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Senatas sutaiko Nixona 
Aleksandras Kerenskis 
Kam tikėjimo laisvė? 
Inkvizicija ir kryžiuočiai 
Skurdas visur siautėja

J. Gasiūnas

Senatas nedvejojamai 
draudė Nixono administracijai 
daugiau į Kambodiją siųsti 
amerikiečių karinių jėgų, kai 
jos bus visos ištrauktos iki bir
želio 30 dienos.

52 senatoriai pareiškė di
džiulės daugumos amerikiečių 
nusistatymą, daugiau tokių 
avantiūrų nebedaryti, karo 
jaugiau nebeplėsti, bet viską 
daryti, kad karas būtų greitai 
baigtas.

Milžiniška dauguma jauni
mo, ypač studentų, jau seniai 
davė Nixono administracijai 
ženklą, kad amerikiečiai dau
giau nebegali toleruoti tokios 
padėties, kuomet karo fron
tuose tūkstančiais žmonės žu
domi, o namuose netvarka, 
chaosas, infliacija, nedarbo ir 
pragyvenimo kainų didėjimas 
siautėja.

Aleksandras Kerenskis mirė 
sulaukęs seno 89 metų am
žiaus. 1917 metais jam teko 
smarkiai pagarsėti, kai jis bu
vo nuskirtas Rusijos premje
ru, bet visa karjera nelaimin
gai jam baigėsi.

Tuo metu Rusija buvo ap
imta revoliucinių bangų. Caro 
valdžia nuversta. Miliukovas 

kiti bandė revoliucines 
bangas sulaikyti. Nebegalėjo. 
Tuomet iškišo neva socialistą 
Kerenskį, kad jis susidorotų 
su revoliucija ir tęstų impe
rialistinį karą.

Vos porą mėnesių jam teko 
valdžioje išsilaikyti. Lenino 
vadovaujama Rusijos liaudis 
lengvai pašalino Kerenskio 
valdžią ir paskelbė tarybų 
valdžią. Kerenskis slaptai pa
bėgo užsienin, atsidūrė New 
Yorke. Bandė jis gauti užsie
nio jėgų kontr-revoliucijai, 
bet ir tos jėgos buvo sudaužy
tos. Kerenskiui ir kitiems to
kiems imperialistų lekajams 
daugiau Rusijoje nebeteko 
viešpatauti.

Kunigų “Draugas” ir kita 
“vaduotojų” spauda nuolat 
mėgsta šūkauti už “tikėjimo 
laisvę”, melagingai rauda, 

, kad Lietuvoje dabar tikėjimas 
persekiojamas, kad bažnyčios 

^uždaromos.
Tiesa, Lietuvoje kai kurios 

bažnyčios paverčiamos kultū
riniais namais, kai jų palaiky
tojų skaičius visai sumažėja. 
Tuomet kitos išeities nebėra, 
kaip tik tokias bažnyčias ki
tiems reikalams panaudoti.

Bet ir Amerikoje tokių nuo- 
tikių gana daug. Pavyzdžiu 
galima paimti Ledfordo, III., 
lietuvių parapiją, kuri prieš 
daugiau 50 metų buvo nema
ža, savo bažnyčią užlaikė. 
Bet prieš keletą metų lietu
viai parapijiečiai žymiai suma
žėjo, savo bažnyčios nebega
lėjo išlaikyti.' Tuomet vysku
pas ją pardavė lietuviui far- 
meriui, kuris iš tos bažnyčios 
pasidarė gyvuliams tvartą.

Tokių pavyzdžių galima ra
msti nemažai ir Amerikoje, ir 
|irisose kitose pasaulio šalyse.

Jeigu kas, bet ne Romos ka
talikų bažnyčia gali kalbėti

(Tąsa 6-me puslapyje)

150 milijonų TSRS piliečių 
dalyvavo rinkimuose

Maskva. — Birželio 14 d.®---------------- -----------------
daugiau kaip 150 milijonų 
Tarybų Sąjungos piliečių 
dalyvavo parlamentiniuose 
rinkimuose, kuriuose buvo 
išrinkti 1,517 Aukščiausio
sios Tarybos deputatų.

Šeši milijonai balsuotojų 
buvo daugiau, kaip 1966 m. 
rinkimuose. Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai negauna 
atlyginimo, bet jie gauna 
už mažas išlaidas, susijusias 
su deputato darbu, taipgi 
nemokamus paštaženk liūs 
ir keliavimus.

TSRS teikia daugiau paramos 
Vietnamo kovotojams

Maskva. — Tarybų Sąjun-0-----------------------------------
ga paskelbė, kad susitarta 
su Vietnamo Demokratine 
Respublika teikti jai dau
giau visokios paramos. Val
džios pareiškime pasakyta:

“Tarybų Sąjunga teikia 
priedinę paramą Vietna
mu] tuo metu, kuomet Ame
rikos imperialistai didina 
savo agresyvų karą Pietų 
Vietname, kai jie bom
barduoja VDR teritori
ją, plečia militarinę akciją 
Laose ir veda agresyvų ka
rą Kambodijoje.”

Šiaurių Vietnamui siun
čiama daugiau įvairių pra
moninių produktų, kad 
“daugiau sutvirtintų Viet
namo Demokratinės Res
publikos gynybinį pajėgu- vairuotojai išgavo algų pa- 
mą”.

Italijos komunistai 
laimėjo tris sritis

Roma. —Birželio 7 d. rin
kimuose Komunistų Partija 
ir jos sąjungininkai laimė
jo tris didžiausias ir pra
moniniai svarbiausias sritis 
iš 15 sričių.

Komunistų kandidatai ga
vo daugumą balsų Emilia- 
Romagna (Bologna), Tus
cany (Florence) ir Umbira 
(Perugia) srityse, kurios 
sudaro vieną šeštadalį Ita
lijos teritorijos ir vieną sep- 
tintadalį visų gyventojų.

Negras-naujas majoras
Newark, N. J. —. Miesto 

majoru išrinktas negras in
žinierius Kenneth A. Gib
son, gavęs apie 11,000 bal
sų daugiau už dabartinį ma
jorą Addonizio. Rinkimuo
se dalyvavo 73 proc. užsire
gistravusių piliečių.

Gibson laimėjo ne vien 
negrų balsais, bet nemažai 
ir baltųjų už jį balsavo. 
Addonizio pasidarė nepopu
liarus, ypač kai jis buvo pa
šauktas teisman dėl visokių 
kyšių ėmimo. Rinkimų die
ną jis taipgi buvo teisma- 
butyje Trentone.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany ra
gina Kongresą nieko nedel
siant pakelti pašto darbi
ninkams algas, kad jiems 
vėl nereikėtu streikuoti, c

Paryžius. — Dr. P h am 
Van Huyen, žymus Pietų 
Vietnamo veikėjas, buvęs 
pirmiau Diemo valdžioje, 
siūlosi sudaryti neutralią 
valdžią Pietų Vietname, ku- 

!ri privestų šalį prie taikos.

Budistų ir studentų 
protestai prieš karų
Saigonas, P. Vietnamas.- 

Laidojant susideginusį bu
distų kunigą šimtai budistu 
šaukė amerikiečius grįžti 
namo. Laidotuvėse dalyva
vo daugiau kaip 5,000 bu
distų. Jie sudarė protesto 
demonstraciją.

Tuo pačiu metu sostinės 
centre įvyko studentų 
prieškarinė demonstracija. 
Studentai reikalavo baigti 
karą, atsteigti civilines tei
ses ir tt.

Chicago. — Sunkvežimių

kėlimą $1.65 į valandą.

Prieškarinė studentų 
peticija Nixonui

Washingtonas. — Milwau- 
kės miesto majoras Maier 
atvežė Wisconsino universi
teto studentų prieškarinę 
peticiją prez. Nixonui. Ma
joras norėjo asmeniniai pe
ticiją priduoti Nixonui, bet 
pastarasis atsisakė su juo 
pasimatyti. Tuomet petici
ją priėmė jaunuolis Nixono 
patarėjas John Cavan te.

Peticijoje atžymėta, kad 
61 šio universiteto studen
tų procentas nesutinka su 
Nixono politika, 80 procen
tų studentų nori kongresi
nio sutikimo JAV militari- 
nei akcijai užsienyje.

Paleistas iš tarnybos 
karo priešas

Washingtonas. — JAV 
švietimo komi s i o n i e r i u s 
James E. Allen pareiškė, 
kad jį paleido iš tarnybos 
Nixono administracija, 
kai jis užprotestavo prieš 
invaziją į Kambodiją ir ci
vilinių teisių nepaisymą.

Dr. Allen pasakė, kad jis 
yra griežtai priešingas 
agresijai Kambo d i j o j e ir 
nepasitenkinęs Nixono ad
ministracijos vilkinimu mo
kyklų segregacijos.

40.000 japonų sostinėje 
demonstravo prieš Ameriką

Naujas A. T. nuosprendis 
dėl militarines tarnybos

Tokijas. — Daugiau kaip 
40,000 japonų demonstravo 
sostinėje prieš Ameriką. 
Demonstrantai reikalavo, 
kad Japonijos valdžia pa
naikintų Japonijos saugumo 
su Amerika sutarti, kuri i- 7 
automatiškai ‘atsin a u j i n a 
birželio 23 d., jeigu Japoni
ja ar Amerika nesipriešins 
atnaujinimui.

Panašios demonstracijos 
įvyko ir daugelyje kitų 
miestų. Jose daugiausia da
lyvavo studentai ir abelnai 
jaunuoliai, bet daug buvo ir 
moterų. Kitofe dalyvavo su 
mažais vaikais.

Policija areštavo 303 de
monstrantus, tarp kurių bu
vo 40 moterų. Kautynėse 
su policija 48 sužeisti, tarp 

Komunistų vadas neliudijo 
ragangaudžių komitetui

Washingtonas.—JAV Ko-1? :
munistų Partijos .vadovas Genlevingst on-nau jas 
kviestas liudyti kongresi Argentinos prezidentas 
mam vidaus .sstagumo komi- ° r
tetui, kuris -pirmiau vadi
nosi neamerikinės veiklos 
komitetu, pramintu ragan- 
gaudžiais.

A. Johnson pareiškė, kad 
jis atsisako ragangau- 
džiams liudyti ir su jais ko
operuoti. O jie norėjo iš jo 
išgauti daugiau žinių apie 
Naujosios Mobilizacijos Ko
miteto antikarinę veiklą, 
kurioje Johnson taipgi daly
vauja.

Išėjęs iš liudijimo kamba
rio, Johnson susitiko daug 
reporterių. Jis jiems pasa
kė, kad Komunistų Partijos 
programa aiški: Tuoj iš
traukti visus JAV kareivius 
iš Indokinijos. Jis pasmer
kė Amerikoje kylantį bru
talumą prieš kovojančius 
studentus ir kitus kovoto
jus, ypač prieš negrus.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Alfredas Kazlauskas 

apgynė dizertaciją .
Vilnius. — Universiteto 

kolonų salėje Alfredas Kaz
lauskas apgynė dizertaciją 
istorijos mokslų kandidato 
laipsniui gauti. Dizertacijos 
tema: Jungtinių Amerikos 
Valstijų pažangiųjų lietu
vių visuomenininio veikimo 
su revoliuciniu j u d ė j i m u 
Lietuvoje 1919-1933 metais.

Laikraštis “Gimtasis 
kraštas” nurodo, kad Jung
tinių Amerikos Valstijų pa
žangi ų j ų lietuvių veikla 
moksliniais tikslais pradėta 
domėtis tik pastaraisiais 
metais, besiplečiant istori
jos tyrinėjimo problemati
kai. Alfredas Kazlauskas ir 
yra vienas iš tų tyrinėtojų, 
susidomėjusių išeiviją.

•i Dešimti metai dėstyda
mas Lietuvos istoriją Vil
niaus universitete Lietuvos

jų 22 policistai.
Tai buvo protesto pradžia. 

Protesto demonstracijos, pi
ketai ir kitokį išstojimai tę
siasi kasdien iki birželio 23 
d. Tą dieną įvyks didžiau
sios protesto demonstraci
jos, reikalaujančios ameri
kiečius vykti namo ir Japo
niją palikti ramybėje, Oki- 
navą tuoj grąžinti, Ameri
kos militarines bazes panai
kinti.

Detroitas.—Nedarbas pa
liečia 90 proc. visų Michiga- 
no valstijoje gyvenančių in
dėnų. Dėl skurdo 85 proc. 
jaunuolių negali lankyti vi
durinių mokyklų. Indėnų 
gyvenimo lygis—tik 42 me
tai.

Buenos Aires. — Argen
tinos militaristų vadai pasi
skyrė gen. Roberto M. Le- 
vingstoną nauju šalies pre
zidentu.

Pirmiau jis buvo Argen
tinos ambasados militarinis 
atašė Washingtone ir turė
jo artimus santykius su 
Pentagonu. Tai dabar dau
gelis argentiniečių sako, ar 
jis tik nebus Pentagono pa
skirtas Argentinos prezi
dentu.

Chicago.—Mrs. F. Hamp- 
tin reik a 1 a u j a $3,755„000 
atlyginimo iš vietos val
džios už jos sūnaus Fred 
Hampton, Juodųjų Panthe- 
rių partijos vado, užmuši
mą. Jis buvo policijos mir
tinai peršautas gruodžio 4 
d. namuose.

istorijos kate d r o je, Kaz
lauskas rinko mokslinę me
džiagą apie išeivius, stengė
si sudominti išeivijos gyve
nimu ir studentus.

Savo moksliniame darbe |ga* sugyventi.
Kazlauskas atskleidė daug 
naujų, nežinomų puslapių 
emigracijos ryšių su Lietu
va istorijoje. Jis apibūdino 
pažangias to meto išeivių 
organizacijas, parodė kaip 
jos talkininkavo revoliuci
nėms Lietuvos jėgoms, ko
kia didelė moralinė parama 
jos buvo visiems Lietuvos 
darbo žmonėms.

Oficialūs oponentai — is
torijos mokslų daktaras 
profesorius Navickas ir is
torijos mokslų kandidatė 
Petkevičienė—jo darbą įver
tino kaip rimtą mokslinį 
įnašą į Lietuvos istoriją.

Antanas Vaivutskas

rinėje tarnyboje. Jis pa
reiškė, kad jo sąžinė nelei
džia tarnauti militarizmui 
ir eiti karan žmones žudyti.

Dabar nuo drafto gali pa- 
siliuosuoti visi tie, kurių są
žinė yra militarizmui prie
šinga, kuriems mili t arinė 
tarnyba gali neduoti ramy
bės, jeigu jie “būtų dalimi 
karo instrumento.” Gali pa- 
siliuosuoti ne tik dėl religi
nių, bet ir dėl moralinių eti- 

atsisakymą tarnauti milita- kinių ir kitokių įsitikinimų.

dis dėl militarines tarnyobo 
Washingtonas. — Aukse.

Teismas 4 balsais prieš 3 
nutarė praplėsti militarines 
tarnybos drafto įstatymą, 
kad sąžiningi militarizmo 
priešai galėtų būti paliuo- 
suoti iš militarines tarny
bos.

Teismas priėmė Elliott A. 
Walsh iš Los Angeles ape
liaciją, reikalaujančią pa
naikinti jam uždėtą trijų 
metų kalėjimo bausmę už

Tar. Sąjungos metines pajamos 
šiais metais pakils 42 proc.

Maskva. — Kompartijos už 600 milijonų dolerių faf- 
generalinis sekretorius 
Brežnevas pareiškė, kad 
1970 metais, palyginus su 
1965 metais, Tarybų Sąjun
gos metinės pajamos pakils 
42 proc.,: o žmonių metinės 
pajamos, bendrai imant, pa
kils 33 proc.

Tai bus atsiekta baigiant 
penkmetinį planą, kur is pra
sidėjo 1965 m. Sėkmingas šio 
plano ^baigimas sildaro pa
grindą naujam 1971-75 me
tų. planui, Brežnevas uasa- 
kė. Per Šį penkmetį labai 
užsieniu žymiai padidinta.

Dabar Va k aim kapitalisti- 
daug atsiekta, prekyba su 
nes šalys prekyboje pralen
kia Amerik 
būdais truk 
bą su Tar. Sąjunga. Svar
bus su Fordu susitarimas 
statyti Tarybų Sąjungoje

crtri visokiais 
laisvą preky-

Ceilonas pasuko į kaire
Colombo. — Premjerės S.®““ " " —

Badaranaikės valdžia pa
skelbė savo deklarasiją, 
kad Ceilonas laikysis ne
utralumo, užmegs pilnus 
diplomatinius ryšius su so
cialistiniu Šiaurės Vietna
mu, Su Pietų Vietnamo re
voliucine valdžia, su Šiau
rės Korėja ir Rytų Vokieti
ja, artimai kooperuos su so
cialistinėmis šalimis.

Tuo pačiu sykiu nutrauks 
visus ryšius su Izraeliu, kol 
Izraelis nepaasi t r a u k s iš 
okupuotų arabų žemių ir 
nesusitars su arabais taikin-

Amerikos politika smar
kiai nukentėjo.

Privertė 40 kalinių 
išlaisvinti

Rio de Janeiro,Brazilija.— 
Revoliuciniai kidna p e r i a i 
buvo pasivogę Vakarų Vo
kietijos ambasadorių E. 
von Hollebeną. Jie sutiko 
paleisti ambasadorių, jeigu 
Brazilijos valdžia paleis 40 
politinių kalinių.

Kai 40 politinių kalinių 
buvo paleisti ir lėktuvu nu
vežti į Alžyrą, tuomet am
basadorius buvo paleistas.

briką buvo Nixono adminis
tracijos uždraustas. 1970 
metų pabaigoje su užsieniu 
prekyba jau sieks 20 bilijo- 
nu doleriu vertės, c

Čia rttVyko • -

JAV turistai per Alaska 
nuvyko j Sibirą

Irkutskas, 
pirmoji amerikiečių turistų 
grupė. Ją atvežė tarybinis 
lėktuvas visai nauja krypti
mi — per tarybinį miestą 
Irkutską.

Jie dabar plačiai keliauja 
Sibire, aplankė didžiausią 
Bratsko elektrinę jėgainę, 
pasaulyje giliausią Baikalo 
ežerą ir kitas įdomias vie
tas.

Nixonas kalbėjo apie 
ekonominę padėtį

Washingtonas. — Birželio 
17 d. prez. Nixonas kalbėjo 
apie šalies ekonominę padė
tį. Jis nusiskundė, kad ne
darbas padidėjo, kainos pa
kilo, infliacija plečiasi, pra
moninė gamyba pradeda 
mažėti.

Nixonas pasižadėjo dar
buotis, kad nesveika ekono
minė šalies padėtis galėtų 
pagerėti. Tam svarbiam 
darbui jis paskirsiąs komi
siją. Kainų ir algų kontro
lės jis nenori šiuo metu. Tik 
nori, kad biznieriai susilai
kytų nuo kainų kėlimo, dar
bininkai nereikalautų dides
nių algų.

Maskva. — Prancūzija ir 
TSRS pasirašė naują pre
kybos sutartį, kuri padvigu
bins prekybą tarpe abiejų 
šalių.

Los Angeles. — Įtakingas 
komercinis dienraštis “Los 
Angeles Times” reikalauja 
tuoj ištraukti visas JAV 
militarines jėgas iš pietry
čių Azijos.
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Kas iš likriijii laimėjo?
ARGENTINA jau turi naują prezidentą. Jį pasky

rė militarinė džiunta (junta), kuri susideda iš trijų ge
nerolų, nuvertusių rinktą valdžią. Juo yra gen. Roberto 
Marcelo Levingston, žvalgybos vadas, mažai kam težino
mas. Jo rolė bus pildyti džiuntos įsakymus.

Naujo prezidento pavardė ne argentinietiška. Pasi
rodo, kad gen. Levingston yra ilgokai gyvenęs Jungti
nėse Valstijose ir skaitomas Amerikos draugu. Kai ku
rie argentiniečiai ir sako: Sunku pasakyti, kas iš tikrų
jų mums naują prezidentą paskyrė — mūsų džiunta ar 
Amerikos Pentagonas. Taigi, ir sakoma, kad Argenti
noje pravestas militarinis perversmas iš tikrųjų yra ne 
Argentinos, bet Jungtinių Valstijų imperializmo laimė
jimas.

Šiais rinkimais jie nesidžiaugia
PRIEŠ keletą dienų net trijose V. Vokietijos valstijo

se įvyko rinkimai. Socialdemokratų partija, kuri ben
drai su Laisvųjų demokratų partija dabar valdo V. Vo
kietiją, jais negali džiaugtis. Tiesa, trijų valstijų rinki
mai dar nereiškia visos šalies rinkimus, bet jie vis tiek 
skaitomi labai reikšmingais, nes jie parodo tam tikrą kryp
tį. Mat, tos trys valstijos—Saarland, Žemutinė Saksonija 
ir Š. Rhine-Westphalija — yra laikomos svarbiausiomis 
valstijomis. Jos turi 18,000,000 balsuotojų.

Buvo manyta, kad socialdemokratai jose pakels sa
vo balsus ir prestižą. Deja, to jie nepasiekė. Tiesa, jie 
patys beveik atlaikė savo pozicijas, bet labai smarkiai 
pralaimėjo jų talkininkai Laisvieji demokratai. Ka
dangi tose valstijose jie negavo 5 procentų visų paduotų 
balsų, tai jų parlamentuose negaus nė vienos vietos. O 
kadangi Laisvieji demokratai bendromis jėgomis su so
cialdemokratais tuose parlamentuose turėjo daugumą ir 
valstijas Valdė, tai dabar be jų pagavos socialdemokra
tai vargiai beišsilaikys valdžioje. Galimas daiktas, kad; 
vėl viską’pasiims krikščionys demokratai. ’ ’

Aišku, kad šių rinkimų rezultatais labai nepatenkin
ta Socialdemokratų partija. Premjeras Brandt turi kuo 
susirūpinti. Jeigu tose trijose valstijose jiems nepa
vyko .sustiprinti koalicines jėgas, tai to paties 'galima, 
tikėtis ir kitose valstijose. Šie rezultatai parodo tam 
tikrą sukilimą prieš socialdemokratų vadovybę ir poli
tiką visoje šalyje.

Surado jų žmogui vietą
VISAME pasaulyje yra garsus Yale universitetas. 

Jis buvo įsteigtas 1701 metais. Per beveik 270 metų jį 
operavo ir valdė išimtinai baltieji žmonės. Trustistų tar
pe nėra buvę nė vieno juodo žmogaus. Tai buvo aiški 
diskriminacija prieš negrus.

Bet laikai pasikeitė. Pastarųjų kelerių metų juodų
jų žmonių sukilimas prieš neteisybę, nelygybę ir begė
dišką diskriminaciją visose mūsų gyvenimo srityse ne
galėjo neatsiliepti ir į Yale universiteto bosus. Prane
šama, kad jie nutarė j trustistus paskirti negrą fede- 
ralinį teisėją A. Leon Higginbotham. Vadinasi, ir čia 
ledai pralaužti.

Kas liečia Yale profesorius, tai tarp 2,000 dvidešimt 
penki yra negrai. Iš 9,300 studentų 350 yra negrų. Tai 
nedaug. Mat, reikia jau gerokai ekonominiai pasiturin
čios šeimos, kad ištesėtų savo sūnų pasiųsti į Yale. Tik 
labai reta kuri negrų šeima gali tą padaryti...

Eilinių unijistų konferencija
BIRŽELIO 27-28 dienomis Chicagoje įvyks istorinė 

eilinių unijistų konferencija. Ją šaukia specialiai tam 
tikslui susidaręs visos šalies mastu komitetas.

Paskelbtame konferencijos šaukime plačiai išdėsto
mi sąskrydžio tikslai. Vyriausias jų yra pastoti kelią 
mūsų šalyje reakcijos augimui, sumobilizuoti organizuo
tus darbininkus prieš reakcinę prezidento Nixono vy
riausybės politiką.

Kaip žinia, Amerikos Darbo Federacijos vadovybė 
su George Meany priešakyje remia vyriausybę ir jos 
politiką. Bet darbo unijų eiliniuose nariuose smarkiai 
vystosi priešinimasis tokiam vadovybės nusistatymui. 
Jau nemažai ir unijų vadų priešinasi Meany pozicijai. 
Bet tas priešinimasis nėra apvienytas, neturi vienos va
dovybės, o atskiri, pasiskirstę protestai mažai tereiškia.

Tikimasi, kad ši konferencija tuos protestus suvie^ 
nys į vieną centrą. Mes linkime konferencijai didžiausios 
sėkmės.

LINK AUTORITETINIO 
REŽIMO WASHINGTONE

Pažangiečių laikraštis 
“Daily World” susirūpinu
siai pabrėžia, kad mūsų ša
lies sostinėje pastebimas 
aiškus krypimas link reak
cinės diktatūros. Tai pri
pažįsta visi įvykių ir ten
dencijų stebėtojai. Antai, 
birželio 11 d. “The N. Y. 
Times” įdėjo garsinimą 
Committee to Save Our 
Constitution, kuriame nuro
doma, kad paskutinėje savo 
kalboje per radiją ir televi
ziją net 44 kartus prezi
dentas Nixonas minėjo žo
dį “Aš.” Niekados taip ne
sielgdavo joks prezidentas. 
Komitetas klausia: Kas pa
sidarė su žodžiais “Mes, 
žmonės”?

“Daily World” nurodo, 
kad prezidentas Nixonas iš 
savo kabineto išveja laukan 
visus, kurie nori vadovautis 
savo galva, o ne vien tik 
prezidento įsakymais. Vė
liausia pašalinimo auka 
yra Dr. Allen. Net, pasak 
laikraščio, ir valstybės se
kretoriui Rogers preziden
tas Nixonas vis mažiau ir 
mažiau atsakingų pareigų 
paveda. Jis pats viską į sa
vo rankas suima.

Pavojus labai didelis. 
Laikraštis ragina Amerikos 
žmonės . šia kryptimi val
džioje susirūpinti.

I I ,' _______ «

SUŠILĘ GIRIASI
Pasirodo, kad lietuviškie

ji reakciniai “vaduotojai”' 
labai, labai patenkinti savo 
.Veikla. Antai, Chicago,s, ku
nigų. “ĮDrąųge” (birž.’ll d.) 
džiaugiasi' kad “Lietuvos 
bylos iškėlimo reikalas ju
da tinkama linkme.” Girdi, 
“Lietuvos' bylos iškėlimo rei
kalui Jungtinėse Tautose 
yra didelis pritarimas šio 
krašto vyriausybėje. Tuo 
reikalu vedamas nuolatinis 
dialogas su JAV vyriausy
bės pagrindiniais pareigū
nais” (“D.” birž. 11 d.).

Vadinasi, “vaduotojai” pri
sipažįsta, kad jie konspi
ruoja prieš Lietuvą ir lie
tuvių tautą. Niekam nėra 
jokia paslaptis, kad mūsų 
valdžia tuos sąmokslininkus 
finansuoja.

Bet jų gyrimasis, kad 
jiems labai sekasi, kad jų 
“byla juda tinkama link
me,” yra pagrįstas jų troš- 
|kimais. Kaip jie baisiai no
rėtų, kad mūsų vyriausybė 
Lietuvą paverstų antruoju 
Pietų Vietnamu, ją užpul- 
dama, jon pasiųsdama ar
miją, kaip pasiuntė į Viet
namą! Bet reikia, tačiau, 
tikėtis, kad tie prezidento 
Nixono vyriausybės “pa
grindiniai pareigūnai” dar 
nėra taip išprotėjęs, jog net 
sapnuotų apie tokį žygį pa
tenkinimui visiškai sugedu
sių lietuvių tautos atmatų, 
pasivadinusių “vaduotojais” 
ir “veiksniais.”

žvėriškumą toleruoja?] 
Amerikos brutalizavimas 
pasireiškia. Aš manau, kad 
nužudymas studentų Kente 
ir Augustoje milijonams 
amerikiečių atidarė akis, 
kad kas nors yra bloga su 
visa mūsų amerikine siste
ma.”

Jam buvo priminta Gallup 
Poll pravesti apklausinėji
mai, kurie būk parodo, kad 
Amerikos žmonių dauguma 
pritaria Nixono politikai.

Arnold Johnson atsakė:
“Ne karo klausimu. Dau

guma Amerikos žmonių 
priešingi karui. Nėra 
jokio skirtumo tuo klau
simu tarp Amerikos komu
nistų ir Amerikos žmonių 
daugumos. Prezidentas sa
vo pusėje turi tik mažumą. 
Net ir valdančioje klasėje 
yra didelis šiuo klausimu pa
sidalijimas. Nėra šio karo 
klausimu vieningumo.”

Kai kurie reporteriai jam 
priminė, kad “Šiaurės Viet
namo žmonės yra mūsų 
priešai.” Johnson atkirto:

“Jie nėra mūsų priešai. 
Jūs negalite Amerikos žmo
nes suplakti su Jungtinių 
Valstijų imperializmu.”

IR KAS TAI
MOTERIŠKEI PASIDARĖ

Buvusio kanadiečių pabė
gėlių “N. L.” leidėjo Jono 
Kardelio žmona ponia E. 
Kardelienė užsimanė pridė
ti savo balsą prie tų, kurie 
visokiomis nesąmonėmis 
siekia pažeminti iš Lietuvos 
atvykusius menininkus. 
Antai, Chicagos “N.” (birž. 
6 d.) ilgoje korespondenci
joje, priple p ė j u s i visokių 
“istorijų”' apie Noreiką ir 
Laurinčiuką, ji negali atsi
džiaugti, kad Montrealyje 
Daunorui koncrtas buvo su
ruoštas “mokyklos nedidelė
je salėje” ir kad “ir tokioje 
nedidelėje salėje buvo tuš
čių vietų.”

Nuo jos liežuvio tenka ir 
pačiam žymiajam daininin
kui. Girdi:

“Dainininkas atrodė la
bai pavargęs, balse jautėsi 
pakimimas. Žiūrėdama į jį 
aš pagalvojau: gerai, kad 
jis važiuoja namo. Galės 
ilsėtis atlikęs savo misiją 
užjūryje. Nesavo valia ar

noru jis čia atvažiavo.”
Kardelienė nepamiršo pa

sigailėti, kad ir ją anais jau 
labai senais laikais, prieš 
pabėgimą iš Lietuvos, ko
munistai norėję panaudoti 
tokiai piktai misijai, kokiai 
šiais laikais naudoją Norei
ką ir Daunorą. Tuolaiki
nis teatro direktorius J. 
Grybauskas pasišaukęs ją į 
savo kabinetą ir pasiūlęs 
jai vykti į Vilnių ir ten net 
“septynis koncertus duoti 
spalio revo 1 i u c i j o s iškil
mėms.” Ji, žinoma, griežtai 
atsisakius kibti ant tokios 
baisios komunistų meške
rės kabliuko!

Tai “šitaip,” rašo Karde
lienė, “įsakoma” Tarybų 
Lietuvoje “dainini n k a m s, 
kur ir ką dainuoti. Ir pa
mėgini Hk nepaklusti...”

O visgi 'domu, kaip ji bu
vo nubausta už tą nepaklu
simą. Antra, Kardelienė 
Tarybų Lietuvą deda į sve- 
tiiųženklius. Vadinasi, ji ir 
šiandien netiki, kad toks 
dalykas kaip Tarybų Lietu
va randasi kur nors mūsų 
griešnoje žemėje. Ten, kur 
Nemunas plaukia ir Šešupė 
teka, jai visur tuščia, visur 
puščia...

IŠ LAIŠKU

KOMUNISTAS ATMETA 
PREZIDENTO 
PASIGYRIMĄ

Komunistų partijos veikė
jas Arnold Johnson Wash
ington© koresponde n t a m s 
pareiškė: •

“Mūsų nusistatymas yra 
už ištraukimą Amerikos ka
rinių jėgų iš- Indo k i n i j o s 
tuojau, dabar. Kaip jūs ga
lite pateisinti Songmy sker- 
dynę, kurią papildė ameri
kiečiai ? Kas darosi su Ame
rikos žmonėmis, kad jie tokį

GARBINGI SVEČIAI 
TARYBŲ LIETUVOJE 
u Vilniaus “Tiesoje” (birž. 
9 d.) skaitome:

“Vakar iš Vilniaus į 
Maskvą išvyko Suomijos 
Komunistų partijos delega
cija', vadovaujama Suomijos 
Kompartijos Centro Komi
teto Politinio biuro nario, 
SKP CK sekretoriaus E. Ki- 
vimiakio. ’.

Vilniaus aerouoste svečius 
palydėjo Lietuvos KP CK 
Pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus, Lietuvos KP CK 
sekretorius A. Barkauskas, 
Lietuvos K P C K skyriaus 
vedėjas S. Šimkus, CK sky
riaus vedėjo pavaduotojas 
F. Strumilas, “Tiesos” laik
raščio vyriausiasis redakto
rius G. Zimanas.

Suomijos Komunistų par
tijos apygardų organizaci
jų pirmieji sekretoriai tris 
dienas viešėjo Tarybų Lie
tuvoje, susitiko su respubli
kos partinės organizacijos 
vadovais. Pokalbių metu 
Suomijos Kompartijos va
dovaujantys darbuotojai 
buvo supažindinti su Lietu
vos Komunistų partijos is
torija, jos dabartine veikla, 
telkiant respublikos darbo 
žmones naujiems komuniz
mo statybos laimėjimams. 
Svečiai susipažino su Vil
niaus ir Kauno istorijos ir 
architektūros pamink 1 a i s, 
kultūros ir meno židiniais, 
lankėsi Elektrėnuose, Tra
kuose, Kapsuke, Kaišiado
rių rajone. Prie Pirčiupiu 
Motinos monumento, Kau
no IX forto Suomijos komu
nistai pagerbė fašizmo au
kų atminimą.”

O svečiai savo atsisveiki
nimo žodį baigia:

“Visoje savo kelionėje mes 
jautėme Lietuvos darbo 
žmonių širdžių šilumą. 
Ypač didelę šilumą mums 
parodė Lietuvos komunis
tai, kurie darė viską, kad 
mūsų kelionė būtų ’ turinin
ga ir kupina malonių įspū
džių. Mes skiriamės su jū
sų respubliką, būdami dė
kingi visai • Lietuvos liau
džiai ir išsiveždami daūg 
gražių įspūdžių, didelį pa
žintinį krūvį?’

(Pabaiga iš pereito num.)
Dėl kai kurių detalių.
Mūsų grožinės literatūros 

leidykla, ir tai Jums gerai 
žinoma, kiekvienam auto
riui — prityrusiam ar nau
jokui — turi ne specialų, 
kaip rašo “Naujienose,” o 
gerą redaktorių, kuris atlie
ka paprastą redagavimo 
darbą. Tokį ir aš turėjau. 
Kiek yra korektorių — ne
sidomėjau, nes autorius tu
ri reikalo tik > su • redakto
rium. Mašininkę aš tikrai 
turėjau — ji ateidavo pas 
mane, imdavo rankraštį 
perrašinėdavo ir vėl atneš
davo (dėl skaudančių kojų 
man pačiai sunku daug 
vaikščiot, bet už atliktą 
darbą aš pati jai mokėjau. 
Visiems tarybiniams auto
riams Lietuvoje yra vieno
dos sąlygos spausdintis.

Jūs, drauge Bimba, esate 
kelis kartus pabuvojęs Ta
rybų Lietuvoje ir gerai ži
note, kad visi tarybiniai pi
liečiai gauna pensijas su
laukę atitinkamo amžiaus, 
invalidumo bei kitais atve
jais mano dydžio pensiją 
gauna daugelis darbininkų, 
mokytojų, ir kitų kategori
jų darbuotojų. Tokio dy
džio pensiją gauna mano 
knygos “kritiko” paminėtas 
mūsų mokytojas Stasys To
torius. Be pensijos, jis (gy
vena Alytuje) dar turi dvie
jų aukštų namą, garažą, 
lengvąją mašiną ir gražų 
sodelį.

Dėl A. Valaitienės. Vie
na buvusi mūsų gimnazijos 
draugė gavo iš JAV laiš
ką, kuriame buvo pranešta 
apie mūsų mokytojos mirtį. 
Iš Amerikos atvykusiųjų 
svečių, su kuriais man teko 
susitikti, niekas Valaičių 
nepažinojo, o pas mus ne
buvo kur patikslinti.

Kūlokų kaimas ir šian
dien yra. Po K. Borutos 
mirties mudu su A. Venclo
va buvome ten nuvažiavę, 
apžiūrėjome galimybes gim
tojoje seklyčioje organizuo
ti poeto memorialinį kam
barį. Iš paprastos korek
tūros klaidos — vietoj Kū
lokų knygoje liko Kolokų— 
mėginama priskaldyti pilną 
politinį vežįmą.

Vaistinė: Marijampolės 
apylinkių žmonės ją vadino

užrašė Michalina Meškaus
kienė. Paliko kalėjimo nu-v 
merį, tik “išnyko” fašisti
nio kalėjimo žymė. Taip 
“dirba” “Naujienos.”

Ir daugiau esama panašią^ 
“logiškų patikslinimų.” Kad 
ir su darvinizmo pagrin
dais (“Naujienos” rašo 
“prin c i p a i s ” ). Pas mus 
gamtos reiškinius aiškinti 
moksliškai, nušviečiant dar
vinizmo pagrindus — reiš
kia, dėstyti remiantis moks
line gyvybės evoliucijos te
orija. Ko tik neprišnekėjo 
“Naujienos” šia proga!..

Baltringio, o ne Bartlingo 
vaistine. Matyt, taip arčiau 
lietuviškam liežuviui. Ir aš 
iš mažų dienų buvau taip 
įpratus, taip ir parašiau. 
Nei aš, nei mano vyras E. 
Meškauskas (o ne H. Meš
kauskas, kaip rašo “Naujie
nos”) neturėjome palinki
mo studijuoti iškabų, nors 
anksčiau į Marijampolę ga
na dažnai nuvažiuodavom.

Dėl eserų. “Lietuvos kai
riųjų socialistų revoliucio
nierių partija” (sutrumpin
tai — kairiųjų eserų) Lie
tuvoje buvo. Aš pati tai 
gerai žinau, nes jai priklau
siau. Tai gerai atmena bu
vę jos Seni nariai J. Luko
ševičius, K. Lukša, J. Kudir
kai te (užpernai mirė—prieš 
jos mirtį ne kartą apie tai 
kalbėjome), A. Murzaitė ir 
kiti. Neseniai būdama Kau
ne šiuo reikalu kalbėjausi 
su A. Murzaitė, kuri tai 
patvirtina.

Katriutė Matulaitytė ma
no knygoje nėra paminėta. 
Rašiau tik apie Laimą Ma
tulaitytę, su kuria buvome 
draugės ir vienklasės.

Jokių mano laiškų neišli
ko, nes prasidėjus karui 
buržuaziniai nacional i s t a i 
užėmė ir išplėšė mano butą.

Bendrai dėl tikslumo.
Man labai daug padėjo 

buvusieji gimnazijos drau
gai — J. Lukoševičius, M. 
Krygeris, L. Serbentą, K. 
Kriščiūnas (dar esant jam 
gyvam), Laima Matulaitytė 
(giminės išsaugojo jos die
noraštį) ir kiti. Su vienais 
drauge, su kitais atskirai 
skaitėm visą Marijampolės A 
gimnazijos periodo rank
raštį, prisiminėm daug nau- > 
jų epizodų (ir tą mielą mot 
kytojos A. Valaitienės’“ši
pulį”), koregavom, tiksli- 
nom. Visą šią dalį atidžiai 
perskaitė buv. mūsų moky
tojas, dabar akademikas, J. 
Žiugžda. Nemažai patiks
linta ir archyvinėse medžia
gose.

Labai mylėjau ir dabar te
bemyliu savo gimtąjį kraš
tą, jo žmones, papročius, 
gamtą ir kalbą. Rašydama 
atsiminimus siekiau išsau
goti gražią savo tėviškės— 
Suvalkijos — tarmę. Kokie 
griežti mūsų leidyklų kalbi
ninkai bei redaktoriai, bet 
nesipriešino. Sutiko ir bu
vęs mūsų mokytojas J. 
Žiugžda. O “Naujie n o s ” 
mat'Yado progą “pamokyti.” 
Pas mus Suvalkijoj, taip ir 
šneka: sužaliavę pievos, sų^; 
žydę tulpės, sugrįžę penį- * 
pės, mergaitės sulaikę kva
pą ir t. t.

Bendrai visi M. Gudelio 
svaičiojimai tik patvirtina, 
kad jis yra Tarybų Lietu
vos priešas.

M. Gudeliui visą laiką vai
denasi kartotekos, sekimai, 
gardai, tarbos, specialios 
pensijos, specialios redakto
rės ir kitos specialios pa
baisos. Seniau tokiais at
vejais pas mus kaime pa
tardavo žegnotis, o reika
lams pablogėjus paguldyda
vo į atitinkamą ligoninę. 
Bet aš niekam patarimų ne
duodu.

“Naujienų” tokia logika.” 
“Buvusiems realinės gim

nazijos mokytojams ji yra 
parašiusi tikrą himną... 
Pačių svarbiausių mokyto
jų siekimų ji nesuprato...” 
Užtektų ir šito. Bet gi mū
sų mokytojai S. Matulaitis, 
P. Bliūdžius, Ž. Smolskienė 
jau tuomet buvo komunis
tai, mokytojas S. Totorius 
buvo jiems artimas, mark
sistas. Jis ir J. Žiugžda 
šiandien yra komunistai. 
Taigi.

“Kritikas” suskirstęs ma
ne į M. Navikaitę ir M. 
Meškauskienę, įdėjo į “Nau
jienas” mano nuotrauką, 
padarytą fašistinės žvalgy
bos skyriuje — tuomet aš 
buvau 21 metų studentė M. 
Navikaite. Nuotraukos apa- 
čioje buvo mano parašas, 
viršuje — man priskirtas 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo administracijos nu
meris. Tas “tikslusis kriti
kas” padarė “mažą” aferą— 
nuėmė mano tikrą parašą ir

Mielas drauge Antanai!
Savo atsiminimuose aš ra

šiau teisybę ir tik teisybę—*' 
nieko nejuodindama ir neA 
dailindama. Viską rašiau 
tiesiai, atvirai ir nuošir
džiai. Pasitaikiusi viena ki
ta korektūros klaida ar at
skiras netikslumas esmės 
negali pakeist.

Ir gal užteks apie tai.
Brangus Antanai!
Ačiū už Jūsų paskatini

mą rašyti toliau. Nors ne
kaip jaučiuosi (širdis, ko
jos nesveikos), bet jau kau
piu medžiagą naujam dar
bui.

Dar kartą prašau atleisti, 
kad uždelsiau.

Jums ir visiems “Lais
vės” redakcijos bendradar r 
biams linkiu daug sveikai 
tos ir sėkmės Jūsų kilniaw 
darbe.

Širdingai — *
Michalina Meškauskiene 
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’ Dvidešimt penki žingsniai į kalną
Dvidešimt penki žingsniai 

i kalną, dvidešimt penki 
žingsniai slidžiu taku be-

man atrodo tie dvidešimt 
penkeri metai, pralėkę pro 
šalį po ano atmintino pasi
bučiavimų pavasario prie 
Elbės. Pralėkę slibinais kin
kyta karieta, kaip yra pa
sakiusi spornuotoj frazėje 
Lietuvos lakštingala Salo
mėja Nėris.

Jas išdavė
Dabar tuose laukuose, ku

riuose bučiavosi susitikę 
armijų, dviejų pa- 
kariai-antifašistai,šauliu

dabar ten stovi dvi nepasi
tikinčių viens antrąja armi
jų priešakinės saugos, įruo
štos dvi užkardos. Ten da
bar dygliai ir spgliai paber
ti... po kojoms. Toks, de
ja, mūsų dienų pasaulis. 
Karių — antifašistų apka- 

4 suose ir konslageriuose iš- 
nuoselėti troškimai tapo tik
tai geromis viltimis, jas iš
davė tie, kas bijosi naujo 
pasaulio pergalės, pažangos 
pergalės prieš juodąsias 
epochos jėgas.

Žengiame į dvid e š i m t 
šeštuosius pergalės prieš fa
šistinę Vokietiją metus, ir 
deja, toliau tebežengiame 
bedugnės krantu. Einame 
baugiai dairydamiesi, būkš- 
taudami, jog nenusprūstu- 
me į prarają. Kaip bebūtų 
nemalonu, vienok tai fak-

Bučiavo nenuoširdžiai
Dabar, kaip niekada ank

sčiau, paaiškėjo, kas prie 
Elbės bučiavo mūsų karį, 
bet bučiavo nenuoširdžiai.... 
O gal aš klystu? Ir grei- 
Zuausiai, jog klystu. Tų vai- 
kinų, tų vyriškių atlapomis 
širdimis, kurie vilkėjo ka
rių milinėmis ir abipus El
bės glaudė prie savos krūti
nės Stalingrado didvyrius, 
šitų vaikinų dabar nebėra 
armijose prie Reino. Juos 
paleido, juos išvarė namo. 
Tuo pasirūpino galingi šios 
žemės viešpačiai Vakaruo
se, kuriems nepatiko dviejų 
pasaulių antifašistų pasi
bučiavimai Vokietijos žemė
je. Ir taip, klastingi gene
rolai antifašistus pakeitė 
visai kitais, pakeitė tokiais, 
kurie pajėgūs užmiršti Sta
lingradą ir Ardėnus, pajė
gūs pamiršti esesininkus, 
Osvecimo kromatoriumus, 
Buhenvaldo varpus. Ir is
torines pamokas. šitie 
“naujieji” stovi užkardoje 
žemutinės Saksonijos ir 

1 Bavarijos žemėje ir nepati- 
<ldiai, iš padilbų žiūri į Sta

lingrado didvyrių sūnus. O 
piudo juos prieš mūsų žmo
gų ir mūsų karį didysis pi
nigo maišas.
Ir vėl rudmarškinių gauja

Kaip bebūtų keista, prie 
Reino ir vėl stūgauja rud
marškinių gaujos. Atrodo, 
kas-ne-kas, o vokiečiai tu
rėjo pasimokyti... juk bu
vo mušti, gavo pylos už sa
vąsias klaidas ir per dide
les pretenzijas. Sakoma, 
kad muštasis vertesnis už 
du nemuštus. Tačiau prie 
Reino, deja, to nesimato... 
Čia dabar vėl kalbama apie 
žygius, ir pamirštama 

4 kaina, pamirštama tų 
|gių pragaištis.

Prie Reino, ten tiesa, 
• kas šūkaujama tik 

sienų peržiūrėjimą”, 
kas nesiūloma įvesti “nau-

jąją tvarką” Europoje, bet 
ar toli iki naujų obalsių?! 
Jeigu nebaudžiama už re
vanšistines dainas, kalbas, 
obaBius, maldas, manifesta
cijas, tai nejučiomis kai 
kam mažėliau išprususiam 
ten, Pareinėje ar prie Vė- 
zelio gali gimti iliuzija, kad 
nenubaudus už svetimą 
kraują ir sudegintų gyvų 
žmonių kalnus, tikriausiai 
nenubaus ir dar vieną kar
tą. Juk pagrindiniai Osven
cimo, Oraduro, Pirčiupio ir 
tūkstančių kitų tragedijų 
piktadariai liko nenubaus
ti, atsipirko lengvu išgąs
čiu, o dabar sėdi šiltose vie
telėse abipus Reino. Juk 
dabar taip yra. Tokia pa
dėtis, be abejo, labai pavo
jinga taikai.

Nusikaltimai gimdo 
nusikaltimą

Nebaudžiamas nusikalti
mas pagimdo dar didesnį 
nusikkaltimą. Tai patvirti
na ir Tel-Avivo estremistų 
elgesys. Viena ginkluota 
provokacija seks po kitos, 
kenčia arabai, nukenčia ir 
žydai, auga arabų teisėtas 
pasipiktinimas okupantais, 
savaime auga arabų nacio
nalizmas, plinta fašistuo- 
jantis sionizmas, plinta net 
antisemitizmas. Bet įsisiau
tėję sionistai to nepaiso. 
Netrukus, ir ko gero, Bo
noje irgi kaikas gali užsi
krėsti šia “palestiniška” li
ga, kurios sukėlėjai visiems 
gerai žinomi. Tai liga — 
imperializmas, nacizmas.

Samurajų palikuonys Ry
tuose irgi nenusiramina. 
Jie kelia galvas, žada eiti 
su doleriu, panašiai kaip 
tai žada neonacistai prie 
Reino. Japonija nepasirašė 
taikos sutarties nei su Ta
rybų Sąjunga, nei su liau
dies Kinija, nei su Liaudies 
Korėja ar Vietnamu, nei su 
Mongolijos Liaudies Respu
blika.

Į kalną ties bedugnės 
krantu

Šimtai karinių bazių sve
timose teritorijose, tūks-

tančiai laivų svetimose 
krantėse,

[politikams. Jie daro politi 
ką, bet... jie visi pašėlti 
šiai bijo to, kas neišvengia 
ma, kas turi ateiti ir nuga 
lėti. Šis... baimės pašau 
lis rūpinasi reikalais privi 
legijuotos žmonių dalies

pa- 
dešimtys tūks

tančių lėktuvų svetimose že
mėse, 
tančiai, 
tančių atominių ir gal be
veik tūkstantis vandelini- 
nių bombų abiejų priešingų 
.stovyklų sandėliuose! To
kia, ji mūsų pasaulio tikro
vė.

Ir, vis dėl to1, kodėl pa
saulis einame slidžiu keliu, 
kopiame į kalną ties bedug
nės krantu? Ir kopiame, 
nešdami vis didesnę amuni
cijos, didesnę sprogalų naš
tą. Kodėl ?

Tai yra, visų pirma, to
dėl, kad vienoje pusėje sto
vi radikalai, kurie nori pa
keisti pasaulį radikaliomis 
priemonėmis, pakeisti iš es
mės. Jie neslepia savo hu
maniškų ketinimų, jie el
giasi dorai. Tenori jie tik 
pakeisti pasaulį daugumos 
valia daugumos labui.

Šie radikalai dar labai se
niai, prieš šimtą dvidešimt, 
dvejus iškilmingai pasiūlė:|pasaulio mokslininkų dirba 
kad “... mes sutinkame ga
mybos priemones išsipirkti 
iš buržuazijos. Išsipirkti, 
mokėdami tam tikrą sume
lę, t. y. duoklę iki ta savi
ninkų karta išmirs”. Tai 
K. Markso žodžiai, neat
šaukti ir dabar.

Ir ne šių radikalų, revo
liucionierių kaltė, jeigu pa
saulyje mažuma nenusilei
džia daugumos valiai, prie
šinasi jėga. Ir net puola... 
puola ginklu (pav. ke
turiolikos šalių intervencija 
į Tarybų Rusiją, Hitlerio 
agresija prieš TSRS), puola 
žodžiu, šmeižtais ir melu, 
puola iš įvairių įvairiausių 
pusių ir pozicijų, išliedami 
radikalizmui ant galvos iš
tisas upes ir jūras melo 
namazgų... ir tulžies. 
Radikalizmas priverstas 
grumtis, naudoti prievartą.

O kitoje pusėje
Antroje pusėje stovi po

litikai, jiems paklusni tarnų 
armija ir ginkluotos pajė
gos, kurios paklūsta šiems
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gus, aimanas ir skundus. 
Jie kurti vargšų skundui 
jie abuojus istorinėms pa
mokoms. Jie akli savo pyk
čiu, savo įniršiu, savo pa
gieža ir neapykanta. Ir pa
vojingi tuo aklu piktumu.

Šie politikai ir jų rėmėjai 
“daro politiką”, viską pa
kreipia taip, kad kiek ga
lint ilgėliau išsilaikytų val
džioje istorijos pasmerktie
ji. Na, o mažuma išsilai
kyti prieš daugumos valią 
gali tik tuo atveju, jeigu ji 
remiasi prievarta, brutalia 
jėga, ginklo jėga. Ir pašė
lusiai subujojusiu melu. Na, 
o kenčia, nukenčia tie, ku
rie darbu sukuria visas gė
rybes, kurie vadinasi: žmo
nijos gyvybės syvai.
Ruošimasis naujam karui

Dabar du trečdaliai visų

naujo karo ruošimui. Šim
tas dvidešimt'milijonų dar
bingų žmonių: ketvirtada
lis vilki kariškomis milinė
mis, trys ketvirtadaliai ka
la ginklus. Virš šimto dvi
dešimt milijardų dolerių 
pasaulyje išleidžiama kas
met ruošiant armijas ir 
ginklus. Tokios tokelės da
bar girdisi mūsų epochos 
žmonių balsuose, 
kraupi tiesa.

Imperializmas — pasaulio 
nelaim.

Todėl taip jau yra dabar, 
kad nenoromis tenka žmo
gui nešti didėjančią amuni
cijos naštą, eiti į kalną sli
džiu taku ir ties pačios be
dugnės pakraštėliu. Ir vis 
būkštauti, ar nenusprūsime 
ar nepradės klaikų šokį net 
kalnynai? Imperializmas, jo 
politikai dabar pašėlusiai 
kenkia visam pasauliui, 
apiplėšdami šimtus milijo
nų žmonių, jie savo nusi
kalstamais nuodais verčia

tokia
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JAV Lietuvių mokslininkų paskaitos
Lietuvos matematikai, te

chninės kibernetikos specia
listai ir studentai birželio 
pradžioj klausėsi Kaliforni
jos (JAV) universiteto pro
fesoriaus Algirdo Avižienio 
paskaitos. Ji vyko universi
teto matematikos ir mecha
nikos fakultete.

Šis 38 metų mokslininkas 
yra plačiai pagarsėjęs skai
čiavimo mašinų teorijos ir 
konstravimo specialistas. 
Jis betarpiškai dalyvavo ku-

riant elektroninę skaičiavi
mo techniką daugeliui JAV 
kosminių laivų ir dirbinių 
palydovų. Prof. Avižienis 
iš Lietuvos išvyko į Londo
ną, į tarptautinį konresą, 
kuriame nagrinėjamos skai
čiavimo technikos panaudo
jimo perspektyvos kosmo
so užkariavime.

— I Vilnių visada mielai 
užsuku, kai tik atsiranda 
galimybė apsilankyti Euro
poje, sako prof. Avižienis.

— Aš ir kiti mokslininkai 
išeiviai labai didžiuojamės, 
gavę tribūną seniausiame 
Tarybų Sąjungos universi
te.

Paskaitą apie amerikiečių 
kosminius tyrimus univer
sitete taip pat skaitė buvęs 
kaunietis, vienas “Mariner” 
programos vadovų, Kalifor
nijos technologinio .institu
to profeso rius Arvydas 
Kliorė.

Į ir mus ieškoti priešnuodžio, 
atoveiksmio ..

O juk galėtų būti ir ki
taip! Žmogaus protas, žmo
gaus genijus yra toks ga
lingas, kad per tris dešimt
mečius lengvai įstengtų lik
viduoti žemėje skurdą, ne
raštingumą, gamybinį di- 
desnėsės žmonijos dalies at
silikimą. Bereikia liautis 
mokėjus duoklę karo die
vaičiui Marsui. Bereikia tik 
nusiginkluoti. Pažaboti ka
rų kranklius, visus karei
vius apvilkti tramdomai
siais marškiniais. Reikia 
leisti tautoms pačioms su
kurti santvarką savo šaly
se sava nuožiūra, kiekvie
nos tauto valia. Tuomet ne
būtų karo naštos ir karų, ir 
pasaulinio karo pavojaus.
Ką duotų taikos politika
Ką duotų žmonijai taiki 

politika ir nusiginklavimas, 
rodo šie būdingesni palygi
nimai. Vienos metinės lėšų 
sumos, dabar eikvojamos 
ginklavimosi varžyboms, 
pakaktų tokiai Indijai, kad 
ji pradėtų arti laukus ne 
jaučiais, o traktoriais. Tuo
met jos žemės ūkis pajėgtų 
išmaitinti visą pasaulį! Pa- 

I naudojus penkerių metų pa
saulines ginklavimos išlai
das karui su ... skurdu, ga
lima būtų perginkluoti ag
rarinių, ekonomiškai atsi
likusių šalių žemės ūkį, pa
keliant jį iki JAV ir Kana
dos žemės ūkio lygio. Gal 
tai kiek ir perdėta, bet ar
ti tiesos.

Tik vieną penktadalį pa
saulinių lėšų, dabar skiria
mų militarizmui, kasmet 
atidavus ekonomiškai atsi
likusioms šalims, po trisde
šimt metų Lotynų Amerika, 
Afrika, Pietų, Pietryčių ir 
Rytų Azija (įskaitant ir 
Kiniją) — visos šios šalys 
po trisdešimt metų savo 
raštingumu, civilizacija ir 
gamybiniu lygiu prilygtų 
dabartinėms Vakarų Euro
pos pramoninėms šalims.

Prancūzų įžymus moksli
ninkas velionis Žolto Kiury 
savo laiku apskaičiavo, kad 
žmonijai trys mėnesiai pra
ėjusio pasaulinio karo (tik 
trys mėnesiai!) kainavo 
tiek lėšų, už kurias būtų bu
vę galima Sacharą paversti 
žydinčiu sodu! Žinant Sa
charos geografinę padėtį ir 
tai, kad čia metuose galima 
gauti tris-keturis javų der
lius, nesunku suprasti, ko
kią laimę būtų įgijusi žmo
nija. Sakoma, jog atgai
vintoje, pertvarkytoje Sa
charoje išaugintas javų der
lius išmaitintų dvigubai 
daugiau žmonių , negu 
bar jų yra pasaulyje!

Kaip žinia, pasaulis 
riavo šešerius metus,
dvidešimt keturias Sacha
ros dykumų būtų paversta 
žydinčiais sodais, o ne vie
ną! Nekalbant jau apie ka
re žuvusius žmones.

Praėjęs pasaulinis karas 
kainavo žmonijai virš pen
kiasdešimties milijonų žmo
nių aukų — vien žuvusiais. 
Neskaitant suluošintųjų! 
Štai, kodėl protas sukyla 
prieš karus ir karų kursty
tojus, štai, kodėl visi dori 
žmonės visose pasaulio ša
lyse tiek trokšta, kad žmo
nijoje įsiviešpatautų taika 
Ir, be abejo, mes, tarybiniai 
žmonės geidžiame, trokšta
me visuotinės taikos visoms 
pasaulio tautoms, trokšta
me labiausiai už kitas tau
tas, nes mūsų liaudis dau
giausiai sumokėjo aukų už 
teisę pačiai spręsti savo li
kimą sava nuožiūra.

O be karų galima apsieiti
Pasaulis gali gyventi be 

karų, gali! Žemės gelmėse 
slypi nesuskaitomi lobiai. 
Milžiniški plotai dar neartų 
laukų, žmonija tesuarė, į- 
dirbo vos-ne-vos vieną de
šimtadalį viso sausžemio! 
Milijardai žmonių — tai po
tencinė kūrybinė jėga. Jų 
rankos ir protas, visi nau
jausi mokslo laimėjimai — 
visą tai nukreipus žmogaus 
labui, o ne žudymo priemo
nėms gaminti — leidžia 
žmonijai beregint per ne
pilną šimtmetį sukurti že
mišką rojų. Bereikia tik 
vieno: nuginkluoti ginkluo
tą taiką, nuginkluoti pasau
lį, perkalti kalavijus į ark
lus, bereikia tik taikos kil
nių idėjų pergalės prieš be
protiškas karų kurstytojų 
jžgas. Tuomet niekam ne
reikėtų eiti slidžiu taku ties 
bedugne. Nereikėtų žmoni
jai baugščiai eiti su amuni
cijos, su sprogalų baisia, 
nuolat didėjančia našta už 
pečių. Nereikėtų žmogui 
bijotis, kad nenusprūstum 
nu O' kalnų į prarają, kad 
nešoktų net kalnai klaikaus 
mirties šokio.

Jie svajojo apie amžiną 
taiką

Apie amžiną taiką svajo
jo kariai, kai bučiavosi prie 
Elbės aną pirmąją taikų 
pavasarį po šešerių karo 
metų Europoje. Ir deja, 
svejonei iki šiol nebuvo 
lemta tapti tikrove. Todėl 
visi, kam brangus žmogus, 
žmogiškumas, žmonijos lai
mė ir ateitis, ypač mes, ka
ro veteranai, privalome 
kautis su karo dievu Mar
su, kad jis būtų sutramdy
tas, parveiktas, nugalėtas 
— tokia mūsų pareiga. De
mobilizacijos akto aš nepa
sirašau ir nesiprašau į pen
siją, aš pasilieku kovotojų 
už taiką gretose!

Vilnius, 1970 m. gegužis

Vytautas Dčnas
Antifašistinio karo veteranas

Kasmet pasaulio keliuose 
dėl autokatastrofų žūsta 7 
milijonai žmonių, o sužeistų 
esti 30 arba net 40 kartų 
daugiau. Nuo autoavarijų 
dažniausiai nukenčia 15-25 
metų žmonės ir seneliai, tu
rintys per 65 metus.

da-
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M. Baranausko nuotraukoje — paskaitą universitete skaito A. Avižienis

Medicina 1990 metais
Grupė Anglijos sveikatos 

apsaugos ministerijos spe
cialistų pateikė prognozes 
medicinos vystymuisi. Jų 
pranešime sakoma, kad pra
dedant 1975 m. turės pasi
rodyti ir 1990 m. bus pla
čiau naudojami preparatai, 
veikiantys intelekto asimi
liaciją padidinantys vik
rumą ir judesių koordinaci
ją, naikinantys nuovargį ir 
pakeičiantys žmogaus jaut
rumą aplinkos veiksniams. 
Į tokių preparatų naudoji
mą bus žiūrima kaip į nor
malų reiškinį arba kaip, 
pav., šiuo metu žiūrima į 
kavos ir nikotino naudoji
mą.

Pranešimo autoriai teigia, 
kad apie 1990 m. tabako su
vartojimas sumažės apie du 
kartus.

Pranešime sakoma, kad 
iki to laiko širdies perkėli
mo operacijos bus įprastas 
reiškinys, o atskirais atve
jais žmonėms bus persodi
namos kiaulių širdys.

Diabetas turėtų būti pil
nai išgydomos apie 1975 m., 
tačiau net ir apie 1990 m. 
nebus universalių vėžio gy
dymo metodų. Tačiau spe
cialistai teigia, kad tais lai
kais bus išgydoma 70% su
sirgimų vėžiu.

Drambliai nykštukai
Iki šiol buvo manyta, kad 

zoologai gerai ištyrė visas 
Azijos, Ceilono ir Afrikos 
drambliu rūšis. Tačiau zo
ologų ekspedicija Centrinės 
Pusiaujo Afrikos džiunglė
se, kuriose gyvena pigmė
jai, aptiko dramblių nykštu
kų, apie kuriuos mokslinin
kai nieko nežinojo. Paties 
stambiausio tokio “milžino” 
aukštis—tik 74 centimetrai, 
svoris — apie 60 kilogramų.

Pirmoji geležinkelio 
katastrofa

Ji įvyko 1830 m. rugsėjo 
mėn. ties Liverpuliu, Ang
lijoje. Katastrofos metu 
žuvo ir vienas parlamento 
narys. Įvykis sukėlė nepa
prastą sąjūdį. “Edinburg 
Review” patarė... tuoj su
naikinti visus geležinkelius, 
nes beprotybė esanti va
žiuoti 15 kilometrų greičiu 
per valandą.

VASAROS LIETUS
Dundėdamas ant mėlynų šilų kraštų,
ant įliepsnojusių vidurvasario kaitroj akiračių, 
praplėšdamas pritvinkusias ir sunkias debesų skaras, 
ateidavo griaustinis.
Tada atūždavo lietus, šniokštėdamas viršum šilų, 
ir rūkdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių —

dideliais ir tykštančiais lašais
pasipildamas ant kiemo, tvarto stogo 
ir ūždamas ant kelio liepų, liedamasis 
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais, 
sunkiais ir dideliais lašais
kapodamas per sodų galvas, daržo plotus,
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus, 
kapodamas per žirnių virkščias, ir plakdamas 
vidury kiemo paliktus ir mėšlinus ratus;
— tada vėl nueidamas, ūmus ir pilnas vėjo, 
nurūkdamas šilų viršūnėmis, ir krūmų keterom, 
ūždamas virš juodalksnių juodų šakų,

ir tik vaikigaliai,
taškydamiesi išilgai balas,
susitvenkusias vidury laukų, ganyklų slėniuose, 
brenda prapliupusiais ir molinais grioviais, 
plukdydami pagaliukus ir medžio skiedras,

ir tiktai vyrai, stovėdami po vinkšnos atlapu medžiu 
žiūri į nurūkstanti per šilą lietų,
klausydamies nudundančio skliautais griaustinio./

Jonas Mekas
iš “Semeniškių Idilių”
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Mokslininkų laboratorijose

Atomo amžiaus kompasas
Prognozuotojai tvirtina, 

kad 2000-aisiais metais, sa
kysime, biologui reikalingų 
žinių teks rinktis maždaug 
iš dviejų milijonų straips
nių. Tokiame mokslinės in
formacijos sraute susirasti 
duomenis praktiškai kartais 
sunkiau, negu viską išnagri
nėti iš naujo...

Pagrindinė ašis
Lietuvos mokslo ir tech

nikos informacijos sistemos 
pagrindinė ašis yra respub
likinis Mokslo ir technikos 
informacijos ir propagan
dos institutas, išaugęs iš 
1957 metais Įsteigto Cen
trinio techninės informaci
jos biuro. Biure dirba 13 
žmonių, o institutas turi 
daugiau kaip 100 darbuoto
jų — įvairių liaudies ūkio 
šakų, gamybos organizavi
mo, informatikos ir paten
tų mokslo, ekonomikos bei 
kitokių specialistų, taip pat 
redaktorių, vertėjų, bibli
ografų ir kt. Greta Infor
macijos instituto bei žinybi
nių informacijos centrų 
(medicinos, statybos ir kt.) 
įmonėse bei organizacijose 
veikia maždaug 4 00 infor
macijos tarnybų. Joms pri
klauso 200 techninių ir ke
liasdešimt moksliniu biblio
tekų, kurių veiklą koordi
nuoja speciali komisija. In
stitutas tiria informacijos 
vartotojų poreikius, pagrin
dines jų kategorijas ir kt.

Informaciniai ir patenti
niai fondai kaupiami insti
tuto bibliotekoje, kurios fi
lialai yra Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir Kap
suke. Per dvylika metų čia 
sukaupta daugiau kaip mi
lijonas mokslo ir technikos 
literatūros bibliotekinių vie
netų ir šimtai tūkstančių 
bibliografinių ir referatyvi- 
nių kortelių. Vienas vertin
giausių informacijos šalti
nių — respublikinis paten
tinis fondas. Jame yra dau
giau kaip 4 milijonai išra
dimų ir patentų aprašymų.

Nuotoliai — ne kliūtis
Maskvoje vyko paroda 

“Automatizacija - 69.” Joje 
buvo demonstruojamas skai
čiavimo įrenginių kom
pleksas “Rūta-110,” kurio 
autoriams dabar siūloma 
skirti Respublikinę premiją. 
Nors ir toli atsidūręs nuo 
Vilniaus, įrenginys nenu
stojo rūpinęsis gimtojo 
miesto pramonės reikalais. 
Iš “Sigmos” susivienijimo 
Valdymo sistemų projek
tavimo - konstravimo biuro 
ekonominė informacija bu
vo siunčiama į Maskvą, kur 
ją apdorodavo “Rūta-110.”

“Rūtos” garbei pastebėsi
me, kad užsienio skaičiavi
mo technikos specialistai, 
susipažinę su mūsų įrengi
niais, panoro juos tuoj pat 
nupirkti. Ir neatsitiktinai 
lietuviška technika atkreipė 
specialistų dėmesį. Ji turi 
labai didelę išorinę atmin
ti su magnetiniais diskais 
ir visą kompleksą periferi
nių įrengimų. Tokių 
įrengimų, kurie stovi ten, 
kur atsiranda informacija. 
Sakysim, cechuose, sandė
liuose ir t. t.

Pagrįstas reiklumas
Šiuolaikinę gamybą opti

maliai valdyti be skaičiavi
mo technikos jau neįmano
ma. Bet čia susiduriama su 
informacijos talpos proble
ma: per metus skaičiavimo 
mašinoms reikia pateikti 

daugiau kaip bilijoną ženk
lų. Ir ne visą informaciją, 
ja pasinaudojus, galima su
naikinti.

Įvairiai saugoma Lietuvo
je informacija. Nenustojo 
vertės rašytinė informaci
ja: leidiniai, įvairūs užrašai 
ir t. t. Daug kas perkelia
ma į fotojuostą, kuri sau
goma mikrofilmų saugyklo
je. Daug informacijos sau
go magnetiniai būgnai ir 
juostos.

Grupė Kauno Politechni
kos instituto Vibrotechni- 
.kos laboratorijos magneti
nio įrašo skyriaus darbuo
tojų ne pirmi metai laužo 
galvas, kaip padidinti mag
netinės juostos talpą. Vi- 
brotechnikos laboratorijoje 
keletas kambarių prigrioz- 
dinti magnetiniam įrašui 
tirti prietaisų, pačių įrašy
mo įrenginių, kuriuos stro
piai “egzaminuoja” vibro- 
technikai - mechanikai, ma
tematikai, radioelektroni
kos ir kitų sričių specialis
tai. Ir toks reiklumas—ne 
mokslininkų išmonė, o šiuo
laikinio mokslo, technikos, 
pagaliau pačios gyvenimo 
pažangos padiktuotas reika
lavimas.
Vietoj žinyno — liniuote

Ne kiekvienam, tur būt, 
ir galvon dingtelėtų, kad li
niuotė gali atstoti solidų 
žinyną, matavimo prietai
sus bei skaičiavimo techni
ka. Tokias universalias li
niuotes kuria “Sigmos” su
sivienijimo specialus org- 
technikos konstravimo biu
ras, o gamina Lietuvos pra
monė. Nemažai orginalių 
liniuočių yra sukūręs pro
jekto vyr. konstruktorius 
Andrius Petkelis. Neveltui 
jis apdovanotas TSRS liau
dies ūkio laimėjimų paro
dos bronzos medaliu.

Kuo liniuotė paprastesnė, 
patogesnė, tuo daugiau įdė
ta darbo, ją konstruojant. 
Skaičiavimo ir informaci
nių liniuočių kūrimas —itin 
sudėtingas kūrybinis proce
sas, kuriam reikia galingos 
fantazijos, analitinio mąsty
mo ir didelio išsilavinimo. 
Šios liniuotės sandė
liuose ir cechuose “sveria” 
metalą, nustato detalių 
charakeristikas (linijinius 
matmenis, ruošinio pavir
šiaus glotnumą ir kt.), ra
distams padeda parinkti 
elektronines lempas ir tran
zistorius, kulinarams — su
daryti valgiaraščius ir t. t.

Šiandien mūsų liaudies 
ūkio darbuotojas be gausių 
mokslo ir technikos teori
nių žinių ir praktinių duo
menų' negali žengti nė žings
nio. O jų vis gausėja. Tad 
atomo amžiaus kompaso — 
šiuolaikinės informacijos 
ir sistemos—sukūrimas ta- 

!po rimta problema, kurią 
spręsti padeda ir Lietuvos 
mokslas.

V. Lomsargis

Fresno, Calif. — Mirtinai 
peršautas milijonierius W. 
E. Thoresen. Areštuota jo 
žmona, kaltinama jo užmu
šimu.

Minesota valstijoje (JAV) 
už eismo taisyklių pažeidi
mą į teismą buvo paduotas 
80-metis vairuotojas. Paaiš
kėjo, kad vairuotojas nieka
da neturėjo tęisių, nors ma
šina važiuoja nuo 1915 m.

Netekome žymaus mokslininko MIAMI, FLA.
Birželio 1 d. Lietuvos 

mokslą ištiko skaudi nelai
mė—eidamas 88-uosius me
tus, mirė akademikas pro
fesorius Tadas Ivanauskas. 
Netekome ne tik žymaus 
mokslininko, pedagogo, gim
tojo krašto patrioto ir vi
suomenės veikėjo, bet ir vie
no žymiausių Lietuvos gam
tos apsaugos pradininkų.

Būdamas plačios erudici
jos, T. Ivanauskas populia
rino sveikos ir gražios ap
linkos reikšmę žmogau s 
sveikatai; visa jo mokslinė, 
pedagoginė ir visuomeninė 
veikla buvo nukreipta šia 
linkme.

T. Ivanauskas, Sorbonos 
universiteto absolventas 
(1908 m.) vėliau to paties 
universiteto garbės dakta
ras, dėl savo pažangių pa
žiūrų negalėjo gauti darbo 
aukštosiose carinės Rusijos 
mokyklose, tad dirbo jo 
įsteigtoje gamtos mokslų 
priemonių laboratorijoje 
Peterburge. Jo gaminami 
preparatai buvo labai gerai 
įvertinti, autorius apdova
notas aukso medaliais ir 
premijomis.

Nuo 1918 m. T. Ivanaus
kas dirbo Lietuvoje, kur 
netruko pasireikšti jo ener
gija ir moksliniai bei organi
zaciniai sugebėjimai. Jo pa
stangomis 1919 m. Kaune 
buvo įkurta gamtos tyrimo 
stotis, jam esame dėkingi ųž 
Žuvinto rezervatą ir dar už 
daug daug ką.

T. Ivanauskas nemažai 
triūsė, kad Lietuvos gamta, 
jos grožis, augmenija ir gy
vūnija išliktų ateinančioms 
kartoms, mokė pažinti ir 
mylėti savo kraštą, puose
lėti ir saugoti jo turtus. 
1921 m. Lietuvoje pradėti 
apželdinimo darbai, medžių 
sodinimo vajus. Būdamas 
“Medžiotojo” žurnalo re
daktoriumi, T. Ivanauskas 
siekė išpopuliarinti gamtą, 
parodyti jos įvairovę, pla
čiau supažindinti žmones 
su Lietuvos ir kitų kraštų 
gyvūnijos pasauliu. 1938 m. 
profesoriaus pastan g o m i s 
įkuriamas Kauno Zoologi
jos sodas, šiuo metu žino
mas kiekviename Tarybų 
Lietuvos kampelyje. Dau
gelis vertingiausių Zoologi
jos muziejaus eksponatų — 
velionio kruopštaus darbo 
vaisius. Muziejus ir įsteig
tas T. Ivanausko bei jo tėvo 
surinktų eksponatų pagrin
du.

Profesorius T. Ivanaus
kas daug keliavo, tyrinėjo 
Tarybų Sąjungos ir kitų 

Gegužės 27-28 dienomis Vilniuje įvyko .penktasis Lietuvos rašytojų 
suvažiavimas. 1 . / ■ . . * ■**■,

M. Baranausko nuotraukoje matome salės vaizdų. Pirmame plane 
Alfonsas Bieliauskas, kurį suvažiavimas išrinko naujuoju rašytojų orga
nizacijos valdybos pirmininku, ;

kraštų gyvūniją. Ekspedi
cijos prie Barenco jūros, į 
Istriją, Filsandžio salą, Bra
ziliją, Volgos deltą, Turk
mėniją, Azerbaidžaną, Ka
zachstaną ir kitur papildė 
mūsų gamtos mokslo loby
ną, praturtino muz i e j a u s 
ekspozicijas.

Plati ir vaisinga pedago
ginė T. Ivanausko veikla. 
Jis buvo tarp tų pažangiųjų 
mokslininkų, kurie 1920 m. 
Kaune organizavo Aukštuo
sius, kursus, peraugusius į 
Lietuvos universitetą. Ta
rybiniais metais, dirbdamas 
Vilniaus universitete, Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
joje, Kauno Medicinos in
stitute, T. Ivanauskas išug
dė nemaža moksl i n i n k ų, 
mokslo darbuotojų, specia
listų, atliko didžiulį organi
zacinį darbą.

Lietuvos visuomenė aukš
tai vertina T. Ivanausko 
mokslinius veikalus, mokslo 
populiari n i m o straipsnius. 
Jo trijų tomų monografija 
“Lietuvos paukščiai”—stam
biausias veikalas apie mūsų 
krašto sparn u o č i U s. Šis 
darbas vertingas ir įdo
mus ne tik specialistams, 
bet ir visiems, norintiems 
plačiau pažinti Lietuvos 
paukščių pasaulį. Dide
lio pasisekimo ir pripažini
mo susilaukė paskutinė T. 
Ivanausko knyga “Pasaulio 
žvėrys,” išleista praėjusiais 
metais. Ji buvo labai grei
tai išpirkta.

Lietuvos Mokslų akądę? 
mijos akademikas/ biologi
jos mokslų daktaras, profe
sorius, Lietuvos nusipelnęs 
mokslo veikėjas Tadas Iva
nauskas iki paskutinių gy
venimo valandų patarimais, 
autoritetu ‘’i’r veikla buvo 
nepakeičiamas gamtos ap
saugos darbuotojų pagalbi
ninkas. Lietuvos gamtos 
apsauga glaudžiai susijusi 
su jo vardu, jam padedant, 
ji augo ir stiprėjo kartu 
pergyveno sunkumus, nuga
lėdavo kliūtis.

T. Ivanausko darbai — 
puikus paminklas, kuris vi
suomet mums primins ta
lentingą mokslininką, jau
trų ir nuoširdų mokytoją 
bei draugą, padės geriau 
atlikti sunkią, bet kilnią 
pareigą — saugoti gamtą.

Viktoras Bergas
Lietuvos gamtos apsaugos 

komiteto pirmininkas

Šiemet Detoite įvyks LLD 
konferencija ir LDS seimas. Jų 
kuopoms ir veikėjams laikas 
tuo susirūpinti.

Pietinėje Floridos dalyje, 
kur išsidėstęs šios valstijos 
didmiestis Miami, retai ka
da patenka svečiai, atvykę 
iš Europos, o dar rečiau iš 
Lietuvos. Lyg ir su “pavy
du” mes skaitome, kai “nor
iuose” atsilanko iš Tarybų 
Lietuvos įvairių mokslų ir 
profesijų svečiai. Tačiau 
šiuo metu ir mes galime pa
sigirti ir pasididžiuoti, kad 
turėjome progą su malo
niais svečiais iš Lietuvos 
susitikti, pasikalbėti. Tai 
buvo tikras ir gyvas žodis 
iš Lietuvos.

Tai buvo žurnalistas, vi
sus mūsų planetos konti
nentus apkeliavęs, Albertas 
Laurinčiukas, muzikos spe
cialistė jo maloni žmona ir 
mokyklinio amžiaus jų duk
relė. Gegužės 27 dieną į 
Miamio Lietuvių socialio 
klubo salę suėjome pasima
tyti su mūsų svečiais. A. 
Laurinčiukas gražia kalba 
nupiešė dabartinės Lietu
vos kultūrinius pasiekimus 
ir naujus planus, ko Lietu
vos liaudis siekia ateityje. 
Kalbėtojas kvietė lietuvius 
atvykti ir patiems pamatyti 
Lietuvą, jos kultūrinį su
klestėjimą, ypač šią va
sarą ruošiamą iškilmingą 
Dainų šventę.
Svečių sutikimui gražiai pa

sirodė mūsų vietiniai talen
tai. Keletą dainų atliko Aido 
choras, kuriam vadovauja 
muzikė-solistė B. Ramoš
kaitė. Skambiu mandolino 
gąrsu< keletą muzikos kūri
nių atliko S. Zavis. Vėliau 
sekė vokalinia/P>solo, due
tai — B. Ramoškaitė, Mae 
Gabrėnienė, F. ir H. Man- 
kuskai ir kiti. Svečias Lau
rinčiukas LLD 75 kuopai ir 
kitiems įteikė gražias, sim
boliškas dovanėles.

Tai dar ne viskas. Sekan
čio sekmadienio LSK suei
goje svečias visiems daly
viams perdavė sveikinimus 
iš Lietuvos ir palinkėjo 
mums visiems laimės ir 
sveikatos. Taip pat vyko 
sueigėlės ir malonūs pasi
kalbėjimai su svečiais Mia- 
myje ir dar gausiau Ft. 
Lauderdallyje gerų lietuvių 
rezidencijose. Tačiau birže
lio 10 dieną palinkėjome 
svečiams laimingos kelionės 
New Yorkan.

Tikimės, kad mūsų saitai 
su Lietuvos svečiais nenu
truks. Mielai laukiame, kad 
ir mus, Floridoje, galėtų ap
lankyti ir Lietuvos meni
ninkai — solistai, poetai.
Veiksime ir vasaros metu

Skaitome pranešimuose, 
kad įvairiose kolonijose va

saros metu LLD kuopų vei
kla, susirinkimai suretėja. 
Pas mus — ne. Sekantis 
LLD 75 kuopos susirinki
mas, pietūs, kultūrinė pro
grama įvyks birželio 24 d., 
pradžia 12:30 vai. LSK sa
lėje. Visi LLD nariai ir ne- 
nariai esate kviečiami da
lyvauti.

Kaip žinome, šią vasarą 
visur ruošiamasi “Laisvės” 
60 metų jubiliejui — tai 
darbas laikraščio skaityto
jų, organizacijų ir jų narių. 
Mes dirbome pereitais me
tais “Vilnies” jubiliejui, o 
šiemet turime dirbti “Lais
vės” jubiliejui.

Po Lenino 100-mečio mi
nėjimo, šiais metais pripuo
la Vinco Kapsuko 90-asis 
gimtadienis. Na, o mūsų 
tautos klasikei Žemaitei, ku
ri taip gyvai vaizdavo skur
dų Lietuvos kaimo gyveni
mą dar carizmo laikais — 
šiais metais sukanka 125- 
asis jos gimtadienis. Tai 
sukaktys, kurios įeina į 
LLD 75 kuopos kultūrinę 
programą.

Išleistuves į Lietuvą
Liepos 4-tą — JAV naci

onalinė šventė. Tą dieną 
mes rinksimės į Lietuvių 
socialio klubo salę. Ten bus 
ne tik prisiminimas istori
nės sukakties, kai Amerikos 
kolonijos paskelbė nepri- 
klau s o m y b e s deklaraciją, 
bet dar daugiau. Tai bus 
išleistuvės tų miamiečį<ųį! 
kurie liepos mėrie$įL vyks 
Lietuvon pasisvečiuoti ir 
pamatyti.Iškilmingą Dainų 
šventę'

Kiek jau sužinota, iš Mi
amio vyksta Jonas Smalens- 
kas, A. P. Gabrėnas, B. Ra
moškaitė, o gal rasis ir dau
giau. Birutė Ramoškaitė, 
dabartinė Aido choro mo- 
kėytoja ir solistė reprezen
tuos ir Miamio organizaci
jas. Prie jos kelionės lėšų 
prisideda Aido choras, Lie
tuvių Socialis Klubas, o gal 
dar prisidės ir LLD kuopa. 
Išleistuvių pramogą ruošia 
Aido choras. Visi kviečia
mi dalyvauti.

V. Bovinas

Pranešimas
So. Boston, Mass.

Busas į apskričių pikniką, 
į Gedimino parką, Brad
ford, Mass, išeis nuo 318 W. 
Broadway, So. Bostone, bir
želio 21 d., 12 vai. Visi, 
kurie turite nusipirkę bilie
tus, būkite laiku, ir tie, ku
rie norite važiuoti, ateikite, 
nes buse vietos yra dėl 42 
žmonių, užsiregistra v u s i ų 
yra 30 žmonių.

Prašome visus pribūti lai
ku, ir visi važiuosime į pik
niką laiku. S. Rainard

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIONAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga graliai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų A

212 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50 J 
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Y— •' ..... ■ ------- >——^=4

Iš visur ir apie viską
75 procentai pasaulio linų 

pasėlių plotų yra TSRS.
• • •

Tarybų Sąjungoje knygos' 
leidžiamos 145 kalbomis^ 
89 TSRS tautų ir 56 užsie
nio šalių kalbomis.

Stambiausioji JAV mono
polija General Motors iš 
kiekvieno darbininko per 
metus gauna apie 6,000 do
lerių pelno.

• • •

1965 metais prancūzai su
rūkė 51 bilijoną 750 milijo
nų cigarečių, 797 milijonus 
cigarų, per 1,000 tonų taba
ko sukimšo į pypkes. Iš vi
so jie paleido dūmais 5 bi
lijonus frankų.

Apie 30 milijonų hektarų 
pasaulio žemdirbiai kasmet 
apsėja pupelėmis. • • • • • •

Koventrio zoologijos sode 
(Anglija) begemoto su-> 
griebta ir į baseiną panar
dintą sargą išgelbėjo atsi- 5 
tiktinai atsilankęs žvėrių 
dresiruotojas.

* • a> • •— "" • ■■ •

Prancūzų dvasininkas Mi
šelis Filipas Larošas, gyve
nantis Paryžiuje, atlikęs 
bažnyčioje, dirba madų sa
lone, kurdamas naujama
diškas sukneles^, maudymosi 
kostiumus jr panašius reik
menis. t

• • •

^Seniausia sostine laikomas 
Damaskas (statytas 2500 
metais prieš mūsų erą), o 
seniausiu pasaulio miestu— 
Jerichas (Jordanija). Ar
cheologai nustatė, kad jame 
žmonės gyveno 7800 metais 
prieš mūsų erą.

• • •

Pirmą elektros stotį 1890 
metais Niujorke įsteigė 
Edisonas. Europoje pirmą ; 
elektros stotis buvo paleis? 
ta 1881 metais Paryžiuje?

Žmonių, kurie visą laiką 
gyveno toje pačioje klima
tinėje juostoje, svoris pri
klauso nuo temperatūros. 
Kuo aukštesnė yra vidutinė 
aplinkos temperatūra, tuo 
mažiau žmogus sveria. Pa
vyzdžiui, Suomijos piliečio 
vidutinis svoris yra 69.3 ki
logramo. Tokio pat am
žiaus mongolas bei šiauri
nės Kinijos gyventojas sve
ria 63.9 kilogramo, o Kala- 
hario (Afrika) gyventojaš
vos 40 kilogramų.

___ .4_

Kauno turtuolis Fanstelis 
1903 metais nusipirko au
tomobilį. Tai buvo pirmas 
automobilis Kaune.

Ypač per vasaros karščiu* 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.
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Baltimore, Md. f
Laikas nuo laiko ir mūsų 

miesto žinučių privalo pa
siekti spaudą.

► Kaip paprastai esti vei
kia atsispindi tik kuopų su
sirinkimuose.

Prisiminėme savąją spau
dą “Laisvę,” sure n g d a m i 
pramogą gegužės 24 d. pas 
draugus P. K. Kuprius. 
Nors ir nedidelis būrys 
draugų ir draugių susirin
ko, bet jie dosniai aukojo, 
kad, padengus pramogos iš
laidas, liktų dar ir pelno.

Aukojo sekamai: L. M. 
Antanaičiai, Pečkiai, F. J. 
Deltuvai, J. J. Staniai, J. S. 
Deltuvai, K. Kuprienė, po 
$10.

P. Kuprys, O. Kučiauskai- 
tė, M. Šilanskienė, O. Že
maitienė, E. Antanaitienė, 
A. Lekavičienė, V. Balčiū
nas, P. Paserskis — po $5. 
A Mikucki — $4.

P U M P U R AI
Iš pumpuro gaivūs prasiskečia lapai, 

Jie trykšta jėga,
Gyvybe pulsuojančia dvelkia ir kvepia, 

Stiprybe smagia.
Jie stiebias į mėlį, 
Danguaus giedrumėl'į, — 

Nebūtinai augt jiems sunki pastanga!

Bet greit juos užpuls sausros, amalas, rūdys, 
Juos dulkės apklos,

Raitysis viršūnė tarytum suskrudus 
Nuo dūmų, kaitros, 
Drėmės pasiilgus, 
Aptriušus lyg dilgės...

Ja kirminas — storas rajūnas — ropos...

Kai veidus minios, mirguliuojančios gatvėj, 
Prisėdęs stebi —

Tarsi pumpuruos vienuos spindi jaunatvė, 
Kitų gi rambi,

Bejausmė atrodo...
Nuo ko ji sudiržo?.— pats sau nustembi.

Ar sąžinė gali kam skruostus pakeisti, 
Jei kenčia ilgai?

Ar veidą išsaugot senatvėje skaistų 
Sunku taip ilgai? 
Kas galią sutelkia, 
Kad rūdys neveikia,

Kad šypseną ryškina lūpų kampai?

Kodėl gi taip mėgsta poeziją, dainą
Jaunystė tyra?

Kodėl į žygius ji be baimės išeina
Laimėti tikra?
Kodėl žilo plauko
Kai kas susilaukia

Su širdžia jaunatvės — skaidria ir jautria?
Nijolė Vaitienė

Pavasarinis spaudos piknikas
Rengia LLD 7-oji apskritis Gedimino parke, Brad

ford, Mass., birželio 21 d. Rengimo komitetas pasimojo 
padaryti šį pikniką istoriniu — visą pikniką susukti į 
filmą, vėliau pademonstruoti lietuvių kolonijose. Už- 

1 baigus filmo demonstraciją, bus pasiųstas į Lietuvą, kad 
mūsų artimi giminės matytų, kaip kultūringai ben

draujame. Kam tik sveikata tarnauja, būkite piknike, 
o vėliau matysite patys save filme—bus dedama pastan
gos, kad visi dalyviai patektų į filmą.

Pikniko programa
Pradžia 10 valandą ryto. Kalbą pasakys Antanas 

Bimba. Meninę programą atliks worcesterieciai, šokiams 
gros Antano Kuliešiaus muzika.

Filmų sukimas: Būtų gerai, kad kiekvienas mies
tas būtų vienoje grupėje ir.turėtų savo miesto iškabą; 
taipgi ir solistai ir jų grupės turėtų turėti iškabą. Mat, 
vėliau rodant filmą, ne tik grupuotė bus vaizduojama, o 
ir iš kokios kolonijos (miesto) ji yra.

Jeigu oras būtų ir nepalankus, piknikas įvyks, nes 
svetainė didelė.

Jūs, niujorkiečiai, atvažiuokite iš vakaro, mes vie
tos turime jums pernakvoti. Po kelionės pasilsėsite ir 
smagesni būsite piknike.

Kelrodis: Bostoniečiai, važiuodami keliu 93, prava- 
4 žiavę 133, matysite iškabą Haverhill ir užvažiuosite ant 

• kelio 495. Pavažiavus 9 mylias, matysite River St. deši- 
*nėje. Važiuokite iki pamatysite tiltą per upę, pravažiavę 
tiltą, apačia geležinkelio, laikykitės kairėje, imkite trečią 
gatvę dešinėj ir važiuokite tiesiai iki pamatysite iškabą 
97, dešinėj parkutis ir pro jį važiuokite į dešinę,—aštun
ta gatvė bus Montvale St.

Bet ant d-gų J. J. Stanių 
pasiryžimo ir darbo uždėti 
kainą negalima. Tik jų dė
ka turėta geros pasekmės.

Draugų Antanaičių dova
na — pyragas — irgi padi
dino pajamas.

Todėl “Laisvės” paramai 
teko $75.

Mūsų LLD 25’ kp. ir LDS 
48 kp. nutarė paimti ket
virtį puslapio “Laisvės” ju
biliejiniame 60-mečio Albu
me.

Ir vėl turėsime porą mė
nesių pertraukų iki sekan
čio susirinkimo, kuris įvyks 
rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 2 
vai. po pietų, visiems gerai 
žinomoje vietoje.

Kp. Korespondentė

Washin g tonas. — Penta
gonas paskelbė, kad liepos 
mėnesį 15,000 jaunuolių bus 
pašaukta (draftuota) mili- 
tarinėn tarnybon.

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Birželio 1-mą d., Šoko sa

lėje, įvyko LDS 6 kuopos 
mėnesinis nariu susirinki
mas. Narių susirinkime ne
buvo tiek, kiek buvo tikėta
si, nors visi nariai buvo 
kviečiami per spaudą, kad 
bus svarbus susirinkimas— 
delegatų rinkimas į LDS 
19-tąjį Seimą ir kartu svar
bių reikalų apkalbėjimas.

Buvo trumpi kuopos val
dybos raportai. Tiktai iš 
finansų sekretorės Adelės 
Kumpan pateikto praneši
mo sužinojome, kad šiuo 
metu kuopos narių nėra už
siregistravusių pašalpai. Tai 
linksmas pranešimas, kad 
visi nariai yra sveiki. Ta
čiau netikėtai teko sužinoti, 
kad Juozas Kereilis buvo 
susirgęs ir pasidavęs ligo
ninėn patikrinimui sveika
tos. Po 10 dienų mūsų Juo
zas su didžiai pagerėjusia 
sveikata grįžo namo. Sako, 
jaučiasi gerai, tačiau dar 
vis yra gydytojo priežiūro
je. Linkime Juozui greitai 
atgauti sveikatą ir vėl da
lyvauti organizacinėje veik
loje, kaip ir iki šiol.

Nepastebimai greitai lai
kas bėga, o kartu su juo ar
tėja ir mūsų LDS 6 kuopos 
va s a r i n ė išvyka-piknikas, 
kuris įvyks rugpjūčio 2-rą 
d., Jono Kulbio gražioje so
dyboje. Ryšium su tuo M. 
Lynn, kaip šios išvykos ren
gimo komisijos narė, patei
kė raportą, kad jinai bandė 
sutelkti daugiau darbinin
kų - pagalbininkų šiai išvy
kai. M. Lynn pasidžiaugė, 
kad Onutė Mainionienė mie
lai pasižadėjo paslaugauti. 
Kaip atrodo, tai išvyka 
įvyks, ir ji bus gerai pa
ruošta.

Trumpoje ateityje rengi
mo komisija: M. Lynn, J. ir 
O. Kereiliai, A. Burt ir O. 
Mainionienė, rimtai pradės 
darbuotis. Veikiausiai at
siras ir daugiau draugų, ku
rie jiems pagelbės.

Nors praėjusiame susirin
kime buvo skaitytas LDS 
sekretoriaus laiškas reikale 
rinkimo delegatų į LDS 19- 
tąjį Seimą, tačiau sekreto
rius Vaicekauskas jį ir vėl 
perskaitė. Po apsvarstymo 
vienbalsiai nutarta siųsti 
delegatus su išmimtimi: jei
gu atsirastų draugų, norin
čių turėti atostogas ir jas 
praleisti LDS seime, ir pa
tiems užsimokėti kelionės 
išlaidas.

Būti delegatais ir atsto
vauti mūsų LDS 6 kuopą 
šiame seime sutiko: P. Jar 
silionienė, K. Vaicekauskie
nė, J. Vaicekauskas ir A. 
Žemaitienė.

Pereitame susirinkime pa
likome svarbų klausimą ap
svarstyti šiame kuopos su
sirinkime. Tai buvo klausi
mas apie laikraščio “Lais
vės” 60-metinės sukakties 
atžymėjimą, kuris bus pra
vestas 1971 metų balandžio 
mėnesį. Visapusiškai ap
svarsčius, nutarta prisidėti 
prie šios garbingos sukak
ties. Buvo duotas įnešimas 
ir paremtas užsisakyti visą 
Albume puslapį ir paskirti 
iš LDS 6 kuopos iždo $100. 
Buvo prie įnešimo ir patai
symas, taipgi paremtas, kad 
užsisakyti pusę puslapio ir 
skirti iš iždo $60. šeši bal
sai už pataisymą, o penki 
už įnešimą. Tas reiškia, 
kad LDS 6 kuopa prisidės 
tiktai su $60.00.

Sekantis LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
liepos 6 d., Sokol salėje, 226 

Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Susirinkimas bus 
svarbus. Turėsime dar pa
sitarti apie mūsų išvyką, o, 
prie to, dar turėsime ir ki
tus reikalus aptarti. Tad 
visus kuopos narius prašo
me jame dalyvauti.

6 kp. koresp. O. W.

Bridgeport, Conn.
Teko pastebėti spaudoje, 

kad birželio 28 d. įvyks wa- 
terburiečių piknikas Vaito- 
nių gražioje sodyboje, po 
gražiais medžiais.

Girdis, kad bridgeportie- 
čiai ruošiasi vykti į tą pik
niką, nes po sunkios žiemos 
visi nori išvykti į 
orą. Būtų gerai, kad ir ki
tų miestų žmonės tą pat pa
darytų. Kaip gražu būtų 
susitikti su daugelio miestų 
draugais, paspausti ranką, 
pasikalbėti.

Buvo kalbama ką nors su
rengti Bridgeporte šią va
sarą, bet kol kas neprieita 
prie susitarimo ir atidėta 
iki rudens.

J, Strižauskas

Haverhill, Mass.
Dar apie spaudos pikniką

Kaip jau laikraščio skai
tytojai pastebėjo, spaudos 
piknikas įvyks birželio 21 
dieną. Jį rengia LLD 7-ta 
apskritis Gedemino parke, 
Bradford, Mass. Šį kartą 
rengimo komitetas pilnai 
pasiruošęs visus svečius 
priimti ir pavaišinti lietu
viškai. Kaip jau matėte iš 
skelbimų, kad programa 
bus įdomi, o pirmą sykį mū
sų parengimas bus susuk
tas į filmą, kuriame vėliau 
pamatysite patys save.

San Francisco, Calif. — 
Militarinėje akad e m i j o j e 
susidarė prieškarinė grupė, 
kuri pareiškė protestą Ame
rikos invazijai į Kambodiją.

Worcester, Mass.
Tradicinis “LAISVĖS” piknikas įvyks LIEPOS 12 d. 

OLYMPIA PARKE, So. Quinsigamond Av., Shrewsbury.
Šiame piknike atvažiuoja HARTFORDO LAISVĖS 

CHORAS ir visi Naujosios Anglijos lietuviai. Susitiksi
te savo senus pažįstamus, kaimynus.

Turėsime svečių iš “LAISVĖS” kolektyvo.
Rengėjai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Stasiukaitis
Mirė birželio 20 d., 1966 m.

Jau ketvirti metai kai mirė mano mylimas vyras, 
šeimos tėvas ir “grandpa”.

Mes tave kasdien prisimename. Ilsėkis ramiai 
Fairview kapinėse.

Marijona, žmona
Stasys, sūnus
Randy ir Stanley, Jr., anūkai

— Fairview, N. J.

Philadelphia, Pa.
Įspūdžiai iš pareųgimo
Pereitą sekmadienį, bir

želio 14 dieną, turėjome la
bai šaunų parengimą. Tai 
buvo paminėjimas mūsų 
mielosios, draugės veikėjos 
Elzb. Mulokaitės gimtadie
nio ir išleistuvės tų, kurie 
vyksta į Lietuvą. Sueigą 
suruošė pati jubiliatė Elz
bieta. Mat, ji buvo susirgu
si ir gavo labai daug užuo
jautų, tai, negalėdama kiek
vienam atskirai padėkoti, 
nusprendė visiems kartu 
tarti padėkos žodį, sukvies- 
dama juos į parengimą.

Svečių susirinko daug. 
Buvo net iš Chicagos, tai 
Julia Andrulienė taip pat iš 
New Yorko — Ilzė ir An- 

Bųvo iš Bal- 
timorės draugai Staniai. Ir, 
žinoma, buvo vietinių fila* 
delfiečių.

Draugė Mulokaitė visus 
labai puikiai pavaišino. Ji 
apmokėjo visas išlaidas. O 
kas liks iš dalyvių sudėtų 
dovanų, tai visas paskyrė 
LLD 10 kuopai. Kuopa ir 
Elzbieta nutars, kam jas 
paaukoti.

Mūsų labai sugabios drau
gės labai skoningai pagami
no valgį. Visi svečiai buvo 
labai patenkinti, ką liudija 
jų dosnumas. Tomis gero
mis draugėmis buvo H. Tu- 
reikienė ir F. Paliepienė. 
Ačiū joms!

E. Bekampienė

atvirą tanas Bimbai.

VAIKANTIS PELNO
Vieną vakarą Marselio 

centre policija sulaikė vyrą, 
vaikščiojusį gatvėmis Ado
mo kostiumu. Neįprasto 
“rūbo” mėgėjas pareiškė, kad 
už kiekvieną kilometrą, nu
eitą be drabužių, jam buvo 
pažadėta sumokėti po 100 
frankų. Jo nuomone, polici
ja įsikišo per anksti, su- 
kliudydama jam praturtėti.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Miami, Fla.
Birželio 6 d. Aido cho- 

turėjo repeticijas ir susi
rinkimą. Choras nutarė su
rengti liepos 4-tą dieną pie
tus ir koncertą Birutės Ra
moškaitės paramai. Ji va
žiuoja į Lietuvą liepos 10- 
tą dieną, į dainų šventę. 
Bus išleistuvės mūsų cho
ristų. Važiuoja choro pir
mininkas inžinierius A. P. 
Gabrėnas, J. Smalenskis ir 
chorvedė. Gerbiami Miamio 
lietuviai, kurie mylite me
ną, dainas, choras kviečia 
visus ateiti į šį parengimą.

Programą atliks visas 
choras, solistai, duetai, o 
svarbiausia — didelę dalį 
atliks pati Birutė Ramoš
kaitė su savo dukterimis. 
Publika labai myli klausy
tis, kai jos dainuoja.

Parengimas įvyks Lietu
vių Socialio klubo salėje, 
2610 N. W. 119th St.

Mūsų geroji gaspadinė 
Marytė Paukš tai tienė su 
pagalba jos vyro Jono paga
mins skanius pietus.

Birželio 10 dieną Lietuvių 
Socialis klubas turėjo susi
rinkimą. Klubo nariai nu
tarė prisidėti su didele do
vana Birutės Ramoškaitės 
kelionės į Lietuvą išlaidoms. 
Miamio Lietuvių Socialis 
klubas visuomet paremia 
pažangius darbus. Reikia 
atiduoti pagarbą visiems 
klubo nariams už jų gerus 
darbus.

Mūsų ligoniai
Buvo sunkiai susirgęs K. 

Tamošiūnas. Porą savaičių 
praleido ligoninėj, bet bir
želio 7 d. jau buvo atvažia
vęs ant pietų į klubą.
A. Valiulionis savaitę laiko 

buvo ligoninėj. Jau gydosi 
namie.

Ir drg. Sliekas jau senas 
laikas nesijaučia gerai, bet 
birželio 7 d. buvo atvažia
vęs kluban ant pietų.

Visiems nesveikuojantiem 
draugams linkiu geriausios 
sveikatos, kad ir vėl daly
vautų sykiu su mumis.

Mirė geras klubo narys 
drg. Stankus. Tapo palai
dotas gegužės 19 d. Lai bū
na jaum lengva šios šalies 
žemelė. O jo žmonai — gili 
užuojauta.

Birželio 9 d. pašaukė mus 
iš Norwood, Mass., draugė 
S. Rokutienė, pranešė liūd
ną žinią, kad mirė mūsų ge
ras draugas L. Trakimavi
čius. Mes su Trakimavičiais 
draugavomės per visą mūsų 
gyvenimą. Jis ėjo su pažan
ga visą gyvenimą. Pažan
gią spaudą rėmė pagal sa
vo išgalę.

Liko liūdintys žmona Mo
nika ir trys sūnūs — Vin
cas, Juozas ir Andrius ir 7 
anūkai.

Mudu su žmona reiškiame 
iii šeimai gilią užuojautą jų 
liūdnoje valandoje. O miru
siajam lai būna lengva šios 
šalies žemelė.

Ex-Lowellietis

Iš kur atsirado “stilius”?
Senovės Romoje knygos 

buvo dvejopos: susukamos, 
dažniausiai iš papiruso, ir 
pergamenti n ė s, brošiūruo- 
tos. Šias vadino kodeksais. 
Kasdieninius užrašus romė
nai darydavę ant medinių 
lentelių. Jos būdavo paden
giamos vašku. Raides įbrėž- 
davę lazdele. Tokia lazdelė 
buvo vadinama stiliumi. 
Jas gamindavę iš kaulo «ir 
metalo. Su romėnų lazdele- 
stiliumi ir sietinas dabar 
vartojamas žodžių junginys 
literatūrinis stilius.”'

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

PLANT ELECTRICIAN
To take charge of electrical main

tenance and installation for entire 
plant. All day shift work. Super 
seniority protection. Good pay. Li
beral company paid benefits. A real 
opportunity for the right person. 
Apply in person.

LAWRENCE HOSE CO.,
Brunswick Pike, 

Lawrence Township, N. J.
(44-47)

EXPERIENCED 
COOK WANTED

See Chef
HOTEL STERLING

Wilkes-Barre, Pa.
(44-50)

SECURITY GUARDS

Wc are seeking men for our newly 
created

Security Guard Force. Requirements 
are a neat appearance and depend
ability. Experience not necessary 
but helpful. Excellent Salary and 
employee benefits. Call 566-4000, 
Mr. S. Andresen or Mr. J. Fresh
nock. Midlan Glass Co., Inc. An 
equal opportunity Employer.

(44-47)

TRANSIT OPERATORS

Experienced preferred. But will 
train Excellent fringe benefits. Pa
ramus area. Call Mr. Klemt. MID
LAND BANK, 201-265-5555.

(44-48)

MECHANICAL 
TROUBLE SHOOTER

Box Machinery. Medium sized 
plant needs man who will trouble 
shoot and maintain various mechani
cal equipment. Must understand me
chanics. Age no restriction. Equal 
opportunity employer. Apply: Alex
ander Unger, Inc., 15 Industrial 
Drive, New Bruswick, N. J.

247-6015. (44-48)

FACTORY WORKER
Opening for full time or summer 

help. Diversified plant work. Call 
939-2030. Vitra Seal Co.

E. Rutherford, N. J.
(44-50)

HOUSEWORK and Cooking.
2 Adults. 5Vz days week. 

Sleep in. Call 825-0856
Before 12 Noon.

(44-47)

AUTO MECHANICS

Wonderful Opportunity
In oldest Automobile Agency in 

Essex & Union area.
Must have ability to work accord

ing to our program. Naturally your 
ability will increase your chances 
for promotion. Apply to: Mr Sperco 
or Mr. S. Phillippi. Vacation and 
Company benefits.

SPERCO
MOTOR COMPANY, INC.

Cadillac and Oldsmobile
491 Morris Ave., Summit, N. J.

201-273-1700
(46-48)

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)
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Ligonine ar bažnyčia?
Esu tikras, kad kuriam 

teko būti ligoninėje taisyti 
sveikatą (kai kuriems ir ne 
vieną kartą), pripažins, jog 
ligoninė reikalingesnė už 
bažnyčią, nežiūrint, kad jis 
būtų religinis, nes bažnyčio
je sveikatos maldomis ne
gausi. Be to, ligoninėje 
praktikuojantys religiją li
goniai gali atlikti visokiau
sias tikybines ceremonijas 
esamoje koplyčioje, tik už 
sienos ar kitame aukšte. 
Pask utinius “patepimus” 
net ir palatose atlieka. Rei
kia pripažinti, kad dabar li
goninės su “šventųjų” var
dais (Šv. Juozapo ar kitų) 
jokios “diskrim i n a c i j o s ” 
prieš nekatalikus nevaro, 
dar, sakoma, nekatalikus 
geriau “aptarnauja.”

Antai, su manim palatos 
“kopartneris” buvo žydas 
Benjamin Silverstein (atvy
kęs iš Varšuvos 1907 m.), 
jau 80 m. Ligoninėje jis jau 
trečią kartą ir sakėsi pir
mą kartą buvo žydų ligoni
nėje. Bet jam šioje kata
likiškoje ligoninėje žmoniš
kiau patarnaujama, ir jis 
čia antrą operaciją pergy
venęs lengviau negu anoje. 
Tiesa, jis jau netiki nei j 
sionizmą, nei į “košer” ir 
“šabasą.”

Beje, jis turėjęs New 
Yorke prie 8th St. spaus
tuvę (o aš taipgi “Lais
vės” spaustuvininkas, šioks 
toks), tad turėdavom daug 
tuo “bizniu” pasikalbėjimų. 
Jis sakė, kad tą nelengvą 
bizni išlaikė 42 metus, bet 
pensijon išėjęs ji pervedė 
savo vaikams, o tie suban
krutavę per vienerius me
tus.

Antras palatos kopabtne- 
ris buvo prancūzas Frank 
Razil, “merchant marine” 
inžinierius. Daug metų 
plaukiojęs po pasaulio van
denis Prancūzijos laivais 
iki antrojo pasaulinio karo. 
Jau būdamas 45 m ir at
plaukęs New Yorkan nuo 
prancūzų laivo pabėgęs ir 
gavęs Amerikos prieglaudą 
čia apsigyveno. Čia vedė 
prancūzaitę ir sukūrė šei
mą. Iki pensijos, taipgi dir
bo ant Amerikos tavorinių 
laivų. Sakėsi, labai ilgisi sa
vo gimtinės Prancūzijos, 
Marselio miesto, kuriame 
praleido jaunystę. Jis taip
gi šioje ligoninėje turėsiąs 
3-čią operaciją. Pasirodo, 
tarp mūs trijų pacientų bus 
padarytos 8-ios operacijos 
(o viena operacija—67 šim
tai dolerių).

Ligoninės autoritetas, at

rodo, ne jos savin inkai, 
bet daktaras bei jo var
das. Taip per dienas 
garsiakalbyje ir šaukiama 
tik daktarų pavardės, retai 
■kada “sūpervaizerės” Sister 
Mary ar kurios kitos.

Ligoniai, gal 80%, susideda 
iš pensininkų amžiaus. Bet 
taip intensyviai su dakta
rų paklusnumu gydosi, kad 
atrodo, jog ko senesnis, to 
ilgiau nori gyventi.

Man net prisiminė legen- 
dėlė, girdėta iš senelio pasa
kojimų, “kaip dzūkas drau
gavo su smerciu ir išsiski- 
ranc prašė smercies, kad 
jam praneštų prieš smerci 
bent keliom savaitėm, kad 
jis galėtų pasiživyc, paval- 
gyc čirštesnės grikucių ko
šės.” Bet “smercis” kur tai 
užtruko. Dzūkelis suseno, 
pražilo. Kartą paraistėj 
kirsdamas žabus net pradė
jo skųstis, kad “smercis 
prapuolė.” O besišluosty- 
damas prakaitą žiūri, kad 
“smercis” užpakalyje su 
dalgiu. Tada dzūkelis užsi
puolė: “O kurgi, smertela, 
buvai jer ciek čėso? Aš va 
pasenau, sveikatos netekau, 
ir man jokios žinialės ne- 
duodzi.

“Smercis” jam atsako:
—Argi geresnės reikia ži

nios! Sveikatos netekai, pra
žilai, dantis išbarstei, ir ko 
gi daugiau tau reikia?

— Tai nieko, smertela, 
dar nenoru, cik pamačyk 
man tuos žagarus sukrauc 
in vežimuką, be žiema at- 
aina, tu turėsiu kuo pirkių 
pakūreno, kad .nesušaltai!.

Tai buvo seniai, kada ne
buvo pažangių žmonių pa
saulyje, bet seni norėjo gy
venti .kuo ilgiau. Tas pats 
ir moderniniame amžiuje, 
mokytų žmonių valdomame. 
Mums seniems yra progų 
sulopyti sveikatą. Nors sa
koma, kad “liečytu arkliu 
neilgai važiuosi,” bet vis 
tiek geriau, negu tiems jau-' 
niems, kurie prievarta iš
vežti į frontus nežinomam 
likimui...

Beje, teko pasikalbėti su 
ligoninės direktore Sister 
Mary Damian. Ji klausė, iš 
kur kilęs, ką dirbu, kada 
buvau savo senoje tėvynėje. 
Atsakiau, kad neseniai, bu
vau du kartu.

Ji taipgi pasisakė buvusi 
tik praėjusių metų vasarą 
Europoje. Aplankė 20 mies
tų. Labiausiai patiko mies
tai Budapeštas, Buchareš- 
tas ir Maskva. Metro, teat
rai, švara, mokslas ir stu
dentų elgesys inteligentiš

OSCEOLA MILLS, PA.
Mirus

Valiui Juškevičiui
(William Yuskovic)

Reiškiu gilią užuojautą velionio sūnui ir mar
čiai—Walter ir Amelia Yuskovic, taipgi jo broliui 
ir jo šeimai Lietuvoj, ir kitiems šeimos nariams, 
giminėms ir artimiesiems.

Anne Yakstis
Richmond Hill, N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM
BROOKLYN, N. Y.

Mirus
Donatui Mažiliui

Reiškiu užuojautą jo našlei Frances, dukrai 
Frances, broliui Kanadoje, ir kitiems giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Anna Titanis
Woodhaven, N. Y.

kas. Anot jos, “ne taip, kaip 
mūsiškiu studentu, niekaip 
nesuvaldomu.”

Jų buvo net 37 medikų 
ekskursija. Maskvoje turė
jo didelę konferenciją su 
medicinos žmonėmis. Bet 
sakė, kad jų daktarai ir in
žinieriai labai prastai ap
mokami — vos 100 dol. mėn. 
Butai, sakė, pigūs—5 dole
riai mėnesiui, tik gyvena 
kamšatyje. Sakė, turinti pa
žįstamą Vilniuje, kokio tai 
d-ro Kazicko seserį iš New
ark, N. J.

Beje, galiu pasigirti, kad 
ligoninėje išmokau, kaip 
reikia “vaikščioti.” Čia po
pieti! mada ilguoju korido
riumi pasi vaikščioti, ir 
vaikščiojame žąsies žings
niais — koja už kojos, šliu
res grindimis patęsdami. 
(Aš nueidavau “Laisvėn” 
greičiau, negu čia ligoniai 
nueiname koridoriumi iki 
galo ir atgal.) Jeigu aš taip 
būčiau vaikščiojęs per savo 
gyvenimą, gal būtų nereikė
ję tų operacijų, mažiau li
goniniu ...

J. L.

Svarbu miesto namų 
savininkams

Pripažinta, kad dažai (ma
liava), kuriuose yra švino 
(lead) yra pavojingi. O dau
gelis namų kaip tik tokiais 
dažais yra nudažyti. Mieste 
išleistas įstatymas, kad to
kie namai turi būti nudažy
ti tokiais dažais, kuriuose 
švino nėra. Bet tai labai 
didelis ir iškaštingas dar
bas.

Todėl valdžia tokiems na
mų savininkams ateina į pa
galbą. Majoras Lindsay pa
sidarė patvarkymą, kad tų 
išlaidų tris ketvirtadalius 
savininkai galės išskaityti 
iš savo taksų už nuosavy
bę. Namų savininkai, aišku, 
šiuo patvarkymu pasinau
dos. Tas paliečia daugiau
sia mažus medinius namus. 
Didieji pastatai, paprastai, 
yra mūriniai.

Išvažiavo į Lietuvą
. Birželio 17 d. išvažiavo 
Lietuvon laikraščio “Lais- 
svė” korespondentas Adol
fas Gilmanas. Jis žada vie
šėtis keletą savaičių. Ir ka
dangi jis yra koresponden
tas, tai, be abejonės, para
šys ir parveš mums gražių 
įspūdžių iš Tarybų Lietu
vos.

Jonas Juška

Mirė
Vladas Augustas, 77 m. 

amžiaus, mirė birželio 16 d. 
Kūnas buvo pašarvotas Ro
dis koplyčioje ant Flushing 
Ave., Maspethe. Laidotuvės 
įvyko birželio 18 d.., Šv. Jo
no kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marcelę, (Tarnuli- 
naitė), Ievos Mizarienės se
sutę, gimines čia Ameriko
je ir Lietuvoje.

Velionis kilęs iš Kėdainių 
apylinkės, ir nuo' pat atvy
kimo į JAV gyveno Mas- 
peth, N. Y.

Mirė žymus futbolininkas 
Brian Piccolo. Buvo; tik 26 
metų amžiaus. Jį užmušė 
vėžio liga.

Paryžius. — Birželio 15 d. 
buvo paskelbtas 24 valandų 
transpo r t a c i j o s streikas, 
ir apylinkė buvo visai supa
ralyžiuota.

LAISVĘ
I

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Visi prenumeratoriai gavo laišką, kuriame plačiai 

išaiškintas Jubiliejaus projektas. Šitie prieteliai jau pri
siuntė savo užsakymus ir pinigus, kartu su autobiogra
fija ir paveikslais— 
Visą puslapį po $100:

L. M. Jakštas, Brooklyn, N. Y.
J. 0. Šilkai, Rocky Hill, Conn.
M. Klimas, Ramsey, N. J.

Pusę puslapio po $60:
P. Paserskis, Baltimore, Md.
Anna Quater, New York, N. Y.
Frances Pakalniškienė, Chicago, Ill.
Agnes Petrukaitis, New London, Conn.

Ketvirtadalį puslapio po $30:
J. A. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y.
X X, Brooklyn, N. Y.

Dėkojame viršminėtiems už jų užsakymus.
Jubiliejaus Komisija

Sutikimas žymiii turisty 
iš Lietuvos

Kaip jau buvo rašyta “Laisvėje,” dabartiniu laiku 
Amerikoje randasi turistinė grupė, susidedanti iš Tary
bų Sąjungos žmonių, šioje grupėje randasi du lietuviai 
Kauno, miesto vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotoja Janina Narkevičiūtė ir -Vilniaus dailės muzie 
jaus direktorius dailininkas Pranas Gudynas.

Ši grupė grįš į New Yorką apie birželio 16 d., ir jau 
esame susitarę, kad jie atvyks į Laisvės salę birželio 20 
dieną, 3 vai. popiet. Tikimės, kad visa grupė dalyvaus 
pas mus. Jų tarpe randasi aktorių, profesorių ir įvairių 
mokslininkų. Jie su savimi turi filmą, kurį mums pa
rodys.

Šį susirinkimą ruošia Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas. Pirmininkė

Atsisveikinsime, pagerbsime
Graži, kultūringa bus popietė Laisvės salėje šešta

dienį, birželio 27 dieną. Du gražūs, garbingi supuolimai. 
Po šešerių metų gyvenimo ir darbavimosi Jungtinėse 
Tautose, grįžta į tėvynę Lietuvą Irena ir Levas Vladimi- 
rovai. Daugelis daugelis Amerikos lietuvių šiuos puikius, 
malonius žmones gerai pažįsta. Atsisveikinsime su jais, 
išlydėsime juos.

Tuo tarpų, mūų miela veikėja Stefanija Sasna švęs 
savo 75rąjį giųitadienį. Ta garbinga progą pdšveįkinsim'e 
ją, pagrehsiiąe ją, padainuosime jai “Ilgiausių mėtų.”

Visiems, salės durys bus atdaros, visi nuoširdžiau
siai kviečiami gražiai praleisti popietę. Susirinksime 3 
valandą po pietų. Programa baigsis dar su šviesa.

Laisvės kolektyvas

LLD Reikalai
Dėmesio LLD 1-osios 
apskrities kuopoms

Nežiūrint to, kad atėjo 
vasaros sezonas ir nelabai 
patogu yra laikyti susirin
kimus bei konferencijas sa
lėse, bet dalykai susiklostė 
taip, jog jų išvengti nebus 
galima.

LLD 1-osios apskrities ko
mitetas nutarė šaukti visų 
mūsų apskrities ribose esan
čių kuopų atstovų konferen
ciją. Ji yra neišvengiamai 
būtina, nes reikia tinkamai 
pasiruošti prie visos šalies 
kuopų atstovų suvažiavimo, 
kuris, kaip žinia, bus rug- 
piūčio 20 d. Detroite.

LLD 1-osios apskrities 
kuopų atstovų konferencija 
šaukiama liepos 26 d., 10 v. 
ryto, Mildos salėje.

Pilnai suprantame, k a d 
kai kurios kuopos jau netu
rės susirinkimų iki rudens 
sezono ir už tai nepakeliui 
išrinkti delegatus. Bet tū
los kuopos jau turi išrin
kusios delegatus į naciona
linį suvažiavimą. Tad, to
kie delegatai kaip tik ir tu
rėtų dalyvauti šioje konfe
rencijoje. Be to, kuopų val
dybos turėtų dalyvauti ir 
atstovauti kuopą.

Kaip jau minėjau, nebus 
lengva ir patogu išrinkti de
legatus, bet dalykų pakeis
ti jau nebegalime, tad pra
šome kuopų valdybas koo
peruoti šiame klausime ir 
sudaryti sėkmingą ir našią 
konferenciją liepos 26 d.

Apskr. pirm. V. Vasys

Vilniaus “Tiesoje” 
apie mūsą parengimą
Vilniaus didžiojo dienraš

čio “Tiesos” skyriuje “Toli 
nuo tėvynės” birželio 4 die
ną gražiai paminėtas mūsų 
niujorkiečių suruoštas Le
nino 100 gimimo metinėms 
paminėt parengimas. Trum
pai iš “Laisvės” korespon
dencijos paduota apie pa
rengimo pasisekimą ir pro
gramą. O svarbiausia, tai 
kad įdėta ir dailininko Ro
berto Feiferio piešto Leni
no atvaizdo nuotrauka. Jo
je, beje, matome taipgi prie 
atvaizdo stovinčius piešinio 
autorių ir Povilą Ventą.

Labai gražu, kad Lietu
vos spauda laikas nuo laiko 
supažindina savo skaityto
jus nors su dalimi mūsų A- 
merikos lietuvių pažangio
sios veiklos.

Rep.

ANT FAŠIZMO KRANTO 
Plečiasi juodoji rinka

New Yorkas. — Buvęs 
Bronxo Borough (rajono) 
prezidentas Badillo pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
yra “ant fašizmo kranto,” 
kad jos tapo rasistine, mili
taristine valstybe ir nepai
so teisių tų, kurie tam prie
šingi.

“Ir tas viskas prisideda 
prie fašizmo,” sako Badillo. 
“Turime dabar pabusti, nes 
galime nueiti nacinės Vo
kietijos keliu.” Badillo yra 
demokratų kandidatas 21 
kongresiniame distrikte.

Už kurį balsuoti demo
kratą nominacijose?
Labai daug ir pažangių 

lietuvių yra užsiregistravę 
demokratais ir todėl jie tu
ri teisę dalyvauti nominaci
jose kandidatų į valdvietes. 
O tokios nominacijos arba 
pirminiai balsavimai įvyks 
jau ateinantį antradienį, 
birželio 23 dieną.

Yra keturi demokratų vei
kėjai, kurie norėtų būti 
kandidatais į N. Y. valsti
jos gubernatoriaus vietą. 
Reikia pripažinti, kad visi 
keturi yra pasisakę prieš 
Vietnamo karą ir Nixono 
politiką. Todėl nelengva pa
sirinkti, kuris iš jų yra ge
riausias.

Atrodo, kad iš visų ketu
rių kandidatų pažangiau
sias ir nuosekliausias yra 
Paul O’Dwyer. Kiti trys 

yra šie: Arthur Goldberg, 
Howard J. Samuels ir Ott- 
iinger.

Kiek demokratų partijos 
kandidatas turi progų lai
mėti prieš dabartinį gub. 
gub. Rockefellerį būsimuo
se rinkimuose rudenį, dabar 
labai sunku pasakyti. Daly
kas tame, kad dauguma val
stijos darbo unijų vadų yra 
pasisakę už Rockefellerį.

Pilietis

Mieste pasidairius
Policija suareštavo kuni

gą Louis Rishą. Jį kaltina, 
kad jis paėmė bažnyčios 
$200,000 ir panaudojo sa
viems reikalams. Paleistas 
po $1,00 užstato. Jis, žino
ma, sako esąs nekaltas.

New Yorko dentistai turi 
sudarę komitetą • baigimui 
karo Vietname. Nežinia, 
kiek dentistų šiam komite
tui priklauso arba remia jų 
veiklą, bet jaučiama, kad 
šioje profesijoje • prieškari
nis judėjimas labai tvirtas. 
Didžiajame New Yorke yra 
apie 8,000 dentistų.

Pereitą antradienį kelyje 
Franklin D. Roosevelt 
Drive Manhattane įvyko 
baisi automobilio nelaimė. 
Du žmonės užmušti, o trys 
sužeisti.

Vidurinėje mokykloje 
Hollis, Queens, trylikos me
tų berniukas peiliu nudūrė 
15 metų berniuką. Jiedu 
susiginčijo dėl kokių ten 
pinigų. Dėlei tos tragedijos 
visoje mokykloje eina dide
lis nerimas.

Jamaica, Queens, prie Pu
blic School 108 policininkas 
bandė suareštuoti vieną mo
kinį. Kas nors paleido bu
telį ir policininką sužeidė. 
Kiti du policininkai į orą 
paleido du šūvius. Tada 
moksleiviai išsiskirstė. Jų 
buvo susirinkę apie 300.

Bronxe apkaltinta 16 žmo
nių, kurie, sakoma, slaptai 
operavo penkių milijonų do
lerių vertės arklių lenkty
nių raketą. Taip paskelbė 
distrikto prokuroras Bur
ton B. Roberts.

Keturi policininkai baigė 
Brooklyn Law School ir ga
vo advokato diplomus. Pa
sirodo, kad jie lankė moky
klą savo valandomis, kad 
galėtų pasitraukti iš polici
jos tarnybos.

Honolulu. — Hawaii vals
tijos ir šio miesto tarnauto
jai laimėjo streiko teisę.

Penktadienis, Birželio (June) 19, 1970

Parengimą Kalendorius
Birželio 20 d.

Priėmimas atvykusių tu
ristų iš T. Lietuvos Janinos. 
Narkevičiūtės ir Prano Gu-^ 
dyno, Laisvės salėje, 102-6^ 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
3 vai. po pietų.

Waterbury, Conn.
Birželio-June 28 d., LLD 

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

Birželio 27 d.
Po pietų “Laisvės” salėje 

atsisveikinimas su Irena ir 
Levu Vladimirovais, kurie 
grįžta į Lietuvą, ir pasvei
kinimas mūsų ilgametės vei
kėjos ir “Laisvės” redakto
rės Stefanijos Sasnos jos^ 
75-ųjų gimimo metinių pro
ga. Bus kavos ir kitų vai- %, 
šių. Visi kviečiami, c

Liepos 5 d.
Aidiečių išleistuvės į Ta

rybų Lietuvą. Bus pietūs 
ir dainų programa. Pra
džia 1 vai. “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Įžanga priei
nama.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

už tikėjimo laisvę. Istorijos 
lapuose įrašyta didžioji Ro
mos katalikų bažnyčios inkvi
zicija, sunaikinusi šimtus tūk
stančių kitų tikėjimų žmonių, 
mokslininkų, visuomenės švie
tėjų, išgriovusi kitų tikėjimų 
bažnyčias.

Prisiminkime kryžiaus karųgp 
prieš kitų tikėjimų išpažinto- 
jus. Jiems vadovavo popie
žiai, kardinolai, vyskupai. 
Kryžiuočiai keletą kartų Lie
tuvą nuteriojo, prievarta lie
tuvius krikštino, neklaužadas 
žudė.

Ir dabar įvyksta religinių 
riaušių, kuriose tūkstančiai 
žmonių žūsta. Inkvizicijos da
bar nebėra. Jis pasibaigė, kai 
Romos bažnyčia prarado val
dišką galią Europoje, kai ki
tų tikėjimų žmonės ją užka
riavo. Tuomet popiežiai užsi
darė Vatikane ir per porą ar 
daugiau šimtmečių niekur iš 
Vatikano kojos nebekeldavo. 
Tik tuomet Romos katalikų 
bažnyčia pradėjo šaukti už 
tikėjimo laisvę, kai jos galia 
buvo apkarpyta.

Armijos kapitonas T. P. 
Goggin buvo Nixono adminis
tracijos lįgaliotas patyrinėti^ 
bado ir skurdo padėtį. Po 
jis raportavo prez. Nixonui,^ 
kad bado ir skurdo galima pa
kankamai rasti visose valsti
jose.

“Nėra nei vienos valstijos 
šalyje, kur padėtis, apie ko
kią aš raportuoju, kaip nelai
mę, neegzistuotų”, Goggin pa
reiškė.

Nixono admipistracija labai 
daug plepa apie šalyje siau
čiantį skurdą. Bet kai reikia 
prieš jį kariauti, tam reikalin
gų fondų nėra, kadangi karas 
viską suėda. 1« 1 ■ — ■ 1 ■ ■

Londonas. — Anglijos 
spaus t u v i n i n k ų streikas 
baigtas su laimėjimais.

IEŠKAU KAMBARIO

Noriu gauti kambarius — 2% 
tris, Maspetho apylinkėje. Esu paf 
vienė moteris. Turintieji neužimtą 
apartmentą, prašau pranešti man> 
telefonu: E V 6-1318. Galite skam
binti bile laiku. (44-46)

MMR




