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KRISLAI
Gandai iš Egipto 
Iškaštinga atgyvena 
Stebuklingasis “Luncchod 
Protingas nutarimas 
Su geriausiais linkėjimais

“Laisvės” 60-mečio Albumas
— A. Bimba —

Iš Egipto į pasaulį plinta 
pavojingi gandai. Preziden
tas Sadatas esąs pasimojęs iš 
savo valdžios iššluoti 'laukan 
visus “kairiuosius.” Pradėjo 
su iškabinėto išmetimu Aly 
Sa b 1 \v. O tokių “kairi ų j ų ” v a 1 - 

_ džios aparate esą nuo penkių 
iki astuonių šimtų. Kai 
rie jų jau esą sugrūsti i 
j i mus.

Aiškių žinių dar vis 
'taipgi neaišku, kuo tie 
riej i 
ję-
zidentas Sadatas galvoja to
kiais klausimais, kaip Egipto 
ir viso arabiškojo pasaulio 
santykiai su Izraeliu, arba 
kaip pradėtas žygis sukurti 
plačią arabiškų šalių federa-

k li
kai ė-

nėra.
“kai-

’ yra prezidentui nusidė-
Neigi pasakoma, ką pre-

O iš Anglijos pranešama, 
kad karalienė Elzbieta nebe
gali išsiversti iš jai skiriamo 
biudžeto, kuris susideda “tik” 
iš vieno milijono ir šimto ke
turiasdešimt tūkstančių dole
rių. Kreipiasi į parlamentą 
ir prašo jos pajamas gerokai 
padidinti.

įžeidimas būtų anglus va
dinti necivilizuotais žmonė- 
jpis. Bet jų toleravimas tos 
be galo iškaštingos monarchiš- 
kos atgyvenos nedaro jiems 
garbės civilizuoto pasaulio 
akyse.

Tarybų Sąjungos mokslinin- 
k ų s u k u rta s i r į M ė n u 1 į p a- 
siųstas 1,663 svarų ant astuo
nių ratų aparatas, “Lunochod 
I” vadinamas, tebeveikia, te- 
beropinėja ir tebepaduoda pra
nešimus. O jau šeši mėnesiai, 
kai jis į Mėnulį nusileido. 
Buvo, sakoma, planuota, kad 
jis “gyvens” tik keturis mėne
sius.

Tai laikoma labai dideliu 
mokslo pasiekimu, tyrinėjant 
kitas planetas.

Filmų ir televizijos žvaigž
dė Rūta Lee-Kilmonytė esanti 
nusprendus vykti į Maskvą ir 
dalyvauti Tarptautiniame fil
mų festivalyje, kuris . įvyks 

/liepos mėnesį. Ją už tai ga- 
' 7m;t tik karštai pasveikinti.

Gaila, kad Amerikos valdžia 
nutarė neleisti Amerikos fil
mų prodūseriams šiame festi
valyje dalyvauti. Mat, sako, 
pereitame festivalyje buvo kai 
kurių šalių parodyti antiame- 
rikiniai filmai.

(1911 -1971) 
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 

Laisvės” jubiliejiniai 
metai.

PRICE 10c

Metai 60-ieji

Kanados premjeras Trudeau 
pasirašė svarbią sutartį 

su TSRS premjeru Kosyginu
Maskva.— Kanados prem-| 

j eras Trudeau ir TSRSj 
premjeras Kosyginas pasi
rašė labai svarbią sutartį, 
visai panašią, kokią pirmiau 
pasirašė Prancūzijos prezi
dentas Pompidou ir TSRS 
prezidentas Podgornas.

Sutartyje atžymėtas rei
kalingumas palaikyti tarp 
abiejų šalių reguliarius kon
taktus dėl pagerinimo “drau
giškumo, geros kaimynystės 
ir savitarpio pasitikėjimo.”

Dėl sutarties jau tartasi 
keletą mėnesių. Dabar čia 
atvykęs Kanados premjeras 
Trudeau savo parašu sutar
tį patvirtino. Tai skaitoma 
labai svarbiu atsiekimu ir 
įrodymu, kad TSRS nori ge
resnių santykių su NATO 
šalimis.

Jakarta. — Indonezija no
ri susitarti su Kinija dėl at- 
steigimo dipl o m a t i n i ų ir 
prekybinių ryšių.

Rytiečiai žydai kovoja 
diskriminaciją Izraely j

Jeruzalė. — Izraelio poli
cija naudojo buožes ir van
dens vamzdžius prieš rytie
čių žydų protesto demon
straciją. Kautynėse daugiau 
kaip 30 žmonių sužeista, 
tarp kurių buvo 9 policistai, 
56 demonstrantai areštuoti.

Demonstraciją suruošė 
pantherių organizacija, pa
našiais principais veikianti 
kaip Amerikos Juodųjų 
Pantherių partija. Šie or-

ganizacijos nariai yra iš 
Azijos atvykę žydai ir įsipi- 
lietinę Izraelyje. Jie pro
testuoja prieš valdžios pa
laikomą rytiečių žydų dis
kriminaciją.

Budapeštas. — Pasaulio 
Taikos Tarybos delegatai iš 
124 šalių priėmė taikos ma
nifestą, kuriame ragina 
Ameriką trauktis iš Indoki- 
nijos ir baigti karą.

TSRS ir JAV sutiko tartis Tarybinis erdvėlaivis lekia
dėl strateginių ginklų

Washingtonas. — Prez.
Nixonas pranešė, kad Jung
tinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga sutiko tartis stra-l 
teginių apsigynimo ir puoli-1 
mo ginklų klausimu.

Abiejų šalių atstovų kon-l 
ferencija Vienos mieste tę-|
šia pasitarimus su pakilusia šalimis.

link Marso; kelionė užims

Garsusis Amerikos Duke 
Ellingtono vad o va u jamas 
džiazo orkestras dar kartą 
gastroliuos Tarybų Sąjungo
je. Išvyks kada nors rugsėjo 
mėnesį. Aplankys keletą did
miesčių.

Visi muzikos mylėtojai ir 
gerų kultūrinių santykių tarp 
Amerikos 
velintojai 
k L ir
sėkmės.

ir Tarybų Sąjungos 
palinkės šiam or- 

jo vadui geriausios

Gražu ir džiugu, kad kaip 
atrodo, ir šią vasarą* bus su- 

k rengta visa eilė piknikų. Dau- 
gumoje jie skiriami mūsų pa
žangiajai spaudai paremti.

Pasmerkė Izraelį
Geneva.— Jungtinių Tau

tu Pasaulinė Sveikatos or
ganizacija priėmė rezoliuci
ją, kurioje smerkia Izraelio 
brutalumą su arabų pabėgė
liais. Rezoliucijoje nurody
ta, kad Izraelis neleidžia pa- 
b ė geliams gauti medika
mentų ir kitokių sveikatai 
reikalingų dalykų.

Rezoliucija persergsti Iz
raelį, jeigu padėtis nebus 
pagerinta, Izraelis praras 
teises šioje organizacijoje. 
Prieš rezoliuciją balsavo tik 
Izraelis ir Jungtinės Vals
tijos.

Apkaltino 4 kovotojus
Washingtonas. — Grand 

džiurė apkaltino Liaudies 
Taikos Koalicijos vadą Brad
ford Lyttle už neva policis- 
to sumušimą “pavojingu 
ginklu” gegužės 3 d. Kar
tu apkaltinti Abbie Hoff
man, Rennie Davis ir John 
Froines.

15 asmenų patraukė į ci
vilinį teismą policijos virši
ninką Wilsona ir kitus at
sakingus už nelegalius areš
tus taikos demonstracijų 
metu. Jie ieško $900,000 at
lyginimo už jiems padary
tas skriaudas.

Bogota. — Kolų m b i j o s 
slaptoji policija areštavo vi
są eilę Komunistų partijos 
vadų be jokių kaltinimų.

Visi, kuriems sąlygos ir svei
kata dar leidžia, ruoškimės 
juose dalyvauti. Ir tai nelai
kykime dideliu pasiaukojimu. 
Išvažiavimas i miškus ir par
kus ir susitikimas su žmonė
mis, atnaujinimas pažinčių, 
visiems pina į sveikatą.

Visi, kurie jau matė ‘Lais
vės” 60-mečio Albumą,” ne
gali juo atsigrožėti. TaHpui- 
ki didžiulio formato 310 pus
lapių knyga su daugybe nuo
traukų. Tikrai malonu imti į 
rankas. O pradėjus vartyti ir 
skaityti, sunku išleisti iš ran
kų.

Tikrai didžiuojamės pajėgę 
išleisti tokį šaunų leidinį.

Tai puiki dovana savo arti
miesiems. Labai patartina 
pasiųsti į Lietuvą savo gimi
nėms.

Pagal šiuos laikus, Albumo 
kaina irgi labai prieinama— 
tiktai $3. Reikia nevėluoti su 
užsakymais.

Roma. — 74 narių Italijos 
ekonominė delegacija išvy
ko į Pekiną tartis su Kini
jos ekonomikos atstovais 
dėl ekonominės koopera
cijos.

sesis menesius
Maskva. — Tarybų Sąjun-! paleisti kelionėn į Marsą sa- 

“automatine vo erdvėlaivį Marinerį, bet

viltimi prieiti prie bendros-
sutarties dėl visų strategi
nių ginklų ribavimo.

Nixonas priminė, kad Ta- ga paleido
rybų Sąjunga tikrai i 
taikos sutarties ir artimes/są.
nio kooperavimo su Jungti-!liaus šešetą mėnesių, iki pa
nomis Valstijomis ir kitomis sieks Marsą.

nori tarpplanetinę stotį” į Mar 
Erdvėlaivis stotis k e lanta.

Washingtonas.— Policijos 
viršininkas Wilsonas infor
muoja, kad tarp balandžio 8 

linkę, saulinę < plazmą, kos- ir gegužės 6 dienų areštavo 
minius spindulius, radiaci- 13,400 

įjos padėtį, 
plektai “Vaiva,” “Vilnelė,” 

Spalio 50-mečio' dirbtinio s?kcija, . 
pluošto gamykloje sukurtas mmai balčiai.

tos- lietuviškas tSeton^ teik\a baltu ,aku Padengtos 
gamybai, sPlnt°s- .,savl}a ?tsk>7 da" 

lių apdaila. Vaivos komp-

Ragina elektrą taupyt
Washingtonas. — Federa

linė valdžia ragina visus šią 
vasarą elektrą taupyti, be 
didelio reikalo jos nenau
doti.

Numatoma elektros krizė 
šią vasarą, jeigu nebus tau
pumas per visą šalį praves
tas. Gali būti miestų ap- 
tamsinimas.

Viena. — Vakari] Vokie
tijos prezidentas Gustav 
Heinemannas ir Rumunijos 
prezidentas Ceausescu Bu- 
cbareste turėjo pasitarimus 
dėl geresnių santykių tarp 
abiejų šalių.

Washingtonas. — Balan
džio mėn. butų statyba vi
soje šalyje sumažėjo 2.4%.

Erdvėlaivio tikslas tyri 
nėti Marso paviršį ir apy

TARYBŲ LIETUVOJE
Lietuviškas tricetonas

ir pagamintas naujas pluoš-

Ruošiantis jo 
daug padirbėjo eksperimen
tinio cecho vyr. inžinierius 
A. Kazakevičius, inžinieriai 
D. Kaušakytė, J. Slaboševi- 
čius ir kiti.

Tricetonas — tai verpimo 
būdu sudvejinti triaceta- 
tiniai ir kaproniniai siūlai. 
Jie minkšti, švelnūs, gražūs. 
Šiemet gamykla numato iš
leisti, kelis šimtus tonų nau
josios produkcijos.

V. Misevičius

“Ąžuolo” baldai
Pasisekimo susilaukia Vil

niaus baldžių darbai. Eks
perimentinis fabrikas “Ą- 
žuolas” gamina baldus, kurie 
yra gražios išvaizdos, geros 
kokybės, patogūs. Tai kom-

antikarinių demon
strantų. Viršlaikinis poli- 

Tai antras tarybinis erd-'eijos darbas miestui kaina- 
ir kiti salo- vėlaivis skrieja į Marsą.'vo daugiau kaip 3 milijonus 

j Jungtinės Valstijos bandė dolerių.
Daug gyvumo jiems su-1. ----- ------- ----------  ---- ■ ------------

Erdvė”i

Vaivos” komp
lektas miegamajam pažymė
tas kokybės ženklu.

V. Urbonas

Sutaupyti milijonai
P r aė j u šiame pen km e ty j e 

8.5 karto padidėjo Akmenės 
rajono gyventojų santaupos. 
Dabar jos pasiekė 7 milijo
nus 198 tūkstančius rublių. 
Taupomosiose kasose indė
lininkų skaičius per tą lai
kotarpį išaugo 2.5 karto.

Kas penktas rajono gy
ventojas yra taupomosios 
knygelės savininkas. Praė
jusiais metais indėlininkams 
išmokėta palūkanų 129,800 
rubliu. C- i

A. Bružas

Geležinkeliečiu streikas Organizuoja raštiniu
Japonijoje

Tokijas. — Japonijos ge- 
ležinkealiečių 24 valandų 
streikas gegužės 18 d. su
paralyžiavo transportacijos 
sistemą, apsunkino 30 mi
lijonų keleivių.

Gegžės 14 d. įvykęs ge
ležinkeliečių 2 4 valandų 
streikas palietė tik 17 mili
jonų keleivių.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers 
smarikai susikirto su Sena
to užsienio reikalų komite
to pirmininku Fulbright dėl 
amerikiečių karių užsieniuo
se. Fulbright pareiškė, kad 
Nixono administracija turė
tų sulaikyti tęsimą karo In
dokinijoje.

darbininkus
Chicago. — Distributive 

Workers of America nacio
nalinė taryba paskelbė vajų 
suorganizuoti neorganizuo
tus raštinių darbininkus ir 
profesionalus.

Unija atsišaukimuose nu
rodo, kad dauguma biblio
tekų darbininkų nori unijos. 
Pradėta piketuoti kai kurios 
bibliotekos ir kitos įstaigos, 
kuriose dirba neorganizuo
ti raštinių darbininkai.

Nužudęs 150,000 žydų
Vakarų Berlynas. — Čia 

teisiamas buvęs nacių virši
ninkas F. Bosshammeris. 
Kaltinamas 2-ojo pasaulinio 
karo metu nužudymu 150,- 
000 žydų.

Boshammeris karo metu 
suorganizavo išvežimą žy
dų iš Bulgarijos, Italijos, 
Rumunijos ir Slovakijos. Jie 
buvo suvaryti į koncentra
cijos stovyklą, kur jie ir bu
vo sunaikinti.

Singapore. — Valdžia iš
varė tris užsienio spaudos 
korespondentus už priešišką 
propagandą.

Nixon populiarumas mažėja, 
sako republikonų vadas Dole

Washingtonas, — Repub-® 7 7 77“
likonų nacionalinis pirmi-1 
ninkas Dole pripažino, kad 
Šiuo metu Nixono populia
rumas sumažėjo. Bet jis' 
mano, kad 1972 metais prieš i 
rinkimus Nixono vardas pa
kilsiąs rinkimų metu.

Dole mano, kad “karas 
eina prie pabaigos, o ekono-' 
mika pradeda pakilti,” to
dėl ir Nixono vardas galįs 
pakilti.

Tokijas. — Okinavoje įvy
ko 24 valandų protesto strei
kas prieš Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos susitarimą 
Okinavos klausimu. Tuo su
sitarimu oįiinaviečiai nepa
sitenkinę. *Jie reikalauja, 
kad amerikiečiai greičiau 
pasitrauktų iš Okinavos.

Istanbul, Turkija. — Pen

 

ki ginkluoti turkai kidna- 
pino Izraeli^ konsulą E. El- 
romą ir reikalauja už jo sau 

 

gumą paleisti kalėjimo vi
sus kairiuosius turkus.

Deficitas auga
Washingtonas. — Per pir

muosius šių metu tris mė
nesius Jungtinių Valstijų iš
mokėjimų balansas panešė 
deficitą pusšešto bilijono 
dolerių, skelbia Iždo sekre
torius J. B. Connally.

Tai rekordinis deficitas, 
kuris žymiai pritrenkė šėrų 
ir bonų rinka, (stock mar
ket). Connally teigia, kad 
galima tikėtis ir dar dides
nio deficito.

Hull, Anglija. — 3,000 do
kų d a r b i n inkų paskelbė 
streiką prieš laivų kompa
nijas. Streikieriams tenka 
susikirsti su streiklaužiais.

Tokijas, Japonija. — Di
džiausiame pasaulyje mies
te turinčiame 11 milijonų 6 
šimtus tūkstančių gyvento
jų, tiek susidarė rūkų, kad 
policija įsakė visiems būti 
namuose. Oras troškinan- 

užterštas.čiai

Vėliausios
Žinios

Istanbulis, Turkija.—Mies
telis Bingol beveik nušluo
tas žemės drebėjimo. Nelai
mėje jau surasta 800 žuvu
sių žmonių. Galimas daik
tas, kad tas skaičius bus žy
miai didesnis.

Lunochodas tebeveikia
Maskva. — Gegužės 17 d. 

sukako šeši mėnesiai, kai 
tarybinis mechan i z u o t a s 
Lunochodas nusileido ant 
Mėnulio.

Per tuos šešis mėnesius 
jis, su pertraukomis, tyri-, 
nėjo Mėnulio pavirsi. Jis! 
gauna energiją iš Saulės 
spindulių. Nakties metu ant 
Mėnulio jis sustoja veikti.

Saigonas. — Sekmadienį 
Vietnamo patriotai išsprog
dino Amerikos g a z o 1 i n o 
sandėlį. Daugiau kaip duj 
milijonai galionų sunaikin
ta. Nuostoliai labai dideli.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas patvirti
no 50 valstijų veikiančius 
įstatymus, kurie reikalauja 
automobilisto, u ž g a v u s i o 
žmogų, sustoti ir savo var
dą ir adresą priduoti. Įsta
tymai nusako bausmę už 
pabėgimą iš nelaimės vie
tos.

Cairo, Egiptas. — Šią sa
vaitę Egipte lankysis Tary- 
bų Sąj ungos prezi d e n t a s 
Pad g o r n a s. Jį pakvietė 
Egipto prezidentas Sadatas. 
Su juo vyks keletas kitų ta
rybinių diplomatų. Mano
ma, jog šį tarybinės delie- 

! gacijos vizitą paskatino vė
liausi įvykiai Egipte. Būsią 
aptarti tolimesni santykiai 
tarp Egipto ir Tarybų Są
jungos.

B rus elis.—NATO šalių už
sienio ministrai 
aptarti Tarybų Sąjungos 
siūlymą mažinti Europos 
militarines jėgas.

susirinks

Minneapolis, Minn.—Ame
rikos Baptistų konvencija 
1,451 balsu prieš 199 nubal
savo raginti prez. Nixona 
ištraukti visas jėgas iš Tn- 
dokinijos nevėliau gruodžio 
31 d. Tada ir karą baigti.

Washingtonas. — Visaša- 
liška konferencija aptarti 
nedarbo problemas įvyks 
gegužės 22 ir 23 dienomis.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Sudužo didžiulis keleivinis 
lėktuvas. Juo skrido iš 
Anglijos 72 ekskursą n tai. 
Lėktuve buvo 83 žmonės. 
Tik keli išliko gyvi. Nelai
mė įvyko lėktuvui nusilei
džiant.

New Yorkas. — Miesto 
policija dar vis nesigauna 
dviejų nusikaltėlių, kurie 
nušovė du policininkus. Po
licijos konrisionierius Mur
phy sako, kad tik dienos ki
tos klausimas, kai jie bus 
sugauti.

Jeruzalė. — Izraelio par
lamentas nutarė suteikti pi
lietybę Tarybų Sąjungoje 
ir kitose šalyse gyvenan
tiems žydams, kurie norės 
patapti Izraelio piliečiais.
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Unijos vado kaltinimai 
prez. Nixonui

AMALGAMEITŲ siuvėjų unijos “The New York 
Joint Board News-Record” leidinys už balandžio-gegu
žės mėnesius paduoda administratoriaus Louis Hollan
der kalba, kuria jis pasakė viename siuvėjų susirinki
me. Unijos vadas kalbėjo šių dienų politiniais klausi
mais., Labai smarkiai kritikavo prezidentą Nixoną ir 
jo politiką. Tai bene bus vienas iš aštriausių tos poli
tikos pasmerkimų. Antai:

“Nixonas žadėjo pravesti naują Amerikos Revoliu
ciją naudai biednuomenes, bedarbių ir visų žmonių, bet 
tikrovėje tų visų pažadų išsižadėjo taip greitai, kaip pa
ėmė ^šalies vairą į savo rankas. Nixonas 1970 m. rinki- 
minėje\kampanijoje, tarp kitko, žadėjo suvienyti tautą, 
bet iš tikrųjų darė viską, kad ją padalytų, priešpasta
tydamas grupę prieš grupę, juoduosius prieš daliuosius, 
studentus phįeš statybos darbininkus, jaunimą prieš se
nimą”. X.

kaipo pasėkA Nixono ekonominės politikos, girdi, 
‘ “Šiandien mes turime ne ekonominį atslūgimą, bet blo

giausią depresiją, kokios nesame turėję jau per ilgą lai
ką. Rezultatas: turime bedarbių armiją iš šešių milijo
nų darbininkų. Ir čia dar neįeina didelis skaičius tų, 
kurie jau nustojo darbo ieškoję, nes jo nebegali surasti, 
ir tu, kuiie dirba sumažinta valandų skaičių.”

Holląnderis taipgi pasmerkė Nixono Vietnamo 
Karo politiką, ir pažymėjo, kad Amerikos vaikinai, ku
rie nebus ten užmušti, sugrįš iš armijos tiktai padidinti 
bedarbių armiją Amerikoje, nes jiems darbų nėra. Taip 
jau atsitiko su tais, kurie jau sugrįžo iš Vietnamo”.

Dar Holląnderis priminė, kad kai Nixonas paėmė 
prezidento postą, mes turėjome tiktai 2,400,000 bedarbių, 
o šiandien jau turime net 6,000,000!

Gerai būtų, kad ir kiti unijų vadai nebetylėtų šiais 
ir kitais šių diedu klausimais.c į *r

užsispyrusi, nuo realiojo gyve
nimo atitrūkusi ir neieškanti 
naujų suartėjimo kelių bei bū
dų.”

Kaltinimas rūstus, bet, 
mums atrodo, jis darmeina 
pakankamai toli. J. Berta- 
šius ir visi jo kolegos ne tik 
^neieško naujų su Lietuva, su 
lietuvių tauta suartėjimo kelių 
bei būdų, bet juo toliau, tuo 
darosi pasiutesni Lietuvos 
atžvilgiu. Niekados pirmiau 
jų spaudoje (“Drauge,” 
“Naujienose,” “Keleivyje,” 
“Dirvoje”) nebuvo taipbiau- 
riai šmeižiama ir niekinama 
viskas, kas veikiama, nuvei
kiama ir pasiekiama Tary
bų Lietuvoje, kaip šiandien.! 
Niekados pirmiau toje spau
doje nebuvo liejama tiek ne-

Apie reformavimą geroves 
sistemos

KONGRESO rankose yra prezidento pasiūlymas re
formuoti visą taip vadinamą Welfare (gerovės) siste
mą. Reformuotoje sistemoje pajėgus dirbti vyras arba 
moteris negalėtų gauti valdiškos pašalpos.

Paviršutiniai žiūrint atrodo, jog tai geras, sveikas, 
sumanymas. Nėra jokia paslaptis, jog labai daug val
džios šelpiamų vargšų yra sveiki, pajėgūs dirbti žmonės.

Bet čia susiduriame su, visa eile klausimų. Jau net 
kapitalistinis didlapis “The N. Y. Times” pripažįsta, 
kad toks reikalavimas praktikoje būtų neteisingas ir 
nepraktiškas. Jeigu reikalauti, kad kiekvienas pajėgus 
dirbti dirbtų, tai reikia parodyti, kad darbų yra, kad 
jis ar ji tik nenori dirbti. Na, o tuo tarpu mes turime 
apie šešis milijonus bedarbių, norinčių dirbti, ieškančių 
darbo, bet negalinčių gauti darbą. 

■ ----------------

Antra, reikėtų, kad kiekviename mieste būtų pakan
kamai amatinių mokyklų, kuriose galėtų tokie darbi
ninkai išsilavinti, išmokti tam tikrų darbų. Pav., dai
lidė negali gauti darbo savo specialybėje. Jį reikia pra- 
lavinti kokio nors kito darbo arba amato. Bet gi tokių 
mokyklų beveik niekur nėra. Be to, daleiskime, kad dai
lidė išsimokė siuvimo amato. Bet kur garantija, kad 
jis gaus darbą šiame amater kuomet tūkstančiai siuvė
jų vaikštinėja be darbo. Na, o juk jis turi gyventi. Jo 
šeima turi gyventi.

Labai daug motinų su mažais vaikais iš pašalpos 
priverstos gyventi. Jos sveikos. Jos galėtų dirbti. Bet 
kas prižiūrės jų vaikus? Kas jais rūpinsis, kai jų mo
tinos išeis į darbą? Čia turėtų veikti plati vaikų darže- 
lių-lopšelių sistema, išlaikoma valdžios lėšomis. Betgi 
bekeik niekur pas mus Amerikoje tokių vaikų lopšelių 
arba darželių nėra. Tai ką motina turės daryti, jeigu 
iš jos bus reikalaujama dirbti, palikti namie uždarytus 
mažus vaikus ir eiti uždirbti duoną sau ir viekams?

Todėl, reformuojant gerovės sistemą, būtinai rei
kia pirma išspręsti šias ir visą eilę kitų problemų, no
rint, kad sistema būtų pagerinta ir kad milijonai skur
džių nebūtų pasmerkti badauti.

LIETUVOS SPAUDOJE 
APIE PRIEŠKARINES 
DEMONSTRACIJAS

Vilniaus “Tiesoj” (geg. 12 
d.) kolumnoje “Koncentra
cijos stovyklų demokratiją” 
komentatorius Stasys Bis- 
trickas rašo:

JAV nemaža yra mačiusios 
įvairiausių manifestacijų. Nie
ko JAV sostinėje nestebina ir 
taikos šalininkų piketai prie 
Kapitolijaus ar karo Vietna
me priešininkų demonstraci
jos. Prie to Vašingtonas įpra
tęs, tuo jo nenustebinsi. Bet 
tokių galingų antikarinių ma
nifestacijų, kuriose dalyvautų 
šimtai tūkstančių, kurios ne
siliautų savaitę, kitą, trečią, 
prieš kurias Amerikos val
džios organai mestų ne tik 
policiją, bet ir karinius dali
nius, remiamus aviacijos,—ne, 
tokių dalykų iki šiol dar nėra 
buvę JAV istorijoje. O bū
tent visa tai ir vyko pasta
rosiomis savaitėmis Ameriko
je. Galingų antikarinių ma
nifestacijų arena tapo ne tik 
šalies sostinė, Washingtonas, 
bet ir stambūs kiti šalies pra
moniniai centrai, ir universite
tų miesteliai. Ir JAV valdžios 
organai tas manifestacijas pa
vertė dar vienu nepaskelbtu 
karu. Tik šį sykį prieš savo 
pačios liaudį.

18 tūkstančių kareivių ir po
licininkų buvo mesta /prieš 
antikarinės demonstracijos da
lyvius. Kaip tikrajame kare 
į patį Washingtono centrą — 
prie Linkolno paminklo, kuris 
stovi .priešais Baltuosius rū
mus, — buvo iš malūnsparnių 
išlaipintas d u tūkstantinis jūrų 
pėstininkų desantas, kuris pa
gal visus karo dėsnius gran
dinė už grandinės pradėjo 
pulti demonstrantus.

Visi Washingtono kalėjimai 
netrukus pasirodė perpildyti. 
Net Kenedžio stadionas buvo 
paverstas koncentracijos sto
vykla — sumušti, sukruvinti 
demonstrantai buvo suvaryti į 
vielomis apipintas treniravi
mosi aikštes. Ir ne tik demon
strantai. Už vielų atsidūrė ir 
moksleiviai, skubėję į pamo
kas, ir kai kurie greitosios 
pagalbos gydytojai ir sanita
rai, atskubėję pagal iškvieti
mą padėti sužeistiesiems. O 
greitosios pagalbos mašinos 
buvo policijos konfiskuotos de
monstrantams vežioti į pasku
bomis įsteigtą koncentracijos 
stovyklą stadione.

Kaip praneša laikraščiai, 
vien per tris dienas Washing
tone buvo suimta apie 10 tūks
tančių žmonių. O per ištisas 
tris savaites trukusias demon- 
stracijas suimtųjų skaičius IateakomybSn 
vien sahes sostinėje pašoko Į,, ... . . . .

uujc iivuiAvu ucjcuucii W.UIX iiv- , ’n-’
apykantos visiems Lietuvos į 
veikėjams ir vadams, kaip 
šiandien. Jeigu pirmiau dar 
pasitaikydavo užuominų tos 
spaudos skiltyse, kad visgi 
gal mūsų gimtajame krašte 
mūsų broliai ir sesės gali šį 
tą ir gerą nuveikti ir yra 
nuveikę, tai šiais laikais to 
jau ir su žiburiu veltui ieš
kotum. žodžiu, visa “veiks
nių”; spauda yra. absoliutiš
kai subertašėjus!

Mielas drg. Redaktoriau!
Pirmiausiai noriu širdin

gai pasveikinti su Gegužės 
Pirmosios švente, palinkėti 
daug laimės, sveikatos, o 
visiems laisviečiams žengti 
dar H a b i a u suglaustomis 
gretomis.

Laikraštį gaunu regulia
riai, su dideliu malonumu 
perskaitau “Krislus,” “Kas 
ką rašo,” laiškų skyrius. Iš 
jų nemažai sužinau, kas 
dedasi jūsų padangėje, kas 
su kuo pešasi spaudos skil
tyse ir t. t.

Turiu atsiprašyti, kad 
taip ilgai tylėjau. Mat, to 
darbo buvo per akis, tuo 
pačiu metu žmona susirgo, 
išgulėjo trejetą savaičių li- 

Įsivaizduojate, 
kiek papildomų rūpesčių 
ant vyro galvos užkrenta, 
kai r e i k a 1 i n g a ir namų 
ūkiui ir kitokiems prozaiš- 
kiems reikalams skirti dau
giau dėmesio.

Kadangi orai pas mus bu
vo labai nepastovūs, aš ir
gi smarkiai nusišaldžiau ir 
turėjau kiurksoti lovoje, 
negalėdamas 
dorai dirbti, 
užtrukau.

“Laisvės”

jokio darbo 
Todėl taip ir

Bet tiek to. Mūšų dėme-VISGI KEISTA
| “Veiksniai,” daugiausia <atkreįpė kongreso rengiu 

klerikalai, šaukia taip vadi- komiteto pirmifiili'kro 
i namą “antrąjį pasaulio lie- Romo Sakadolskio spaudoje 
J tuvių jaunimo kongresą.” 
I Žinoma, šis pavadinimas yra 
lapgavingas. Šiame jų kon- 
J grėsė, kiek mums žinoma, 
■Lietuvos jaunimas nedaly- 
*vaus.

įdėta nuotrauka. Vaje, Šim
taprocentinis hipis! Plau
kai ilgi, veidas apžėlęs ūsais 
ir barzda. Ką apie savo ly
derį pagalvos suvažiavę 
švarūs jaunuoliai!

iki 14 tūkstančių.
Visi ipastarojo meto įvykiai 

rodo, kad JAV ne tik dau
giau žmonių stoja 'į antikari
nį judėjimą, kad nepasitenki
nimą j vyriausybės kursu , ėmė 
reikšti vadinamoji “tylioji 
dauguma.” Faktai rodo ir 
tai, kad jokiomis policinėmis 
priemonėmis nepalaužti šio 
judėjimo, nes, kaip rašė “New 
York Post,” “daugeliui pro
testo judėjimo dalyvių kelias 
į kalėjimą tapo garbės reika
lu.”

Rūstus, bet
LABAI TEISINGAS 
KALTINIMAS

Chicagos menševikų laik
raštyje (geg. 14 d.) išgarsė
jęs Lietuvos šmeižikas ir; 
plūdikas pabėgėlis J. Berta- 
šius skundžiasi, kad jis ir jo 
kolegos nebegali susikalbėti 
su savo jaunimu. Girdi:

JUOS VISUS TRAUKI! 
ATSAKOMYBĖN

Geležinkelininkų u n i j ų 
organas “Labor” (bal. 17 d.) 
vedamajame “A Comment on 
the Calley Case” sako, kad 
didelė dauguma geležinkeli
ninkų nepritaria tiems, ku
rie nori pasigailėti Įeit. Cal
ley, kuris rastas kaltu žu
dyme civilinių žmonių Viet
name. Jie atsimena, kad 
šitas žmogžudys anais me
tais skebavo, kai Floridoje 
geležinkelių darbininkai 
streikavo. Na, o organizuo
ti darbininkai visuomet 
prastai žiūri į skebus.

Bet “Labor”i pastebi, kad 
nors skebas yra biaurus 
sutvėrimas, bet tas neturėtų 
įeiti į kaltinimus šioje bylo
je prieš Calley. Čia turi 
būti grynai jam primeta
mos žmogžudystės klausi
mas. Teisme gi buvo pilnai 
įrodyta, kad jis- tą baisią 
žmogžudystę papildė. To
dėl jis kaltas ir turi būti ati
tinkamai nubaustas.

Iš kitos pusės, “Labor” 
nuomone, Calley neturėtų 
būti išperkamuoju ožiu. 

į Taip pat turėtų būti pa-
. už 

Mylai skerdynę visa koman
da, kuri yra atsakinga už tą 
skerdynę.

Pilnai sutinkame. Tik gai
la, kad “Labor” nepasako, 
kuri ir kokia komanda tu
rėtų būti patraukta atsako
mybėn. Matyt, nenori nu
sidėti patiems atsakomin- 
giausiems vadams už tą 
skerdynę. Jeigu atsakomin- 
gas kapitonas, kuris davė 
įsakymą Įeit. Cialley sunai
kinti Mylai kaimą su jo gy
ventojais, tai juk dar la
biau atsakomingas genero
las, kurio įsakymus pildo 
kapitonas. Na, o jeigu atsa- 
komingas generolas, tai dar 
atsakomingesnis vyriausias 
visų ginkluotųjų jėgų 
komandierius, būtent, pre
zidentas, kurio komandos 
turi klausyti ir klauso vi
si generolai ir kuriems yra 
įsakyta nušluoti nuo kelio

sukaktis buvo 
pas mus paminėta laikraš
čio “Naujasis kelias” skil
tyse. Tilpo P. Naudžiaus 
prisiminimai ir V. Žukaus
ko padaryta šio autoriaus 
nuotrauka.

Pas P. Naudžių užeiti 
nespėjau dėl tų visų ligų ir 
darbų, nors ir gyvenam ne
toliese. Na. po švenčių ti
krai užeisiu ir tada para
šysiu, kaip šis labai ma
lonus žmogus kruta.

Pas mus Kapsuke gimė 
nauja, graži tradicija—kul
tūrinis bendradarbiavimas 
su kaimyniniais ■ rajonais. 
Bala n d ž i o pradžioje pas 
mus viešėjo kauniečiai, o 
pabaigoje — kapsukie č i a i 
įvairiose Kauno rajono vie
tose. Buvo tikrai malonu 
vieniem kitus pažinti, iš
bandyti savo jėgas meno

Lankant mokyklas peda- 
goginės praktikos metu, 

\ tenka dažnokai pabūgti ir 
, kaime, pamatyti savo aki

mis dabartinį kolūkinį kai
mą. Taip, kaimas dabar 

L jau ne tas, koką buvo prieš 
karą. Beveik nerasime na- 
mo, kuriame nebūtų tele
vizoriaus, dujų, šaldytuvų, 
nekalbant jau apie motoci
klus ar lengvas mašinas.

Galiu visu 100% garan
tuoti, kad dabartiniai kol
ūkiečiai už jokius pinigus 
nesutiktų grįžti į prieškari
nę padėtį. Todėl labai juo
kingai ir naiviai skamba 
“vaduotojų” balsai apie 
grįžimą į buržuazinės Lie
tuvos kaimo sąlygas ir t. t. 
Žinoma, jei net buržuazinė 
santvarka būtų išsilaikiusi 
ir padariusi tam tikrą 
pažangą, vistiek tokių lai
mėjimų, išvystytos pramo
nės nebūtų buvę pasiekta.

Su dideliu susidomėjimu 
perskaičiau J. Baltušio at
sakymą Fr. Visvydui (Nr. 
16).’

Kažkaip keista darosi, 
skaitant tokius naivius Pra
no Visvydo išvedžiojimus 
apie mūsų mylimą rašytoją 
Petrą Cvirką. Juk su Pr.

Visvydu sykiu studijavom 
Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete, jį prisimenu, 
kaip protingą studentą, 
rimtą apsiskaičiusi. Man 
rodosi, jei nebūtų be lai
ka miręs jo artimiausias 
draugas Kostas, jis susi
lauktų nemažai pipirų.

Juk reikalinga tiesai žiū
rėti tiesiai į akis, skaitytis 
su esamais faktais, laimėji
mais. Žinoma, negalima sa
kyti, kad P. Cvirka tarybi
niais metais nieko svaresnio 
neparašė. Taip, tokių stam
bių kūrinių, kaip “Frankas 
Krukas,,” “Ž __
ja,” “Meisteris ir jo sūnus 
ir kt., P. Qvirka neparašė, 
bet jo smulkesni kūrinėliai, 
kaip ‘ ‘Lakštingala,” “Bro
lybės sėkia” ir kt. taip pat 
priklauso prie deimančiu
kų. Antrą vertus, reikia 
atsiminti koks buvo laiko
tarpis, kai sena atgyvena 
buvo griaunama, o v i e t o j 
to kuriamas naujais gyve
nimas. Juk Pr. Visvydui 
visa tai turėtų būti gerai 
žinoma. Nepaprastai įtemp
tas darbas, karas, sunkios 
sąlygos ir privedė prie to- 
kad P. Cvirka taip nelaiku| 
mirė, nebaigęs savo naujo, 
romano “Upė negrįžta.” J

Nepripažinti to, ką pri
pažįsta Lietuvai visas civi
lizuotas pasaulis, yra tas 
pats, kaip atsisakyti Visų 
laimėjimų, kultūros pasie
kimų ir grįžti į akmens am
žių.

Nežinau, kaip kai kurie' 
tautiečiai supranta žo
di “rusinimas.” Ar mūsų 
vyresnioji karta, kuri 
mokėsi carinėje Rusijoje, 
surusėjo? Anaip tol. O 
buržuazinės santvarkos me
tais Kaune, gimna z i j o s e 
rusų kalba buvo dėstoma. 
Ar jaunimas surusėjo?

Žinoma, tam tikros tau
tybių niveliacijos išvengti 
labai sunku, lygiai čia Lie
tuvoje, lygiai lietu v i a m s 
Amerikoje. O Amerikoje 
lietuvių amerikonė j imas 
vyksta daug daug spartes
niu tempu, negu vadinamas 
lietuvių “rusinimas.” Be to, 
atsiminkim, nemok ėdami 
rusų kalbos, tokioje didelė
je daugianacionalinėje ša
lyje prapulsi.

Na- dovanokit, kad taip 
išsiplėčiau, bet jau labai 
skaudu pasidarė, matant 
tokį kai kurių mūsų išeivi
jos intelektualų trumpare
gystę.

Gegužės 1 paradas pas 
mus praėjo labai gražiai, 
jaunimas tautiškais rūūbais 
apsirengęs. Kadangi die
na pasitaikė puiki, todėl su 
savo “Zenitu” pripleškinau 
nemažai kadrų.

Jums daug sėkmės linkįs

Žeme maitinto-

Mėty laikų ritmai
j Augmenija ir gyvūnija 
gyvena pagal metų laikų 
ritmus. Metų laikai tiesio
giniai ar netiesioginiai vei
kia ir žmogų.

Medicinos statistikos ro
do, kad daugelis ligų turi 
sezonų ritmą. Higienos na
cionalinis institutas Pran
cūzijoje paskelbė duomenis, 
iš kurių matyti, kad polio
mielito susirgimų kreivė 
kiekvienais metais kyla į 
viršų rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesiais, kokliušas ir ty
mai labiausiai pavojingi 
žiemos pabaigoje, miokardo 
infarktas daugiausia ištin
ka žiemą ir t. t.

Pavasarį daugėja susirgi
mų psichinėmis ligomis; pa
sunkėja psichiatrinėse klini
kose gydomų ligonių būklė. 
Matyt, tai susiję su susti
prėjusią endokrininių liau
kų veikla.

Gimdymų skaičius taip 
pat paklūsta tam tikram se
zono ritmui. Gyd. Žanas 
Majeris paskelbė duomenis 
apie gimdymų skaičių Lijo
no rajone 1950-1955 metais: 
pavasarį — 5,927; vasarą — 
5,871; rudenį — 5,099; žie- 
iiną—5,530. Daugiausia gim- 
I doma gegužės mėnesį, t a d 
j apvaisinimo laikas — rug- 
> • — t .•

Matyt, tai taip pat susiję 
su endokrininių liaukų būk
le. Žinoma, kad endokrini
nių liaukų funkcionavimui 
didelės reikšmės turi vita
minai. Žiemą paprastai 
trūksta vitaminų E ir C, to
dėl, galimas dalykas, tuo 
galima paaiškinti mažesnį 
pastojimų skaičių.

Kūdikio gimimo mėnuo 
šiek tiek lemia jo būsimų 
žmogaus ypatybių komplek
są. Anglų demogralas Fai- 
tas paskelbė įdomius anketų 
duomenis. Anketose buvo 
užregistruoti 21,000. Nauj^ 
josios Zelandijos vyrų, ku
rie buvo mobilizuoti antro
jo pasaulinio karo metais. 
Anketose buvo pažymėtas 
vyrų ūgis ir svoris. Aukš
čiausieji vyrai gimė sausio 
mėnesį mažiausieji —bir
želio mėn.; gruodžio mėn.— 
patys storiausieji, birželio 
mėn — patys ploniausieji 
(svorio skirtumai, mažiau 
pasireiškia negu ūgio skir
tumai). Jeigu visa tai pa
taikytume, Šiaurės pusrutu
lio gyventojams, atseit, 
m u m s, tai gautume, kad 
stambiausi i n d i v i d u m a i 
gimsta rugpiūčio mėn., o 

!mažiausi — gruodžio mėn.; 
storiausi birželio mėn., o 
ploniausi — gruodžio mėn.

Tarptautinėje Njuj o r k o 
parodoje 1964 metais gali
ma buvo pamatyti senovinį 
varinę švedų monetą, kuri' 
svėrė apie 20 kilogramų. Tai

V. Gulmanas I didžiausia moneta pasaulyje

“Jis prisiskaitęs įvairių pro
pagandinių knygų, universite
tuose prisiklausęs liberališkai 
nusiteikusių profesorių paskai
tų, norom nenorom ima abe
joti ir galvoti, kad jųjų seno-

visus, kurie priešingi Sai- 
gono valdžiai.

Tuo būdu pirmiausia tu
rėjo būti apkaltintas ir nu
teistas prezidentas Johnso- 
nas, kuriam prezidentau-

zidentas Nixonas, kuriam 
dabar prezidentaujant Viet
namo skerdynė tebėra tę
siama. Gaila, kad “Labor” 
redaktoriai tokios išvados

ji karta savo protavimu ir įvy- j ant 1968 metais Mylai sker- nepadarė iš Įeit. Calley nu- 
kių analizavimu yra susenusi, dynė buvo įvykdyta, ir pre-teisimo.

MES KALVIAI
Mes — kalviai. Mes |— likimo kalviai.
Mėis įkalame jį dieną haktį.
Nuo kūjo dūžių kaitrioj kalvėj 
Ritmingai širdys ima plakti.

Dan-dan,
Tuk-tuk, 
Dan-dan,

‘Tuk-tuk.
Ar matėt, kaip likimą kalą? —
Gyvenimas žaizdru alsuoja, 
O laimę — žėrintį metalą — 
Gysloti kūjai surimuoja.

Din-dan,
Tuk-tuk,
Din-dan, 
Tuk-tuk. i

Ritmingai širdys mūsų plaKT 
Nuo kūjo dūžių kaitrioj kalvėj. 
Mes daužome nuo laimės šlaka.

-4

Mes — kalviai. Mes — likimo kalviai.
Aug. Tamaliunas
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Nauji žavejanti filmai
? South Boston ir Montello

Jonas Grybas atvyksta iš New Yorko su, naujais fil
mais iš Tarybų Lietuvos.

So.Bostone rodymas bus gegužes 29 d., 2 vai. po 
pietų, 318 Broadway.

Brockton-Montello, gegužes 30, Liet. Taut. Namo 
salėje, 10 Vine St. Pradžia 1 vai. po pietų.

PasinaYidokite šia proga pamatyti Tarybų Lietuvos 
žmonių gyvenimą kolūkiuose, fabrikuose, sporte, dainose 
ir šokiuose.

Rengėjai (41-42)

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

Olympia Parko atidary
mas įvyks gegužės 30 d. su 
dainų programa, ir bus pri
ruošti skanūs pietūs/ Kvie
čiame iš plačios apylinkės 
parko lankytojus susitikti 
su savo kaimynais po ilgos 
žiemužės ir linksmai laiką 
praleisti tyrame ore. Pie
tūs bus laiku—pirmą valan
dą. Ne vėluoki te.

Parko Komitetas
(40-41)

Lawrence, Mass.
LDS 125 kp. ir LLD 37 kp. 

susirinkimas įvyks gegužės 
29 d., 2 vai. po pietų, Polish 
American Veterans Julian 
Stopyra Post 23, Monmouth 
St.

Prašome visus narius at
eiti, nes bus renkami dar
bininkai dėl pikniko, kuris 
įvyks birželio 27 d. Haver- 
h illy j e. Me^ prašome ir 
Haverhillio draugus daly
vauti, kurie galite.

Komisija (40-41)

Montello, Mass.
LLD 6 kuopa ruošia po

pietę su filmais iš Lietuvos. 
Tai įvyks gegužes 30 d ieną, 
lietuvių Taut. Namo žemu
tinėje salėje,40 Vine Street, 
1 vai. po pietų.

Filmus r op y s Jonas Gry
bas. Tai til 
ti judamie
kalba iš Lietuvos.

erai naujai gau- 
i paveikslai su

Turėsime užkandžių ir 
vaišių. Praleisime laiką 
smagiai. Kviečiame visus 
vietinius ir apylinkės lietu
vius dalyvauti.

Geo. Shimaitis
(40-42)

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

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

Brockton, Mass.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mūsų Mylimųjų
Motina—Barbara Gutkauskienė

mirė gegužės 22, 1969
Mano vyras—Joseph Patrick-Pettukaitis

mirė sausio 15, 1947
Brolis—Albert Gutkowski

mirė vasario 15, 1949
Tėvas—Jurgis Gutkauskas

mirė sausio 2, >1952
—liūdi jų: \

Elizabeth Patrick
Onset, Mass.

Elizabeth L. Moore
New London, Conn.

'Lorraine Stanford,
Ankara, Turkey

Montello, Mass:
Mirė Algirdas Vaitiekū

nas, 54 m., gegužės 11 dieną, 
Brockton City Hospital. Il
gai sirgo, daug kentėjo. Dėl 
nesutikimo šeimynoje, pas
kiausiai gyveno pas tėvus. 
Savo sūnų ligonį daugiau 
aptarnavo jo motina. Buvo 
pašarvotas pas V. Yakavonį 
šermeninėje, buvo daug gy
vų gėlių bukietų ir lanky
tojų, nepiažai jaunimo.

Velionis 1935 m. baigė 
Brockton High School, pri
klausė prie YMLA 0LUB ir 
Carpenters union, local 624, 
ir Šv. Roko pašalpinės drau
gystės, Lietuvių Piliečių 
Klubo ir LDS 67^ kp.

Šeimynoje paliko savo 
žmoną Normą, sūnų Dennis 
ir jo žmona, dvi dukteris, 
Mrs. Marsha, jos vyrą John, 
Brockton, Mass., Francis, 
Philadelphia, Pa., ir Mrs. 
Susan ir jos vyrą Thomas 
Flore, Brockton, Mass., ir 
savo tėvus Joną ir Oną Vai
tiekūnus. Palaidotas Elm
wood kapinėse, East Bridge
water, Mass. Laidotuvių 
dalyviai buvo paprašyti su- 
grįšti pietums pas velionio
tėvus ir gerai pavaišinti.

I

George Shimaitis
Velionio tėvai labai' gra

žiai dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo šermeninėj ir lai
dotuvėse, ir už dovanas.

John ir Anna Vaitiekūnai

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Komite

tas ir Kapinių Moterų Dr- 
ja (“Auxiliary”) ruošia pa
gerbimą mirusiųjų gegu
žės 30 d., 2 vai. popiet. 
Kapinių Komitetas ir Mo
terų Draugija prašo visus 
lietuviui dalyvauti minėtu 
laiku Lietuvių Kapinėse. Pa
gerbime dalyvaus ir Vete
ranų Auxiliary 575 kuopa. 
Dalyvaukime visi prisimini
mui savo artimųjų.

L. K. Dalininkas

A. PETRIKĄ

Gražus poezijos tomelis
1970 m. Vilniaus leidyk

la “Vaga” išleido gražiai 
įrištą rašytojo poetoi Jus
to Paleckio poezijos kny
gą “Tūkstantis žingsnelių,” 
iliustruotą menininko Jono 
Kuzminskio medžio raiži
niais.

Justo; Paleckio gyvenimas 
įvairus ir sudėtingas. Jis 
daug keliavo, daugelį šalių 
lankė ir kaip privatus tu
ristas, ir kaip Tar. Sąjun
gos Tarpparlamentar i n- ė s 
komisijos narys. Jis turėjo 
laimės susitikti su pirmaei
liais svetimų kraštų vadais 
bei pareigūnais, matyti pa
saulio ekonominį, politinį 
bei kultūrinį gyvenimą iš 
arti, semtis žinių iš pirmi
nių šaltinių. Dėlto jo gau
sūs reportažai bei eilėraš
čiai turi platų diapanozą.

Šio tomo eilėraščiai api
mta didelį laiko tarpą. Vie
ni parašyti dar prieš Ant
rąjį pasaulinį karą, kiti jo 
laiku, o dar kiti po jo. Lai
ko požiūriu, jų dauguma— 
jau subrendę. Gerb. poetas 
juos rašė gyvendamas Lie
tuvoje, Latvijoje, Italijoje, 
Maskvoje ir kitose Tarybų1 
Sąjungos dalyse. Visa tai 
jo kūriniams teikia žavaus 
spalvingumo aureolę. Pav., 
gyvendamas Italijoje, jis 
prisimena tos šalies laisvės 
kovotoją, Italijos tėvą, jos 
suvienytoją:

Iš taip toli čia atsibcldžiau, 
Tikėdamas, kad laimė švystels 
Pasimatyt su Garibaldžiu, 
Herojumi dienų jaunystės.

Iš čia išskrido jis, erelis,
Italų laisvės prainokėjas,

Chester, Pa.
Susitarėme su N. Dūdo- 

niu aplankyti Petrą Kuprį, 
kuris gyvena tarp Baltimo- 
rės ir Washingtono, D. C. 
Gegužės 16 dieną smarkiai 
lijo, bet drg. Dudonis nepai
sė — surinko keleivių pilną 
automobilį, 'ir važiuojame. 
Kelias geras, o vairuotojas 
dar geresnis.' 
j/Pasiekę Petro rezidenciją, 
sutinkame tą mielą draugą. 
Pasitarus kiek, pasidalijus 
įspūdžiais, pasirodė, kad 
Petras neteko savo žmonos 
prieš apie pusę metų ir sa
kė, kad gyvenimas vienam 
yra sunkesnis. Bet, girdi, 
su gamtąjįegalima kariauti, 
taip jau sutvarkyta. Bet 
Petras dar žvalus,, tai tuoj 
pašaukė Baltimore j e drau
gus Stanius. J. Stanys grei
tai pribuvo ir sako, dabar 
važiuosime pas juos. Pas 
Stanius radome daugiau
svečių, ir štai stalas apkrau
tas visokiais valgiais ir gar
dumynais. Mus puikiai pa
vaišino, ir praleidome pus
dienį geroje, draugiškoje nuo
taikoje. Palinkėję visiems 
geros sėkmės, užkvietėme 
atvažiuoti, pas mus į Phila- 
delphiją į draugų ruošiamą 
parengimą birželio 13 dieną.

A. Lipčius

IŠMIRĘ VANDENYS
Čikagos apylinkėse d ė 1 

deguonies stokos vandenyje 
galutinai baigia išnykti žu
vys. 1970 m. tyrimų metu 
dauguma rasto deguonies 
čia buvo ne pačiame vande
nyje, bet organinėse atlieko
se kartu su padidintu nuo
dingųjų metalų — arseniko, 
cinko, vario, švino ir nikelio 
kiekiu. Nustatyta, kad šio
se vietose žuvo net dauguma 
karpių, kuriems palyginti 
mažiau reikia deguonieso

Čia. jo šaunus, šlovingas kelias, 
•Kukliam lopšely prasidėjęs.

Justas Paleckis, pats že
maitis, gražiai apdainuoja 
žemaičių festivalį, o Jonas 
Kuzminskis jį pavaizduoja 
labai tiksliu raižiniu:

Prie ežero ties Plateliais,
Kas gyvas , kas tik gali,
Žemaičiai trpuk' visais keliais 
Į savo festivalį,
Žemaičių festivalį.

1 Jis neužmiršta ir žemai
čių numylėtos upės Minijos, 
kuri jiems taip jau brangi, 
kaip suvalkiečiams Šešupė:

Per amžius teka Minija
Taip tykiai ir lėtai,
Dabar dainom suvilnija
Žalieji jos krantai....

Žemaitis dūsauja dažnai
Nuo tėviškės toli:
“Kad būtų Minija čionai
Ir jos karklai žali.”

Tačiau poetui nusibodo 
tremtinio - nastūno gyveni
mas, nes:

Ir naktį, ir dieną
Tas pats juodas vargas
Visur mane lydi
It kalinį sargas.

Jis ilgisi tėvynės, nori 
grįžti namo. Lietuvą jis 
myli ir aukoja jai visas 
savo kūrybines jėgas:

Tėvynei ir laisvei
Jėgas mes

ir kraują
Aukosim —

ir kursini
Gyvenimą

naują.

Gerbiamojo Justo Palec
kio poezijos tomelis f malo
nus ir širdžiai, ir minčiai.

Philadelphijos naujienos
Nors jau Įteko pastebėt 

“Laisvėj”, kad Philadelphi
jos 10 kuopa ne tik jau ji 
yra sena, bet kad ir jos vei
klesni nariai didžiumoje jau 
sulaukė to balto ir garbingo 
amžiaus. Nors sveikatoje jie 
ir nėra stiprūs, bet (Jar vis 
senatvei nepasiduoda. Na, o 
tas ir palaiko mus dar vis
jaunais ir gyvais. Tai tokie 
susitikimai, kokį LLD 10 
kuopa rengia, ir yra vieta, 
kur tenka pamiršti ligos, 
žiemos šalčiai, senatvė ir vi
sos kitos bėdos! Na, o šitą 
sykį nors mums nėra malo
nu pranerti, kad mes jus 
kviečiame ne džiaugtis, bet 
atsisveikinti su labai gera ir 
mums taip labai reikalinga 
drauge Paliepiene, kuri pra
nešė, kad apleidžia Phila- 
delphiją ir persikelia pasto
viai apsigyventi į Mass, val
stiją. Tai mes, negalėdami 
jai jokiu kitu būdu atsiteis
ti, kviečiam visus kurie lan
kydavo mūsų parengimus, 
ir tuos, kurie nėra lankę 
dar iki šiol atvažiuoti, nes 
pirmiau be jos ir draugės 
Tureikienės (kaip patyru
sių virėjų) parengimai buvo 
labai reti. Esu tikra, kad 
visi seni, jauni ir maži bū
sime priimti kuo gražiau
siai. Bus ir daugiau įvaire
nybių ir pamarginimų. Ran
dasi dar ir turistų, kurie 
važiuos į Lietuvą. Tai bus 
proga ir su jais atsisveikinti, 
ir palinkėti jiems gero vėjo.

Tad prašom visus atsilan
kyti ir savo draugus pa
kviesti. Mes jūs visų lauk
sime ! Vieta: 6024 Wayne 
Ave., Philadelphia, Pa.

E. Švėgžda

Saigonas, — Jungt. Vals
tijų karių šiuo metu Pietų 
Vietname yra 262,500c

HELP WANTED-MALE-FEMAU
FACTORY HELP

Chance Advancement
Call 201-777-1531

(40-41)

TRUCK DRIVER. Immediate open
ing for driver experienced in de
livering building materials. Know
ledge of Northern and Central N. 
J. essential. All benefits. Company 
moving to Totowa about July 1st. 
Call between 12 noon and 4:50 P. M. 
Rotolo. 201-243-4400. (40-42)

EXTRUDER OPERATORS
and General plant workers.

No experience necessary. Special 
short schedule. Precision Plymers, 
Green Poind Road, Rockaway, N. J.

201-627-8520
(40-44)

Knitter repair Mechanic 
on Kidde Knitter. 

Experience necessary
Also: Needleman with experience.
Rate commensurate with experience.
Good benefits and profit sharing.

. 201-569-3228
(40-42)

BAKER. Start $10,000 yr. Salary 
increase to $15,000.

Must have cake, pastry, cookie, 
rye bread and rolls experience, 

and good decorator.
Syracuse, N. Y. 

315-468-1655 or 315-488-7633 
(40-44)

FOR RENT

Novy York State, Coopertown area 
—440 acres. High producing dairy 
and potato farm. 50 head stock, full 
line equipment. Approx. $15,000 
in standing timber to be cut. 2 
houses and 2 barns. Full price $88,- 
000, 29% down. Bagnardi Rlty, 22 
Elm St., Oneonta, N. Y. 607-432- 
5792. (38-43)

FOR SALE

260’ Lakefront, prvt marina boat
house. 10 rm. colonial " 3 rms fur
nished. 3% lovely acres. Oneida 
Lake N. shore. 30 min. to Syracuse. 
$37,900. Transferred owner.

203-775-9029. (39-43)

REAL ESTATE
LAKE GEORGE. 42 room mansion 
on 5 acres secluded point. Sand 
beach, boat house, diving platform, 
tennis court. Season or year round. 
Also—14 room house with beach for 
sale. GENE BLACK.

518-374-5311 or 518-399-5935
(40-44)

Westport — Owner — Pillared raised 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3% bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panld 
fam rm w/fp intercom, sundeck, 
2 car garage, 1 acre wooded lot 
on dead end lane. Extrord. find 
at $69,500. Call 203-226-3678.

(40-46)

Montello, Mass-
Gegužės 18 dieną mūsų 

LLD 6 kuopos ir Motefrų 
Apšvietos Klubo valdybos 
turėjome specialų posėdį 
apkalbėjimui mūsų ateinan
čių parengimų. Pakėlė klau
simą apie surengimą pik
niko po stogu. Nutarėme 
palikti ateinančiam rude
niui, gal apie spalio mėne
sį- / '

Aptarėme laišką iš “Lais
vės” administracijos, kad 
“Laisvės” jubiliejiniais me
tais suruoštumėm kokį nors 
parengimą. Nutarėme tą 
atžymėsimą prijungti prie 
pikniko po stogu, kuris, 
kaip sakyta, įvyks rudenį.

Po to M. Uždavinį s iš 
Norwoodo man pranešė te
lefonu, kad jam A. Kan- 
draška pranešė, kad J. Gry
bas rodys filmus iš Lietu
vos So. Bostone gegužės 29 
dieną. Nutarėme čionai 
ruošti filmų rodymą gegu
žės 30 dieną. Įvyks Tautiš
ko Namo žemutinėje salėje, 
10 Vine St. Pradžia 1 vai.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Electrician. 2-3 yrs. experience, 

familiar with industrial machine cir
cuitry, background in working with 
injectioin molding machines prefer
able, but not essential. Contact Mr. 
N. Porter, 757-2500 or visit. Rona 
Plastics, Inc., 1000 So. Second St., 
Plainfield, N. J. An Equal Opportu
nity Employer. (38-43)

HANDYMAN with knowledge in 
the field of home construction and 

1

repair; carpentry or painting back
ground preferred; ab'le to drive and 
supervise if necessary. Call 201- 
486-8024 for appointment. (39-41)

FIREMAN MECHANIC. High 
pressure black seal in charge. Stea
dy work, fringe benefits. Starting 
rate $3.50 per hr. plus shift differ
ential. Contact Robert A. Johnson 
Co. 12169 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (39-43)

AUTOMOTIVE GET READY & 
DETAIL MAN. Central Jersey’s 
largest American Motors dealer has 
opening in New Car Get Ready 
Dept, for reliable man with exper
ience. Top salary paid, many com
pany benefits. 201-968-1500. Ask for 
Service Manager. (39-45)

NURSES

RN’S & LPN’S. Modern Hotel-like 
convalescent center overlooking the 
ocean and the world famous board
walk is seeking qualified personnel 
to become a part of an ever-ex
panding convalescent & re-habilita- 
tion center. Salary commensurate 
with experience & ability to accept 
a challenging and regarding posi
tion. Foi’ inter, appt, contact Mr. 
Robert Brezo, Director of Nurses. 
Senator Convalescent Center, At
lantic City, N. J. (609) 344-2181 or 
from Phila. call 215-PE 5-1610.

(39-42)

CHAMBERMAIDS, Summer em
ployment May 15th to Oct 1st. Ex
perienced Only need apply, Motel 
Wildwood Crest, N. J, For info call 
609-227-7377. (39-46)

SEWER 
interested in learning the hand 
weaving trade for damaged fabrics. 

Will pay salary while learning. 
Call 201-622-2399 

or apply:
Fabric Reweaving Co.

216 Halsey St., Newark, N. J.
(40-42)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station (Gerry) Ulster 
County, NY on main highway. Good 
sales and repairs. 300,000 gallons per 
yr, 3 bays, wrecker, fully equipped. 
5 room, house on 8 acres. $85,000. 
Walter J. Galiauskas, Broker. 914- 
688-7745. (38-42)

CHEF MANAGER. To own and 
operate kitchen and dining room. 
Small Country Club, Huntingdon 
Valley area. Small investment need
ed for food ohly . Excellent dollar 
potential for right man. AD 3-2960 
after 6 PM. (39-41)

Liquors, Deli, grocery, confectionery, 
stationery, 4 room apartment, 2’/a 
car garage, closed-in porch, corner 
property. Fantastic business! Must 

be seen to be appreciated. 
201-791-6971. Anytime.

(40-42)

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, New Jersey 200; x 300 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-44)

Hunterdon Co., N. J. Profitable 
restaurant on major hwy.close to a 
new all yr round resort area. Family 
owned for many years, now ready 
to retire. Fully equipped and ready 
to go. $150,000, terms available.

Cooper Kettle Realty, Realtor 
201-735-4004 (40-44)

Bus ir užkandžių, vaišių. 
Prašome vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. 
Būsite patenkinti. Viską 
rengia LLD 6 kuopa. , ■

George Shimaitis

HELP WANTED-MALE-FEMAU!
Printing. Estimator. Offset print

ing. Permanent, salaried opening to 
FULLY EXPERIENCED AND 
QUALIFIED Offset Printing Esti
mator, including large 4-color press 
background. Contact Mr. Wolff or 
Mr. Wood at 201-423-1900, to ar
range interview during business 
hours. (38-41)

AUTO MECHANIC. Mechanic want
ed. Chrysler product knowledge ne
cessary. 4-day week available. Open
ing on both shifts. Night shift hrs. 
12:30 PM — 9 PM. Chance for ad
vancement. Top pay plan with all 
benefits. Contact sbrvice manager 
Tony Caroscio. Woodbridge Dodge 
Inc. King George Post Rd., Fords. 
201-826-1220. .. (39-41)

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We are looking for 2 
aggressive millwrights, must have 
formal apprenticeship programs 
under their betl, 4 yrs. working on 
the job. For further info, contact 
the Simmons Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352-2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

PRESSMAN wanted. Opening for 
competent pressman who wants to 
grow with expanding company. 
Knowledge of web fed Flexographic 
or letter press equipment ink con
trol, color match required. Excell
ent salary, benefits and working 
conditions. Call HOLMAN LABEL 
CO., 201-273-1919. Summit, N. J.

(39-45)

PHILLIP CAREY CORP, has one 
opening for Laboratory technician. 
(Salary—normal benefits). Contact 
L. Horne, 201-925-2100 for appoint
ment, 1414 E. Linden Ave., Linden, 
N. J. . ' (39-43)

Dental Technician.

Denture dept, for repairs, waxups 
etc., good opportunity, finest bene
fits in state, including dental plan. 

Cooperative—Hess Labs, Inc.
28 Gibson Blvd., Clark, N. Y.

201-382-6500
(40-42)

CABINET MAKER

Steady job for reliable man, lay
out work preferred, union shop, 
excellent working conditions and 
full benefits. Empire Lumber and 
Millwork Co., 201-248-1915.

(40-41)

Parts Counterman 
with G. M. experience. 

HĄ>VTHORNE AUTO SALES CO.
Call for interview.

Chuck Spina, 201-427-1560
(40-42)

SHEET METAL mSgUANIC 
experienced shop and field. 

Conventional air handling systems. 
Jersey City area, work year round.

Call E. Cismowski, 
201-653-0220

(40-41)

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION PLYMERS

Green Pond Rd., Rockaway, N. J v 
201-627-8520

(40-44)

MACHINE TOOLROOM FOREMAN
Top pay, all benefits. 

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC. 

44-02 — 11th St. 
L. I. C., N. Y.

‘ 212 ST 6-0560 (40-46)

Construction
CARPENTERS, ROOFERS, SID
ING MEN. Immediate work! For 1 
family home d a ve 1 o p m e n t s in 

Wayne and Roxbury Twp.
We’re in production now, 

start immediately!
Call Roxbury: 201-584-9200 

or Wayne: 201-696-6116 ( 40-42)

BAKER. All around. 
i 

Capable of running shop.

45 minutes from JERSEY.
914-561-2528

(40-44)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions. 
Carmichael Čitroen

347 Washington Ave., Albany, N. Y.
518-468-3424. (40-43)



4 puslapis LAISVE Antradienis. Gegužes (May) 2.5, 1971
A. CHARČIOVAS

TARYB1

Neseniai viename “Time” 
numeryje kažkoks P. Hol- 
lander’is trenkė straipsnį 
antrašte “Tarybinės socio
logijos dilemos”. Jame bu
vo pretenduojama išnagri
nėti vieną mano knygą, pa
rašytą drauge su kitu ta-

laisvalaikio praleidimą, gy
venimą kaimo (sąlygomis

Bet atkreipkite dėmesį į 
“Time” žurnalisto logiką. 
Jei klausimas nenagrinėja
mas, vadinasi, jis uždraus
tas. Jei nagrinėjamas, tai

P. Hollander’io pusių.
Nejaugi jis rimtai tvirti

na, kad seksualiniai filmai, 
prostitucija ir pornografi
ja yra demokratijos simbo
liai, o drovumas — komu
nistinės priespaudos pasek-

! mė ?I
Komunistai visada skyrė 

normalius vyro ir moters 
santykius nuo tu santykių 
pan a.u d o j i m o iškraipytai 
erotikai.

Tai matyti kad ir iš Le
nino laišku Inesei Armand 
ir iš to, kaip jis kritikavo 
pseudorevoliucinę seksuali
nę morale garsiajame savo 
pasikalbėjime su Klara Get- 
kina.

Komunizmą žmonės kuria 
ir aukščiausias

“Time” žurnalistų, kurie, 
atrodo, galvoja, kad moters 
žavesys slypi tik vienoje 
vietoje.

Dar vienas dalykas stebi
na mane. “Time” sako, kad 
mes grįžome kone į “Vik
torijos laikų d<w a t k i š k ą 
drovumą.”

Tuo lyg norima teigti, 
kad rusai iš prigimties ne
turi gėdos jausmo ir kad šį 
gėdos jausmo neturėjimą 
su da i *kė k o m u n i štai.

Tačiau ne per seniausiai 
antitarybiniai rašeivos kal
tino mus visai priešingomis 
“nuodėmėmis” — kad mes 
peršame “laisvąją meilę” ir 
kėsinames į padorius iš tra
dicijos tarpusavius lyčių 
santykius, į didžiausią “pri
vataus gyvenimo šventybę.”

Ar ne logiškiau būtų teig-

Mieste pasidairius į Ar galima gyventi New Yorke?
Manhattano Aukščiausia^ 

sis teismas paskyrė 
gyvenimo 
tų amžiaus Paul Knapp ir bausmės vietą. 
71 metiK amžiaus š' 
Gri f f i n už

|Cai niujorkietis grįžta po 
s paskyrė viso a&togų į savo miestą, vo
kale jimą. 73 me- dcfei jam, kad jis sugrįžo į 

' Laukia jo 
Russellįten beveik negalimas kvė- 

u ž m u ši m ą puoti oras, dulkės, ūžesys, 
Woolworth krautuvės ve- triukšmas. Miestas, kuris 
dėjo M. R. F ran k api-jau buvo tapęs technikos 
plėšimo metu 1970 m. rag- progreso simboliu, pats sa- 
sėjo 12 d. we žudo. Dienraštis “New

—:— York Times” stato viešą
Aukščiausiasis teismas klausimą, ar galima gyven- 

Manhattane nusprendė, kad ti Newi Yorke ii* pats da-

PramogŲ Kalendorius .

Laukia jo

sėjo 12 d.
v

skurdžiai gyvenančios mo
terys turi teisę nemoka
mai ligoninėse turėti abor- 
cijas, pagal medicaid pro
gramą, net be medicininių 
reikalavimu.

ro išvadą, kad negalima.
Paskutinioji vasara dau

geliui buvo paskutinis įspėji
mas, kad New Yorkas mirs 
dėl savo-didumo, jei nebus 
greit surasti gydomieji bū
dai. Rugpiūčio mėn. majo
ras John Lindsay turėjoAukščiausia j a m e teisme

Bronxe du jauni vyrai Ha- aliarmuoti apie oro užter- 
ti, kad komunistai nepadarė roki Burnell ir Roy Garner 

prisipažino davę narkotikų 
17 metų studentei Antoi
nette Dishman, kuri netru
kus po to mirė nuo per 
didelio narkotiku kiekio.

nei viena, nei kita.
Kiekvienas normalus žmo

gus geidžia priva t u m o, o 
mūsų žmonės daugiausia 
yra normalūs.

“Charčiovas ir Golodas,— 
rašo P. Hollander’is, — ra
gina “socialistinę moralę” 
atpalaiduoti nuo dabartinio 
dviprasmio traktavimo ir 
taikyti jai naujas realisti
nes normas, kurios garan
tuotų abiem lytim vienodą 
laisvę ir atsakomybę.”

“Kritikos objektu jie pa
sirinko n e seniai pasiro
džiusį tarybinį filmą, ku
riame vyras žiauriai pasiel
gia su savo nuotaka, apti
kęs, kad ji jau praradusi 
nekaltybę.”

“Tai buvo visai ne jo rei
kalas, teigia Charčiovas ir 
Golodas. Jie rekomenduo
ja “moterims turėti teise į 
priešvedybinį ir už vedybini 
seksualini gyvenimą.”

“Tarybų Sąjunga, — jisižmonėms, 
postringauja,—beveik nie-j io tikslas yra visapusiškas 
kad nesvyruoja ypač ten, ir harmoningas asmenybės 
kur reikalas liečia seksą.”

“Šaipydamiesi iš seksu
alinių, vesternu stiliaus mei
lės romanų, kaip būdinga 
supuv u s i a m kapitalizmui, 
komunistai primetė savo ša
liai kone Viktorijos laiku 
davatkišką drovumą.”

“Prostitucija ir porno
grafija draudžiamos įstaty
mais. Seksualinis auklėji
mas beveik ištisai apribotas 
vieninteliu draudimu: ne!”

“Ir štai pirmą kartą po 
dvidešimtinių metų Rusijoje 
pasirodė sociologinė studija 
apie seksualinius papročius

“Jaunimas ir vedybos,” ku
rią aš parašiau drauge su 
S. I. Golodu.

Tikrai, sociologinės stu
dijos Tarybų sąjungoje at
silieka, ir ne vien tik apie 
tai, kas liečia “seksualinius 
papročius ir elgesį,” bet ir 
apie tokius dalykus; kaip 
klausimai apie pagyvenusio 
amžiaus žmones, jų darbą,

išvystymas.
Mes draudžiame prostitu

ciją todėl, kad ji yra negar
binga ir žemina padorią vi
suomenę. Ir mes išjuokia
me erotines kapitalistinio 
pasaulio knygas ir filmus.

Mes nieko neturim prieš 
meilę mene. Bet, kai meni
ninkas ima dirsčioti pro rak
to skylutes ir tampa iškry
pėliu, kuris jaučia malo
numą, .stebėdamas seksua
linį aktą, tatai jau ne me
nas, o kažkas visai prie- 
priešinga.

Mes nieko neturime prieš 
nuogybes, kurios aukština 
žmogaus kūno grožį. Daili
ninkai — tame tarpe ir ta
rybiniai dailininkai — pri
pažįsta šią meno tradiciją.

Dėl panašių priežasčių 
mes neruošiame konkursų 
grožio karalienėms išrinkti. 
Mes manome, kad grožį pa
versti komercijos objektu ųe
yra psichikos žalojimas.

Ir, gal būt, mes suvokia
me grožį skirtingai nuo

paisymą visuomet lydi nu- 
kultūrėjimas ar net žmo
gaus kultu ros sunaikinimas.

Tai galima matyti šian
dieniniame kapitalistiniame 
pasaulyje. Ir to jūs nera
sime Tarybų Sąjungoje.

P. HoUander’fui juokinga, 
kad “tarybiniai filmai ir te
levizija paprastai vaizduo- 
mėilę už pirščiukų susikibi
mo maniera.”

Mes nemanome, kad bent 
iš dalies juokinga būtų iš
plitusius seksu a 1 i n i u s iš
krypimus laikyti normalu- 
mo ir demokratijos ženk
lais !

Aš galėčiau ir toliau ci
tuoti, atskleisdamas P. Hol
lander’io iškraipymus, bet 
pasitenkinsiu, pasakęs, kad 
mūsų knyga anaiptol nerei
kalavo “socialistinę moralę 
atpalaiduoti nuo dabartinio 
dviprasmio traktavimo.”

Mes teigėme visai prie
šingai: kad įsigalėjusi soci
alistinės visuomenės etika 
griežtai skiriasi nuo veid
mainiškos dorovės, būdin
gos visuomenėms, kurios 
remiasi privačia nuosavy-

Iš “Soviet Weekly” išvertė

J. Subatavičius

Policisto Gigliano žmona, 
sūnelis ir dukrytė užmušti

Šimą, kai, esant 30°C tem
peratūrai, gelsvas sluogsnis 
nuodingų dūmų nejudėda
mas kabojo virš miesto, ir 
buvo pranešinėjama apie 
vis pavojingesnius nuodin
gų dujų koncentracijos kie
kius.

Probleminiai taipogi yra
Bronxe visu smarkumu be- hutai. Dešimtys tūkstančių
gančio automobilio.

Brooklyno Bedford-Stuy- 
vesant rajone negrų jau
nuolių būriai, keršydami už 
policijos nušovimą vieno 
negro jaunuolio, sukėlė 
riaušes, daužė krautuves, 
nemažai žalos padarė.

Jaunuolis Robert Valenti 
šūviu užmušė įsiveržusi į jo 
namą plėšiką.

Nors Pantherių partijos 
13 narių laimėjo teisme, ke
turi pantheriai tebėra kalė
jime, o 9 kaltinimas dar nė
ra panaikintas. Rep.

jų yra laikomi oficialiai 
“avariniais” (nesaugiais), 
bet gi juose tebegyvena 
žmonės. Nauji butai nepa
prastai brangūs. Dviejų 
kambarių butas kaštuoja 
nuo 150 iki 500 dolerių mė
nesiui. New Yorko gyvento
jas turi daugiau patogumų 
už savo draugą iš Kansas 
City ar Chicagos, bet užtat

jis turi palyginamai dau
giau mokėti.

Niujorkiečiai vis labiau 
pastebi sunkumus, kuriuos 
teikia g y v e n i m a s di
džiuliame mieste ir todėl 
bėga iš miesto. Nežiūrint 
didelės portorikiečių ii’ ki
tų imigracijos gyve n t o j ų 
skaičius mažėja, o daugėja 
jų . apylinkių miesteliuose. 
Ten išsikelia gyventi dau
giausia gero išsilavinimo ir 
geras algas gaunantieji gy
ventojai, kurie moka dides
nius mokesčius. Tai irgi pri
sideda prie miesto bėdų.

Dėl sunkenybių kaltas ne 
vien pats New Yorkas. 
Amerikietis, turintis du vai
kus ir gaunantis 9,000 dole
rių per metus, pagal “New 
York Times”, mokėjo 19 
dolerių erdvės tyrimams, 
26 dolerius naujų plentų 
statybai, kuo jis padėjo di
desniam judėjimui ir nešva
resniam orai. Tik 4 dole
rius jis mokėjo dėl oro ir 
vandens išlaikymo švariais. 
Konstatuodamas tai “New 
York Times” daro išvadą: 
“JAV rūpinasi, ar galima 
gyventi Mėnulyje ar ant 
Marso, bet svarbiau būtų 
palaikyti gyvenimą žemėje 
ir gerinti jos gyvenimo są
lygas”.

' Iš esperanto žurnalo “La 
Praktiko”, spalio, 1970 Rot
terdam.

Vertė J. Lazauskas

Birželio 6 d.
LLD Antrosios apskrities 

konferencija. Pradžia 11 v. 
prieš pietus. Vieta: 15 Ann 
St., Harrison, N. J.

New Yorko ir New Jer
sey valstijų LLD kuopos 
prisiųskite savo atstovybes.

LLD 2-ros Apskr. 
Komitetas

Philadelphia, Pa.
Šaunus išleistuvių banke

tas įvyks birželio 13 dieną. 
Rengia LLD 10 kuopa. Vie
ta: 6024 Wayne Ave. Esa
te širdingai kviečiami at
silankyti. Palinkėsime ge
ros sėkmės toms mieloms 
draugėms.

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

gia LLD 185 kuopa. Būki
me visi Brooklyno ir apy-. 
linkės lietuviai.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Kur tamsa ir juoda!

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitoniu sode, 25 Roo- 
sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

New Jersey apylinkei 
naujiena

LLD Antrosios apskriti^ 
konferencija įvyks š. m. bir
želio 6, 11 vai. ryte, 15 St. 
Ann’s St., Harrison, N. J.

LLD kuopos, ar jau turite 
išrinkę delegatus?

Po konferencijos bus ro
domi filmai iš Lietuvos. 
Matysite ūkius, turinčius po 
1,000 karvių, kiaulių ir ki
tokių galvijų. Matysite gra
žias Kapsuko ir Zarasų 
apylinkes.

Ateikite ir paraginkite ki
tus, nes kitos tokius progos 
nebus. Rengti atskiroms ko
lonijoms nebus galima.

Filmus rodys J. Grybas. 
T Nuoširdžiai kviečia —

LLD II apskr. Valdyba

Lietuva dėsi m t y j e tūks
tančių gyventojų tu
ri studentų daugiau, negu 
Anglija, Prancūzija, Šve
dija, Danija, Vakarų Vo
kietija ir kai kurios kitos 
išsivysčiusios šalys.

Štai kokia yra padėtis 
Lietuvoje išsimoks I i n i m o 
atžvilgiu, kada paminimi 
skaičiai, kurių “Draugas” 
ir jo autoriai bijo kaip per
kūno trenksmo.

žodžiu, tamsėja ir juodė- 
ja ne Lietuva, o “Draugas.”

Į Dienraštis “Draugas” ge
gužės 7 dienos numeryje 
paskelbė lietuvius šmeižian
tį straipsnį “(Okupantai sie
kia, kad Lietuva būtų tam
si ir juoda”. Jame užsipuo
lama Lietuva, kuri laikraš
čio nuomone, pagal gyven
tojų išsilavinimą, palikusi 
paskutinėje vietoje tarp 
Tarybų Sąjungos respubli
kų. ■ c

I Kad ir kaip autorius 
stengėsi įrodyti Lietuvos 
tamsumą ir juodumą, jam 
nesisekė, nes jis vaikščiojo 
po pūdymus: visame didžiu
liame straipsnyje, kuriame 
mirgėte mirga procentai ir! 
skaičiai, nepaminėtas nė vie
nas skaitmuo apie lietuvių 
išsimokslinimą. Straipsnio 
autorius, matyt bijojo pa
minėti noųs vieną tokį skai
čių, nes tada “Draugas” į 
savo puslapius nebūtų jo 
įsileidęs. Šis laikraštis juk 
pasirinkęs juodinti ir tam
sinti Lietuvą. Kadangi 
“Draugas” ir jo autorius 
klaidžioja po tamsią naktį 
ir nesusigaudo apie lietuvių 
išsilavinimą, pabūsime jo 
kelrodžiu.

1939 m. Lietuvoje buvo 
35,400 žmonių, turinčių 
aukštąjį išsimokslinimą, o 
1970 m. — 89,700. Dar ne
baigusių aukštojo mokslo 
1959 m. buvo 20,300, o pra
ėjusiais metais — 34,900. 
1959 m. vidurinį specialybės 
mokslą turėjo 66,100, o 1970 
m. — jau 149,000. Viduri
nes mokyklas baigusių 1959 
m. buvo 89,900, o 1970 m.—■ 
199,200 žmonių. 1950 m. vi
durinėse mokyklose mokėsi 
299,800 mokiniu, o 1970 m. 
— 505,400, arba virš pusės 
milijono.

Dabar pagal studentų skai
čių 10,000 gyvent jų Lietu
vai tenka šeštoji, o pagal

Atėnai. —- Graikijos val
džia paleido iš kalėjimo 
American Express kompa
nijos vedėją Papajėfstra- 
tiou, areštuotą prieš porą 
mėnesių neva saugumo 
metimais.

KONTEINERIAI. .. 
KELEIVIAMS

Pasirodę oro superlaine- 
riai pagimdė naują proble
mą. Paaiškėjo, kad tokių 
mašinų efektyvumas nedi
delis, kadangi jos daug lai
ko praranda Žemėje, kol įli
pa ir išlipa kelieviai. Spręs-

su-

valandų, čius, istorikas R. Šarmaitis, 
rnrln poetas V. Reimeris, žurna- _ . v. , , .

’ ’ listai A. Laurinčiukas, V. darni šią problemą, Vakarų
Zenkevičius, spaudos, radi- Y?P6^?8 specialistai pa- 

atstovai. Susirinkusieji ;S1P? įlaipinti is ankstoAe- 
.. ............ ,____ ___ ..rusinėjo K. Karosienęleiy?us J speciahus... kontei- 

žinoma kovotoja už taiką, nių ryšių su užsienio šąli-'apie pažangiųjų JAV lietu-;nerius* 
aktyvi pažangiųjų Ameri^mis draugijoje. Susitikime! vių veiklą, apie Amerikos Keleivių “konteinerizaci- 
kos lietuvių veikėja Tarybų taip pat dalyvavo Kultūri- politinį ir kultūrinį gyveni-jos” projektas nėra toks 
Lietuvoje lankosi Jau nebe’nių ryšių su užsienio lietu-'mą. Labai įspūdingai vieš-,fantastiškas, kaip gali pasi

rodyti iš pirmo žvilgsnio. 
Jis remiasi turtingu patyri
mu, sukauptu okeaniniuose 
laivuose. Talpinant krovi
nius į konteinerius, smarkiai 
sutrurųpėja pakrovimo ir iš
krovimo laikas. Taigi, ir 
aviacijos transporte panaši 
sistema, gal būt, padėtų iš
spręsti greito įlaipinimo ir 
išlaipinimo problemą.

Keleiviai iš anksto užims 
vietas salone - konteineryje, 
stovinčiame aerostotyje. Pa
skiau konteineris su kelei
viais bus nugabentas į lėk
tuvą ir taps konstrukcijos 
dalimi. Tokiu būdu prieš- 
startinis laikas sutrumpės 
iki minimumo.

Kiekvieną keleivinį kon
teinerį numatyta aprūpinti 
sava virtuve. Pastačius kon
teinerį į lėktuvą, jis auto
matiškai prisijungs prie 
lėktuvo šildymo ir^klimati- 
zacijos sistemų. J r

KSAVERA KAROSIENĖ 
LIETUVOJE

Į tėvų žemę paviešėti iš 
tolimosios Kalifornijos at- 

- vyko Ksavera Karosienė. Ši

mųjų viešnagės 
pasakoja naujienas 
vis gražėjantį Vilnių.

Viešnia buvo priimta Lie- j 
tuvos draugystės ir kultūri-'į

Įvairios Žinios
Vatikanas. — Popiežius 

Paulius siunčia delegaciją į 
Rusijos Ortodoksų bažny
čios suvažiavimą Maskvoje. 
Kardinolas Willebrands va
dovaus delegacijai.

jo a leivius į specialius... kontei- 
i nerius.

aktyvi pažangiųjų Ameri^mis draugijoje. Susitikime vių veiklą 1 * 1« xw - i « - _ _ m _ “ *  r i i _ i_ _ . j _ • ■ _ _ j i - i t t* i j ~ *1 _, • - •

pirmą kartą ir turi čia daug viais komiteto pirmininkas nia papasakojo apie “Lais- 
draugų, bičiulių, pažįstamų.* V. Karvelis ir pirmininko vės” laikraščio jubiliejines 
Šie ir supa ją nuo pat pir- pavaduotojas V. Kazakevi- iškilmes New Yorke.

Nuotraukoje: K. Karosienė po susitikimo nusifotografavo su L. Pet
kevičiene, R, Petrausku, V. Karveliu ir J. Baltušiu prie Draugijos.

Santiago. —Čilė ,ir Vokie- 
tjios Demokratinė Respub
lika užmezgė diplomatinius 
ir prekybinius ryšius.

Vientiane. — Laose ame
rikiečiams darosi karšta. 
JAV valdžia išvežė iš Laoso 
100 amerikiečiu žmonų ir 
vaiku. į

Washingtonas. — House 
Ways and Means komitetas 
užgyrė social security bene- 
fitų pakėlimą 5 proc. Pakė
limas įeis gallon su 1972 m. 
birželio 1 d.

Trenton. — New Jersey 
valstijoj balandžio mėn. ne
darbas truputį sumažėjo. 
Dabar valstijoje yra 222,400 
bedarbių. Tai 7Q,200 mažiau 
kaip prieš metusLuvo.

A mm anas. —Jordano val
džia paleido iš kalėjimų 435 
arabus partizanus, pirmiau 
kariavusius prieš karališką

vidurinių specialiųjų mo< 
kyklų moksleivių skaičių— Colombo. — Ceilono vai- 
pirmoji vieta Tarybų Są-džia praneša, kad turi su
jungus respublikų t arpe, ėmusi apie 10,000 sukilėlių.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesius 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 2, Laisvės sa
lėje. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Kviečiame visus na
rius dalyvauti.

Valdyba

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Prašau įsitėmyti, kad 
mūsų posėdis turi įvykti šį 
antradienį, birželio 1 dieną, 

Sekretorius

Maskva.-Prasidėjo pasita
rimai tarp TSRS prekybos 
pareigūnų ir Tailando dele
gacijos dėl pasididinimo 
prekybos tarp abiejų šalių.

Pittsburgh, Pa. — Dau
giau kaip 6,000 mainierių 
šioje apylinkėje streikuoja 
jau trečią savaitę, nors uniy 
jos viršininkai ragina grįž-< 
ti darban.




