų labai panašių sa
vaitraščių išleidimas neturi pateisinimo. Ta kova gali 
privesti prie to, kad nė vienas laikraštis nebegalės išsi
laikyti.

Jie negali jai dovanoti
PASAULINĖ reakcija dar ir šiandien negali dova

noti Čekoslovakijai už tai, kad ji 1968 metais nepersikėlė 
iš socialistinio pasaulio į kapitalistinį. Amerikos komer
cinėje spaudoje upeliais tebesilieja ašaros dėl Dubčeko ir 
jo kolegų likimo.

Šiomis dienomis Dubčekas iš Turkijos parvyko į Pra- 
gą pas savo sunkiai sergančią motiną. Dėl to tuoj pa
sipylė didžiausios istorijos. Nors anam reakcijos supla
nuotam perversmui nepavykus, komercinėje spaudoje bu
vo pranašaujama, kad tuoj pradės buvusių Čekoslovaki
jos vadų galvos ristis nuo pečių, bet, kaip žinia, tos visos 
pranašystės nuėjo vėjais. Kiek mums žinoma, iki šiol 
Čekoslovakijoje buvusieji vadai tėra tiek nubausti, kad 
atstatyti iš atsakingų pareigų. Tačiau šiomis dienomis 
pasinaujino kalbos apie kokį tai iš naujosios vadovybės 
pusės kerštą prieš buvusius vadus.

Viskas rodo, kad naujoji Čekoslovakijos vadovybė 
su Husaku priešakyje užsilaiko labai rimtai. O jai nebuvo 
lengva. Dubčekinė grupė buvo gerai įsitvirtinusi tiek 
vyriausybės, tiek partijos aparate. Kai kuriuos reikėjo 
tuojau pakeisti, ir jie buvo pakeisti, naujais žmonėmis, iš
tikimais socializmui. Netenka abejoti, kad pakeitimų bus 
ir daugiau. Tai neišvengiama ir reikalinga. Ttčiau apie 
kokį nors terorą prieš Dubčeką ir jo šalininkus nieko 
nesigirdi, nes jo nėra.

Komitetas apkaltinti 
Nixona ir Agnew

Washingtonas.— Massa
chusetts universiteto stu
dentų ir kai kurių profeso
rių pradėtas darbas apkal
tinti Nixoną ir Agnew tu- 
ri geras pasekmes. Kon-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

gresmanas Silvio Conte jau 
gavo keleto tūkstančių pa
rašų peticijų. Komitetas tu
ri savo skyrius 28 universi
tetuose ir 15 kitų miestų.

Komitetas reikalauja ap
kaltinti Nixoną ir Agnew 
už nelegalaus karo tęsimą 
ir plėtimą.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VIS TIEK JOS TURI 
SUMENKINTI
Chicagos menševikų “Nau

jienos” (geg. 27 d.) mus 
“pasveikina” dar su vienu 
vedamuoju (editorialu) apie 
dainininką Vaclovą Dauno
rą. Dabar jos daleidžia, kad 
Daunora, kaipo daininin
kas, turi gerą ir gražų bal
są, “ir kad jis puikiai dai
nuoja. Tai patvirtina ne tik 
jo dainas girdėjusieji lietu
viai, bet ir amerikiečiai”.

Tai kuo belieka “Naujie
nų” redaktoriams džiaugtis 
ir didžiuotis? Juk jie šį 
puikų dainininką keliais at
vejais visaip apvartydami 
plakė ir niekino.

Joms beliko džiaugtis ir 
didžiuotis tik tuo, kad dai
nininkui Daunorui ruoštieji 
koncertai labai labai “ne
pavykę”. Jos traukia: “An
drulis su Bimba gali rašinė
ti apie ‘pasisekimą’, bet 
šiandien kiekvienam aišku, 
jog tai yra tuščios pagy
ros”- Ir nebesitverdamos 
džiaugsmu, jos sušunka: 
“Laisvi lietuviai noriau 
klauso Amerikos Lietuvių 
Tarybos, o ne pasišokusių 
‘kultūrinių bendradarbiau
to jų”.

į Kaip žinia, ALTas net 
specialiu pareiškimu išplū
do dainininką ir grūmoji
mais reikalavo, kad niekas 
į jo koncertus-neitų. “Nau
jienų” redaktoriai, matyt, 
išsigando ir paklausė, ir 
nėjo dainininko pasiklausy
ti. O tikrai laisvi lietuviai, 
kur proga pasitaikė, skait
lingai sūsirinko ir pasiklau
sė. i • '' - .<

■ . 1 ) -4-:—.

NAUJAS LIETUVOS 
GYVULIAMS PAŠARAS 
“ŠIENAINIS” :

“Valstiečiu laik rastis 
(bal. 11 d.) atspausdino ko
respondenciją apie Panevė
žio rajono Priškių kolūkio 
didelį išbandymą. Joje kal
bama apie naują, “pigų ir 
maistingą pašarą”, pava
dintą “šienainiu”. Jis pa
gaminamas žalią žolę sili- 
suojant.

Korespondencijoje sako
ma:

Šakniavaisiai didina pieno 
savikainą, o stambių pašarų 
gamyba reikalauja nemaža 
darbo. Jais sunkiau žiemą 
šerti karves mechanizuotai. 
Džiovindami šieną, netenkame 
daug karotino.

Tai paskatino mus gaminti 
šienainį. Šio darbo mokėmės 
iš Latvijos TSR Veterinarijos 
instituto Siguldos eksperimen
tinio ūkio žemdirbių.

Šienainio gamybai pradėjo
me ruoštis praeitą pavasarį.

Pirmiausia išrausėme 36 m 
ilgio, 15 m pločio ir 2,5 m gy
lio tranšėją. Jos apačią išbe
tonavome, o šonines sienas iš
tepėme gudronu. Birželio tre
čioje dekadoje pradėjome 
piautį kultūrinių pievų žolę.

Geras šienainis 1 gaunamas, 
kai žolės drėgnumas ne dides
nis kaip 40—60 procentų. Per 
sausa irgi netinka.

Tranšėjos apačioje dėjome 
apie 10—15 cm žolės sluoks
nį. Toks pat žalios masės 
sluoksnis buvo kraunamas ir 
ant kaupo viršaus. Kai tran
šėja buvo pripildyta, ją už
dengėme poletileno plėvele. 
Ant plėvelės užpylėme 20—25 
cm kraikinių durpių. Nuo lie
taus šienainį saugojome ir jį 
gamindami.

Mūsų apskaičiavimu, šienai
nio gamyba tranšėjose yra 'pi
gesnė, negu šieno džiovinimas 
aktyviąja ventiliacija. Gamin

dami šienainį, vidutiniškai iš 
kultūrinių ganyklų hektaro 
gavome beveik 900 pašarinių 
vienetų daugiau, negu jas šie
naudami šienui.

Pirmas pasisekimas, gami
nant šienainį, mus drąsina. 
Šiemet jo gamybai numatome 
skirti 180 ha kultūrinių gany
klų.

GIRIA LAURINČIUKO 
KNYGĄ “JUODASIS 
KRAUJAS”

Kanadiečių veikėjas Z. 
Janauskas “Liaudies Balse” 
(geg. 22 d.) rašo:

“Torontą jau pasiekė Alber
to Laurinčiuko parašyta kny
ga “Juodasis Kraujas”. Ją 
gauna Literatūros Draugijos 
nariai.

Ši knyga patiks visiems, kas 
tik ją įsigys. Tai puikus kūri
nys.

Rašytojas labai gabiai, leng
va ir aiškia kalba, aprašo 
daugelio Afrikos tautų gyveni
mą bei religines nuotaikas.

Knyga gausiai iliustruota 
spalvotomis nuotraukomis, ku
rios aiškiai pavaizduoja Afri
kos žmones, bei jų kultūrą.

Tikrai 'įdomus ir gražus kū
rinys.”

SVEČIAI NET Iš 
INDIJOS

Vilniaus “Tiesoje” (geg- 
24 d.) skaitome pranešimą, 
kad Lietuvoje lankėsi di
džiosios Indijos rašytojų 
delegacija. Tai, žinoma, di
delė naujiena.

Pranešime sakoma:
“Tris dienas Lietuvoj svečia

vosi grupė Indijos rašytojų. Ji 
vieši Tarybų šalyje ( spaudos 
agentūros “Novosti” kvietimu. 
Atvykusiųjų tar^e buvo Jaš- 
palas,1 V'. Mehonas, A. Nata- 
randžanas, S. Modakas, V. 
Karandikaras, D. Singhas ir 
A. Azimas. Šie Indijos rašy
tojai yra Dž. Neru premijos 
laureatai, kuri kasmet skiria
ma indų ir tarybiniams rašyto
jams už geriausius kūrinius, 
propaguojančius taiką, Indi
jos ir Tarybų Sąjungos tautų 
draugystę. Šios premijos lau
reatas yra ir lietuvių poetas V. 
Reimeris.

Viešnagės dienomis svečiai 
susipažino su Vilniaus ir Kau
no miestų architektūra, lankė
si muziejuose, pabuvojo Tra
kuose. Susitikimo su mūsų ra
šytojais metu jie papasakojo 
apie Indijos tautų literatūrą, 
domėjosi mūsų rašytojų kūry
ba, jų darbo sąlygomis, knygų 
leidyba.”

AŠTRIAI PASMERKIA 
KARĄ IR UŽPUOLIMĄ 
KAMBODIJOS

Buvęs “Keleivio” leidėjas 
Stasys Michelsonas formoje 
pasikalbėjimo su Maikiu 
dar kartą aštriai pasisako 
prieš Vietnamo karą. Ge
gužės 21 d. tame pasikalbė
jime skaitoipe:

— Bet tu, įtaiki, žinai, kad 
mūsų prezidęntas nori paka- 
jaus; ale ari jis kaltas, kad 
komunistai nėsitaiko?

— Tai yra nenuoširdus pa
siteisinimas, jteve. Jeigu pre
zidentas tikrai norėtų taikos, 
jis šiandien galėtų duoti įsa
kymą karą nutraukti, ir už sa
vaitės Amerikos kareiviai ga
lėtų jau važiuoti namo.

Ale kaip tąs atrodytų, Mai- 
ki? Juk svietas'pradėtų iš A- 
merikos juoktis, kad komunis
tams pasidavė.

— Tėvas klysti. Svietas plo
tų Amerikai, jeigu ji savo va
lia pasitrauktų iš beprotiško 
karo. Dabar visas pasaulis ją 
Smerkia. Minios degina Ame
rikos vėliavas, daužo ameri
kiečių langus-

— Tai komunistų darbas, 
Maiki.

— Žinoma, prisideda ir jie. 
Bet visi Amerikos universite
tai su milionais studentų ir 
profesorių nėra komunistai, 
tėve. Ne komunistas ir po
piežius, o betgi ir jis pasmer
kė Amerikos militarizmą už 
įsiveržimą į Kambodiją. Pa
smerkė tą žygį ir Bostono kar
dinolas Cushingas. Ar tėvas 
sakysi, kad ir jis komunistas? 
Švedijoje buvo išdaužyti Ame
rikos ambasados langai ir su
deginta jos vėliava. Tas pats 
vyko ir Meksikoje. Pasaulis 
smerkia Amerikos militariz- 
mą. Bet visi jai plotų, jeigu 
ji karą nutrauktų.

ATMINIMUI KETURIŲ 
PAKARTŲ DARBI
NINKŲ

Chicagos darbo unijų or
ganas “Federation News” 
savo gegužinėje laidoje pra
neša, kad bendromis pa
stangomis Illinois Labor 
Historical Society geg. 3 d. 
Haymarket Square aikštė
je tapo įrengta memoriali
nė lenta pagerbimui ketu
rių darbininkų, kurie buvo 
1886 metais Chicagoje pa
karti. Lentoje yra sekamas 
įrašas:

“On May 4, 1886 hundreds 
of workers gathered here to 
protest police action of the 
previous day against strikers 
engaged in a nationwide cam
paign for an eight-hour work
day. Radicals addressed the 
crowd.

“When police attempted to 
disperse the rally, someone 
threw a bomib. The bomb and 
ensuing pistol shots killed se
ven policemen and four per
sons. Although no evidence 
linked any radicals to the 
bomb, eight of them were 
convicted and four hanged. 
Three were later pardoned. 
The strike collapsed after the 
tragedy. — Erected by the 
Illinois Labor History Society, 
and the Illinois State Histori
cal Society . . . May 3, 1970.”

ATEITIES 
GYVENAMIEJI NAMAI

Prancūzų architektas 
Blanšeris, prognozuodamas 
1985 m. statybinę techni
ką, rašo: “Galima manyti, 
kad kada nors daugiabučiai 
gyvenamieji namai primins 
grandiozines etažeres, ant 
kurių lentynų bus statomi 
individualūs gyve n a m i e j i 
butai.” JAV jau yra suda
rytas panašaus ateities na
mo projektas. Nešančiąją 
jo struktūrą sudaro cilindro 
formos keturiasdeš imties 
aukštų statinys. Jo kon
strukcija it—korių pavida
lo. Kiekvienas šių korių 
narvelis yra lyg atskiras 
gabalėlis žemės, pakeltos į 
orą. Čia ir numatyta įreng
ti įvairaus tipo gyvenamuo
sius narvelius.

MAN VISKAS MATYTI
Universitetinis išsilavini

mas, kaip žinia, ugdo kūry
biškumą. štai jums ir pa
vyzdys — olandų studentas 
Georgas Jordanas. Po pa
skaitų jis dirba paštininku. 
Sugalvojo antrojo aukšto 
gyventojams koresponden
ciją įteikti tiesiai pro langą. 
Netikėta ir, be kita ko, ne
reikia laipioti aukštyn-že
myn. Studentas sukonstra- 
bo vienintelį tokio tipo dvi
aukštį. dviratį ir nori užpa
tentuoti savo modelį.

Gerbiamas Redaktoriau!
Šiandien perskaičiau in

formaciją “Laisves” laikraš
tyje Nr. 9 (vasario 3 diena) 
apie “Ą/žuoliuko” iškvietimą 
Great Necko Simfoninės 
Muzikos Draugijos.

Labai agpailestauju, kad 
aukščiau minėto kvietimo 
mes nesame gavę, todėl ir 
neturėjome galimybės nei 
atvažiuoti, nei padėkoti už 
malonų kvietimą.

Labai prašyčiau perduoti 
Great Necko Simfoninės 
Muzikos Draugijos vadovy
bei mūsų kolektyvo nuo
širdžią padėką už kvie
timą, kurio mes, dėja, nega
vome, o taipogi mūsų ap
gailestavimą dėl neįvyku- 
sios ketones, kuri ir mūsų 
dalyviams, o, gal būt, ir 
klausytojams būtų suteikusi 
malonumo.

Kas liečia amerikiečių 
klausytojų abejojimą, ar 
“Ąžuoliukas” tikrai yra atli
kęs ir išmokęs tiek stam
bios formos kūrinių, tai 
spaudos recenzijos ir atsi
liepimai gali tai patvirtinti.

Su pagarba,
H. Perelšteinas
“Ąžuoliuko vadovas,

LTSR nusipelnęs artistas

Drauge,
Karštai sveikiname iš 

šiltosios Floridos. Čia gra
žu. Mūsų bičiulių lietuvių 
draugijoje jaučiamės gerai.

Įdomi buvo ir pati kelio-, 
nė automobiliu iki Floridos. 
Mes padarėme ilgą kelią, 
aplankėme keletą pietinių 
valstijų, Smoky, Mountains 
ir kitas vietas., Linkėjimai 
visiems.

’ Ižoldės ir Albertas
. i • i u_____ . • • .■.

Šį laišką prisiuntė Juozas 
Kunca iš New Haven, 
Cohn. Laiškas prisiųstas 
M. Klišienei, Wallingford, 
Conn.

Geroji mūsų kaiminka 
Maryte Klišiene ir 
jūsų šeima!

Pirmiausia mes tariame 
jums didelį ačiū už išrašy
mą mums “Laisvės”, kurią 
skaitome jau per dešimt 
metų. Nežinome kaip mes 
galime jums už tai atsily- 
girti. Mums, senos kartos 
kilmės, kurie pergyvenome 
jau gražų metų skaičių ir 
du pasaulinius karus, laik
raštis labai patinka.

Man, Jonui, jau 85 metai
— gimiau 1885 m. Kastulei, 
mano žmonai, jau 76 metai- 
Aš kilęs iš gausios šeimos, 
užaugome net devyni, du 
broliai ir .sepynios seserys, 
ir iki šiol visi gyvi. Mano 
sesuo už mane penkiais me
tais vyresnė ir dar vis gana 
stipri. Kai mes augome, 
nebuvo mums galimybės 
mokyklų lankyti, užteko pa
simokinti žiemos laiku na
mie iš elementoriaus arba 
iš maldaknygių. Mus mokė 
taip vadinamas “darakto
rius”, kuris ėjo per kaimus. 
O dar ir toks mokslas buvo 
draudžiamas, caro. Reikėjo 
slapstytis nuo policijos ir 
žandarų.

Gal todėl mums patinka 
laikraštis “Laisvė”, nes joje 
rašoma paprasta kalba, ku
rią mes nuo jaunų dienų 
kalbame ir rašome. Mums 
patinka viskas “Laisvėje”
— ir “krislai”, ir korespon
dencijos.

Jaunimui irgi patinka 
“Laisvė”, tik daug žodžių 
jie nesupranta. Kaimynai 
visi skaito ir laukia laikraš- 

f- 
čio. Man pačiam buvusiam 
penkeris metus JAV, gyve
nusiam ir dirbusiam Wa
terbury, Conn., labai patiri 
ka, nes prisimena tie laikęfi, 
kada gyvenau ten.

Jonas Statkevičius 
Kaunas
1970-V-14

“Laisvės” 60-mečio 
Albumo reikalais
Pastarajame Jubiliejaus 

Komisijos posėdyje svarsty
ta Albumo tvarka.

Albumo dalyvius nutarta 
alfabetuoti. Manoma, kad 
tuo bus išvengta galimų 
priekaištų, “kodėl už tokį 
pat mokestį Adomaitis įdė
tas pirmuoju, o Zavišius — 
paskutiniuoju?”

Į tai atsako alfabetas: 
Kas gi kaltas, kad Adomai
čio pavardė prasideda st> 
raide A, o Zavišiaus—su Z?

Tikriausiai, joks Albumo^ 
dalyvis nenorės dėl pirme
nybės keisti savo pavardę.

Mano pavardė prasideda 
su raide V, ir aš būsiu pil
nai patenkintas savo vieta.

Kaip jau žinote, Albumo 
puslapio kaina — $100, pu
sės puslapio—$60, ketvirta
dalio—$30. ?

Pradžia duodama pusla
piniams (šimtadoleriniams) 
dalyviams, ir jie bus alfabe- 
tuojami nuo A iki Z.

Po šimtadolerinių seks še- 
šiasdešimtdoler i n i a i (pus- 
puslapiniai) dalyviai, ir jie 
taipgi bus alf abetuo j a m i 
nuo A iki Z.

Tokia pat alfabetine tvar
ka bus dedami ir 30-doleri- 
nidi‘ '(ketvirtadaliniai) daly
viai. ' •

Tai ot, nebus jokios nh^| 
kam skriaudos, jokio įtari
mo. 

• • •
Būtina atkreipti dėmesį į 

tai, kad kiekvienas apie sa
ve parašytų tik tiek, kiek jo 
užsisakomojon vieton gali 
tilpti, arba duoti teisę Al
bumo redaktoriui biografi
ją, sulyg jo sprendimu ir 
užsisakyta vieta, trumpinti.

Norint Albumą gauti 
anksčiau, reikia, ir komisija 
ragina, savo medžiagą pri
siųsti kuo anksčiausiai.

Albumas spaustuvei bus 
atiduotas tik tada, kai visa 
jam medžiaga bus užbaigta.

• • •
Kartu su vietos užsisaky

mu, savo biografiniais bruo
žais ir paveikslu (kas to no-^ 
ri) reikalaujama atsiųsti jr 
mokestį. ft

Lai pas nieką nekyla abe
jonė, ar leidinys išeis tvar
kus, be sumaišymų, be per
kėlimų iš vieno puslapio į 
kitą, ir t. p.

Viskas bus pilniausiai 
sutvarkyta pirm negu leidi
nys bus atiduotas spaustu
vei. Jūs prie to prisidėsite, 
paskubėdami savo medžia
gą prisiųsti galimai anks
čiausiai.

Komisijos narys V.

Stockholmas.— Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Šve
dijoje Jerome H. Holland 
buvo palydėtas protesto de
monstracijų prieš Amerikos 
karinę politiką. Jam va
žiuojant automobilis buvd 
apmėtytas žaliais kiauši
niais ir purvais.
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ERIK BERT

» Kaip Leninas žiūrėjo j 
Jungt. Am. Valstijas

* (šis straipsnis remiasi neseniai išleista knyga 
“Leninas apie Jungtines Amerikos Valstijas.” 

International Publishers)
Ypatingas Lenino susido

mėjimas Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis išplaukė 
iš to fakto, kad šis kraštas 
buvo “daugeliu atžvilgių 
mūsų buržuazinės revoliuci
jos modelis ir jos idealas.” 

JAV, sakė Leninas, “netu
ri sau lygių nei kas liečia 
krašto pasiektą kapitalisti
nio išsivystymo lygį, nei ap
dirbamų naujausiomis mo
derniškomis mašinomis te
ritorijų dydį kas dar papil
doma nepaprastu gamtinių 
ii- istorinių sąlygų įvairu
mu, nei didelės gyventojų 
dalies politinės laisvės ir jų 
kultūrinį lygį.”

JAV Leninui atrodė kaip 
“labiausiai prieš akinė pa
saulio šalis, kurioje viešpa
tauja beveik visiška politinė 
laisvė, kur demokratinės in
stitucijos labiausiai išsivys
čiusios ir kur buvo padary
ta didžiulė pažanga darbo 
našumo srityje. “Dėka vi
siškos politinės laisvės Ame
rikoje ir nebuvimo feodalų- 
dvarininkų čia mašinos pa
naudojamos platesniu mas
tu, negu bet kur kitur pa
saulyje.
Apie monopolijas ir trustus

Su monopolijų atsiradimu 
1870 m. ir XIX a. pabaigoje 
Amerika buvo vadovaujanti 
šalis. “Amerikos trustai bu
vo imperializmo ekonomi
kos arba monopolistinio ka
pitalizmo aukščiausias pasi
reiškimas.” Tai buvo pa
tvirtinta audringų įvykių 
50-ties metų bėgyje, kurie 

retėjo nuo 1916 m., kai Le
ilas rašė šiuos žodžius.
JAV trustai, sakė Leni

nas, “nesiriboja vien ekono
mikos priemonėmis savo 
konkurentams išstumti, bet 
nuolat imasi ir politinių, net 
kriminalinių metodų.” Tai 
taip pat buvo nekartą pa
tvirtinta. JAV monopolijų 
kriminaliniai metodai ki
toms kapitalistinėms naci
joms (tautoms) nugalėti ta
po standartinė procedūra ir 
neseniai išsilaisvinusių nacijų 
ir, žinoma, socialistinio pa
saulio atžvilgiu.

Lenino apibrėžimas pa
grindinių imperializmo kom
ponentų knygoje “Imperia
lizmas — aukščiausioji ka
pitalizmo stadija” patvirti
namas mūsų dienų situaci
joje, ir tai praslinkus dau
giau negu 50 metų.

^Pramonės augimas tapo 
c&r spartesnis, negu Lenino 
laikais, ir “nepaprastai 
greita produkcijos koncen
tracija vis didesnėse firmo
se dar labiau padidėjo, ir 
ypač JAV.

“Tam tikroje išsivystymo 
stadijoje,” sakė Leninas, 
“pati koncentracija... veda 
prie monopolijų, nes nedi
delis skaičius milžiniškų 
firmų gali lengvai tarp sa
vęs susitarti, ir iš kitos pu
sės, konkurencijos suvaržy
mas ir monopolizavimo ten
dencija išplaukia iš įmonės 
dydžioė”

Kapitalo koncentracija 
ir monopolizacija

^Ši pažiūra dabar yra pri
lipta buržuaziniuose sluoks
niuose. Metai po metų Kon
greso komitetai ir Federali
nės agentūros išleidžia dau-
gybę tomų, gvildenančių in-

tensvyią koncentraciją ir 
monopolizaciją pram ones, 
transporto ir bankų.

“Perėjimas nuo konku
rencijos prie monopolijų 
yra vienas svarbiausių, jei
gu ne pats svarbiausias, 
reiškinys šiuolaikinėje kapi
talistinėje ekonomikoje” — 
sakė Leninas.

“Įvykiai Vokietijoje paro
do, rašė jis, kaip yra susi- 
pynusios privatinės ir vals
tybinės monopolijos finansi
nio kapitalo epochoje ir 
kaip jos yra tik atskiros 
grandys imperialistinėje ko
voje už pasaulio padalini- 
ma.”

Šis susipynimas valstybės 
aparato ir privačių korpo
racijų tapo toks ryškus 
JAV, kad prezidentas Ei- 
zenhoweris panaudojo ter
miną “karinis - pramoninis 
kompleksas,” aprašydamas 
vieną sektorių šios valsty
bės ir monopolijų kapita
listinės amalgamos.

“Neribotų turtų” kraštas
Daugiau negu prieš 50 

metų Leninas žiūrėjo į JAV 
kaip į “kraštą neribotų tur
tų,” kuris galėtų “vienu 
mostu trigubai padidinti 
savo turtus, savo darbinin
kų našumą ir garantuoti vi
soms darbininkų šeimoms 
prideramą gyvenimo stan
dartą bei neilgą, šešių va
landų darbo dieną.”

“Tačiau dėka kapitalisti
nės santvarkos,” sakė jis, 
“mes matome didžiausiuose 
Amerikos miestuose, o taip 
pat kaimo vietovėse, baisų 
skurdą ir nedarbą, bereika
lingą žmogaus darbo jėgos 
eikvojimą, greta nematytos 
prabangos multimilijonierių 
ir turtuolių, kurių turtai 
siekia tūkstančius milijo
nų.”

Nepaisant padidėjusios 
nuo to laiko produkcijos, 
vis dar yra baisus skurdas 
daugelyje didmiesčių ir kak 
mo vietovių, 40 milijonų 
amerikiečių tebegyvena ar
ti arba žemiau skurdo ri
bos.

Leninui atrodė svarbūs šie 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų charakteringi bruožai: 
Nepaprasti produkcijos re
kordai: nepalyginamos po
litinės laisvės; JAV prieša
kinė padėtis monopolijų tar
pe; aiški spraga kapitalis
tinėje sistemoje tarp turtų 
gamybos potencialo ir jų 
faktiškos gamybos.

Apie planavimą gamyboje
Lenino žodžiai apie spra

gą tarp produkcijos gali
mybių ir faktiškos produk
cijos yra prisimintini šian
dien, kai produkcijos lygis 
pradėjo smukti. Ypač ak
tualūs yra jo žodžiai apie 
planavimą kapitalizmo są
lygose.

“Kapitalizmas organizuo
ja ir racionalizuoja darbo 
jėgą įmonėje tam, kad padi
dintų darbininkų eksploata
ciją ir tuo pačiu įmonės pel
ną. Tačiau visumoje vieš
patauja ir didėja chaosas, 
vedantis prie krizių, kai su
kaupti turtai neranda pir
kėjų, o milijonai darbininkų 
badauja ir miršta, negalė
dami rasti darbo.”

Šis chaosas kapitalistinė
je gamyboje nuolat pasi
reiškia ne tik tame, kad ma
žėja produkcija, bet ir ta
me, kad kapitalistiniai eko
nomistai nemato, kuriuo ke
liu visa tai veda, nesupran
ta, kodėl mes patekome į to
kią bėdą.

Turtingas žinių šaltinis
Knyga “Leninas apie 

JAV” yra turtingas žinių 
šaltinis. Į ją yra įtraukti 
straipsniai apie išimtiną 
JAV rolę kapitalizmo rai
doje; apie JAV istoriją, api
mant Amerikos revoliuciją, 
pilietinį karą, Ispanijos- 
Amerikos karą, intervenciją 
Rusijoje ir kritišką kon
frontaciją tarp JAV ir Ja
ponijos kapitalizmo, kuri te
beegzistuoja ir dabar; apie 
kapitalistinį JAV žemes 
ūkio pobūdį; apie buržuazi
nės demokratijos esmę ir 
negrų tautos išskyrimą iš 
tos demokratijos; apie san
tykius tarp darbininkų kla
sės ir buržuazinės demo
kratijos institucijų; apie 
buržuazinių reformų tikslą 
ir prigimtis, apie santykius 
tarp šių reformų ir revoliu
cijos; apie kapitalistinės 
valstybės ir tarybinės dar
bininkų valstybės pobūdį; 
apie “darbo aristokratijos” 
atsiradimą; apie socialisti
nės demokratijos prigimtį.

Galima dar pridėti ilgą 
sąrašą kitų temų, gvildena
mų knygoje, kai kurios pla
čiai, kitos trumpai, tačiau 
su aštriu marksistiniu ko
mentaru.

Visi čia išspausdinti dar
bai buvo aktualūs arba 
Rusijos, arba internaciona
liniam darbininkų klasės ju
dėjimui. Jie buvo smūgiai 
savo laiko klasių kovoje.

Paimkime, pvz, Lenino la
biausiai “ameriki etišką” 
veikalą — “Nauji daviniai 
apie įstatymus, veikiančius 
kapitalistiniame žemės ūky
je.” Pagrindinis šio darbo 
tikslas buvo ne aiškinti

Žemaitės kapas Kapsuko (buv. Marijampolės) kapinėse.
Alg. B ražaičio nuotr.

amerikiečiams jų krašto 
žemės ūkį, bet parody
ti Rusijos revoliucionie
riams neišvengiamą žemės 
ūkio išsivystymą kapitaliz
mo sąlygose. Toks pat bu
vo tikslas ir jo darbų apie 
tuolaikinį kapitalistinį že
mės ūkio vystymąsi Vokie
tijoje ir Danijoje (šioje 
knygoje nepaskelbtų).

Knygos “Nauji daviniai...” 
reikšmę Rusijos žemės ūkiui 
jau pralenkė tie pasikeiti
mai, kuriuos atnešė Spalio 
Revoliucija. Bet pateikia
ma knygoje marksistinė 
analizė žemės nuosavybės, 
smulkaus ūkio ir plataus 
masto produkcijos, apmoka
mo darbo ir finansinio ka
pitalo skverbimąsi daro ją 
ir šiuo laiku svarbią kapi
talistinio pasaulio žemės 
ūkiui, tame skaičiuje ir 
JAV, o taip pat neseniai iš
silaisvinusioms šalims.

Knyga rodo, kaip Leni
nas pastoviai ir nenuilsta
mai ėjo Markso ir Engel
so nušviestu keliu, “šių re
voliucinės minties milžinų, 
kurie siekė pakelti ir pakė
lė viso pasaulio proletaria
tu virš smulkiu kasdieniniu 
rūpesčių lygio.”

sėjėjai laukuose
Daug rūpesčių atnešė šis 

pavasaris žemdirbiams. 
Net iki gegužės mėnesio 
pradžios sėjėjai negalėjo iš
eiti į dirvą. Trukdė dažni 
lietūs, šaltas oras.

Bet pagaliau atšilo. Ir 
netgi labai smarkiai. Ir iš
skubėjo, išvažiavo į laukus 
traktoriai, sėjamosios. Pir
miausia, kaip paprastai, 
berti grūdus į dirvą pradė
jo pietinių Lietuvos rajonų 
kolūkiečiai ir tarybinių 
ūkių darbininkai — varė- 
niškiai, lazdijiškiai, prieniš
kiai.

POEZIJŲ DRAUGYSTĖ
Jau kelinti metai Latvi

joje regiami tradiciniai lie
tuvių-latvių poezijos drau
gystės vakarai, kurie sieja
mi su didžiojo latvių poeto 
Janio Rainio vardu.

Lietuvių poetai viešnagės 
metu turėjo progos Akade
miniame J. Rainio dailės te
atre Rygoje pamatyti naują 
įdomų pastatymą — Justino 
Marcinkevičiaus “Sieną.”

Bostonas. — JAV laivy
nas paleido iš tarnybos 3,- 
800 žmonių 1969 m., kaip 
narkotikų naudotojus.

Detroitas. — Michigano 
Demokratų partijos vado
vybė sudarė komitetą para
mai tų kandidatų, kurie rei
kalauja baigti karą Indoki
nijoje.

Tikroji Lietuvos katalikų 
dvasininkų pažiūra

Mūsų korespondentas Kos
tas Valius kalbėjosi su Tel
šių vyskupijos Apaštališ
kuoju administratorium vys
kupu Juozapu Pletkumi re
liginio gyvenimo Lietuvoje 
temomis.

Keli žodžiai apie pašneko
vą. Vyskupas Juozapas 
Pletkus yra gimęs 1895 me
tais Grinkiškio apylinkėse 
(Radviliškio rajonas). Ku
nigu įšventintas 1921 me
tais. Vikaravo, o vėliau ėjo 
klebono pareigas įvairiose 
Žemaitijos parapijose: Kal
tinėnuose, Leckavoje, Papi
lėje, Tirkšliuose, Gargžduo
se. Ilgą laiką buvo Rietavo 
dekanu. Mirus vyskupui 
Petrui Maželiui, kapitula jį 
išrinko Telšių vskupijos val
dytoju. 1968 metais Vati
kanas patvirtino jo išrinki
mą ir paskyrė Juozapą Plet- 
kų tituliniu Tubijos vysku
pu bei Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros Apaš
tališkuoju a d m i n i s t r ato- 
rium.

Korespondentas: Pirmiau
sia, Gerb. Vyskupe, prašy
tumėm bent trumpai papa
sakoti apie Telšių vyskupi
ją

Vyskupas J. Pletkus: Nuo 
seno prie Telšių vyskupijos 
yra priskirta ir Klaipėdos 
prelatūra, todėl apie jas 
tenka kalbėti kartu. Pra
ėjusio karo metu mūsų 
vyskupija patyrė nema
žų nuostolių: buvo su
griauta ar sudeginta 14 
bažnyčių. Vienos jų—Tau
ragės, Kretingos, Kuršėnų, 
Papilės, Kruopių, Kvėdar
nos, Leckavos, Viekšnių, 
Mažeikių buvo atstatytos. 
Visai sudegintų Endriejavo, 
Gargždų, Nemakšių, Šaukė
nų, Pagėgių bažnyčių vieto
je pastatyti nauji maldos 
namai. Dabar vyskupija ir 
prelatūra turi 121 parapiji
nę ir 23 filijines bažnyčias. 
Vienos jų — mūrinės, puoš
nios, o kitos — medinės, pa
prastos.

Turiu pasakyti, kad kuni
gų ir tikinčiųjų rūpesčiu vi
sos jos prižiūrimos, remon
tuojamos, puošiamos. Po 
karo visos bažnyčios buvo 
iš naujo išdekoruotos ar ki
taip išgražintos. Dabar nė
ra nei vienos veikiančios 
bažnyčios, kuri būtų apleis
ta.

Jei vyskupijoje tinkinčių- 
jų skaičius dabar sumažė
jęs, tai prelatūroje visai ki
ta padėtis. Kadaise Klaipė
dos krašte katalikai sudarė 
mažumą. Dabar Klaipėdos 
prelatūra yra ne tik lietu
viška, bet daugumoje ir ka
talikiška.

Vyskupijoje ir prelatūro
je darbuojasi 166 dvasinin
kai : du vyskupai, 114 klebo
nų (jų tarpe 13 dekanų), li
kusieji — vikarai ir alta
ristos.

Korespondentas: Kuo pa
sireiškia Jūsų, kaip vysku
po, veikla?

Vyskupas J. Pletkus: Ta
rybų Lietuvos vyriausybė 
nekliudo vys k u p i j ų vado
vų religinei veiklai tiek vys
kupijos ribose, tiek ir bend
rai visoje respublikoje: ne
daro kliūčių susirinkti ir 
spręsti juos dominančius 
klausimus, sudarinėti bend
rus bažnytinius organus, 
priiminėti nutarimus, leisti 
kunigams ir tikintiesiems 
ganytojiškus laiškus..

Pavyzdžiui, vykdydama II 
Vatikano Visuotinio Bažny

čios Sus i r i n k i m o nutari
mus, darbuojasi Lietuvos 
Ordinarų kolegija. Ji išlei
do eilę atsišaukimų į Lie
tuvos kunigus ir tikinčiuo
sius bei kitų bendrų doku
mentų. Kolegijai nutarus, 
prieš kelerius metus buvo 
sudaryta Lietuvos vyskupi
jų Liturginė komisija. Ji 
paruošė ir išleido Lietuviš
kojo apeigyno dvi dalis, ku
rių po 500 egzempliorių iš
siųsta į užsienį lietuviams 
kunigams. Iš jų susilaukė
me gražaus mūsų kuklaus 
triūso įvertinimo. Atspaus
dinome naują Lietuviškąjį 
maldyną. Turime ir kitų lei
dybinių planų.

Dvasininkams nekliudoma 
palaikyti ryšių su Apaštalų 
Sostu, vykti į užsienį. Taip 
ir daroma. Lietuvos katali
kų bažnyčios atstovai nuo
lat lankosi Vatikane, palai
ko ryšius su tarptautinė
mis katalikiškomis organi
zacijomis, dalyvauja jų veik
loje. Jei sveikata leistų (esu 
75 metų amžiaus, dažnai 
sergu kraujospūdžiu), galė
čiau aktyviau dalyvauti re
liginėje ir visuom e n i n ė j e 
veikloje.

Ir Lietuvą aplanko nema
ža svečių iš užsienio. Jų 
tarpe ir dvasininkų, kurie 
domisi religiniu gyvenimu 
mūsų krašte, užmezga ry
šius su mūsų dvasininkais.

Korespondentas: Jūs mi
nėjote apie savo silpną svei
katą. Ar ne pei’ didelė par
eigų našta šiuo metu Jus 
slegia?

Vyskupas J. Pletkus: Taip, 
darbuotis man jau sunkoka. 
Tas pats ir su J. E. Vysku
pu Labuku. Mudu pasita
rėme, ką pasirinkti pagalbi
ninkais. Pernai jam vyks
tant į Vatikaną, aš papra
šiau, kad Apaštalų Sostas 
man paskirtų padėjėju ku
nigą Liudviką Pavilonį. Šis 
mūsų prašymas buvo pa
tenkintas. Praėjusią žiemą 
mes su J. E. vyskupu La
buku ir J. E. Rygos vysku
pu Vaivodu konsekravome 
du naujus vyskupus - lietu
vius daktarą Romualdą 
Krikščiūną ir Liudviką Pa
vilonį. Galiu pasidžiaugti, 
kad susilaukiau, palyginti, 
jauno ir energingo talkinin
ko, koks yra naujasis vys
kupas Liudvikas Pavilonis.

Korespondentas: Kaip 
Jūsų vyskupijos dvasinin
kai dirba ir gyvena?

Vyskupas J. Pletkus: Da
bartinė kunigų karta ir pa

RAMUNĖLĖS
Gailiai verkė ramunėlės
Kvepiantys žiedeliai,
Jų byrėjo ašarėlės
Lyg rasos lašeliai.

*

Vos pradėjo jos žydėti 
Saulėje , dirvose 
Ėmė arti ir akėti 
Traktoriai laukuose.

Neateis jų rinkti, skinti,
Virti sau arbatos
Ir vaistų pasigaminti
Stiprinti sveikatos.

Čia bitelės aplankyti 
Nenorės skrajoti,
Kam gi augti ir žydėti, 
Jei naudos neduoti?

Neliūdėkit, ramunėlės,
Augsit iš šaknelių
Ir žydėsite kaip gėlės 
Tarp melsvų linelių.

. V. Tatarelis

siryžimu, ir meile darbui 
nenusileidžia prieška r i n e i 
kunigų kartai. Visas pasto
racinis darbas daugiausia 
vyksta b a ž n y č io j e. Tai 
klausykla, sakykla, kur ti
kintiesiems paaišk i n a m o s 
dogmos, skelbiami kateche
tiniai pamokslai ir įvairūs 
tikėjimo tiesų ciklai.

Kadangi mokykla atskirta 
nuo bažnyčios, tai vaikų ka- 
techizaciją atlieka tėvai ar 
jų patikėti asmenys namuo
se. Kunigas egzaminuoja ir 
prileidžia prie Pirmosios 
Komunijos. Vaikams teikia
mas taip pat Sutvirtinimo 
Sakramentas.

Pas sergančius tikinčiuo
sius su paskutiniaisiais pa
tarnavimais kunigas sku
ba į namus, o jei ligonis yra 
ligoninėje — tai kunigas 
kviečiamas į ligoninę.

Tikintieji dosniai aukoja 
bažnyčiai ir kunigams. To
dėl dvasininkų materialinė 
padėtis yra gera. Jie nau
dojasi visomis tarybinių pi
liečiu teisėmis. c-

Korespondentas: Pasta
ruoju metu reakcinė užsie
nio propaganda mėgaujasi 
tendencingu grupės vilniš
kių kunigų laišku, kurį, 
siekdami apšmeižti naująją 
tvarką gimtajame krašte, 
vaizduodami save karštais 
religijos gynėjais, šie žmo
nės išsiuntė Lietuvos ne
prieteliams į Vakarus. Ti
kriausiai ne jie yra tikrasis 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
balsas?

Vyskupas J. Pletkus: Lie
tuvoje yra vyskupai, vysku
pijų valdytojai, kurie, ben
dradarbiaudami su vyriau
sybe, sugebėjo ir toliau 
sugebės spręsti bet kokius 
pribrendusius reikalus.

Korespondentas. — Ačiū 
už pokalbį.

.. VALGOMI BATAI
Kai kurie rašytiniai šal

tiniai mini, kad žmonės ap
suptuose miestuose ar pa
klydę dykumose, neturėda
mi maisto, virdavę batus iš 
karvės odos ir juos valgy
davę. Žinoma, batų sriuba 
nebuvusi labai skani. Bet 
pasirodo, kad ji daug ska
nesnė iš Indonezijos buivo
lo odos. Tokie sandalai ga
minami Indijoje. Kai kurio- 
riose Tailando ir Nepalo 
dalyse Indonezijos buivolo 
oda yra valgoma. Ji su- 
piaustoma plonomis juoste
lėmis ir verdama kelias va
landas. Po to išdžiovinama 
saulėje ir antrą kartą išver
damą taukuose. Juostelės 
pasidaro trapios, panašios į 
sausai keptas bulves.



4 puslapis r A15 VE Penktadienis, Birželio (June) 5, 1970

APIE PRAEITĮ IR DABARTĮ

Kiek jūsų yra, tik saujele! 
Arui tiesa?!

Komunistų partija garbin
gai išlaikė ir antrąjį rūs
čios kovos egzaminą.

šalis klasinės kovos 
audrose

Pokarinis dešimtmetis — 
tai aršios klasinės kovos de
šimtmetis, kai liaudis išė
jo... kapoti vargelio, užar
ti ežių, naikinti usnynės. Ir 
nugalėjo! Lietuvos komu
nistai anuomet skelbė liau
džiai savo tiesą, jie nešė 
Lietuvai jos liaudžiai Nau
jo Ryto rausvą varsą ir su
gebėjo atnešti liaudžiai sau
lutės juoko dovanų.

Lietuvos Komunistų par
tija dabar veda senąją liau
dį į dar šviesesnes visuo
meninio suklestėjimo 
aukštumas. Tuo mūsų res
publikoje niekas neabejoja.

Iš tiesų, džiugu! Auga 
Lietuvos Komunistų parti
jos šlovingos gretos, vis pla
čiau sklinda pasaulyje gar
sas apie Lietuvos šalelės 
suklestėjimą, apie gyveni
mą be piktžolių, be tra
nu!., v

Buvo tokių, kurie 
nepasitikėjo

O buvo laikas, kai tikri 
broliai ir tikros seserys, tuo 
labiau pusseserės ar pus
broliai sakydavo revoliuci
onieriams - pogrindinin
kams:

— Ko tu maištauji ir ne
rimauji? Ko tu šoki, it var
lė prieš dalgį? Ir tu ir tie 
tavo bedieviai drugeliai. 
Pučiate prieš vėją, šiaušia- 
tės prieš valdžią. Na, ką 
jūs padarysite, kaip jūs 
parveiksite tokią jėgą! Kiek 
jūsų yra ? T i k s a u j e 1 ė. 
Geriau jau apsiramintai ir 
gyventai, kaip dievo liepta. 
“Na, kiek jūsų čia yra? !”— 
taip kalbėjo mažiau politi
niai subrendę žmoneliai ir 
nieku būdu neįtikėjo, kad 
komunistai paims valdžią į 
savo rankas, kad nugalės 
darbo žmogus, kad per am
žiaus ketvirtį sukurs kitą 
Lietuvą.

... Atėjau į Lietuvos Ko
munistų gretas rūsčiais ka
ro prieš fašizmą metais — 
1944-aisiais. Tuomet mane 
priėmė kandidatu į parti
jos narius, priėmė toli nuo 
Lietuvos, Pavolgyje. O į 
Kompartijos narius priėmė 
jau išlaisvintoje Lietuvoje: 
Kėdainių apsk r i t y j e. Iš 
tiesų mano džiaugsmui ne
buvo ribų — atėjau į savo 
partiją, kai jau žlugo fa
šizmas. Ir atėjau ne tuš
čiomis atsinešiau klasinės 
kovos patyrimą ir... visus 
tris sužeidimus, gautus 
karo frontuose. Tai tokie 
daugumoj komunistai buvo 
anuomet; aš irgi nebuvau 
jokia išimtis.

Mes veiklos žmonės...
Gerai pamenu 1945 - uo

sius metelius. Anuomet Kė
dainiuose visi apskrities ko
munistai sutilpome į ne 
per didžiausią saliukę, Są
rašas baigėsi tuoj pat, su
skaičiavus pirmąjį šimtą. O 
praėjusiais metais besisve
čiuojant Kėdainiuose, užsu
kus į Chemijos kombinatą 
ir čia komunistų susirinki
me vienos partinės organi
zacijos nariai užpildė visą, 
palyginti, nemažą salę. Dau
guma — komjaunimo auk
lėtiniai ... Šituo verta pa
sidžiaugti. ..

Nedidutė žinutė žurnale: 
“Lietuvoje yra virš 120,000 
komunistų.”

Skaitai ir negali nepasi
džiaugti Lietuvos leniniečių 
gretose tiek tūkstančių na
rių, kad 1969 m. tik nuo ba
landžio pirmosios iki liepos 
pirmosios—per antrąjį me
tų ketvirtį — į LKP eiles 
įstojo 1,500 naujų žmonių. 
O per metus į LKP eiles atė
jo virš 5,000 naujų komu
nistu ! c

Naujai stojančiųjų į Ko
munistų partiją dauguma— 
darbininkai ir kolūkiečiai, t. 
y. 63.2 procento. O tai, kaip 
kartas, kalba, kad į Lietu
vos Komunistų partiją dau
giausia stojo gamybininkai, 
kurie žino prakaito skonį ir 
kainą. Ir tai bene visų ryš
kiausiai įrodo, kokiai kla
sei atstovauja LKP ir kieno 
ji reikalą gina. LKP tai 
labiausiai masinė, tikrai 
liaudiškiausia partija iš bet 
kada Lietuvoje buvusių 
partijų!

Beje, dabar Lietuvoje yra 
virš 3,500 Komunistų par
tijos pirminių organizacijų. 
Nejučiomis ateina galvon 
toks sugretinimas: dabar 
yra daugiau Komunistų par
tijos pirminių organizacijų 
sekretorių, jų yra žymiai 
daugiau, negu buvo iš vi
so partiečių mūsų Komu
nistų partijos gretose, kai 
buvo sutrupinta smetoninė 
tironija. Tai labai iškalbus 
sugretinimas.

Drąsi pradžia
Buvo laikas, kai Lietu

vos... sąžinė, jos geriausi 
sūnūs ir dukros sunkiose 
reakcijos siautėjimo sąlygo
se įsteigė tikrą revoliucio
nierių partiją—Lietuvos Ko
munistų partiją. Šios par
tijos gretose anuomet buvo 
tik apie 800 leniniečių. Pir
masis LKP suvažiavimas jų 
vardu 1918 m. spalyje de
klaravo: mūsų tikslas—so
cialistinė revoliucija, socia
listinė Lietuva.

Dvidešimt dveji metai, rūs
čios kovos, kovos už darbo 
žmonių širdis ir protus ne
nuėjo veltui. Atėjo perga
lės ir džiugių pasibučiavi
mų vasara — 1940 metų bir
želis! Pakilo Lietuva, anot 
Salomėjos Nėries, siurbėles 
nutrenkusi. Iš kalėjimų, 
priverčiamojo darbo sto
vyklų ir “žvalgybos” kan
kinimo kamerų į laisvę išė
jo tūkstančiai fašizmo prie
šininkų, jų tarpe — daugu
ma buvo komunistai.

Mūsų tikslas...
Legali Lietuvos Komunis

tų partija Penktajame savo 
suvažiavime paskelbė visai 
liaudžiai: mūsų tikslas — 
socialistinės visuomenės 
sukūrimas, kad Lietuvoje 
įsigalėtų nauji visuomeni
niai santykiai. Valdžia — 
liaudies rankose, darbo 
žmonės—su LKP, todėl yra 
visos sąlygos, kad Lietuva 
taptų nugalėjusio socializmo 
šalimi! Šias mintis liau
džiai iškilmingai paskelbė 
LKP prieškariniais, Tarybi
nės santvarkos metais. Ir 
nors mūsų partijoje buvo, 
palyginti nedaug narių, bet 
su LKP nuėjo masės, nes tik 
ši partija sugebėjo parodyti 
kelią dar šviesesnėn ateitin. 
Karas, fašistų įsiveržimas 
sutrukdė šios programos 
įgyvendinimą, bet Lietuvos

Ne, ne stebėtojais mes 
ėjome pasaulio vieškeliais, 
mes buvome veiklos žmonė
mis ir veikėme, kovojome 
pagal sąžinės balso pašauki
mą, kaip liepė širdis ir pro
tas. Ėjome ten, kur buvo 
sunkiausia. Ir neklausėme, 
kas ir po kiek sumokės. 
Anuomet komunistams kla
sinis priešas atsimokėda
vo — šūviu. Šūviu iš pa
salų. Laidojome kovos drau
gus, užspausdami šviesias 
akeles, besimerkiančias — 
oi, ne, nelaiku! Buvo tokios 
dienos: karo prieš fašizmą, 
ir prieš fašistų paliktą 
uždelsiamo veikimo miną — 
prieš buržuazinį naciona
lizmą. Mes susikirtome su 
tuo pačiu priešu, su kuriuo 
kapojomės lietuviškos bur
žuazijos diktatūros metais. 
Kapojomės ne kirviais, bet 
aštriausiais ginklais... Te
ko spręsti rūsčią dilemą: 
kas ką ?!

Mano senelis
Asmeniškai aš nepaty

riau jokių dvejonių ir ne- 
sprendžiau: su kuo eiti. 
Man buvo žymiai lengviau— 
dalyvauju revoliucioni erių 
estafetėje. O šią estafetę 
pradėjo mano senelis.

Senelis Liudvikas Dėnas— 
buvo knygnešys. Tikras za
navykas. Bebėgdamas nuo 
carinių žandarų gavo dusu
lį, jį pasmaugė astma. Pa
liko našlę su septyneto vai
kų pulkeliu. Mirė jis, nesu
laukęs net minimalios per
galės — lietuviškos spau
dos atgaivinimo. Žmogus 
nešė per prūsų sieną įvai
rią literatūrą, nešė ir “cici- 
likų,” bedievišką. Ir net ru
sišką — “Iskrą” (“Kibirkš
tį”), kurią redagavo Leni
nas. Mūsų draugai visi tie, 
kas prieš carą,” — pasakė 
senukas Liudvikas, prieš už
merkdamas akis.

Dvi Liudviko Dėno duk
terys buvo revoliucionierės, 
du žentai buvo kairieji, jų 

Praėjo ketvirtis amžiaus nuo to laiko, kai nugriaudėjo 
■paskutiniai šūviai antrojo pasaulinio karo, atpešusio žmoni
jai tiek negandų ir kančių. Tarybų Lietuvos darbo žmonės 
minėdami šią didžiąją pergalę, dar kartą nulenkė galvas 
amžiną šlovę pelniusiems didvyriams kovoje už piūsu Tėvy
nės garbę, laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvos miestuose, 
rajonų centruose, kaimuose, pažymint pergalės dienų, vyko 
iškilmingi vakarai, mitingai ir popietes, susitikimai su ant
rojo pasaulinio karo dalyviais. Broliškosiose kapinėse buvo 
padėti vainikai ir gėlės, surengtos paskaitos ir koncertai, 
šiose šventinėse iškilmėse tarybinių žmonių žodžiai skam
bėjo kaip šventa priesaika saugoti taiką, neleisti įsižiebti 
naujo pasaulinio karo gaisrui.

Amžina šlovė žuvusiems didvyriams. Gėlės ant žuvusių
jų už Palangos išvadavimą kapo.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

tarpe Juozas Dėmėkis—tri
jų revoliucijų Lietuvoje da
lyvis. Liaudies Seimo at
stovas. Lietuvoje gyvena 
vienuolika senelio Liudviko 
anūkų. Ir septynetas jo anū
kų gimė Pensilvanijos mai- 
nierių šeimose, gyvena da
bar plačiose JAV. Kokių 
jie partijų ar pakraipų — 
gerai visų ir nebežinau. 
Užtat mes, kurie valgome 
lietuvišką duonutę, daugu
ma nuėjome pūsti naują 
liepsną iš mažos kibirkštė
lės.

Mano pusbroliai ir 
pusseseres

Iš vienuolikos pusbrolių ir 
pusseserių, esančių Lietu
voje, penketas vyrų ir dvi 
merginos — Lietuvos Ko
munistų partijos nariai. 
Dvi pusseserės — uolios ka
talikės. Du pusbroliai—jau 
nebepareis iš kovos... To
kie mes senuko Liudviko 
anūkai. Ir tokių senukų mū
sų Tarybų Lietuvoje yra ne
išpasakytai daug. O jų anū
kų LKP narių nepalygi
namai, net keleriopai dau
giau.

Šeimoje augau vienišas, 
it pirštas. Mano motina 
anuomet buvo areštuota net 
aštuonetą kartų : teista, 
įkalinta, ištremta policijos 
priežiūrom Taip ir nesu
laukė ji laisvės valandos, be
likę buvo laukti tik septy
niolika savaičių! Iškovojus 
dvidešimt metų, pritrūko 
septyniolikos ... savaitėlių 
Užkamavo, atėmė sveikatą 
lietuviški fašistai. O ji vis 
šaukdavo: “Broliai lietuviai 
vienykitės!.” Mano patėviui 
Juozui Gudaičiui Vilkaviš
kyje “žvalgybos” tardymo 
metu, įvarė į duris rankų 
pirštus ir... sutraiškė pirš
tų kauliukus. Žmogutis nei 
suriesdavo n gerai pirštus, 
nei ištiesdavo. O anksčiau 
buvo nagingas baldžius ir 
trobesių statybos meistras- 
medkirtis. Taip stengėsi 
mus “suvienyti”... “broliai 

lietuviai.” O po to jie dar 
pardavė Hitleriui ir gesta
pui. Iš panašių universite
tų, ir kumetynų, dūminių 
pirkių, iš darbininkų bakū
žių išėjo tūkstančiai ir 
tūkestančiai mūsų vienos 
idėjos brolių, ir sėtojo po 
komunarų vėliavomis. Mes— 
vienos idėjos broliai, mes— 
vienminčių sąju n g a ! čia 
mūsų jėga, čia slypi mūsų 
visuomenės vienybės pa
slaptys, mūsų visuomenės 
idėjinė - politinė vienybė ir 
šios visuomenės stiprybė.

Išaugo naujas žmogus 
Nauja Lietuvos ekonomi

ka, neatpažįstama jos pra
monė ir žemės ūkis. Išaugo 
naujas, raštingas ir kovin
gas žmogus. Pakito Tary
bų Lietuvos žmonių įsitiki
nimai, pakito daugumos pa
saulėžiūra. Krašto tvarkyti 
atėjo naujas šeimininkas — 
naujas ir aukštai išsilavi
nęs tarybinis žmogus.
Šios liaudies priešakyje, 

audronašomis, šaukliais ei
na Lietuvos komunistai, ei
na glaustomis gretomis, 
žengia po Lenino vėliava.
Ši lietuvių revoliucijos au- jis rašė apie dviejų srovių kovą socialistų eilėse. Su na- 
dronašų armija, visi komu- Įcionalistais prieita iki ryšių nutraukimo.

Jei rasite galima, įdėkite šį straipsnį į “Socialdemo
kratą,” pataisę kalbą, arba panaudokite jį kaip tinkami. 

Su draugišku sveikinimu V. Kapsukas 
1915 m. spalio 26 d.

Šis V. Kapsuko laiškas V. Leninui buvo pasiųstas 
žurnalo “Sodial-Demokrat” redakcijai kartu su Z. Alek
sos-Angariečio straipsniu “Antrasis Internacionalas 
miręs...”

nistai turi aiškias perspek
tyvas, turi aiškų ir labai 
kilnų tikslą — atvesti savą
ją liaudį į aukščiausiąją vi
suomeninės būties pakopą. 
Jos vardas žinomas seniai— 
komunizmas.

Lietuvos komunistai, anot 
poetės S. Nėries, veda mi
nias ir gali drąsiai pasaky
ti:

Žygiais, o ne žodžiais
Mes Tėvynę mylim
Ir šiandien krauju tik 
Prakalbam į ją.
Mes — šimtas- dvidešimts 

tik... šimtas dvidešimt 
tūkstančių. Ir net idėjiniai 
priešai neišdrįs teigti, jog 
tai nedaug. Mūsų gretose 
didžiulė armija bendramin
čių ir, tvirtai tikiu, bus dar 
ir dar daugiau. Abejonių 
nebelieka.

Vytautas Dėnas
LKP narys nuo 1945 metų

Brockton, Mass.
Ateina mūsų pažangiečių 

parengimai-piknikai. Antai, 
birželio 21 dieną rengiamas 
piknikas Gedimino parke, 
Haverhille, Mass. Pradžia 
nuo pietų. Ten didelis, gra
žus lietuvių parkas. Jonas 
Petruškevičius nurodys, 
kaip pikniko vietą pasiekti 
automobiliais.

Kitas piknikas, kurį ren
gia Massachusetts lietuvių 
org a n i z a c i j o s “Laisvės” 
paramai, įvyks liepos 12 d., 
Olympia parke, Shrewsbu
ry, Mass., netoli Worceste- 
rio. Jau turime ir bilietus.
Pradėsime platinti. Ruošia
me autobusą nuvažiavimui. 
Kurie norėsite busu važiuo
ti, kreipkitės prie LLD 6 
kuopos valdybos narių A. 
Kukaitienės, K. Čereškienės 
ir George Shimaičio. 

• • • *" •“* "t* “
Aplankiau mūsų ligonius, 

“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojus. John N j aura sun
kiai serga, Guli Cardinal 
Cushing ligoninėje. Jau tus 
apie dvi savaites kai ten da
ro jam visokius tyrinėjimus. 
Kai aš jį mačiau, jis buvo 
šiek tiek pagerėjęs. Bet da
bar vėl sunkiai susirgo. La
bai skauda krūtinę. Dak
tarai duoda piles skausmui 
sumažinti. Tuo labai susi
rūpinusi jo žmona Marijo
na. . Jų gyvenimo vietas 76

Pavasarinis spaudos piknikas
Rengia LLD 7 apskritis Gedimino parke, Bradford, 

Mass., birželio 21 d. Rengimo komitetas pasimojo pa
daryti šį pikniką istoriniu — visą pikniką susukti į fil
mą, vėliau pademonstruoti lietuvių kolonijose. Užbaigti 
filmo demonstraciją, bus pasiųstas į Lietuva, kad &r 
mūsų artimi giminės matytų, kaip kultūringai bendrau
jam. Kam tik sveikata tarnauja, būkite piknike, o vė
liau matysite patys save filme — bus dedama pastangos, 
kad visi dalyviai patektų į filmą.

Kadangi šis piknikas yra pašvęstai palaikymui mūsų 
spaudos, tai rengimo komitetas kreipiasi į tiesos žo
džio skleidėjus, kad jie prisidėtų su auka ir kitus ra
gintų tai padaryti. Rengimo komitetas bus dėkingas 
tiems, kurie aukos dovanų, maisto dėl bendro stalo, ir 
pinigais parems. Šiais reikalais kreipkitės į komisiją, ku
ri viską tvarko: E. Repshis, 495 Columbia Rd., Dorches
ter, Mass. Tel. AV 2-4026. Arba Helen Žekonis, 177 
W. 7th St., So. Boston, Mass.

J. Petrus

V. KAPSUKO LAIŠKAS V. LENINUI
Drg.! Siunčiamą straipsnį mums atsiuntė lietuvių 

ir rusų k. iš Sibiro tik ką išėjęs į laisvę draugas, kuris 
atliko 4-erių metų katorgą už priklausymą LSDP. Įdomu 
pažymėti, kad jis dar nesuspėjo gauti nė vieno nelegalaus 
socialdemokratinio leidinio ir jokių smulkesnių žinių apie 
tai, kas dedasi socialdemokratiniame pasaulyje. Čia dr$. 
Angarietis (pseudonimas) išdėsto pažiūras, kurios yr^i 
bendros daugeliui draugų Rusijoje, esančių kalėjime rJ 
ištrėmime. Anksčiau, dar iš Pskovo katorgos centra^,

Louis St., Brocktpii, *-Mass. 
02402.

“Piešėjas John Stočkus, 
LLD 6 kp. ir LDS 67 kp. 
narys, sunkiai serga pūslės 
liga. Randasi Brockton Ci
ty ligoninėje. Jį lanko ir 
prižiūri jo žmona Veroni
ka. Atrodo, kad jo liga bus 
nugalėta. Jų gyvenimo vie
ta: 67 Blendell St., Brock
ton, Mass. 02402.

Nellie Ambrose, keletą sa
vaičių išbuvusi ligoninėje, 
dabar gydosi namie po nur- 
sių priežiūra. Eina geryn. 
Gyvenimo vieta: 419 N. Ca
ry St., Brockton, Mass. 
02402.

July Stigienė daug metų 
kai nesveikuoja. Ji randasi 
Embassy House Nursing 
Home, 2 Beaumount Ave., 
Brockton, Mass. 02402.

Jei galite, pasiųskite ligo
niams užuojautos ir padrą
sinimo atvirukus.

George Shimaitis1

Worcester, Mass.
Specialius pietus rengia 

LLD 11-oji kuopa Olympia 
Parke birželio 7 d., pradžia 
1 vai.

Kviečiame vietos ir apy
linkės lietuvius dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti ty
rame ore.

Kviečia rengėja^

Naujas automobilių 
unijos prezidentas

Detroitas. — Jungtinės 
Automobilių Darbininkų 
pildomoji taryba vienbalsiai 
išrinko Leonardą Wood- 

Įcocką nauju unijos prezi
dentu.

Woodcock pasisakė vykin
ti Reutherio politiką. Jis 
griežtai priešingas Nixono 
agresijai Indokinijoje, pasi
žymėjęs kovotojas už dar
bo žmonių reikalus, už ci
vilines teises, prieš rasinę 
diskriminaciją.

Olympia, Wash. — Boeing 
Aircraft kompanija, paleis
dama nemažai darbininkų iš 
darbo, padidino bedarbių 
skaičių iki 8.2 proc. visos 
darbo jėgos Washington© 
valstijoje.

Washingtonas. — 196568 
metų laikotarpiu darbinin
kų streikų klausimu Jung
tinės Valstijos užėmė pirmą 
vietą tarp 13 didžiųjų pS> 
moninių šalių.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje matams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “At# 

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią kny&ją, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės: >
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

^Vilnies” administracija.
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St. Petersburg, Fla.
* Ruoš išleistuves

Be mūsų Dainos mylėto
jų choro žmonės pramogose 
nuobodžiautu. Šią meno 
gft.ipę mokydama dainuoti 
Adelė Pakalniškienė įdeda 
daug laiko ir darbo. Be jos 
energingo pasišventimo vi
si pajustume meninį badą, 
šešti metai eina, kai Adelė 
suorganizavo chorą ir jam 
vadovaudama nepavargsta, 
darbuojasi be jokio atlygini
mo. Nedaug tokių pasi
šventėlių randasi, kurie įde
da tiek brangaus laiko ir 
darbo, kaip A. Pakalniškie
nė. Ji užsipelnė didžios pa
garbos.

Adelė Amerikoje gimusi 
ir augusi, bet su nemažai 
vyresniais, pensi n i n k a i s, 
gražiai sutinka, kai kam ji 
suteikia reikalingų patari
mų ir be užmokesčio. Jinai 
įsisavinusi savo tėvų kalbą 
ir rašybą. Dvi kalbas gerai 
įmokanti, ji atlieka daug ver
tingų reikalų.

4.
Kuomet visi kalbame apie 

Tarybų Lietuvą, o laikraš
čiai pilni žinių apie tą šalį, 
tai jausmai gundo tą Nemu
no šalį pamatyti. Adelės 
laimei šiais metais ją kvie
čia atvykti į Lietuvą Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetas. Ypa
tingai šią vasarą Vilniuje 
įvyksta dainų šventė, kas ją 
labai domina pamatyti. Be 
to, veikiausiai jai teks susi
tikti tuos žmones, kurie at
keliavę iš Lietuvos į Flori
dą leido atostogas, kaip A. 
Grigiškį, daktarą Pikti su 
žmona, mokytoją E. Kriče- 
lienę ir Vytautą Mockapet- 
rį, kuris čia ilgiausią laiką 
praleido.

Kiek nugirdau, A. Pakal
niškienė skris į Lietuvą su 
kitais menininkais kartu. 

fLiuD 45 kuopa pasimojo su
ruošti jai išleistuvių banke
tą šeštadienį, birželio 27-tą, 
Laiškanešių salėje, 314—15 
Ave. So. Pietūs 12 vai. Ir 
už jos choro vadovavimą 
kuopa nutarė suteikti jei 
kelionės dovanėlę $500. Be
je, kartu su menininkais va
žiuos ir Povilas Pučkorius, 
o dieną kitą vėliau — J. ir 
P. Stančikai. 

• • •
: Aldona Aleknienė, LLD 
45 kuopos susisiekimų raš
tininkė, gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią. Po sunkios li
gos mirė jos mamytė. Kal
bant su ja apie jos motiną, 
liūdesys suspaudžia jai šir
dį ir ištrykšta iš akių gai
lesčio ašaros.

Antanas Kavaliauskas, 
buVęs čikagietis, buvo sun- 
Kiai susirgęs. Paduotas į 
įįKyfront Medical Center li
goninę. Kokia dabar jo pa
dėtis, neteko patirti.

Jonas Juknis skundžiasi, 
kad veikiausiai prisieisią 
jam pasiduoti į ligoninę pa
taisymui sveikatos.

P. Blaškienė antrą kartą 
buvo pasidavus į ligoninę, 
bet, kaip pirmuoju atveju, 
taip ir antruoju, neilgai te
ko ten pabuvoti. Dabar jau
čiasi neblogai. Jos gyveni
mo draugas Jonas Blaškis, 
su daktaro pagalbą sveikatą 
pasilopydamas, dar vis daug 
dirba visuomenės reikalais.

Jau per kiek laiko nesi
mato pramogose draugės 
Palionienės, girdėta, kad ji 
sirguliuoja.

Tai matote, visa eilė gerų 
draugų-draugių turi nege
rovės su sveikata.

Linkime visiems greitai 
susveikti.

Vikutis

Philadelphia, Pa.
Parengimas arti. Smūgis 

reakcijai
Laikas šuoliais bėga. Ne

jučiomis artinasi birželio 
14-ji diena. Ir vėl pažangio
ji liaudis .susiburs A. M- sa
lėje, 6024 Wayne Ave.

Vaišės prasidės 1-mą vai.
Pastaruoju laiku išryškė

jo, kad kai kurie parengi
mų lankytojai pamiršta kel
rodį ir atvažiuodami pakly
sta. Todėl dar kartą pakar
toju dėl aiškumo: Važiuo
jant iš pietinės miesto da
lies, išlipkit ant Broad St. 
ir Erie Ave. ir sėskit į gat- 
vekarį 53, ties Phila. Gas 
Works, kuris nuveš iki 
Walnut Laine ir rasite pa
rengimo vietą.

Iš šiaurinės dalies miesto 
galima važiuoti busais J. ir 
K., išlipti skersgatvyje 
Chelten ir Wayne Ave., pa
eiti porą blokų iki salės.

•

Gegužės mėn. 19 d. Penn- 
sylvanijos valst. reakcingi 
demokratų partijos kandi
datai pralaimėjo nominaci
jų rinkimus. O ypatingai 
svarbu, kad reformistų—li
beralų demokratų kandida
tas gubernatoriaus parei
goms Milton Shapp laimėjo 
nominacijas prieš senosios 
demekratų mašinos pasta
tytą kandidatą Robert Ca
sey. M- Shapp, žydų kilmės, 
turtingas fabrikantas. Jisai 
kandidatūrą gubernato
riaus pareigoms buvo pra
laimėjęs prieš trejetą metų 
rinkimuose, kurie jam lėša- 
vo arti trejeto milijonų dol. 
Senoji demokratų partijos 
vadovybė baisiai apstulbo. 
Nors juos rėmė telefono, 
elektros ir gaso kompani
jos, bet vis tiek gavo skau
dų antausį.

L. Reporteris

So. Boston, Mass.
Iš LLD 2 kp. susirinkimo

Susirinkimas įvyko gegu
žės mėnesį. Narių dalyva
vo nedaug. Buvo išduoti 
raportai iš rinkimo au
kų laikr a š č i a m s. “Daily 
World” surinkta $125 ir 
priduota per Anną Timson. 
“Vilnies” jubiliejiniam su
važiavimui surinkta $50.

Susirinkimas atsistojimu 
pagerbė du mirusius kuo
pos narius—Juozą Butkų ir 
Antaną Jankų.

Buvo diskusuota, kaip nu
važiuoti į apskričių rengia
mą pikniką birželio 21 d. 
Gedimino Parke, Haverhill; 
Mass. Nutarta paimti busą. 
Ir tuoj ant vietos užsiregis
travo 19 važiuotojų. Bet 
kad pripildyti busą, reikia 
42 žmonių. Kaina į abi pu
ses tiktai $3 ypatai.

Norintieji važiuoti į pik
niką, kreipkitės prie šių kuo
pos narių: Elzb. Repshienę, 
skambinkite A V 2-4026, S. 
Rainard, telef. 825-4643, ir 
B. Chuberkienę, A N 8-3465.

Kaip kasmet Moterų Są- 
ryšys turėdavo savo stalą, 
taip ir šiemet turės, ir jos 
prašo, kad atvežtumėte na
mie gamintų skanių valgių, 
sūrių,, pyragų, kugelių — ką 
kas galite.

Iki pasimatymo piknike.
S. Rainard

L. P. Klubo ir LLD 2 kp. 
susirinkimai įvyks birže
lio 6 dieną, 2 vai. po pietų. 
Tai bus paskutiniai prieš 
vasarinę pertrauką susirin
kimai. Visi nariai dalyvau
kite. Ypač norintieji va
žiuoti į pikniką, ateikite: 
gausite tikietus ir naują 
knygą atsiimsite.

Sekr. S. Rainard

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos teismas nuteisė Hansą 
J. Beckerį 10 metų kalėjimo 
ir jo pagalbininką Wm. Lo- 
rentą 7 metais kalėjimo už 
numarinimą 28,000 ligonių 
tarpe 1939 ir 1942 m.

NEIŠKIRSKIT!
SENELEI

Neiškirskit! Kaimo medžių neiškirskit!
Dar palikit paukščius ir lizdus!
Jeigu reikia — imkit mano širdį 
Su berželiais, liepomis, medum.

Aš tikiu, kad duonos kubilėly 
Tebėra dugne šaltos giros, 
Kad senelė, vartelius užkėlus, 
Į miškus vis žiūri vakaruos.

Pranešimas
Lawrence, Mass.

LLD ir LDS kuopų susi
rinkimai įvyks birželio 12 d. 
Lenkų Veteranų patalpose, 
2 vai. po pietų.

Valdybos kviečia visus 
narius dalyvauti, nes reikės 
apkalbėti, kaip geriau mes 
galime prisidėti prie Pava
sarinio Spaudos Pikniko, 
kuris įvyks birželio 21 d. 
Gedimino parke, Bradford, 
Mass.

J. Petrus

Pranešimas
HARRISON, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Assn- Klubo narių su
sirinkimas įvyks birželio- 
June 7 d., 2 vai popiet, Klu
bo kambariuose, 15-17 Ann 
Street.

(41-42)

Montreal, Canada
Solistas V. Daunoras 

žavėjo mus
Per keletą paskutiniųjų 

mėnesių Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Kanadoje 
plačiai buvo linksniuojamas 
vardas žymaus ir talentin
go Tarybų Lietuvos operos 
solisto — Vaclovo Daunoro, 
kuris čia viešėdamas davė 
visą eilę koncertų, (viešai ir 
“slaptai” rengiamų) įvai
riuose JAV ir Kanados 
miestuose. Meno mylėtojai 
su dideliu pasigėrėjimu, pa
garba ir pasididžiavimu 
klausėsi jo nepaprastai ža
vingo x ir aukštai išlavinto 
balso; gi Tarybų Lietuvos 
priešai, vadinamieji vaduo
tojai, nerdamiesi iš kailio, 
visaip šį talentingąjį mūsų 
tautos sūnų plūdo ir stengė
si visais būdais kaip nors 
pakenkti, kad tik kuo ma
žiau tautiečių galėtų pasi
grožėti šio iškilaus meninin
ko gabumais, nes kas iš
plaukia iš Tarybų Lietuvos, 
tas jiems ne “košer.”

Su dideliu džiaugsmu 
montrealiečiai sutiko žinią, 
kad ir pas mus, svečias, 
grįždamas į Tėvynę, sustos 
ir duos koncertą, nes dar 
visų mintyse ir širdyse ne
užgeso prisiminimai iš Ex
po laikų, kai jis mus ne tik 
puikiai žavėjo aukštai paki
lusiu menu, bet ir savo pa
prastumu.

Jo koncertas pas mus, 
ruoštas Vytauto klubo var
du, įvyko gegužes 30 d. po
pietę puikioje Marguerite 
De Lajemnerais” salėje. 
Nors diena buvo labai šil
ta, viliojanti žmones vykti 
į laukus, bet publikos susi
rinko gana daug (nereiškia, 
kad negalėjo būti daugiau). 
Visi buvome labai sužavėti, 
nes pats dainininkas ir fizi
niai atrodė daugiau subren
dęs, ir meninis lygis paki
lesnis.

Po koncerto Vytauto klu
bo svetainėje vyko svečio 
priėmimas-vaišės. Pastebė
jau svečių ir iš toliau: iš To
ronto Marijošių, kuris dai
nininką atlydėjo, ir iš New 
Yorko E. Mizarienę.

Dabar ir vėl ilgai montre- 
aliečių širdyse ir mintyse 
skambės svečio - dainininko 
labai žavingai sudainuotos 
liaudies dainos, kurios 
klausovus mintyse nunešė 
toli į Tėvynę. Liekame la
bai dėkingi solistui Dauno
rui už atsilankymą ir da
vimą mums koncerto. Vi
liamės, kad šis buvo ne pa
skutinis kartas. Linkime 
šiam šauniam mūsų tautos 
sūnui geriausios sėkmės!

P—re K.

Būna dienos — nebenoriu nieko.
Išsiverksiu, kada vyšnios kris.
Ir mažytė, tarp miškų išlieka
Ta auksinė, nuoširdi ugnis.

Upėn paukščiai, debesys suvirsta...
Kaip jūs, mano girios, be dainų?
Neiškirskit kaimo medžių! Neiškirskit 
Uosių, liūdesio pilnų!

Valentas Skirmantas

Madridas. — Dėl studen
tų protestų prieš civilinių 
laisvių varžymą Franko val
džia uždarė visus universi
tetus. Studentai taipgi pro
testavo prieš JAV valstybės 
sekretoriaus Rogers lanky
mąsi Ispanijoje.

Pagalvokite, kaip jūs galė
tumėte prisidėti prie paminė
jimo “Laisvės” gyvavimo 60- 
mečio.

Grįžo Lietuvon
Antradienį tarybiniu lėk

tuvu išskrido į Vilnių muzi
kos mokytoja Vida Kra- 
kauskaitė. Su ja kartu grį
žo Lietuvon kaunietė Stau- 
gaitienė, šešetą mėnesių vie
šėjusi pas brolį Chicagos 
apylinkėje.

Vida Krakauskaitė vie
šėjo pas savo tėvą Chica- 
goje. Bet ji turėjo progos 
keliauti, daugelį miestų ap
lankyti ir su daugeliu lietu
vių susipažinti. Prieš porą 
savaičių ji lankėsi New 
Yorke, tai tuo metu aplan
kė “Laisvės” leidyklą ir 
LDS raštinę. Rep.

Detroit, Mich.
Spaudos piknikas

LLD 52 kuopa, Moterų pa
žangos organizacija ir LDS 
21 kp. rengia pikniką spau
dos naudai Terzų sodyboje 
birželio 21 d. Prasidės 10 
vai. ryto ir tęsis iki nakties 
vėlumos.

Kviečiame organi z a c i j ų 
narius ir pašalinius, senus 
ir jaunus. Lauksime svečių 
iš kaimyninių valstijų ir 
draugų kanadiečių.

Šis išvažiavimas bus vie
nas iš puikiausių šiais me
tais. Gaspadinės ir komisija 
sako, bus toks įvykis, ko
kio niekad nėra buvę. Bus 
skoningi šilti pietūs. Alkti 
neteks; ištroškusiems bus 
šiltų ir šaltesnių gėrimų. 
Važiuokime visi ir visos. 
Nepamirškite atsivežti kai
mynus linksmai laiką pra
leisti po medžiais ir pasi
džiaugti gamtos grožiu. Sa
vo atsilankymu atliksime 
didelį pažangų darbą, pa
remdami Savąją spaudą.

Automašinomis pasistaty
ti daug yra vietų.

Draugai, kas turite ekstra 
kėdę, kokią nors paklodę 
ant pievos pasikloti, įsidė
kite į automašiną.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Road 
24 H. Pirmas miestukas— 
Flat Rock, antras—Monroe. 
Ten yra tiltas. Pervažiavę 
tiltą krypkite į dešinę — 
Curtis Rd. ir važiuokite 8 
mylias. Rasite Lewis Road, 
sukite į kairę ir važiuokite 
iki Ida miestuko; čia sukite 
į dešinę, ir, pavažiavę lį 
mylios rasite Terzų sodą— 
12042 West Rd., Box 213 B.

Rengimo komisija

Šimtmetinio garbingo 
amžiaus sukaktis

Molėtų rajono Šakių kol
ūkio pensininkui Juozui 
Laurinavičiui neseniai suka
ko 100 metų. Žilas, neaukš
to ūgio, senukas dar žva
lus.

—Sveikata nesiskundžiu,— 
sako jis,—tik akys aptemo. 
O girdžiu dar neblogai.

Senukas pasakoja, kad jis 
per visą savo amžių nėra 
buvęs pas gydytoją, beveik 
nė karto nesirgęs. Tačiau 
vargo matęs nemažai.

Nemaža buvo ir J. Lauri
navičiaus šeima. Gyvena 
dabar šešios dukros ir trys 
sūnūs. O viena duktė ir sū
nus jau mirę. Anukus ir 
proanūkius seneliui sunku 
ir besuskaičiuoti.

Prisimena šimtametis ir 
pirmuosius kolektyvinio gy
venimo metus. Tada jis, tu
rėdamas 80 metų, dar dirbo 
kolūkio laukuose. Piovė ru
gius, grėbė šieną.

Patenkintas senukas, kad 
pasiturinčiai gyvena jo. vai
kai, kad mokosi anūkai ir 
proanūkiai, kad jo kamba
ryje šviečia elektra, groja 
radijas. Džiaugiasi, kad 
jam valstybė moka pensiją, 
kad nereikia sukti galvos 
dėl duonos kąsnio.

Gailisi per anksti gimęs.
— Dabar tai gyvenimas! 

O aš visą amžių paaukojau, 
kitiems turtus bekrauda
mas, — sako jis.

Alg. Meilus

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

HOWARD JOHNSON’S

IS LOOKING FOR 
COOKS

SHORT ORDER 
$150 WEEK 

Free benefits including:
♦Uniforms * Paid Vacation
* Paid Life Insurance * Hospitalization

Call 201-538-9718
An Equal Opportunity Employer

(38-45)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10pl3. Tel. 
(212) 566-5050.

WOMAN, mature, to care for in
valid woman, and housekeeping. 5 to 
6 days a week. Small adult family. 
Fox Chase section, Philadelphia. 
215-592-6732. Between 9 AM and 5 
PM. After 7 PM FI 2-6313.

(41-45)

EXPERIENCED
COOK WANTED

See Chef 
HOTEL STERLING 

Wilkes-Barre, Pa.
42-48)

HOUSEKEEPER. For hospital — 
$1.75 per hour. Own transportation. 
References. Flexible hours. Must be 
able to work one week-end a 
month. RUSH HOSPITAL, Malverne, 
Pa. 215-647-3150. Ext. 219.

(42-48)

66 negrai laimėjo teis
me $19,000 atlyginimą

Newark, N. J. — Federa
linis teisėjas L. A. Whipple 
patvirtino susitarimą, kad 
66 negrai gautų $199,000 at
lyginimą už jų namuose 
1967 m. ginklų iėškojimą.

Plainfielde riaušių metu 
policija darė negrų namuo
se kratas ir pas tuos 66 ne
grus ginklų nerado. Tuo
met jie apskundė teismui 
policiją ir-dabar gavo iš jos 
atlyginimą.

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) 
Rockville, Md.

An Equal Opportunity Employer
(34-44)

EXCLUSIVE COUNTRY CLUB. 
Under new management. Waiters 
and waitresses, experienced. Own 
transportation. Loudonville, N. Y. 
518-869-0246. (41-50)

CARPENTERS. Frame, trim and 
helpers. Report ready to work to 
Kettler Brothers, Inc. Clusters of 
Stedwig, Montgomery Village, Gaith
ersburg, Md. See Butch Cline. Top 
pay, Company benefits. Take Rt. 
705 to Montgomery Village Ave. 
Exit to Montgoipery Vilg. Entrance 
"E.O.E.” ~ (38-44)

AUTO MECHANICS

1st class mechanic wanted for 
busy shop. Must have G. M. exper
ience. Excellent pay and flat rate 
plan and many benefits and vaca
tion. Call Ed Haub. 664-7700. NOR
MAN BUICK, 39 Kinder Kamack 
Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

COMPANION for elderly lady of 
Lithuanian descent, who is a post 
stroke patient, under 50 yrs. Must 
be free to travel. Knowledge of Lith
uanian language helpful, but not 
necessary. No cooking or laundry. 
Good salary. Call PE 5-2855 after 
8 PM. . (39-43)

New Yorkas. — Generali
nei Elektros korpor a c i j a i 
kainavo 102 dienų streikas 
283 milijonus dolerių.

Detroitas.—Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų uni
jos prezidentas L. Wood
cock kaltina karą už inflia
cijos didėjimą, priešingas al
gų kontrolei, kuomet pragy
venimas nesvietiškai iškilęs 
ir kainos nesukontroliuotos.

Paryžius. — Amerikiečių 
pradėtas bombardavimas Š. 
Vietnamo teritorijos gali 
visai pakrikdyti taikos de
rybas.

New Yorkas. — Apskai
čiuojama, kad apie 54 proc. 
amerikiečių smerkia agresi
ją Kambodijoje,

AUTO BODY MAN

Must be a good combination man. 
Excellent opportunity for right per
son with growing but established 
shop. Good pay. Flaf rate plan and 
many benefits. Call Ed Haub, 664- 
7700. NORMAN BUICK, 39 Kinder 
Kamack Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

HOUSEKEEPER

Live in, for Doctor’s home. No 
small children. Good salary and 
good home. Call Elkins Park, Pa. 
(215) TU 7-4441. (41-43)
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Sodriu ir kovingy vaizdų kūrejasĮŠį sekmadienį pietūs Forest Parke
Tarybų Sąjungos liaudies Inas Palangos mokytojas, 

dailininkui Vytautui Jurkū- sukūrė stambią lino raiži
niu — šešiasdešimt. Sukak
ties išvakarėse apsilankė
me dailininko dirbtuvėje 
(Grybo gatvėje Vilniuje).

Saulėto kambario sieną 
puošė lietuvių liaudies me
nininkų skulptūrėlės, ku
rias V. Jurkūnas renka nuo 
1937 metų (dar studijuoda
mas Kauno meno mokyklo
je, jis baigė senovės pa
minklų apsaugos kursus, 
dalyvavo etnografinėse eks
pedicijose). Nuotaikingos 
drobės, kuriomis nusagsty
tos dirbtuvės sienos — žmo
nos Eugenijos Jurkūnienės 
tapybos darbai. Čia dirba ir 
tėvo pėdomis pasekęs sūnus 
Vytautas (penkto kurso 
studentas), ir marti Halina, 
studijuojanti architektūrą.

—Taigi, nepriskirkite man 
svetimų darbų, — perspėja 
besidairančius po dirbtuvę 
svečius Vytautas Jurkūnas 
vyresnysis. — Dirbame ke
turiese. Aš čia, galima sa
kyti, tik sargas ar komen
dantas. Tvarką palaikau!..

Ant “komendanto” stalo— 
medžio kaladėlės su pradė
tais raižiniais — M. Valan
čiaus “Palangos Juzės” ilius
tracijomis.

Grafika — tai juvelyriškų 
linijų ir subtilių niuansų 
menas. Lyg ir keista, kad 
didelio meistriškumo kaip 
tik šioje meno šakoje pasie
kė toks griežtas, gal net 
kiek stačiokiško būdo žmo
gus, koks iš pirmo žvilgsnio 
atrodo V. Jurkūnas. O gal 
taip atrodo tik iš pirmo 
žvilgsnio? Nors tiesą sa
kant, iš tų “plonybių” jis 
sukuria labai realistiškus, 
nutaikingus vaizdus. Vi
siems gerai pažįstami tary
tum ne plona adata išraižy
ti, o iš medžio išskaptuoti 
būtų K. Poškos “Mužiko 
Žemaičių ir Lietuvos.” ’K. 
Donelaičio “Metų,” Žemai
tės “Rudens vakaro” veikė
jai, buitis, aplinka. Ne ma
žiau emocionalus, “jurkū- 
niškas” ir šis naujausias 
dailininko darbas, kurio 
laukia “Vagos” leidykla. O 
“plonybės,” matyt, tobuliau
sios tada, kai eilinis žiūro
vas jų nepastebi...

Vasarą, studentų atosto
gų metu (docentas V. Jur
kūnas nuo 1945 metų dės
to Vilniaus dailės institute) 
dailininkas praleidžia Nido
je, prie jūros. Ta pati Bal
tijos jūra dar prieš karą da
vė temą pirmam stambiam 
jo darbui — 1937-39 metais

nių seriją “Žvejai.” Tuo 
metu dailininko dėmesį pa
traukė ne jūros romantika, 
o vėjo nugairinti žvejų vei
dai, pūslėtos jų rankos. O 
ką dabar jam pasakoja Kur
šių Nerija?

— Aš madų vaikausi, ne
manykite, — savo juokauja 
atsako V. Jurkūnas. — Da- 
bor madinga rinkti visokias 
šaknis, šakas. Aš irgi ren
ku. Vieną objektą turiu 
500 kilogramų svorio, kitą— 
keturių ar penkių metrų il
gio — pavadinau Hirošima 
ir Nagasakiu. Kelmas, o 
labai primena miestų šiur
pią tragediją!..

Ir čia V. Jurkūnas ištiki
mas sau. Pilietinės, liau
džiai rūpimos temos — tai 
jo temos. Ir ne vien graviū
roms. Jau nuo studijų lai
kų V. Jurkūnas — pažangus 
dailininkas. Pasitraukęs į 
šalies gilumą, visą karo 
metą savo kūryba triuškino 
fašizmą — piešė kovingus 
plakatus, priešo šaržus. Vė
liau sunkūs karo įspūdžiai 
įsikūnijo įspūdinguose me
džio raižiniuose “Čia buvo

Inamai,” “Laidotuvės,” “Vo
kiečių okupantų žvėrišku
mai” ir kituose.

— Kiekviena diena atne
šė temą, — sako V. Jurkū
nas. — Kasmet padarau po 
du tris naujus lakštus, ku
riuos galima pavadinti “Ma
no gimtinė.” Jau seniau yra 
atspausti ciklai “Elektrifi
kacija,” “Kosmosas,” “Spa
lis.” Ir šiemet ką nors su
galvosiu ...

V. Jurkūno darbai plačiai 
žinomi. Jo kūrinių parodos 
buvo surengtos Vilniuje, 
Maskvoje, Rygoje, Taline, 
darbai eksponuoti Lenki jo
joje, Čekoslovakijoje, Bul
garijoje, Švedijoje. Ir nors 
savo jubiliejaus proga dai
lininkas nepasidarė šnekes
nis, negu paprastai, neat
skleidė tolesnių kūrybinių 
planų, iš pokalbio liko aišku, 
kad jį, kaip ir anksčiau, la
biausiai jaudina nūdienos 
problemos — tai kuo alsuo
ja liaudis. O didelė meni
ninko kūrybinė patirtis ir 
didelis talentas leidžia lauk
ti naujų didelių jo darbų.

R. Zavišienė

Washingtonas. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų delega
cijos galva Vietname tai
kos derybose Averell Harri
man kaltina Nixoną karo

V. Jurkūnas, tuo metu jau-praplėtimu ir liginimu.

Pirmoji šios vasaros išvyka į Forest Parką formoje 
didelių pietų (vadinamų “Cciok-Out) įvyks sekmadienį, 
birželio 7 dieną. Pradžia 1 valandą. Ruošia laisviečiai. 
Susirinkite laiku. Visą popietę praleisite linksmai ir kul
tūringai tarp gražiai sužaliavusių medžių.

žinoma, jeigu lytų, tai viskas įvyktų Laisves salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Visi širdingai kvie
čiami. Rengėjai

(41-42)

Mirė Alena Gustaitiene
Pirmadienį, gegužės 25 d., 

kalbantis su dukra Almira, 
Alena staiga gavo šoką, ne
teko kalbos ir lygsvaros. 
Skubiai nugabenta į ligoni
nę, kur jos sūnus dr. Pe
ter Gustaitis, Jr.,su kitų 
gydytojų pagalba, dėjo pa
stangas ligonei pagelbėti, 
bet ji nebeatsipeikėjusi ge
gužės 27 d. vėlai vakare am
žinai užmerkė akis.

tė-
Alena Gustaitiene

Alena Gustaitiene, po 
vais Markevičiūtė, gimė ir 
augo Kamen k o s kaime, 
Lazdijų apylinkėje, pačioje 
Dzūkijoje. Jos tėvai turėjo 
nemažą žemės plotą, bet, 
kaip visoje Dzūkijoje, jų že
mė buvo prasta — smėlėta, 
žmonės ten sunkiai dirbo ir 
varge gyveno.

Alenos tėvas įiuvo atvykęs 
į Ameriką, gyveno Pennsyl- 
vanijos kasyklų apylinkėje. 
Jau pasistiebusi mergina, 
1909 m. Alena atvyko pas 
tėvą laimės ieškoti,- Ang
lies kalnuose ir jų pože
miuose merginoms darbų 
nebuvo. Vienintelis joms už
siėmimas — dirbti smuklė
je arba už tarnaitę na
muose. Alena ir jos tėvas 
tokio darbo nekentė. Tėvas 
ruošėsi grįžti į Lietuvą pas 
savo šeimą. Atvežė Aleną į 
Brooklyną pas pažįstamus. 
Lietuvio rūbsiuvio įmonėje 
Alena pramoko siūti ir už 
tris dolerius savaitinės al-

šviesios ateities. Šeimoje 
gimė berniukas, vėliau dvi 
mergytės. Nors gyvenimas 
buvo sunkus, bet, žiūrint į 
krykštaujančius kūdikius, 
šeima grūdinosi, jiems 
spindėjo ateities viltis.

Vaikams pradėjus lanky
ti mokyklą, Gustaitis sun
kiai susirgo.' Daugiau negu 
metus negalėjo dirbti, ir vė
liau jo sveikata buvo ribo
ta. Reikia nepamiršti, kad 
tais laikais siuvėjo darbas 
buvo pažemintas, uždarbis 
menkas. Tais laikais ligoje 
arba nedarbo atveju jokios 
šalpos nebuvo. Sunki gyve
nimo našta griuvo ant Ale
nos pečių, bet ji nepalūžo; 
ji ėmėsi bet kokio darbo, 
kad tik išlaikytų šeimos ži
dinį.

Gustaičių gyvenimas bu
vo kuklus, bet pavyzdingas. 
Vaikai gražiai augo, gerai 
mokėsi. Tėvų žodis vai
kams buvo įstatymu. Sun
kiai dirbdami, Gustaičiai 
vaikams davė tai, ko jie pa
tys gyvenime’neturėjo pro
gos pasiekti. Jų sūnus Pe
ter Gustaitis, Jr., baigė me
dicinos mokslą ir sėkmingai 
praktikuoja pasi rinktoje 
profesijoje. Vyresnioji duk
ra Ann užbaigė aukštąją bu
halterijos įtiųblic account
ant) profesiją? Jaunesnio
ji dukrą Alriiira Wilks, lan
kydama Hunters kolegiją, 
specializavosi vokiečių kal
boje. Almiros ir Edwardo 
Wilks dukra Linn Ann tą 
dieną po močiutės mirties 
gavo medicinos gydytojo di
plomą. Anūkas Peter Wilks 
lanko kolegiją, planuoja bū
ti inžinieriumi. Tokie vai
kų ir anūkų išmokslinimai 
reikalavo visų šeimos pa
stangų, didelio tėvų pasiau
kojimo.

Besiiriant sunkiose gyve
nimo bangose, Alenos svei-

netvarkai. Iki paskutinės 
gyvenimo dienos ji vis triū- 
sėsi, nors dukros seniai jai 
siūlė visišką poilsį.

Alenos Gustaitienės kars
tas buvo apgaubtas daugy
be spalvingų gėlių vainikų. 
Į Cypress kapines palydėjo 
daug mašinų. Šermeninėje 
ir prie kapo pakalbėjo K. 
Petrikienė.

Liūdesy, iš artimųjų, pali
ko vyras, sūnus, dvi dukte
rys, žentas, du anūkai. Lie
tuvoje dar gyvena dvi se
serys: Ona Salykienė ir Ve
ronika Abromaitienė.

Kukli Lietuvos liaudies 
dukra Alena Gustaitiene ra
miai užbaigė prasmingai 
praleistą gyvenimo odysėją.

Alena džiaugdavosi visais 
darbo žmonių laimėjimais, 
lindėdavo jų nesėkmėmis. 
Kas Aleną asmeniškai paži
nojo, visada prisimins ją su 
didele pagarba.

Palydovai buvo pakviesti 
į White Horse restoraną 
užkandžiams.

K. Petrikienė

Mieste pasidairius
Galima pasveikinti majo

rą Lindsay, kad jis įsakė 
tuojau sutvarkyti visus val
džios užlaikomus automobi
lius, kad jie mažiau terštų 
orą. Tokių automobilių 
miesto valdžia turi 400.

Bet kodėl tokio patvarky
mo jis neišleidžia miesto ope
ruojamiems autob ūsams? 
Juk tai didžiausi oro ter
šėjai.

Miesto sunkvežimių vai
ruotojų (teamsterių) unijos 
taryba pareiškė, kad ji už 
giria gubernatoriaus Rock 
efellerio kandidatūrą nau 
jam terminui, . Taryba at
stovaujanti 169,000 narių, 
Tai labai didelis Rockefelle- 
rio laimėjimas. O šios uni
jos paramos tikėjosi demo
kratas Arthur Goldberg.

FBI 
Pavią. 
bankų apiplėšimų, 
nežino, kiek jis per tuos 
apiplėšimus pasidarė dole
rių. Per vėliausį apiplėšimą 
pelnė $1,910.

suareštavo Raphael 
Jis esąs papildęs 20 

Niekas

Du drąsūs plėšikai Brook-
L0?: 9 kata p7aljoOVpaštytr
valandos į dieną, ilgai ten 
nedirbo.

1915 m. Alena susipažino 
su Petru Gustaičiu ir su
kūrė šeimyninį gyvenimą. 
Abudu jie sunkiai dirbo ir, 
kaip visi, svajojo sulaukti

Dailininkas Vytautas Jurkūnas su žmona Eugenija ir 
sūnumi Vytautu. Alg. Brazaičio nuotrauka

latos ją vargino aštrūs gal
vos skausmai. Vėliau susi
kaupė ir kitokių komplika
cijų. Alena atguldavo tik
tai tada, kada jau nepajė
gė paeiti. Per paskutinius 
kelerius metus ji jau nedrį
so iš namų .išeiti.

Alena, kaip dauguma tų 
laikų moterų, buvo bemoks
lė, bet ji išsilavino skaityti 
ir skaitė laikraščius, atidžiai 
sekė visuomeninio gyveni
mo įvykius. Prisimena jos 
žodžius Korėjos karo me
tu prieš šalies prezidenti
nius rinkimus: “Pamaty
site, prezidentu bus išrink
tas Eisenhoweris, jis stoja 
už karo baigimą.” Jos spė
jimas išsipildė.

Alena Gustaitiene mirė 
sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gydytojai, kurie nuolat jos 
sveikatą tikrindavo, spėjo 
jai dar ilgai džiaugtis vai
kų ir anūkų pasisekimais, 
bet staigi mirtis nutraukė 
jos gyvybės stygą.

Alena buvo ramaus būdo. 
Bereikalingomis kalbomis ji 
'neužsiimdąvo. Rūpestinga 
jos ranka niekad neleido pa
sireikšti namuose bet kokiai

užpuolė ir apiplėšė automo
bilį, kuriame buvo gabena
mas vienas didžiulės krau
tuvės iždas. Daug žmonių 
apiplėšimą matė, bet plėši
kams pavyko laimingai pa
sprukti.

Majoras Lindsay pakar
tojo savo • nusistatymą už 
įvedimą laikinos algų ir kai
nų kontrolės. Be tokios 
kontrolės, jo supratimu, ne
galima nugalėti infliacijos, 
nuo kurios visi kenčiame.

Už nukraustymą nuo gat
vės nelegaliai pastatyto au
tomobilio reikės užsimokėti 
$50. Be to, reikės dar pri
mokėti $25 už nelegalų au
tomobilio pastatymą. Auto
mobilių savininkai ir vai
ruotojai turės būti atsar
gesni, kur jie savo mašinas 
miesto gatvėse pastato.

Demokratas Arthur Gold
berg, kuris siekia būti de
mokratų kandidatu į guber
natorius, reikalauja, kad su 
1975 metais visi automobi
liai būtų taip pakeisti ir su
tvarkyti, jog liautųsi teršti 
orą.

Garsioji aktorė Fonda Parengimų Kalendorius
New Yorke

Labai daugelio niujorkie
čių nuostabai ir džiaugs
mui gegužės 29 dieną susi
rinkime prieš karą pasirodė 
įžymioji jauna aktorė Jane 
Fonda ir pasakė labai ašt
rią kalbą. Ji kalbėjo gatvė
je prie pat St. Marks baž
nyčios 10-oje gatvėje. Susi
rinkimas buvo suruoštas 
greitomis. Jei būtų buvę iš 
anksto žinota, kad Miss 
Fonda kalbės, žmonių būtų 
buvus užpildyta visa gatvė.

Miss Fonda pasmerkė ka
rą ir sakė: “Daug kartų 
aš buvau areštuota. Bet jie 
negali visus mus suareštuo
ti, jeigu tik mes susivieny
sime apie tuos kareivius, 
kurie kovoja prieš karą 
Vietname ir invaziją įKam- 
bodiją.” Jos išsireiškimus 
palydėjo griausmingi aplo
dismentai.

Ant rytojaus Miss Fonda 
kalbėjo didžiuliame prieš
kariniame susirinkime Cen
tral parke. Ji sakė, kad 
šiuo laiku ji tik penketą die
nų tepasiliks New Yorke, 
bet ne už ilgo sugrįš atgal 
ir ilgiau pasidarbuos prieš
kariniame judėjime.

Biržei i o-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

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

Philadelphijoj, birželio 14 d.
Philadelphijos LLD 10 

kuopa rengia banketą, “sur
prise party” ir gimtadienį, 
1 vai., A. M. įstaigoje, 6024 
Wayne Ave.

Waterbury, Conn.
Birželio-Ju ne 28 d., LLD 

28 kp. ruošia pikniką “Lai
svės” spaudos naudai, J- K. 
Vaitonių sodyboje. Prašo
me kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną. Kl. Ycn- 
keliūnienė.

Suimti 2 žagintojai
Pereitą penktadienį naktį 

Edward Nelson, 22 metų 
amžiaus, su mergina sėdėjo 
Central Parke. Juos užpuo
lė du vyrai ir merginą iš
žagino. .Pasitaikė, kad ne
toli jų buvo du policistai, 
kurie,

Mirė Donatas Mažilis
. vAntradienio rytą, birželio 

2 d., mirė Donatas (Dan)4 
Mažilis. Jis buvo 78 meki 
amžiaus. Gyveno ant She
ridan Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyksta penktadie
nį, birželio 5 d., Cypress 
Hills kapinėse. Atsisveiki
nimo kalbą pasakys “Lais
vės” redaktorius Antanas 
Bimba.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Frances ir dukrą 
Frances. Kituose numeriuo
se bus plačiau parašyta 
apie velionį.

Varde New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo, linkiu 
mūsų narei ir jos dukrai iš
tvermės liūdesio valandoje.merginos

■ riksmą, atsiskubino į pagal- 
" bą. Suimti Arnold Games,

L. K--te

’ 19 metų, ir Herbert Moult
rie, 32 metų amžiaus. Nel
son sako, kad tai jie tą niek
šišką darbą atliko.

Būtinai Įsiamžinkite “Lais
vės” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

*
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I Elenai Gustaitienei
I Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Petrui, sū-
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1 K. Briedis J. BikulskasI F. Varaška L. Kavaliauskaitė
I M. E. Liepai P. N. Ventai
I O. černiavičienė J- Siurba
I J. Babarskas S. Sasna
I V. Baltrušaitis - A. I. Bimbai
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WOODHAVEN, N. Y.
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Elenai Gustaitienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui, Dr.

Peter Gustaitis, Jr., ir kitiems šeimos nariams.
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