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KRISLAI
Pasimatysime Detroite 
Abejotinas kovos būdas 
Geras pasiūlymas 
Galima pasveikinti 
Argi nebus galo?
Dar apie dr. King.

— A. Bimba —
Šį savaitgalį “visi keliai 

ves į Detroitą.” Ten įvyks 
abiejų didžiųjų organizacijų 
suvažiavimai — LLD kon
ferencija ir LDS seimas. Su
sitiksime, pasitarsime. Tiki
me, kad iš šių sąskrydžių 
raudos bus ne tik šioms or
ganizacijoms, bet ir visam 
Amerikos lietuvių pažan
giajam judėjimui.

Detroitiečiai turės daug 
darbo mus visus priimti ir 
globoti. Bet iš mūsų mie
losios Stefanijos pranešimų 
spaudoj matosi, kad tie mū
sų gerieji draugai tam yra 
gerai pasiruošę.

SVEIKINAME LLD SUVAŽIAVIMĄ IR LDS SEIMĄ!
Imperialistine ašis pavadavo 

Hitlerio fašistinę ašį, karo 
metu sunaikintą

Berlynas, Rytų Vokietija. 
— “Daily World” kores
pondentė Beatrice Johnson 
rašo, kad po Jungtinių Val
stijų, Anglijos, Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos galvų 
pasirašymo istorinės Pots
damo sutarties, Amerikai 
vadovaujant, greitai pradė
jo formuotis nauja imperia
listinė ašis, kuri jau pava
davo Hitlerio fašistinę ašį. 
karo metu sumušta.

Prieš 25 metus prez. Tru- 
manas, grįžęs namo po pa
sirašymo antifašistinės su
tarties, paskelbė “šaltojo

karo” doktriną. Jis ir po jo 
kiti JAV prezidentai koope
ravo su galingais Vakarų 
Vokietijos pramoniniais ir 
finansiniais trustais, kurie 
dabar sudaro galingą mo
nopoliją ir suteikia galimy
bę naujiems revanšisti
niams žygiams Europoje, 
ugdo neonacizmą.

Imperialistinis karas tebe- 
siaučia Indokinijoje. Naujo
ji imperialistinė ašis palai
ko krizę Vidurio Rytuose 
ir graso pasaulį branduoli
niu karu.

1 šią savaitę visi keliai veda į Detroitą, kur įvyks 
Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavimas ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 19-asis seimas.

LLD suvažiavimas įvyks rugpjūčio 20 d. Lietuvių 
Klube, 4114 W. Vernor Highway. Prasidės 10 vai ryto. 
Pietūs ir vakarienė bus toje pačioje salėje.

LDS seimas įvyks rugpjūčio 21 ir 22 dienomis, Pick- 
Fort Shelby viešbutyje, 525 W. Lafayette Boulevard. 
Šeiminis banketas ir koncertas įvyks seimui pasibaigus 
tame pačiame viešbutyje.

šis LDS seimas bus svarbus ir tuo, kad jame bus 
aptarta, kaip gražiau ir naudingiau paminėti 40 metų 
jubiliejinę sukaktį nuo LDS susikūrimo.

Sveikiname LLD ir LDS suvažiavimų; delegatus ir 
linkime jiems geriausių sėkmių aptarti abiejų organi
zacijų svarbiausius reikalus.
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JAV militarines jėgos Pietų 
Korėjoje padės prezidentui 

Parkui laimėti rinkimus
Washingtonas Nixono a

Nervų gazai bus suversti į Atlantą
Richmond, Ky.— Iš armi-0

jos arsenalo buvo sukrau- žės pavojaus vandenyse, 
tos mirtinųjų nervų gazų Jeigu jos paleistų gazuotai 
raketos į 24 traukinio vago- ir žuvis sunaikintų, vande-

administracija slaptai susi
tarė su Pietų Korėjos pre
zidentu Parku atidėti Ame
rikos militarinių jėgų ma
žinimą Pietų Korėjoje iki 
po prezidentinių rinkimų. 
Fašistinis diktatorius Par
kas pasiruošęs kandidatuoti 
prezidento vietai trečiam 
terminui.

Japonų politiniai komen
tatoriai skelbia, kad liepos 
21-22 dienomis Honolulu 
mieste sudaryta “neoficiali

sutartis” sumažinti Ameri
kos militarines jėgas po 
1971 metų prezidentinių 
rinkimų Pietų Korėjoje. 
Parkas mano, kad tik Ame
rikos militarines jėgos' te
gali jam dar kartą užtik
rinti prezidento vietą.

Prez. Nixonas dar nese
niai pareiškė, kad iš Pietų 
Korėjos jis planuoja iš
traukti 20,000 amerikiečių 
karių, ten palikti dar 35,- 
000. Bet dabar apie tai jau 
nieko nebekalba.

Lotynų Amerikos kraš
tuose partizaninis judėji
mas pradėjo vartoti visiš
kai naują kovos būdą. Jie 
suima vieną kitą užsienietį 
diplomatą arba atstovą ir 
reikalauja, kad jų valdžia 
paleistų politinius kalinius, 
kurių, kaip žinia, kiekvie
name krašte yra daug. Kai 
kur valdžios jų reikalavi
mus išpildo, o štai Urugva- 

*ją»us reakcinė prezidento 
Jorge Pacheco Areco val
džia griežtai atsisakė pa
leisti 150 politinių kalinių. 
Tuo būdu partizanai įkaitai 
suimtą amerikietį Dan A. 
Mitrione nužudė. Tebelaiko 
suėmę dar vieną amerikietį 
Claude L. Fly. Galimas 
daiktas, kad ir jis bus nu
žudytas. ..

Daug kas abejoja šio ko
vos būdo pasisekimu. Nu
žudymas Mitrionės buržua
zinės spaudos plačiausiai 
panaudojamas nustatymui 
Amerikos žmonių opinijos 
prieš Lotynų Amerikos ko
votojus. Ir, reikia pripa
žinti, turi didelio pasiseki
mo.

Kasmet tėvai užmuša 600 vaikų
Bonna.— Vakarų Vokieti

jos laikraštis “Stutgarter 
Gaitung” rašo:

“Kasmet Vakarų Vokieti
joje tėvai, bausdami savo 
vaikus, užmuša negyvai 600 
mažylių, 60 tūkstančių su
žaloja ir nemažiau kaip tris 
milijonus kankina. Ši siau-

binga statistika liudija, kad 
pas mus kažkas netvarkoje. 
Tokių reiškinių priežastis 
— visuomeninė sistema”.

Šis laikraštis rašo, kad 
tėvas užmušė savo sūnų, 
kuris prie televizoriaus ver
kė, kitas nukankino savo 11 
mėnesių dukrelę. O teismai 
mažai juos tebaudžia.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Senatorius Mike Mansfield, 
^demokratų frakcijos vadas 
Sęnate, teisingai sveikina 

-pasirašymą nepuolimo su
tarties tarp Tarybų Sąjun
gos ir Vakarų Vokietijos. 
Jis siūlo mūsų vyriausybei 
tuojau sumažinti Amerikos 
okupacines karines jėgas 
Vakarų Europos kraštuose. 
O jos ten susideda iš 500,- 
000 ginkluotų vyrų. Jų iš
laikymas atsieina bilijonus 
dolerių.

Reikia palinkėti, kad kiti 
senatoriai šį gerą Mansfiel- 
do sumanymą be delsimo 
paremtų ir priverstų val
džią tas jėgas ne tik suma
žinti, bet ir visai ištraukti.

Kam jos ten reikalingos? 
Ką jos ten nuo ko saugo? 
Niekam nereikalingos, o tik 
Jaugo tų kraštų reakcinius 
iežimus.

Jeruzalimas. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir sako, 
kad izraeliečiai pilniausiai 
pasitiki Jungtinių Valstijų 
valdžia, kad ji jų reikalus 
pilnai apsaugos visose pa
stangose Vidurio Rytuose 
a'tsteigti taiką. Kaip žinia, 
iš karto Izraelio valdžia ir 
pati Meir gana ilgai svyra
vo dėl priėmimo Amerikos 
pasiūlytų paliaubų.

Washingtonas. — Visos 
pastangos neleisti armijai 
“palaidoti” nuodingas dujas 
buvo veltui. Federalinis tei
sėjas June L. Green atmetė 
visus Floridos gubernato
riaus ir kitų protestus. Du
jos bus suleistos į jūrų dug
ną cimentinėse “bačkose” 
už 280 mylių nuo Floridos. 
Ten jūra esanti giliausia, 
net 16,000 pėdų.

Londonderry, šiaurės Ai
rija. — Anglijos kareiviai 
puolė jaunuolius katalikus, 
reikalaujančius anglams 
trauktis iš šiaurės Airijos 
ir “palikti mus ramybėje”.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasirašė bilių, ku
ris suteikia pašto darbinin
kams algų pakėlimą 8 proc. 
ir padaro pašto departa
mentą nepriklausoma įstai
ga, kuri tuoj pakels pašto 
aptarnavimo kainas.

Morristown, N. J.—Camp 
Shiloh 106 žmonės, daugiau
sia vaikai, nuo valgio smar
kiai susirgo vidurių netvar
ka, kiti buvo ligoninėn pa
siųsti. Ieškoma priežasties.

Taipei, Taivanas. — Lėk
tuvui sudužus užmušta 14 
žmonių.

Pusantro bilijono N. Y. 
vandeninis valyti

Islip, N. Y.— Demokratų 
kandidatas gubernatoriaus 
vietai Arthur J. Goldberg 
pareiškė, kad New Yorko 
valstijos vandenims nuo ter
šimo apvalyti būtinai reikia 
pusantro bilijono dolerių. 
Valstijos legislatūros ski
riamo vieno bilijono nepa
kanka.

Goldbergas nurodė, kad 
valstija turi imti atsakomy
bę už vandenų teršimą ir 
atmatų metimą į vandenis, 
turi padėti miestams ir 
miesteliams įsigyti priemo
nes vandenų valymui.

Washingtonas. — Census 
Biuras skelbia, kad Ohio 
valstija dabar turi 10,542,- 
412 gyventojų, pakilo per 
10 metų beveik milijonu gy
ventojų. Clevelando miestas 
sumažėjo nuo 876,050 iki 
739,226.

nūs ir per 37 valandas nu
vežtos 600 mylių į Wilming
ton, N. C., pajūrį, perkeltos 
į laivą ir ten bus palaidoti 
Atlanto dugne, 16,000 pėdų 
gilumoje.

Gazai labai pavojingi. Jų 
negali užuosti. Žmogus, ga
vęs tų gazų, po 5 ar 10 mi
nučių esti miręs. Jeigu ve
žant nors viena raketa būtų 
kaip nors sprogusi, tai bū
tų sudariusi daug žmonėms 
pavojaus. Todėl tose vals
tijose, ypąč miestuose, kur 
buvo vežamos raketos, kilo 
daug protestų.

Dabar klausimas, ar nesu
darys palaidotos gazų dė-

nis apnuodytų. Jungtinių 
Tautų generalis sekretorius 
Th antas pareiškė, kad ga
zų palaidojimas vandenyne 
laužo J. T. generalinės as
amblėjos rezoliuciją, drau
džiančią teršti vandenis.

Maskva.— Garsusis grai
kų kompozitorius Mikis 
Theodorokis atvyko į Tary
bų Sąjungą gydytis nuo 
džiovos, kurią gavo Graiki
jos kalėjime. Jį pasikvietė 
tarybiniai kompozitoriai ir 
tarybinis komitetas solida
rumui su Graikijos kovoto
jais už demokratiją Graiki
joje.

Kairūs kunigai smarkiai kovoja
Buenos Aires.— Romos 

katalikų bažnyčia ir Argen
tinos valdžia rimtai susirū
pino kairesniųjų kunigų įsi
traukimu į bendras visuo
menines kovas, dalyvavimu 
darbininkų streikuose, de
monstracijose ir kitokioje 
veikloje.

Tą klausimą svarstė vys
kupai slaptame savo susi
rinkime. Vėliau jie turėjo

pasitarimą su šalies prezi
dentu Levingstonu. Jie no
rėjo daugiau sužinoti iš val
džios, kokias ji priemones 
naudos prieš kovojančius 
kunigus.

Du tokie kunigai jau are
štuoti ir kaltinami revoliu
cine veikla. Valdžia bando 
juos surišti su buvusio pre
zidento Aramburu kidnapi- 
nimu (pavogimu) ir vėliau 
jo nužudymu.

Nixonas vetavo svarbius bilius
Washingtonas. — Prez. 

Nixonas vetavo . (atmetė) 
du svarbius bilius, kuriuos 
kongresas užgyrė. Nixo
nas sako, kad tie biliai ski
ria apie bilijoną dolerių 
daugiau, negu jis rekomen
davęs. Tai esą infliaciniai 
biliai.

Vienas, bilius skiria Švieti
mo raštinei $4,400,000,000, 
kitas—įvairiai statybai, erd
vių tyrinėjimo administra-

cijai ir kitoms agentūroms 
$18,100,000,000. Dabar tuos 
bilius Nixonas grąžino 
Kongresui, kuris dar gali 
užgirti dviem trečdaliais 
balsu, v

• Nixonas nurodo, kad tie 
biliai gali pareikalauti di
desnių taksų, nes bendras 
federalinis budžetas gali 
nepanešti tokių didelių su
mų.

Suimtas kunigas—drafto priešas
Block Island, R. I.— Ro

mos jėzuitų kunigas Berri- 
gan buvo surastas čia slap
tai gyvenęs. Federaliniai 
agentai jį sugavo. Kaltina 
sudeginimu drafto sąrašų, 
iš kurių jaunuoliai šaukia
mi militarinėn tarnybon.

Prieš kiek laiko buvo are-

štuotas jo brolis, taipgi ka
talikų kunigas, kartu su ki
tais drafto kovotojais. Abu 
broliai kunigai ir kiti jų 
sandraugai, drafto sąrašus 
naikindami, pro testavo 
prieš karą Vietname ir ra
gino jaunuolius atsisakyti 
kariauti.

* Nežiūrint krikščionių de
mokratų opozicijos, Willie 
Brandt pasirašė nepuolimo

(Pabaigą 4-me psL)

Washiugtonas.— Nixonas 
pasirašė bilių, kuris pake
lia invalidams veteranams 
11 proc. pensijas.

Laconia, N. H. — Dėl už
teršimo vandens valdžia už
darė garsiojo kurorto mau
dynes ir maudymosi basei
nus.

Naujasis sultonas už 
naujas reformas

Muscat.— Omano nauja
sis 28 metų sultanas Qua- 
bus bin Said, nuvertęs nuo 
sosto savo tėvą, paskelbė il
gą įvairių reformų sąrašą. 
Jis pakvietė grįžti namo 
tuos, kurie nuo tėvo teroro 
buvo užsienin pasitraukę.

Naujasis sultanas Angli
joje mokinęsis, turįs pro
gresyvių polinkių. Jo skel
biamos reformos būsiančios 
žmonėms naudingos.

Blacksburg, Va. — Poly- 
technikos Institutas čia už
registravo mažą žemės dre
bėjimą.

---------  - - L—-

Praga. —- Čekoslovakijoje 
siautėję viesului padarė ja
vams nuostolių, kai kur pa
žeidė trafiką ir keliose vie
tose ištiko potviniai.

Mirė TS dramaturgas
Maskva. — Mirė 68 metų 

amžiaus Nikalojus R. Erd- 
manas, pasižymėjęs drama
turgas, parašęs pjeses, tarp 
kurių buvo ir garsioji “Vol
ga, Volga”, daugiausia fil
mams.

1935 metais Stalinas buvo 
jį deportavęs į Sibirą. Mak
simas Gorkis jį vadino “mū
sų naujuoju Gogoliu”.

Sofija.— Bulgarija pra
plėtė kurortus, kad galėtų 
kasdien aprūpinti 40,000 
lankytojų. Bulgarijos ku
rortai pagarsėję visame pa
saulyje.

Washingtonas.— Senatas 
užgyrė bilių, kuris skiria 
396 milijonus dolerių trims 
metams kovai su alkoholiz
mu.

Dėkoja TSRS žmonėms
Hirošima, Japonija.— Mi

nint 25 metų sukaktį nuo 
Amerikos atominės bombos 
numetimo ant šio miesto, 
dr. Fiumo Šigeta dėkojo Ta
rybų Sąjungai ir jos žmo
nėms- už suteiktą visokią 
pagalbą nuo bombos nuken- 
tėjusiems.

Dr. Šigeta sakė: “Mes 
esame dėkingi Tarybų Są
jungos žmonėms už pagalbą 
žmonėms, kurių gyvastys 
buvo pavojuje nuo atominio 
bombardavimo”. Jis primi
nė, kad ligoninei buvo gau
ti Tarybų Sąjungos medika- 
liniai įrengimai ir instru
mentai

Minneapolis, Minn.— Šia
me mieste ir St. Paule per 
pastaruosius 17 mėnesių 
pragyvenimo kainos pakilo 
8 proc., per tą patį laiką 
New Yorke pakilo 7.8 proc. 
mo pakilimas visoje šalyje. 
Tai aukščiausias pragyve
nimo pakilimas visoje šaly
je.

Pusė pasaulio žmonų 
pusbadžiai gyvens

Washingtonas. — Trečia
jame Tarptautiniame Mais
to Mokslo ir Technologijos 
kongrese Agrikultūros de- 
partmento tyrinėjimo ad
ministratorius Geo. Irving 
aiškino, kad už 30 metų pa
saulio gyventojų skaičius 
padvigubės, tuomet pusė 
žmonijos bus priversta pus
badžiai gyventi ir po 10,000 
žmonių galį iš bado mirti 
kasdien, jeigu maisto ga
myba nebus padvigubinta.

Dr. Irving nurodė, kad ir 
dabar labai mažai padidina
ma maisto gamyba, kad ga
lėtų šiek tiek patenkinti 
žmonių prieauglį. Ir dabar 
šimtai milijonų žmonių pus
badžiai gyvena ir šimtai 
tūkstančių badu miršta kas
met.

Newark, N. J. — Eaton
town National Banko pre
zidentas Schotte areštuotas 
ir kaltinamas nelegaliu iš
eikvojimu banko 5 milijonų 
dolerių. . . .



2 puslapis Antradienis, Rugpjūčio (Augusi) 1970,

LA T G wy T LITHUANIANA 1 O V II SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

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

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

Established Apęil 5, 1911 ----- ANTHONY BEMBA, Editor

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
1----- -- ------- ------ -^=4

Veikėjas, kovotojas,
revoliucionierius

PLŪSTA TUOS, KURIE 
NEPLŪSTA LIETUVOS

Per kelis Chicagos men
ševikų laikraščio numerius 
ėjusiame straipsnyje “Pa
žinkime savo priešą ir pa
dėtį kovos lauke” P. Stra
vinskas prisapaliojo visokių 
nesąmonių apie Lietuvą, 
jos žmones ir veikėjus. Dar 
būtų pusė bėdos, jei jam to 
savo tulžies išliejimo užtek
tų. Jis negali dovanoti 
tiems, kurie atsisako stoti į 
jo veislės plūdikų gretas. 
Girdi:

“Štai, koks grįžęs iš Lietu
vos vizitininkas pasakoja 
mums apie gerus ar blogus 
Lietuvos kelius, apie mies
tų,miestelių ir ūkių namus, 
apie žmonių drabužius, apie 
krautuvėse matytas prekes 
ir jų kainas, kartais net pa
darydamas išvadą, kad da
bar Lietuvoje jau pakenčia
mas gyvenimas...”

Arba, daleiskime, Ameri
kos lietuvis gauna iš Lietu
vos gražiai išleistą grožinės 
literatūros knygą. Ką jis su

Pranešama, kad Vokiečių Demokratinės Respublikos Į ja daro? Žinoma, ją per- 
(Rytų Vokietijos) premjeras Walter Ulbricht pasiuntė skaito, o paskui ją įsideda 
laišką visai eilei kapitalistinių šalių, ieškodamas jų pilno į savo biblioteką, sakyda- 

T' ' mas, “knyga gera.” P. 
Stravinsko supratimu, tai 
nedovanotinas nusidėjimas 
visam veiksnių ir vaduotojų 
“mokslui.” Jis, matyt, ga
vęs knygą iš Lietuvos nė ne
perskaitęs tuoj sudegina. 
Juk taip su knygomis iš so
cialistinių kraštų elgdavosi 
hitleriniai barbarai.

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

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

tiems, kurie sako, kad toks 
pasilaidojimas reikštų pa- 
sitarnavimą dabartinei Lie
tuvoje santvarkai, arba kad 
dabartine Lietuvos valdžia 
iš to pasidarytų sau daug 
naudingos propagandos.

Po ilgų derybų ir ginčų Italija susilaukė naujo kabi
neto. Jį sulipdė Krikščionių demokratijos šulas Emilio 
Colombo. Sakoma, kad jis priklauso kairiajam krikš
čionių sparnui. Koalicijon vėl įeina ir socialistai. Jiems 
Colombo padaręs vieną didelį nusileidimą, būtent, kad 
jiems vietose leidžiama susitarti su komunistais, kurie, 
kaip žinia, Italijoje yra labai įtakingi. Kairieji socialis
tai reikalavo, kad į koaliciją būtų priimti ir komunistai. 
Bet, žinoma, krikščionims demokratams tokia koalicija 
nepriimtina.

Šis naujas Italijos kabinetas yra jau 32-ras po nu
vertimo fašistinio Mussolinio diktatūros. Daugiau ka
binetų negu metų!

Kaip ilgai šiam kabinetui seksis išlaikyti šalies vai
rą savo rankose? Sunku pasakyti. Jo pastovumas abe
jotinas. Manoma, kad jam užteks tik kelių mėnesių.

Siekimas platesnio pripūžinimo

diplomatinio pripažinimo. Kaip žinia, šiuo laiku Rytų 
Vokietija turi diplomatinį pripažinimą tiktai socialisti
nių kraštų ir vienos kitos kapitalistinės šalies. Padėtis 
nenormališka.

Manoma, kad dabar, tarp Tarybų Sąjungos ir Vaka
rų Vokietijos santykiams pagerėjus, ką parodo priėmi
mas nepuolimo sutarties, Rytų Vokietijos pozicijos la
bai sustiprės. Netenka abejoti, kad visa eilė ne tik Eu
ropos, bet ir kitų kontinentų kapitalistinių šalių valdžių 
suteiks Vokiečių Demokratinei Respublikai oficialų pri
pažinimą ir sumegs su ja diplomatinius ryšius.

Įdomu ir tas, kad tame kreipimesi į kapitalistines 
šalis Walter Ulbrichtas siūlo, kad abi Vokietijos butų 
priimtos į Jungtines Tautas.

Labai galimas daiktas, kad šis pasiūlymas kokioje 
nors formoje bus svarstomas Tautų Saugumo Taryboje 
ir gal rudeninėje Generalinės Asamblėjos sesijoje. Koks 
bus Amerikos nusistatymas?

LLD ir LDS suvažiavimai
Jie jau čia pat, jau ateinantį savaitgalį. Kas pada

ryta, kad jie būtų sėkmingi?
Tikrai viską sužinosime tiktai pačiuose suvažiavi

muose. Nesitikima, kad jie būtų labai skaitlingi, bet 
tvirtai tikima, kad jie bus labai naudingi ir konstrukty
vūs. Džiugu, kad tiek Lietuvių Darbininkų Susivieniji
me, tiek Lietuvių Literatūros Draugijoje nesimato rei
kalo kokiems nors dideliems, pagrindiniams pakeiti
mams. Todėl, mums atrodo, suvažiavimuose reikėtų 
didžiausią dėmesį nukreipti į organizacijų gretų gyvini- 
mą, į ju veiklos plėtimą. Reikia prisipažinti, kad dau
gelyje kolonijų kuopų veikla labai, labai apleista. Susirin
kimai ir parengimai išėję iš mados. Pasitenkinama tiį 
duoklių išrinkimu iš narių. Tai neleistinas apsileidimas 
tose kuopose, kurios savo narius tebeskaito desėtkais. 
Būtų galima duoti pavyzdžių, bet tas mažai tepadėtų, 
o tik tų kuopų veikėjus už rūstintų.

Žinoma, labai, labai džiugu ir gražu, kad nariai išti
kimai pasimoka savo duokles. Bet ar to ir turėtų už
tekti? Ne!

Šiuo klausimu suvažiavimuose plačiai pasikalbėjus 
ir pasitarus, gal atsiras, tai yra turėtų atsirasti kon- 
struktyviškų sumanymų kaip visą eilę kuopų ir kolonijų 
prikelti “iš numirusių,” jas pagyvinti, suveiklinti. Su
grįžę į savo kolonijas draugai suvažiavimų dvasią ir 
tarimus perduos nariams. Tai padės juos sužadinti di
desnei veiklai. Vienas kitas įsitrauks į pastankas mū
sų gretas sustiprinti.

Suvažiavimuose neturi būti vietos pesimizmui, nu
sivylimui, beviltiškumui. Mes žinome, kad mūsų gretas 
begailestingai retina mirtis, kad amžiaus kalnas ant 
daugelio mūsų pačių darosi sunkiai bepakeliamas. Bet 
taip pat mes žinome, kad mūsų gretose dar yra gražių 
jėgų, kurios, išjudintos, galėtų dar labai labai daug nu
veikti.

“Laisvės” kolektyvas ir visi laisviečiai suvažiavi
muose dalyvaujantiems linki gražiausios sėkmės visuose 
sumanymuose ir tarimuose organizacijų ir viso pažan
gaus judėjimo labui.

Į GERĄJĄ PUSĘ
Chicagiečių “Vilnis” (rugp. 

8 d.) vedamajame “Kas bu
vo — to nebėra entuziastiš
kai kalba apie Europoje pa
gerėjimą santykių tarp so
cialistinių ir kapitalistinių 
kraštų. Ir sako:

Tarybų Sąjunga nesudeši- 
nėjo. Nei Suomija, nei Va
karų Vokietija, nei kitos ša
lys nesukairėjo. O vystosi 
tik savitarpio sugyvenimo 
santykiai. Jie plečiasi ir pa
aiškėja, kad tautos, nežiū
rint kokių politinių įsitiki
nimų, gali sugyventi, moks
lišku, technišku ir ekonomi
niu atžvilgiu gali kooperuo
ti, gali parodyti gerą valią.

Imperialistams ir užsili- 
kusiems “šaltojo karo” šali
ninkams, žinoma, tas baisiai 
nepatinka. Jie daro viską, 
kad sukeltų tautų nesugy- 
venimą. Ypač yra trukdo
ma sumanymui sušaukti 
Europos saugumo reika
lams konferenciją, kad su
mažėtų tarptautinė įtampa.

AR Vėžiai sugrįš į 
LIETUVOS EŽERUS?

Iš Vilniaus “Tiesos” (rugp. 
5 d.) sužinome, kad Lietu
voje labai rimtai susirūpin
ta Lietuvos ežerų užveisimu 
vėžiais. Pasirodo, kad “šiam 
reikalui jau yra suprojek
tuotas ir pradedamas sta
tyti vėžių veislynas Igna
linoje,” ir reiškiamas pasi
tikėjimas, kad “šios pastan
gos duos gerų rezultatų.”

Net iš penkių Zoologi
jos ir parazitologijos in-< 
stituto mokslinių darbuoto
jų straipsnelio “Ar bus eže
ruose vėžių” sužinome, kad 
kadaise Lietuvos ežeruose 
vėžių būdavę tiek ir tiek. 
Kas su jais atsitiko? Ko
dėl išnyko? Autoriai rašo:

“Kadaise Lietuvos vande
nyse buvo ypač daug vėžių. 
Dar prieš keletą dešimtme
čių jų užtekdavo ne tik vie
tinių gyventojų stalui, bet 
ir eksportui. Tačiau vėžių 
maro epidemija, prasidė
jusi XIX šimtmečio vidury
je Lombardijoje, iki šio 
šimtmečio pradžios spėjo 
sunaikinti vėžius visoje Eu
ropoje, vietomis net ir Azi
jos vandenyse.

Neaplenkė ši epidemija ir 
mūsų respublikos vandenų. 
Pirmoji vėžių maro banga 
1897-1902 metais žymiai su
mažino vėžių atsargas. Per 
sekančius 15-20 metų vėžių 
padaugėjo, bet vėl užėjusios 
maro epidemijos 1920 bei 
1940-1946 metais baigė nai
kinti paskutiniuosius gau
sesnius vėžių likučius. Vė
liau vėžių taip ir nebepa- 
daugėjo. Matyt, čia turėjo 
įtakos vandenų užteršimas, 
melioravimas bei su tuo su
siję vandens lygio svyravi
mai, brakoneriavimas ir ki
tos priežastys.” .

Ar tie marai nebepasikar
tos? Kaip jiems užkirsti ke
lią? Autoriai pripažįsta, 
kad ši “sena vėžių maro 
problema tebelieka”. Jeigu 
mokslas neišras būdų šiai 
problemai išspręsti, sėkmin
gas vėžių sugrąžinimas į 
Lietuvos ežerus neįmano
mas.

šalčiui neatsparios produk
cijos technologines priežas
tis.

Naujas medžiagų atsparu
mo šalčiui nustatymo meto
das duos nemažą ekonominį 
efektą ir padės pagerinti 
keraminių statybinių me
džiagų kokybę.

NE BAIMĖ, BET 
JŲ GUDRUMAS

Viename darbininkų prie
šų reakciniame laikraštyje 
po antrašte “Komunistai bi
jo stoti į mūšį” skaitome:

“Rastas komunistų doku
mentas, kaip reikia ateity 
vesti karą Pietų Vietname: 
reikia dar labiau susmul
kinti partizanų dalinius, 
mažais būriais užpulti ir pa
bėgti, vengiant stoti į mū
šį, neduoti ramybės prie
šui.”

Šių žodžiu autorius ku- 
munistų gudrumą vadina jų 
“baime.” Beveik pusantro 
milijono Pietų Vietnamo 
militarinės valdžios armija 
ir daugiau kaip pusės mili
jono amerikiečių armija 
jau beveik per dešimt metų 
nepajėgia nugalėti liaudie- 
čiu kelis kartus mažesniu 
jėgų! O koks nors neišma
nėlis bando juos paversti 
bailiais!

1918 metų vasaros pra
džioje į Vilnių iš Petrogra
do atvyko Romanas Pileris. 
“Paprastas, draugiškas, 
linksmas studentas, — pri
simindama jį rašė* revoliu
cinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvė A. Matulaitytė, — 
greitai, susidraugavo su dar
bininkais, buvo nuolat jų 
kviečiamas ir ištisomis va
landomis pasakojo apie dir
bančiųjų praeities kovas, 
apie darbo žmonių valsty
bės tikslus bei šios dienos 
uždavinius. Klausytojai už- 
sikrėsdavo jo tikėjimu re
voliucijos pergale, jo energi
ja ir optimizmu. R. Pileris 
greitai tapo plačiai žinomas 
ir myb’mas Vilniaus darbi
ninku.” v

R. Pileris įėjo į tą akty
viausių revoliucionierių bū
rį, kuris, vaizdžiai tariant, 
stovėjo prie Lietuvos Komu
nistų partijos lopšio.

Dabar pažymime R. Pi- 
lerio 75-ąsias gimimo meti
nes. Romanas-Liudvikas Pi
leris fon Pilhau (tokia pil
na jo pavardė) gimė 1895 
m. rugpjūčio 8 d. Lapose, 
Lenkijoje. Jo tėvas Alek
sandras, geležinkelio inži-| 
nierius, buvo Vilniaus ap
skrities Mickūnų dvaro sa
vininkas ir turėjo barono 
titulą. Barono titulas buvo

suteiktas ir vyriausiam Pi- 
lerių sūnui Romanui. <

Pradėjo mokytis R. Pile
ris privačioje gimnazijoje 
Vilniuje, vėliau mokėsi Švei
carijoje ir Estijoje. 1915-17 
metais Petrogrado univer
sitete studijavo teisę, buvo 
gerai išsilavinęs, apsiskai
tęs, mokėjo užsienio kalbų.

Dar besimokydamas gim
nazijoje R. Pileris pradėjo 
domėtis socializmo idėjomis, 
tapo ateistu, dalyvavo nele
galioje kultūros ir švietimo

San Diego, Calif.— Auto
busų vairuotojai streiku 
privertė pakelti jiems algas 
iki $5.28 į valandą. Pirmiau 
gaudavo $4.16.

Washingtonas.— Automo
bilių parkinimas per visą 
šalį suteikia metinių paja
mų parkinimo pramonei iki 
5 bilijonų dolerių.

KUR PASILAIDOTI?
Kanadiečių “N. L.” (rugp. 

5S d.) Al. Gimantas rašo: 
“Vis ir vis daugiau ir gar
siau girdime savųjų tautie
čių pageidavimus, kad mirę 
jie norėtų būti palaidoti sa
vo tėvynėje, likti amžinai 
ilsėtis priglausti gimtosios 
žemės. Apie tai patys dar 
gyvi būdami kalba, kiti tai 
įsakmiai pamini ir savo tes
tamente. Dar kiti balsai 
girdimi nekrologuose, spau
doje, ar mirusių bičiuliai tai 
pabrėžia atsisveikinimo žo
džiuose laidotuvių metu.”

Al. Gimantas laiko ne
protingu ir nepraktišku pa
geidavimą tų, kurie įsako jų 
pelenus nuvežti ir palaidoti 
Lietuvoje tiktai tada, kai 
ten Sugrįš fašistinis reži
mas. To, girdi, gal nebebus 
galima sulaukti.

Jis taipgi nepritaria

LIETUVIAI IŠRADĖJAI
“Elta” praneša:
Į specialų šaldymo prietai

są įdedama vandenyje iš
mirkyta plyta, ir po keletos 
dienų sužinoma, ar ji išlai
kys metų bandymus, ar po 
dešimtmečio kito subyrės. 
Iki šiol panašiam bandymui 
prireikdavo dviejų-trijų sa
vaičių, o apdailos plytas 
reikėdavo šaldyti net dau
giau kaip mėnesį.

Pagreitintą metodą nusta
tyti keramikos dirbinių at
sparumą šalčiui surado Vil
niaus “Termoizoliacijos” in
stituto skyriaus viršininkas 
A. Sadūnas ir vyresnysis 
mokslinis bendradarbis R. 
Šiaučiulis. Po ilgų tyrimų 
jie nustatė, kad tradiciniu 
metodu tikrinant keraminių 
gaminių atsparumą šalčiui, 
gaunami rezultatai neati
tikdavo tikrovės.

Naujais prietaisais gau
nami ne tik operatyvūs ir 
patikimi duomenys. Jais 
taip pat galima nustatyti

SUGRĮŽK
Sugrįžk. į tėvynę, — nelauki,
Kol saulė skaisti nusileis,
Kol galvą papuošęs sidabras
Prie svetimos žemės prilenks.

Sugrįžki, — jau tavo tėvynė 
Pasipuošė puikiais žiedais, 
Nors sielvartas slegia krūtinę, 
Kad ją tu varge palikai.

Sugrįžki, — ji laukia kiekvieno, 
Kaip savo brangiausio sūnaus. 
Kai grįši į tėviškės žemę, 
Karštai prie krūtinės priglaus.

Sutiks tave šiltas vėjelis, 
Lapeliai ant medžių šlamės, 
Ir dainos tėvynės jaunimo 
Tau ištisą Dieną skambės.

K. žakavičiene
Kaunas, 1970. V.30

Raudondvaryje įvyko antrasis visasąjunginis mecha
ninio karvių melžimo meistrų konkursas. Gerai šiame 
konkurse pasirodė mūsų respublikos atstovės Stasė Or- 
žekauskienė ir Marytė Rimkutė, užėmusios antrą ir ket
virtą vietas.

Nuotraukoje: Raudondvario žemės ūkio mechaniza- 
vimo ir elektrifikavimo instituto eksperimentinio ūkio 
melžėja Stasė Oržekauskienė.

A. Brazaičio ir M. Ogaujaus nuotrauka

R. Pileris 

organizacijoje, už ką caro 
valdžia pašalino jį iš Vil
niaus gimnazijos.

Darbininkų judėjimo pa
veiktas, R. Pilneris ryžtin
gai nutraukė ryšius su savo 
klase. Didelę įtaką jam tu
rėjo Feliksas Dzeržinskis— 
Romano tėvas ir F. Dzer
žinskis buvo pusbroliai.

Pirmasis LKP suvažiavi
mas (1918.X.1-3) išrinko va
dovaujantį partijos orga
ną— Centro Komitetą. CK 
narius buvo išrinktas ir R. 
Pileris. Po šuva ž i a v i m o 
įvykęs L K P C K Plenumas 
sudarė. CK Prezidiumą. Jo 
pirmininku buvo išrinktas 
Pranas Eidukevičius, o R. 
Pileris tapo pirmojo LK^a 
Centro Komiteto sekreto
riumi.

1919 m. sausio 1d. lenkų 
legionieriams užpuolus Dar
bininkų tarybos būstinę Vil
niuje, R. Pileris vadovavo 
pastato gynybai. Jėgos bu
vo nelygios. Nenorėdami 
gyvi priešui pasiduoti, gru
pė Tarybos vadovų nusišo
vė. R. Pilerio žaizda nebu
vo mirtina. Draugai jį pa
slėpė, ir R. Pileris pasveiko.

Pirmajame Lietuvos Ta
rybų suvažiavime R. Pileris 
buvo išrinktas Tarybų Cen
tro Vykdomojo Komiteto 
nariu, vėliau Lietuvos ir 
Baltarusijos TSR CVK 
Prezidiumo nariu ir Prezi
diumo sekretoriumi.

Nuo 1920 iki 1937 metų 
R. Pileris gyveno Tarybų 
Sąjungoje ir dirbo atsakin
gą darbą valstybės saugo
mo organuose. )

Z. Vasiliauskas

Diplomatinis pokalbis
Ištroškęs valdžios popie

žius Julius II (1503-1513 
m.) pareikalavo, kad jam 
pasiduotų Venecija. Tačiau 
laisvę mylinčio miesto gy
ventojai nenorėjo paklusti 
popiežiaus valdžiai.

Pritrūkęs kantrybė Julius 
II pagrasė Venecijos pa
siuntiniui Pisaniui:

— Paversiu jūsų Veneciją 
žvejų kaimu, kuriuo ji seno
vėje buvo!

Venecijos pasiuntinys ne- 
s pabūgo ir drąsiai atšovė:

— O mes iš jūsų šventei 
nybės padarysime paprasti 
kleboną!

Būtinai įsiamžinkite “Lais
ves” 60-niečio albume, kuris 
jau ruošiamas.



Antradienis, Rugpiūčio (August) 18, 1970, ' EAISVE 8 puslapi*

, Philadelphia, Pa.
Kad apie tai sužinotų 

“šventasis” tėvas!
4 Rugpiūčio 8 dieną veiks
liai per savo radijo valan
dėlę aiškino savo klausyto
jams, kodėl Romoje šv. Pe
tro bazilikos rūsyje pasta
tytai lietuvių koplyčiai ne
buvo uždėtas pavadinamas 
“Lietuvių kankinių koply
čia”, o padėta tik “Lietuvių 
koplyčia”?

Su didele apgavyste su
rinkę daug pinigų, jie jautė 
reikalą papasakoti aukoto
jams, nes. ateityje be pinigų 
“vadavimas” užmigtų.

Bet ką gi čia dabar pa
kaltinsi? Kaltinsi vadovą 
vyskupą V. Brizgį, nebus 
gerai, nes jis ir ateityje tu
rės birzgėti. Tai veiksnių 
komentatorius pasirinko 
Paulių VI ir ant jo vertė 
savo pagiežą. Pagal jį, kuo
met V. Brizgio nusamdyti 
meistrai statė koplytėlę, vi
ekas ėjosi gerai. Bet kuomet 
*jie pradėjo maliavoti, rai
des prilipinti, suuodė ir Šv. 
IFėvas. Atėjęs į rūsį suriko: 
“Vaikai, ką jūs darot? Nu
imkite kankinių užrašą”.

Taip ir prasidėjo vaduo
tojų bėdos. Sumanytojai, 
darbo vykdytojai suklaupę 
įtikinėjo šv. Tėvą, kad tai 
daroma dėl katalikybės ge
ro. Bet jie visi tuojau su
pratę, kad šv. Tėvas neno
rįs užrūstinti Rusijos bol
ševikų ...

Smūgis apgavikams
Kad veiksniai apgaudinė

ja lietuvius dar ne visi žino. 
Bet kuomet jie patys apie 
tai prasitaria, verta atžy
mėti. Jie sužinoję iš popie
žiaus, kad tik “kankiniams 
už tikėjimą statomi pamin
klai”. O vaduotojai dipukai 
nepripažįstami kankiniais, 
jie priklauso revanšistų 

*grupėms! Už tai tas pone
lis smerkia popiežių. Bet 
jeigu tas šv. Tėvas sužino
tų apie tai, tai esu tikras, 
kad jis nuo jo gautų aukš
čiausią bausmę. Jam įsaky
tų bent tris kartus apeiti 
aplink bažnyčią plikais ke
liais per širukštų žvyrą. 
Kadaise Lietuvos kunigai 
tokią pakūtų užduodavo di
diesiems griešninkams. •.

M. Sūnus

St. Petersburg, Fla.
Teko dalyvauti LLD vie

tinės kuopos susirinkime. 
Narių dalyvavo gana daug. 
Pramogų komisijos davė 
pranešimus iš liepos mėn. 
pramogų sėkmingumo. Vi
sos gerai pavyko. Dėlto 

pkuopa nutarė pasveikinti 
liLD suvažiavimą su dvie- 
ynis šimtinėmis ir paskyrė 
atstovauti kuopą šiuos as
menis: Rožę Samulionienę, 
Joną ir Margaretą Mille- 
rius.

Komisija dėl Laisvės Al
bumo pranešė, jog darbas 
eina neblogai dėl įsiamžini
mo, kvietė paspartinti pri
duoti raštus ir aukas.

Apie ligonius. J. Stanelis 
paduotas į ligoninę. Daugel 
metų kuopos pramogų šei
mininkė Natalia Lenigan 
parvešta iš ligoninės, sveik
sta. J. Yuknis ligą nugalė
jęs dalyvavo mitinge.

Po skoningų pietų suminė
ti tolimi svečiai: J. ir M. Ju- 
džiantų dukterys Ruth Mųr- 
nock ir Doloris Murdock 
fš Northford, Conn. Be
rods abiejų Judžiantų svei

kata yra pašlijus, labai se
niai pramogose nematėme. 
P. Rasimas iš New Haven, 
Conn., ir J. ir D. Lukai, iš 

Worcester, Mass., V. ir M. 
Repeckų svečiai, užėjo pa
pietauti. Lukas sveikino 
santpetersburgiečius ir ra
gino palaikyti judėjimą.

Buvo įdomu sutikti sugrį
žusius iš viešnagės T. Lietu
voje. Dainos Mylėtojų Cho
ro mokytoja Adelė Pakal
niškienė, pasipuošusi lietu
višku kostiumu, labai gra
žiai atrodė ir buvo labai pa
kilusiame ūpe. Kalbėjo P. 
Pučkorius, J. Stančikas ir 
A. Pakalniškienė. Visų vie
na mintis, kad juos Lietu
voje taip šiltai, maloniai 
priėmė, kad visam tam ap
sakyti, reikėtų ištisos kny
gos. Pakalniškienė primi
nė, kad ateis iš Lietuvos vi
sos jai dovanos, ji jas susi
tvarkius, dar plačiau paaiš
kins mums ir parodys. Lau
kiame, kada tas įvyks.

Nuo daktaro ir jo žmone
lės A. Pikčių, Kaune gyve
nančių, Adelė parvežė LLD 
kuopai specialiai gamintą su 
kuopos vardu ilgam prisimi
nimui juostą. Labai šiltai 
ši dovana priimta ir padė
kota tolimiems geradėjams 
už dovaną. Galima pridėti, 
kad viešėdami Lietuvoje 
mūsų turistai susitikę su 
visais, kurie savu laiku yra 
buvę Floridoje: su A. Gri- 
giškiu ir daktaru ir žmone
le Pikčiais ir Vytautu Moc- 
kapetriu Kaune, su moky
toja, A. Kričaliene, ir jos 
vyru Vilniuje. Visi jie gra
žiai atrodo, kai kurie sva
joja vėl aplankyti Floridą.

Vikutis

9
Montello, Mass.

Gerai pavyko rugpiūčio 
d. piknikas, kuris buvo su
ruoštas K. Ustupų sode. Jį 
surengė Moterų Ąpšvietos 
klubas ir LLD 6 kp. komite
tas. Vadovavo A. Markevi
čienė, o jai gelbėjo M. Gu- 
tauskienė, G. Shimaitis ir 
kiti.

Atsilankė nemažai mūsų 
brangios lietuviškos publi
kos iš Bostono apylinkės, 
Bridge water, Haverhill, 
Norwood, Lawrence ir vie
tinės. Visi atrodė geroje 
nuotaikoje, kaip broliai su 
seserimis, gražiai kalbėjosi, 
draugiškai praleido laiką ir 
nešykštėjo išsigerti ir už
kąsti.

Pelno liks. Mūsų vietinės 
draugės iškepė pyragų, ku
gelių, o kitos aukojo pini- 
giškai. Oras buvo puikus. 
Piknikas tęsėsi ligi vėlu
mos nakties.

Kai kurie žmonės prašė, 
kad dar surengtume vieną 
rudeninį pikniką po stogu.

Seni “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai Ona ir Jonas Vai
tekūnai labai džiaugiasi, 
kad jų anūkė Marsha Vai
tekūnas, sėkmingai užbai
gusi college, dabar dirba 
kaip “agricultural lighting 
consultant” Cambridge. Ji 
susidraugavo su John Mc- 
Francis, už kurio ištekės 
spalio 3 d. Vaitekūnai už
prašyti į vestuves, kurios 
įvyks pas jaunojo tėvus ant 
farmos, Walpole, N. H.

George Shimaitis

Plencia, Ispanija.— Kelei
viniai traukiniui susidūrus 
su kitu traukiniu užmušta 
40 žmonių, sužeista apie 
šimtas.

Ferrara, Italija.—šis 160,- 
000 gyventojų miestas da
bar turi komunistą majorą. 
Radames Costa laimėjo rin
kimus su parama kai kurių 
socialistų.

Scranton, Pa.
Baisi tragedija

Nedaug ką galima para
šyti iš mūsų apylinkės Lie
tuvių gyvenimo. Dar ran
dasi po keletą skaitytojų 
“Laisvės”, “Liaudies Balso” 
ir “Vilnies”, bet veik visi 
skundžiasi sunegalėjimais 
ir dėl to mažai ką gali veik
ti. O laikas vis bėga kaip 
upės srovė. O pavardės čia 
gimusių lietuvių gana tan
kiai sumirga spaudoje. Kiek 
laiko tam atgal ant vienos 
mokyklos laiptų apsipylė 
gasolinu ir save susidegino 
Šyvokutė-Žvirblienė. Pama
tę tą tragišką įvykį, kai ku
rie bandė prie jos priartėti, 
bet liepsna buvo taip išsi
plėtus, kad negalima buvo 
net iš tolo prie jos prieiti. 
Taip ir žuvo moteris deg
dama ir neišdavus nė jokio 
balso. Kalbama, kad ji bu
vo priversta išsikraustyti iš 
savo namelio ir dėl to papil
dė tą. baisią saužudystę.

Kitas baisus įvykis, tai 
prisipažinimas tūlo War- 
paus, kad jis peiliu nužudė 
tūlą moterį, pas kurią gyve
no.

Ir tokios žinios tik mirga 
vietinėje spaudoje: žmog
žudystės, apiplėšimai, vagy
stės ir kitokios blogybės ap
rašomos laikraščiuose. Y- 
pač jaunuoliai pridaro viso
kių blogybių.

Pusiaukelėj tarpe Wilkes- 
Barre ir Avoca, Pa., randa
si lėktuvų stotis. Nors čia 
lėktuvų judėjimas nėra to- 
kis didelis kaip didmies
čiuose, bet ir tie prisideda 
prie užteršimo oro. Daug 
kartų per dieną gali paste
bėti skridimą orlaivių, ku
rie paskui save palieka juo
dų dūmų debesis. O auto
mobiliai ir sunkvežimiai tai 
ir čia dusina žmones. Jų 
tiek daug yra, kad neįma
noma apsakyti. Be to, dar 
daugumoj vietų rūksta de
gantys iš kasyklų išrausti 
anglies ir purvo kalnai. Pa
staruoju laiku jau kaip ku
rie iš jų yra gesinami ir su
lyginami su žeme.

Kalbant apie vandens už
teršimą, norisi priminti, 
kad jau prieš 55 metus, 
kuomet atvykau į šį mies
tą, Lackawanna upėj nebu
vo jokios gyvybės. Tuomet 
apie tai niekas neužsiminė. 
Tik dabar, kuomet padėtis 
labai pablogėjo, tai apie tai 
daug kalbama ir rašoma.

Išryškėjo, kad mūsų mie
ste gyventojų skaičius su
mažėjo. Teko išgirsti išsi
reiškimų, kad tai nėra taip 
bloga, nes veik kiekvienas 
gyventojas su savo automa
šina prisideda prie dar di
desnio užteršimo oro. Dar 
kalbant apie vandenio už
teršimą, tai mes save rami
name, kad mes jį gauname 
iš aukštumose esančių šalti- 
nių-ežerėlių, prie kurių dar 
nesiranda jokių įmonių, ku
rios galėtų mūsų vandenį 
teršti.

apglėbę 
svajonę

šią šalį, 
pamatyti

nutolda-
karo laivų, pasu-

Visas, tarytum akiratis 
Vakarop dangus prašviesėjo, 
Suominis jau nori girtis 
Pirmosiom šalnom rugsėjo.

Tolę nutolę žiemos, 
Buvusios vasaros aidas.
Voratinkliais dengtos ražienos, 

Tarytumei neskustas veidas —
Viskas sugrįžta į galvą, 
Lyg ir nebuvę metų.
Prie žiburio žmonės kalba 
Apie šiemetinį medų.

Stasys Jonauskas

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI BRONIUS JAUNIŠKIS

NUOSTABIUOSE EUROPOS MIESTUOSE
akmenine arka. Tai buvu
sio miesto jūrų vartai — 
porta marina. Už arkos at
sidūrėme, prieš porą šimtų 
metų atkasto, Pompėjaus 
griuvėsiuose. Tašytų gra
nito luitų įvairaus aukščio 
apyrusios sienos. Tai buvęs 
prekybos centras. Puošnių 
portikų bankai.

Pačiame centre — foru
me — Veneros ir Jupite
rio šventyklos. Kiek ato
kiau nuo forumo — pirtys 
termos. Jų tuščiavidurės 
sienos buvo šildomos. Vi
duje veikė šilti ir šalti fon
tanai, po kuriais žmonės 
prausdavosi. Atsk i r u o s e 
kambariuose veikė puoš
nios kavinės. Čia vykdavo 

Vidi Neapoli e mori
Kai mūsų laineris “Lietu

va” pasuko pro molo vartus 
į Neapolio avanuosto užu
tekį,. tuojau už posūkio pa
sirodė Jungtinių Amerikos 
Valstijų tamsiai pilkšvi ka
ro laivai. Jų aukštuose stie
buose plevėsavo Amerikos 
ir NATO taškuotos vėlia
vos. Patrankų grėsmingi 
vamzdžiai vieni nukreipti į 
molo plačius vartus, kiti — 
į Neapolio šviesius rūmus, 
dailiai išsidėsčiusius Soren
to įlankos šlaituose.

Pirmiausia žvilgsnis su
stojo prie miesto įžymybės 
XIII a. pilies Castela No
va — Naujosios pilies, gra
žiausiomis statulomis pasi- koncertai, vaidindavo teat- 
puošusios San Karlo operos! 
teatro. Kontrastingas vaiz
das baugiu nerimu nuėjo 
per širdį. Ko čia nuosta
baus grožio įlankoje prirei
kė amerikiečių kariau
noms? Ar ir čia, kaip Viet
name, Kambodijoje, jie Ne
apolį nori paversti karo 
lauku? Mums atrodė, kad 
amerikietiškieji NATO lai
vai lyg kokie metaliniai vo
rai laiko 
daugelio 
ją*

Mūsų 
mas nuo 
ko prie seno uosto švytu
rio, kuris savo šviesiais pro
žektoriais tarsi bandė iš
sklaidyti niūrias mūsų min
tis. *
Kur Vezuvijus užliejo jūrą

. Prisišvartavus prie kran
to ir persėdus į autobusą, 
netrukus mes dūmėme pla
čiu plentu.- Sorento įlankos 
viduryje matėsi uolėta lyg 
kuprota Kapri sala, o žie- 
myne — rūstus, kraterio 
žiaunas pražiojęs, ugnikal
nis Vezuvijus. Netrukus 
mes skriejome per San Se
bastiano, Herkulanumo, 
Džordžonio tirštai apgyven
dintas vietoves.

Kiek sulaikęs autobusą, 
gidas mums paaiškino, kad 
septyniasdešimt dėvi n t a i s 
mūsų eros metais, Vezuvi
jui išsiveržus, šios vietovės 
buvo palaidotos po tiršta, 
degančia jo lava, žaižaruo
janti masė čia iškilo apie de
vynis metrus storio, užliejo 
jūrą, kuri nuo kranto pa
sitraukė net tris kilome
trus. Mes geriau įsižiūrėjo
me į vietovę. Ant Vezuvi
jaus pelenų dabar čia veš
liai auga vynuogynai, dide
li abrikosų, citrinų ir apel
sinų sodai. Raudonstoges 
sodybas supa aukšti kipari
sų medžiai. Ir nesinorėjo 
patikėti, kad kaskada čia 
garavo Vezuvijaus gelmių 
karšta lava.

Pompėjaus griuvėsiai
Bet netrukus mes priva

žiavome miesto griuvėsius. 
Tai — Pompėjus. Kiek su
sijaudinę lipome graniti
niais laiptais aukštyn ilga

laineris,

pakrašičuose —

jų gerai išsilai-

rinės trupės. Susirinkdavo 
čia valdžios žmonės, preky
bininkai, rašytojai, meni
ninkai. Tai buvo kultūros 
centras.

O miesto 
gyvenamų namų likučiai. 
Kai kurie 
kę, netgi sienų dažai atro
do lyg prieš keletą metų 
dažyti ir tarsi lava jų nė 
kiek nepažeidė. Uždaruose 
namų kiemeliuose puošnios 
marmuro statulos, žavingi 
fontanėliai. Kiek niūresnės 
vergų patalpos, tačiau ir jos 
išdekaruotos ir papuoštos.

Baisus vaizdas
Pompėjos muziejuje ap

žiūrėjome iš lavos išrinktus, 
katastrofos metu žuvusių 
patricijų sulavėjusius kū
nus. Jų pilkšvi veidai mi- 
ties išgąsčio iškraipyti, pa
stėrę, rankos grėsmingai iš
keltos, visa figūra inercijo
je. O šalia — nebaigta kep
ti duona, buitiniai rakan
dai, papuošalai, brangeny
bės. ..

Žiūri į šiuos stichinės ne
laimės ištiktus žmonių kū
nus ir vėl prisimeni Neapo
lio avanuoste pastebėtus 
NATO amerikiečių karo lai
vus. Gamtos nelaimes sten
giasi žmonės suvaldyti, o ci
vilizuotus žmones-imperia- 
listus argi negalima su
drausminti ! Dar Hirošimo- 
je, Nagasakyje neužgyjo 
žaizdos, o ir vėl čia rikiuo
jami karo laivai.

Liaudis už taiką
Netrukus mes sugrįžome 

atgal į Neapolį. Via Roma 
aikštėje mes pamatėme de
monstrantus. Jų lozunguose 
dominavo šūkiai už taiką. 
Jie nešė Markso, Engelso, 
Lenino portretus, kaip tai
kos simbolius. Skatino vi
sas Italijos kairiąsias jėgas 
susivienyti taikos reikalui.

—Mes iškovosim, kad NA
TO karo laivai išsinešdins iš 
Neapolio, kaip jie išsinešdi
no iš Prancūzijos!— kalbė
jo komunistų atstovas tri
būnoje, o jam pritarė šūks
niais minia,— Visi už taiką, 
draugai!

Pasigirdo internacionalas.
Vėliau mes įkopėme į Po- 

zilipio kalvą. Grožėjomės 
nepaprastu Neapolio regi
niu ir pritarėme Italijoje 
plačiai paplitusiam posa
kiui: “Vidi Neapoli e mo
ri !”— “Pažvelk į Neapolį ir 
mirk.”

Susitikimas su vaikais
Dar me’s lankėmės Genu

joj, o5pąskui Sicilijos saloje 
Katanijoje; Stebėjome kai 
iŠ ugniakalnio Etnos ver
žiasi tiršti dūmai, apžiūrė
jome Sicilijos salos istorijos 
muziejų. Apsilankėme mie
sto vaikų oratorijoj e-dieni-

nėję prieglaudoje. Prižiū
rimi mokytojų vienuolių 
vaikai žaidė kroketą. Bai
gus žaisti, mes susipažino
me. Įsegėme lietuviškus 
ženklelius, papasakojome 
apie Neapolį, pakartojome 
apie jį pilną žavesio posakį 
ir paklausėme:

— Ar jūs matėte savo 
nuostabųjį Neapolį?

Vaikai tik susižvalgė. Vie
nas iš augesnių, M. Nar- 
dis tarė:

—Mes nebuvome nuvažia
vę. Niekas iš Sicilijos ne
važiuoja. Mes laukiame, 
kada mums suras darbo.

— Bet gi jūs maži. Rei
kia mokytis,— įsiterpėme.

— Mūsų šeima neturi ly
rų. Mums reikia dirbti.

Iš oratorijų turtingieji pa- 
siperka tokius berniukus, 
kuriuos rekomenduoja vie
nuoliai. Todėl čia visada pil
na berniukų ir mergaičių. 
Jie išeina į darbą, bet nie
kada nemato savo gražio
sios šalies.

Lawrence, Mass.
Rugpiūčio 1 d. mūsų LLD 

ir LDS kuopos atlaikė susi
rinkimą. Buyo čia išduotas 
raportas iš fatsibuvusio bir
želio 21 d. pikniko. Išklau
sius pikniko raportą, dar
buotojai buvo labai paten
kinti, jog jų darbas atnešė 
$237 palaikymui mūsų 
spaudos. Šis piknikas pa
vaizdavo, jog dar ne laikas 
pažangiajam judėjimui iš
krikti. Tiesa, mūsų eilės, 
dėl mirties, išretėjo, bet 
mes, jau ne tie, ką buvom 
1912 m. Mums unijų organi
zavimai ir audėjų streikai 
jau tik prisiminimas. Ką 
anais metais mūsų spauda 
ir kalbėtojai vaizduodavo, 
tai šiandien trečdalis pasau
lio tuos vaizdus vykdo gy
venime. Ar tai nevirpa mū
sų širdys iš džiaugsmo?

Užbaigus pikniko rapor
tą, iškeltas Albumo reika
las. Ant vietos atsirado ir 
komisija, kuri jau pradėjo 
šį darbą. Tai S. Penkauskie- 
nė ir L. Šupetrienė. Susirin
kimo draugai prisižadėjo 
joms kiek galint padėti, kad 
Lawrence paminklas Albu
me būtų gražiai pasipuošęs.

Keli žodžiai apie patį 
Albumą

Jeigu pastatysime tokį 
klausimą: Ar yra Ameriko
je miestas ir miestelis, ku
rių kapinynuose nesiranda 
lietuvių palaikai palaidoti ir 
jų kapo ’ nepuoštų dažnai 
kelių tūkstančių dolerių 
vertės granitas. Tačiau jis 
tik liglaikinis. Prabėgs keli 
desėtkai metų ir kapų lan
kytojai nežinos, kokios jis 
buvo tautybės.

Visai kas kita su Albu
mu. Jis rasis kiekvienoj Lie
tuvos bibliotekoje. Mus 
gerbs mūsų giminės, kaimy
nai ir visa tauta, jog mes 
visą subrendusį savo gyve
nimą kovojom už tokį gyve
nimą, kokį dabar Lietuva 
gyvena. Mūsų redakcijos su 
savo albumais pasivėlavo 
desėtkus metų, tai nors da
bar nepraleiskime progos, 
nes kitos tokios jau gal ne
besulauksime.

J. Petruškevičius

1971 metų balandžio mėne
sį ‘Laisvei” sukaks 60 metų. 
Ruoškimės šios sukakties pla
čiausiam atžymėjimui.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANICS

Air Conditioned

Service installation—trouble shoot
ing Union shop.

New registration now open. Max
imum salary, permanent position, 
every benefit. Opportunity for a 
career for a man experience in com
mercial and industrial systems. 
Knowledge of English essential.

A.R.S. MAINTENANCE CORP.
703 E. 211th St., Bronx, N.Y. 10467.

Mr. LaFranco. 212-655-8121.
(60-67)

WANTED

EXPERIENCED WAITRESSES

(Must be over 21 years of age) 
Steady work. Apply:

HOWARD JOHNSON

Route 1, South Haynes Ave.
Newark Airport.

(60-62)

BOOKKEEPER

Full charge through trial balance. 
Excellent working conditions. Age 
no barrier. Send resume and salary 
requirements to:

Box S-7, 20 Branford Place 
Room 814, Newark, N. J.

(61-63)

INTERNATIONAL COMPANY

Hiring men and women with sales 
experience for Management. Good 
base plus commissions. No outside 
work required.

Call
WF*"

Mr. Edd. 201-845-9386
(61-70 X

MAINTENANCE HELPER. Me
chanically knowledgeable to assist 
in heating, ventilating, plumbing 
and general building maintenance.

GROUNDSMEN. Ability to ope
rate medium tractors for grass cut
ting and snow plowing. Also gene
ral grounds maintenance.

CUSTODIANS. Evening shift, 
Black Seal license desired. The 
above positions are full time. Paid 
Hospitalization and major medical. 
Liberal insurance plan and vaca
tions. Excellent retirement program. 
Uniforms supplied. Other fringe 
benefits. Call Mr. B. Wright. 201 
257-8300, between 8 and 4.

(61-70)

MACHINIST
Milling Machine Operator.
Experienced. AU benefits.

Day work. Steady employment.
Apply:

LUCKER MFG. CO
331 N.‘ 4th St., Philadelphia, Pa.

19106
(61-67)

FACTORY-foam plastic fabrication 
requires semi skilled and skilled 
men to work in clean shop. Hillside. 
N. J. Pleasant working conditions. 

Opportunity for advancement. 
201-686-1535

(61-64)

RIVERHEAD
CENTRAL SCHOOLS

Has

Located on Eastern Long Island 
80 miles from New York City 

teaching positions available 
JR. HIGH MATH

Vocal Music

Girls Physical Education

A. $7800, M. A. 8970 and up,B.
depending on experience and college 
credit.

Please call

Mr. GEORGE TRUTNER

Assistant District Principal 
Riverhead, New York 

516-727-8080, or write 
437 E. Main St., Riverhead

New York 11901

Šiemet Detoite įvyks LLD 
konferencija ir LDS seimas. Jy 
kuojoms ir veikėjams laikas 
tuo susirūpintu . I I i •
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ARMĖNO POEZIJOJE APIE LIETUVĄ

Literatūrines draugystes gijos
J. Skliutauskas

Su daugeliu Tarybų Lie
tuvos rašytojų gerai pažįs
tamas ir draugauja šiomis 
dienomis savo 60-metį pažy
mėjęs įžymus armėnų poe
tas Ašotas Graši.

Gyvas, linksmas, labai 
draugiškas, poetas bema
tant patraukia žmogų. Dau
giausia mus sieja, žinomo, 
Lietuva... Juk Ašotui Graši 
Lietuva seniai tapo artima, 
o jos žmonės geri, mieli bi
čiuliai. Jį domina viskas, 
kas liečia šį kraštą.

Kada jo poezijoje pirmą
kart suskambo žodis Lietu
va? Tur būt, tada, kai su
kūrė “Brolybės dainą,” ir 
joje atrado tiek daug šiltų 
žodžių Lietuvai, nors ją pa
rašė dar net neaplankęs 
Lietuvos. O paviešėjęs mū
sų krašte, jis sukūrė visą 
eilę brolybės dainų... Nors 
Ašotas Graši gyvena toli, 
baltakepurio Ararato slė
nyje, nors Armėniją nuo 
mūsų skiria aukšti, gū
briuoti kalnai, bet draugys
tė, poezija nepripažįsta jo
kiu atstumu. V

Jo pažintis su Cvirka
Ašotas Graši draugavo su 

Petru Cvirka. Juodu susi
pažino seniai, dar net ne- 
pasimatę vienas su kitu. Ta
da, kai Ašotas pirmąkart 
paėmė į rankas Cvirkos ro
maną “Žemė maitintoja” ir, 
skaitydamas eilutę po eilu
tės, versdamas puslapį po 
puslapio, kartu su autorium 
persikėlė į lietuviškąjį kai
mą, 1 mintyse kalbėjosi su 
žmonėmis, kurių nepažino
jo, kaip ir paties autoriaus. 
Perskaičius į armėnų kalbą 
išverstą apsakymą “Lakš
tingala,” įvyko dar vienas

Baltic States Eager for 
friendship

In the strengthening of 
friendly relations and pro
moting cooperation aln im
portant role is enacted by 
mutual visits. Baltic States 
for years are receiving dif- 
erent delegations and tour
ist groups from many coun
tries. They have been visited 
by reprensentatives of 
friendship organiza t i o n s, 
businessmen from the Uni
ted States of America and 
Japan, journalists from 
Hungary and Great Brit
ain, musicians from Swed
en and Finland, etc.

Many delegations from 
the Baltic States as well as 
tourist groups and activists 
have been a|nd still are 
visiting different countries: 
Canada, New Zealand, Aus
tralia, Great Britain, Ice-1 
land, Sweden, Finland, Che
choslovakia, Hungary, Rou- 
mania, Poland, Germain D. 
R., America, etc.

Every summer now for 
years groups of Lithuani
ans from the United 
States have been visiting 
Lithuania and some other 
countries. One American 
Lithuanan tourist group is 
leaving for Lithuania on 
the 27th of this month 
through Union Tours Agen
cy of New York.

May these visits help 
people of different coun
tries come closer to each 
other, understand and re
spect each other and so help 
each other to live a happier 
life.

Use

Ašoto Graši pažintis su 
Cvirka. O asmeniškai su
sitikti su mūsų rašytoju, 
draugiškai paspausti jam 
delną teko truputį vėliau... 
Jerevane. Tai buvo prieš 20 
metų. Petro Cvirkos vado
vaujama lietuvių rašytojų 
grupė .aplankė Užkaukazę. 
Tuomet Ašotas susipažino 
ne tik su Cvirka, bet ir A. 
Vienuoli u - Žu k a u s k u , J. 
Paukšteliu, Alb. Žukausku.

—. Man su lietuviais ra
šytojais tuomet nemažai te
ko pabendrauti, — prisime
na Ašotas, — aš jiems ap- 
rodžiau Jerevano įžymybes. 
Kartu aplankėme daugelį 
muziejų. Didžiulį įspūdį vi-j 
siems paliko Matenadarnas 
su čia sukauptomis armėnų 
kultūros vertybėmis.”

Jerevanėje įvyko didelis 
literatūros vakaras, vienas 
uoliausiųjų šio vakaro ren
gėjų ir organizatorių buvo 
Ašotas Graši. “Jis skaitė 
mūsų poetų kūrinius, iš
verstus į armėnų kalbą, o į 
vakaro pabaigą — savo ei
lėraštį, parašytą svečių iš 
Lietuvos garbei. Eilėraštis 
vadinasi “Draugams lietu
viams,” — savo metu pasa
kojo P. Cvirka.

Cvirkos laiškas poetui
Grįžęs iš Užkaukazės, 

Cvirka parsivežė ne tik ke
lionės įspūdžių primargin
tus bloknotus, bet ir nema
ža armėnų, gruzinų, azer
baidžaniečių poetų kūrybos 
pažodinių vertimų. Netru
kus viename “Pergalės” 
žurnalo numeryje buvo iš
spausdintas visas pluoštas 
Kaukazo tautų rašytojų kū
rinių, jų tarpe ir Ašoto Gra
ši eilėraščiai.

— Mielas Ašotai! — ra
šė P. Cvirka armėnų poe
tui. — Mūsų poetai verčia 
ir spausdina tavo eilėraš
čius, mes neliekame skolingi 
broliams armėnams už jų 
šiltą pažiūrą į mūsų litera
tūrą. Neseniai išėjo mano 
nedidelė knygelė — kelio
nės po Užkaukazę įspūdžiai. 
Ten yra nemažai šiltų žo
džių, skirtų Armėnijai ir 
draugams armėnams...

Ašoto atsakymas pavėla
vo. Laišką iš Armėnijos, 
kuris atėjo tik po trijų die
nų, mirus rašytojui, pralen
kė telegrama... irgi nuo 
Ašoto Graši. “Kartu su Ju
mis liūdžiu dėl ankstyvos 
Petro Cvirkos, įkvėpimo ku
pino rašytojo ir broliškosios 
Lietuvos patrioto, mirusio 
savo kūrybinių jėgų sukles
tėjime, nepamirštamo Ar
mėnijos draugo mirties.”

Poetas Graši Lietuvoje 
j Tų pačių metų vasarą ra
šytojas Albinas Žukauskas, 
viešėdamas Rygoje, ten su
sitiko Ašotą Graši ir prikal
bino jį aplankyti Lietuvą. 
Apie jo atvykimą į Vilnių 
nebuvo spėta pranešti, ne
buvo iš anksto parūpinta 
vieta svečiui viešbutyje, — 
tad pirmąją naktį Ašotui 
Graši teko pernakvoti pas 
Albiną Žukauską.

— Man tą nuostabią va
saros naktį buvo sunku už
migti, — vėliau prisiminė 
poetas. — Už lango, paupio 
krūmuose, bėrė ilgesingos 
trelės lakštingalos. Aš greit 
pajutau, kad šios giesmės 
ištirpo manyje-.. Neberei
kėjo ieškoti mintyse žodžių. 
Pasijutau sklidinas lakštin
galų melodijų atgarsių, su 
kuriais dabar siejasi mano

naujos poezijos knygos pa
sirodė? Ar yra naujų var
dų? Kokias armėnų rašy
tojų knygas numatoma iš
leisti lietuvių kalba? Ašo
tas berte apibėrė savo drau
gus klausimais, į kuriuos 
nekantraudamas laukė at
sakymo.

Mūsų rašytojai kiekvieną 
dieną susitikdavo su Ašotu 
Graši. Jie kartu vaikščio
jo po miestą, lankė muzie
jus, teatrus, įžymesnes vie
tas. Pasakojimams, pokal
biams ir literatūriniams gin
čams nebuvo galo. O jubi
liejinės dienos Tbilisyje ar
tėjo į pabaigą. Ir štai tada 
Ašotas pakvietė savo bičiu
lius iš Lietuvos drauge pa
keliauti po kalnuotąjį Ka- 
rabachą ir Armėniją.

“Ašotas Graši draugiškai 
įsakmiai mums pasakė, kad 
nebūsime išleisti iš Užkau
kazės, neaplankę jo gimti
nės, kalnuotojo Karabacho, 
taip pat Armėnijos, — pri
simena V. Reimeris. — Mie
lai nusileidome Ašotui, tuo 
labiau, kad nemažai jau bu
vome prisiklausę apie Ka
rabacho nuostabiąją gamtą 
ir jo drąsius, nuoširdžius 
žmones...”

— Mūsų kelionė po Kara- 
bachą, — prisimena Anta
nas Venclova, — buvo nepa
prastai įspūdinga. Pir
miausia buvome sužavėti 
šio krašto gamta, kuri savo 
grožiu neatsilieka nuo vi
siems žinomo Gruzinų ka
ro kelio ir kitų visiems ži
nomų gražiausių vietų. Kal
nuotas kraštas pilnas žydin
čių sodų, nuostabiai gražių 
kaimų ir miestelių, žmonės 
be galo vaišingi — visa tai 
neužmirštama ...

Šiandieną yra ko pasi- 
pasidžiaugti: dar niekada 
anksčiau taip gausiai never
čiamos lietuvių rašytojų 
knygos į armėnų kalbą, ar
mėnų į lietuvių kalbą. Vien 
tik per pastaruosius metus 
šalia šiuolaikinių armėnų 
knygų lietuviškai išleista 
nemažai žymiausiųjų armė
nų literatūros klasikų kūri
nių. Klesti ir gyvuoja ar
mėnų ir lietuvių graži lite
ratūrų draugystė. Ir nega
lima šia proga neprisiminti 
ir nuoširdžiai pasveikinti 
60-mečio jubiliejaus proga 
vieną šios mūsų draugystės 
pradininkų ir nenuilstamų 
jos ugdytojų ir vertėjų, mū
sų literatūros nuoširdų 
draugą Ašotą Graši.

įspūdžiai... Taip gimė po
eto eilėraštis apie Vilnių 
(“Aušta rytas, o aš nemie
gu, kaip jos suokia — lakš
tingalos tos!”).

Seniai žinoma, kad poeto 
biografija skaičiuojama ne 
išgyventais metais, o sukur
tais eilėraščiais, parašyto
mis knygomis. Jeigu juose 
pulsuoja tikras talentas — 
laikas bejėgis užtrinti gy- 
venibmo pėdskaus. Graši 
gimė viename gražiausiųjų 
Kaukazo kampelių — Kara- 
bache. Jis yra daugelio ži
nomų mūsų šalyje poezijos 
rinkinių autorius. Savo po
ezijos knygose “Įžanga,” 
“Su liaudimi,” “Lyrika,” 
“Mano pavasaris,” “Kalnai 
dainuoja,” “Gervė” ir kt. 
poetas apdainavo gimtojo 

:krašto grožį, pavaizdavo sa
vo tautos istorinį kelią.

Ašotas Graši visų pirma 
lyrikas, subtilus, jautrus 
gamtos dainius. Jo dainos 
kupinos jaunatviško betar
piškumo, gyvenimo džiaugs
mo, meilės, gerų, šiltų jaus
mų žmonėms. “Aš, kaip 
upeliukas, prasi kalęs di
delio kalno papėdėje,”— ra
šo poetas viename savo ei
lėraštyje.

Poeto Graši pasaulis
Didelis, šviesus ir labai 

įvairus Ašoto Graši poetinis 
pasaulis. Į jį mus veda dar 
nepraminti keliai. Kad bū
tų stipresnis vaizdas ir po- 
etiškiau pateiktas gimtojo 
krašto grožis, Ašotas Graši 
kiekvieną kartą randa vis 
naujų, šviežių žodžių, paly
ginimų, turtingų spalvų. A. 
Graši — lyriško monologo, 
peizažo meistras.

.. .Mano atmintyje atgy
ja tolimos praeities įvy
kiai — Ašoto Graši poezijos 
vakaras Vilniuje pokario 
metais. Šiame vakare da
lyvavo ir senas armėnų li
teratūros bičiulis M. šikš
nys, kuris dar 1897-aisiais 
metais į lietuvių kalbą iš
vertė armėnų poeto R. Pat- 
kaniano (1830-1892) eilėr
aštį “Arakso ašaros,” savo 
metu atspausdintą “Varpe.” 
Tą atmintiną vakarą Ašoto 
Graši eilėraščiai skambėjo 
salėje lietuviškai — poeto 
kūrybą skaitė poetai vertė
jai A. Venclova, E. Mieže
laitis, Alb. Žukauskas, A. 
Churginas, V. Sirijos Gira, 
V. Reimeris, T. Rostovaitė. 
O paskui j susirinkusius 
prabilo svečias iš Armėni
jos.
Susidraugavau ir pamilau
— Petras Cvirka mane su

domino Lietuva, — kalbėjo 
Ašotas. — Jis įtikino, kad 
Lietuvoje aš surasiu daug 
gerų, nuoširdžių drau
gų. Cvirka buvo teisus. 
Bendraudamas su Lie
tuvos žmonėmis, pajus
davau, tarytum mes j a u 
seni, geri bičiuliai. Susi
draugavau su Lietuvos žmo
nėmis, juos pamilau, kaip 
brolius ir seses...

Grįžęs į Jerevaną, Graši 
karštai ėmėsi darbo: netru
kus į Vilnių atplaukia ar
mėniškų laikraščių siunta 
naujais mūsų poezijos ver
timais. Ašotas Graši daug 
dirba, kad supažindintų Ar
mėnijos skaitytojus su lietu
vių poezija.

Tai buvo Tbilisyje. Gruzi
nai minėjo savo dainiaus 
Dovydo Guramišvilio 250- 
ųjų gimimo metinių sukak
tį. Ir štai Tbilisyje mūsų 
rašytojų pasiuntiniai A. 
Venclova ir V. Reimeris su
sitinka su iš Jerevano atvy
kusiu Ašotu Graši. Kas 
nauja Lietuvoje?. Kokios

Mieste pasidairius
New Yorko miesto bale

tas pradės dviejų savaičių 
sezoną State Theatre rug- 
piūčio 25 d.

Du Bronxo policistai pa
traukti teisman už reikala
vimą iš vieno batų taisytojo 
$15. Jie tada žadėjo panai
kinti trafiko prasižengimą.

•
Keturi Miesto tarybos na

riai planuoja pasiūlyti re
zoliuciją sulaikymui federa- 
linių taksų, skiriamų Indo- 
kinijos karo finansavimui.

Jie remia Vietnamo Tai
kos K o m i t et o šūkį: “Iš
traukti New Yorko mies
tą iš karo — dabar”.

Liaudies Platformos kon
ferencija, i vyk tįsi Hotel Di
plomat, priėmė rudeniniams 
rinkimams platformą ir pa
siruošė aktyviai dalyvauti 
rinkimų vajuje, paremti 
kandidatus, kovojančius 
prieš karą, rasinę diskrimi
naciją, skurdą ir t. t._  •1 • ■

Harlemo 60 unijų atstovų 
nusitarė sudaryti koaliciją 
kovai prieš rasinę diskrimi
naciją namų statyboje.

Konferencijoje nusitarė 
sudaryti masines protesto 
demonstracijas prie namų 
statybos, kur palaikoma ra
sinė diskriminacija.

•
Harlemo ligoninėje nar- 

kotistų grupė dar tebeveda 
kovą prieš ligoninės virši
ninkų bandymą juos perkel
ti j kitą vietą. Dabar pa
sirodo, kad abi pusės susi
tarė ir trijų savaičių kovą 
dabar galės baigti.

•
Grove Press firma pri

versta grąžinti darban ke
turias moteris, kurios buvo 
paleistos iš darbo už or
ganizavimą darbininkų į 
uniją.

Rugpiūčio 12 d. Marksistų 
Centre buvo rodyti du do
ku mentiniai filmai apie 
Afrikos liaudies kovas prieš 
kolonistus ir “Uzbekistanas 
šiandien.”

Marksistų Centras smar
kiai ruošiasi prie pikniko, 
kuris įvyks rugsėjo 13 d. 
paž a n g i ų j ų rusų Arro w 
Park farmoje. Norintieji 
gauti daugiau informacijų 
ir įžangos bilietų gali pa
šaukti telefonu: 924-0550.

Rep. .

Petrą Kapiską 
palaidojus

Laidotuvės įvyko pereitą 
penktadienį, rugp. 14 dieną. 
Buvo pašarvotas S h alins 
laidotuvių įstaigoje Wood- 
havene. Išlydint į kapines 
koplyčioje paskutinio atsi
sveikinimo žodį tarė Anta
nas Bimba, “Laisvės” re
daktorius. Jis priminė, kad 
velionis Petras Kapiskas 
buvo susipratęs lietuvis, pa
žangus žmogus. Visą laiką 
jis priklausė prie mūsų pa
žangiųjų organizacijų, lan
kydavo visus mūsų paren
gimus, buvo nuoširdus 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Todėl jo mirtis yra 
didelis Amerikos lietuvių 
pažangiajam judėjimui nuo
stolis. Visų laisviečių liku
siai našlei Nellei Kapiskie- 
nei giliausia užuojauta.

Kadangi Petras buvo Pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas, tai ir palaidotas 
Farmingdale veteranų ka
pinėse su visomis militari- 
nėmis apeigomis. Kadangi

Pabėgo 25 kaliniai
Rochester,N. Y. — 25 ka

liniai, belaukdami teismo, 
šaukštais prasidraskė mū
rinėje sienoje skylę ir pabė
go.

Policija jau sugavo tris 
pabėgėlius. 50 policistų ieš
ko kitų pabėgėlių.

Detroitas. — Michigano 
oficialus nedarbo apskaičia
vimas skelbia, kad liepos 
mėn. buvo 300,000 bedarbių 
arba 10 procentų visos dar
bo jėgos. Unijų apskaičiavi
mas siekia 400,000 bedar
bių.

Atėnai. — Graikijos val
džia paskelbė, kad ji palei- 
žianti iš kalėjimų 500 poli
tinių kalinių. Graikijos ka
lėjimuose dabar yra apie 
30,000 politinių kalinių.

kapinės toli už miesto, tai į 
kapines palydėjo tik arti
mieji šeimos giminės ir bū
relis jo draugų.

Rep.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

dr. King turi kokių ten ry- 
sutartį su Tarybų Sąjunga. 
Jis sako, kad ši sutartis pa
dės reikalams pasitaisyti, 
padangei prablaivėti visoje 
Europoje, pagerins ir su
švelnins santykius tarp Va
karų Europos ir Rytų Eu
ropos, tarp socialistinio ir 
kapitalistinio pasaulių.

Brandto nuomonė teisin
ga. Už tai jį galima pa
sveikinti.

Tik klausimas, ar social
demokratų ir laisvųjų de
mokratų koalicija ilgai iš
silaikys prieš krikščionis 
demokratus, kurie, matyt, 
sieks šią sutartį panaudoti 
laimėjimui rinkimų ir nu
vertimui Brandto.

Štai tik kelių paskutinių 
savaičių juodųjų žmonių 
aukos: Denver, Col., nušau
tas mokslininkas Roosevelt 
Hill; Houston, Tex., nušau
tas negrų People’s Party 
pirmininkas Carl Hampton, 
tik 21 metų amžiaus; Mil
waukee, Wis., policija nušo
vė juodųjų žmonių veikėją 
Randy Anderson, o septynis 
sužeidė.

Nejaugi nebus galo šiam 
terorui? Kas bus, kai juo
dieji žmonės pradės tuo pa
tim atsimokėti baltiesiems? 
O iš kantrybės išėję žmonės 
gali tam pasiryžti...

Dabar iškilo aikštėn, kad 
anais metais FBI su Edgar 
Hooveriu priešakyje buvo 
sudarę sąmokslą dr. Kingą 
diskredituoti vis u o m e n ė s 
akyse. Jie būk suradę, kad 
šių su kokia ten moteriške 
■už savo žmonos akių. Hoo- 
'veris pasišaukęs Kingą ir 
^pasakęs jam, kad jeigu jis 
nepaliaus kritikavęs val
džios politiką ir Vietnamo 
karą, tas “faktas” bus iš
keltas aikštėn. Bet dr. King 
nepabūgo ir vėliau tapo nu
žudytas.

f

Washingtonas. — RCA ir 
12,000 streikuojančių darbi
ninkų susitaikė. Streikas 
tęsėsi 10 savaičių 14 korpo
racijos fabrikų.

įSaint-Jean-de-Luz, Pran
cūzija.— Prancūzijos prem
jero Delmaso žmona auto
mobilio nelaimėje užmušta.

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI parengimą
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Sekmadienį, Rugsėjo 6 d
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakariene 5 vai.

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI

11 Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- «. 
! I site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- «• 
! I žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos • • 
L ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo «• 
L Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- 
;; kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- «• 
11 jau rasite Ramanauskų rezidenciją. «L
«I Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. § 
L Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
G iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso
• • vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite ;;
• • prie Washington House. ;;

Parengimų Kalendorius.
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville, b 
Pa. Prašome įsitėmyti da-7 
tą.

Rugsėjo 8 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susirilnki- 
mas su skalniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks ► 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J. *

---- >
Spalio 11 d.

“Laisvės” naudai rengia
mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

Sugrįžo linksma 
ir sveika

Po gana ilgos viešnagės 
iš Tarybų Lietuvos sugrįžo 
mūsų veikėja ir dainininku 
Nellė Ventienė. Savo dato 
įspūdžių ji gražiai papasa
kojo pereitą šeštadienį su- 
eigėlėje pas Keršulius.

Atrodo, kad Nelė labai 
patenkinta savo viešnage 
Lietuvoje. Ten ji, kaip ir 
visi svečiai lietuviai iš Ame
rikos, buvo gražiai priimta.

Dabar, aišku, Nellė vėl 
stos į darbą “Laisvėje” prie 
išsiuntinėjimo “Laisvės” jos 
skaitytojams.

Rep.




