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KRISLAI
73 metai atgal 
Kad taip būtų . . .
Pavojus gilėje
Laikai keičiasi

A. Šilėnas
Grupė žmonių, kurie vadi

nasi gan prozaiškai “The U. 
S. Council of Lower Luzern 
and Carbon Counties” pasta
tė puikų reikalavimą: kad 
Pennsylvanijos valstija pasta
tytų paminklą dvidešimt ke
turiems angliakasiams-mainie- 
riams, kuriuos policija ir 
kompanijos samdiniai nušovė 

’ prieš 73 metus.
Tai tik pradžia. Ar Penn- 

sy 1 va ui j a statys ar n ėst at y s 
tokio paminklo, nežinia. Bet 
vienas dalykas tikras: kada 
nors, kai liaudis valdys, Ame
rika bus nusagstyta pamink
lais liaudies kovose kritu
sioms: Joe Hill, Tom Moo
ney, Chicago Haymarket kan
kiniams ir taip toliau, ir taip 
toliau.

Beje, ar buvo lietuvių tarp 
Hazletono mainierių kanki
nių?

Grįždamas iš Kinijos, Ru
munijos Komunistų partijos 
vadovas Ceaucescu pareiškė, 
kad jis nenusots darbavęsis 
už socialistinių šalių vienybę. 
Kiek jam pasisekė paveikti 
Kinijos komunistų vadovus ta 
linkme, sunku pasakyti. Bet 
vienas dalykas nepaneigia
mas: jo siekis geras. Įsivaiz
duokime, koks kitoks dabar 

■i būtų pasaulis, jeigu dvi di
džiosios socialistinės jėgos — 
Tarybų Sąjunga ir Liaudies 
Kinija — veiktų išvien!

Čilės Liaudies frontas bando 
kelti žmonių gerbūvį, taikin
gu keliu vesti Čilę socializmo 
link, bet klasinis priešas ne
snaudžia. Čilės ultra-dešinieji 
provokatoriai naudoja seniai 
žinomą strategiją: jie nužu
do konservatyvius vadovus ir 
bando kaltę primesti kairie- 
Čiams, valdžiai. Prezidentas 
Allende teisingai nesileidžia 
provokuojamas, bando palai
kyti šalyje taiką ir ramybę. 
Bet kas būtų, jeigu ^dešinie
siems pavyktų išprovokuoti 
neramumus?*

Nėra abejonės, kad Čilės 
darbo žmonės stotų ginti Liau
dies valdžią.

, 9 Kuomet $ Clare M. Clifford 
buvo apgynos sekretorius, jis 
buvo toks, koks yra dabarti
nis sekretorius Laird: karas 
Vietname buvo jo žaislas, jis 
visomis jėgomis ir visa ener
gija gynė mūsų šalies įsivėli
mą, kritikavo karo priešus 
kaip ne-patriotus. Apie Liau
dies išsilaisvinimo jėgas Viet
name Cliff ordas kalbėjo su 
panieka kaip apie “raudonus 
v i etk ongu s”.

O dabar? Dabar jis su pa
garba kalba apie NLF (Na
cionalinį išsilaisvinimo fron
tą). Vietoje “Raudonųjų val
domo šiaurės Vietnamo — da
bar jau “Vietnamo Liaudies 
respublika”.

Ir jis ne vienas. “Wall 
Street Journal”, didžiojo ka
pitalo organas, jau irgi už 
pasitraukimą. Ne dėl to, ži
noma, kad mes neturime tei
sės napalmu deginti vietna- 

* miečių vaikučius, žudyti mo- 
t
teris ir senukus, deginti šiau- 
dinstoges lūšnas ir nuogi n ti

Izraelis reikalauja iš JAV 
daugiau visokios pagalbos

Trejų metų darbas ir,$250,000 
turi eiti į gurbą

Jeruzalė. —Premjerė Gol
dą Meir padarė platų pra
nešimą. Izraelio parlamen
tui. Ji teigė, kad Tarybų 
Sąjungos ir Egipto naujoji 
sutartis pakeičianti Vidurio 
Rytuose militarinių jėgų 
balansą ir tokiu būdu suda
ranti naują ir rimtą pavo
jų Izraeliui. Girdi, “Egip
tas pradėjo koordinuoti su 
Tarybų Sąjunga savo žy
gius ir pozicijas pasaulinės 
politikos arenoje. Tarybų 
Sąjunga laimėjo ant Egipto 
politikos kontrolę”.

Savo pranešime Mrs. Meir 
reikalavo, kad Jungtinės

Senatas balsavo už 
drafto apribavimą

Washingtonas. — Senatas 
67 balsais prie 11 nubalsavo, 
kad per ateinančius biudže
tinius metus Apgynos de
partamentas gali draftuoti 
tik 130,000 jaunų vyrų, o se
kančiais biudžetiniais me
tais tik 14,000. Tai žymiai 
mažiau, negu pageidavo ge
neralinis štabas. Bet sena
toriai leidžia karinėms jė
goms priimti kiek nori sa
vanoriu.

Kongrese auga nusistaty
mas su laiku sudaryti kari
nes paiėgas vien iš savano
rių. Kad pritraukti kuo 
daugiau jaunų vyrų, siūlo
ma žymiai pakelti karių al
gas.

Tokyo. — Kinija pakvietė 
Komei to partiją pasiusti de
legacija į Pekingą. Komeito 
yra budistinė opozicijos par
tija Japonijoje, kuri stoja 
už Liaudies Kinijos pripaži
nimą. Kitos Japonijos parti
jos. kurios stoja už pripa
žinimą, yra Komunistų ir 
Socialistu, 

c

Bonoje susitarta apie 
V. Berlyno susisiekimą

Bona. — Keturių didžių
jų valstybių ambasadoriai 
jau beveik pasiekė susitari
mą apie susisiekimą su Va
karine Berlyno dalimi. Ame
rikos, Tarybų Sąjungos, Bri
tanijos ir Prancūzijos am
basadoriai išdirbo detališką 
planą, kokias teises turi Va
karų Berlyno okupuojan
čios jėgos, koks gali būti su
sisiekimas tarp Vakarų Ber
lyno ir Vakaru Vokietijos 
ir t. t.

Kaip žinia, Rytų Vokieti
ja ir Tarybų Sąjunga laiko
si nuomonės, kad juridiniai 
visas Berlynas priklauso Ry 
tų Vokietijai ir kad padėtis 
Vakarų Berlyne tik laikina. 
Iš kitos pusės, Vakarų Vo
kietija laiks nuo laiko su
šaukia net savo Bundestago 
(parlamento ) sesijas Vaka
rų Berlyne.

miškus. Ne, nė dėl to. Tik 
už tai, kad “karas nepadeda 
Amerikos bizniui...”

Valstijos tuoj duotų Izrae
liui daugiau geriausių gink
lų ir padidintų kitokią pa
galbą. Pereitais metais, ku
rie baigėsi birželio 30 dieną, 
Jungtinės Valstijos davė Iz
raeliui už $500,000,000 mili- 
tarinės ir kitokios pagalbos. 
Mrs. Meir reikalauja, kad 
ir šiais metais jos jam duo
tų pagalbos ne už mažiau.

Danbury, Conn. — Kuni
gas Daniel Berrigan, kovo
tojas už taiką, apsirgo ir iš 
kalėjimo perkeltas į vietinę 
ligoninę. Jis kali čia kartu 
su broliu Phil Berrigan.

Egiptiečiai reikalauja 
izraeliečių užtikrinimo

Kairas.— Jungtinės Ara
bų Respublikos (Egipto) 
laikraštis “Al Gumhurija” 
sako, kad Egiptas turi rei
kalauti iš Izraelio užtikrini
mo, kad laikinos paliaubos 
nepavirs nuolatine padėti
mi. Egiptiečiu organas pa
brėžia, kad Egiptas pagei
dauja laikino susitarimo, 
bet Izraelis turi garantuoti, 
kad nebus sustota pusiauke- 
lyje, kad derybos bus veda
mos iki visa teritorija bus 
gražinta arabų šalims.

Izraeliečiai sako, kad jie 
pasirengę trauktis nuo Su- 
ezo kanalo, bet ne toliau, ne
gu pasiekia artilerijos šovi
niai. Jie tada leistų egiptie
čiams apvalyti kanalą ir at
naujinti navigaciją.

Čilės partijos kaltina 
Amerikos C. I. A.

Santiago. — Čilės Komu
nistu Partija ir Socialistų 
Partija oficialiai apkaltino 
Jungtinių Valstijų Central 
Intelligence Agency dalyva
vime nužudyme Krikščionių 
Demokratų Partijos vado 
Eduard Perez Zukovic. Nu
žudymas atliktas provoka- 
toriškais tikslais.

Long Beach, Cal. — Ko
vinga koalicija, kuri susida
ro iš juodųjų, meksikiečių 
kilmės ir pažangių baltų 
darbininku, laimėjo rinki
mus Douglas Aircraft UAW 
lokale. Koaliciios kandida
tas Clarence Gregory, ku
ris tapo lokalo prezidentu, 
stoja už Amerikos pasitrau
kimą iš Vietnamo.

Kuba atsimoka tuo 
patimi Amerikai

Miami, Fla. — Pranešta, 
kad Kuba suėmė tris Ame
rikos privatiškus laivus ir 
teis jų įgulos narius už su
laužymą Kubos patvarky
mų Tai atsimokėjimas Ame
rikai, kuri nubaudė keturiuą 
kubiečius už sulaužymą žve
jojimo taisyklių. Jie nubaus
ti net 6 mėnesių; kalėjimu ir 
pasimokėti $10,000!

Laboratorija erdvėje kaip 
“patogus namas kosmose...”

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos spauda plačiai aprašo, 
kaip trys kosmonautai jau
tėsi skriejančioje erdvės la- 
baratorijoje Sojuz - Salint. 
Fizikas Mikalojus Sirota 
pasikalbėjime su “Tass” at
stovu skriejančią labarato- 
riją vadino “Kosmodom”, 
kas reiškia — kosmoso na
mas. Dobrovolskis, Volkovas 
ir Patsajevas darbavosi di- 
didžiulio kambario didžio 
kabinoje, kurioje radosi pa
togios sofos, sėdynės, vieta 
valgio šildymui, vieta gim
nastikai ir net maža biblio
tekėlė, kurioje buvo trijų 
kosmonautų mėgiamos kny
gos. . ? vr-

Per Maskvos televiziją 
kosmonautus žmonės kabi
nos viduje matė ir girdėjo 
jų balsus. Kosmonautai vil
kėjo specialius naujus erd
vės drabužius, kurie taip su
taisyti, kad jie tam tikrais 
prietaisais simuliuoja žemės 

Įtempta padėtis Čilėje 
dėl politinio atentato

Santiago. — Čilėje susida
rė labai įtempta padėtis. 
Valdžia paskelbė, kad gy
ventojai negali pasirodyti 
gatvėse tarp pirmos ir šeš
tos valandos ryto. Sostinė
je kareiviai ir policininkai 
patruliuoja gatves, automo
biliai sulaikomi ir keliauto
jai apklausinėjami.

Toks įtempimas susidarė 
dėl dešiniojo'politiko Pere- 
zo Zukovico n u š o v im o. 
Krikščionių demokratų de
šinysis sparnas, kuriam Zu
kovic priklausė, sako, kad jį 
nušovė ultra-kairieji. Bet 
valdžia laikosi nuomonės, 
kad jis nužudytas ultra-de-

Prezidentas Nixonas panaikino 
embargo ant Kinijos

Washingtonas. -^er dvi
dešimt vienerius metus vei
kė taip vadinamas embargo 
(uždraudimas) ant Kinijos. 
Tai yra, buvo uždrausta ką 
nors Kinijai parduoti, vesti 
su ja kokią nors platesnę 
prekybą. Tai, aišku, buvo 
beprotiška politika. Jos 
griežtai prisilaikė visi pre
zidentai—demokratai ir re- 
publikonai. Ji turėjo baig
tis ir baigėsi visišku ban- 
krutu.

Prezidentas Nixonas pas
kelbė, kad embargo ant Ki
nijos faktinai yra panaiki
nama. Jau bus išduoti biz
nio įstaigoms leidimai par
davinėti Kinijai visus “ne- 
strateginius” produktus, net 
ir automobilius. Bet palieka
mas uždraudimas ant išve
žimo į Kiniją tokių produk
tų, kurie kaip nors siejasi 
su militariniais, kariniais 
reikalais. Pavyzdžiui, dar

traukimą - gravitaciją. Bet 
tuo pačiu metu kosmonau
tai galėjo, kaip tai papras
tai yra besvorinėje padėty
je, plaukioti kabinos ore lyg 
vandenyje.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minist
ras Gromyko pasiuntė Jung
tinių Tautų generaliniam 
sekretoriui U Thantui pra
šymą, kad ateinančioje J.T. 
26-toje Generalinės Asamb
lėjos sesijoje būtų svarsty
ta internacionalinė sutartis 
dėl Mėnulio. Tarybų Są
junga laikosi nuomonės, kad 
jau laikas tokią sutarti su
daryti, nes netoli laikas, 
kuomet įvairių šalių ekspe
dicijos pradėt? vykti į tą 
planetą, kaip dabar vyksta
ma i Arktiką ir Antarkti- 
ka. Netoli laikas, kuomet 
Mėnulyje bus įvairių šalių 
(visų pirma JAV ir TSRS) 
nuolatinės mokslinės sto- 

l'tys*. ■:

šiniųjų pasikėsintųjų, kad 
išprovokuoti šalyje neramu
mus. Kaip žinia, netrukus 
po Liaudies koalicijos val
džios įsikūrimo, panašiai 
buvo nužudytas generolas. 
Dabar visų pripažįstama, 
kad jį nužudė dešinieji eks
tremistai.

Prezidentas Allende krei
pėsi į tautą laikytis ramy
bėje. Bet opozicijos partijos, 
iškaitant krikščionis - demo
kratus, reikalauja, kad val
džia pasitrauktų.

Kairiečių spauda ragina 
darbininkus ir neturtingus 
valstiečius budėti respubli- 
sargyboje.

draudžiiama parduoti sunk- 
vežius, lokomotyvus, kom- 
piutorius ir tt.

Kaip šis embargo panai
kinimas atsilieps į Šios ša
lies ekonomiką? Visaip spė
liojama. Iš vienos pusės, aiš
ku, padės Amerikai pramo
ninei gamybai, ypač pla
tan s, masinio vartojimo 
daiktu pareikalavimas padi
dės. Bet, iš kitos pusės, jei
gu Amerika norės Kinijai 
ką nors parduoti, tai taip 
pat iš jos turės ką nors pirk
ti. Prekyba negali būti gry
nai vienpusiškas reikalas.

Tuo tarpu embargo panai
kinimo svarbiausia prasmė 
yra politinė. Tai parodo, kad 
Amerikos santykiai su Kini
ja yra keičiami. Preziden
tas Nixonas mano, kad šis jo 
žygis padės jam ateinan
čiuose rinkimuose laimėti 
prezidentystę antram ter
minui. 3

Washingtonas. —Per tre
jus metus Jungtinių Vals
tijų Informacijos Agentūra 
ruošė filmą apie Viet. karą. 
Susuktas toks filmas, jog 
jis parodyti užimtų mažiau
sia šešias valandas. Pasiro
dė, kad dauguma jo yra pa
prastas šlamštas, šlykšti' 
propaganda už karą, kurios 
Amerikos žmonės netoleruo
tų. Tai buvo įsakyta filmą 
taisyti, redaguoti, trumpin
ti. Paliko tiktai dėl vienos 
valandos rodymo.

Bet per tą laiką padėtis 
Indokinijoje taip pasikeitė,

Tarybiniai kosmonautai 
pasveikino Mongoliją

Ulan Batoras. — Čia vyk
stantis Mongolijos Liaudies 
Revoliucin ė s (Komunistų) 
partijos suvažiavimas gavo 
pasveikinimą per radiją 
nuo trijų tarybinių kosmo
nautų, kurie skriejo erdvės 
laboratorijoje Sojuz-Saliut. 
Sveikinimas atėjo tuo me
tu, kai erdvės stotis skrie
jo virš Mongolijos.

Kai pasveikinimas buvo iš 
estrados perduotas delega
tams, visas suvažiavimas il
gai ir entuziastiškai plojo. 
Pasveikinimą perskaitė pats 
partijos pirmas sekretorius 
Cedenbalas.

Suvažiavime dalyvauja 
broliškos delegacijos iš dau
gelio užsienio šalių.

Key West. — Amerikos 
valdžia grąžino ■ Kubon ke
turis suimtus jaunus žvejus, 
kuriems dar nesukako 18 
metų amžiaus. Bet kalėjime 
Floridoje liko keturi kiti 
Kubos žvejai. Visi aštuoni 
suimti Amerikos pakraščio 
sargybos karinių laivelių 
jiems žvejojant. Amerika 
sako,kad jie radosi JAV te- 
ritorialiuose vandenyse, bet 
Kuba sako, kad tai netiesa, 
kad kubiečiai žvejojo toliau 
.negu 12 mylių nuo Ameri
kos kranto.

Paminklas dėl nušautų 
Pennsylvanijos kasėjų

Hazelton, Pa. — Unijos 
ir piliečių komitetas reika
lauja, kad Pennsylvanijos 
valstija pastatytų paminklą 
24-iems nušautiems mainie- 
riams. Policija juos nušovė 
streiko metu prieš 73 me
tus.

Į piliečių komitetą, kuris 
reikalauja to paminklo, įei
na ne tik unijos’ ir pensinin- 
kų-mainieriu atstovai, bet ir 
vietinės inteligentijos atsto
vai. Tai būtų pirmas toks 
paminklas Amerikos pasta
tytas valdžios lėšomis.

Columbia. — South Caro
lina baltieji metodistai nu
tarė atmesti pasiūlymą su
sivienyti su juodaisiais me
todistais.

jog pasirodo, kad niekam 
vertas ir tas sutrumpintas 
filmas. Todėl manoma, kad 
jis niekur nebus rodomas.

Na, o filmo gaminimui 
agentūra išleido $250,000. Ir 
trejų metų darbas, ir šita 
didelė suma dolerių eina į 
gurbą.

Washingtonas. —Genera
linis prokuroras (Justicijos 
sekretorius) Mitchell sako, 
kad Amerikos teismai per
daug dėmesio kreipia į ap
kaltintojo teises. Kitaip sa
kant, teismai turėtu tas tei- 

7 c
sės ignoruoti.

Meksikos sostinėje 
kruvinas susikirtimas
Mexico City. — Birželio 

10 dieną čionai įvyko stu
dentu riaušės. Sakoma, kad 
keli šimtai dešiniųjų studen- 
pradėjo pulti kelis tūkstan
čius maršuojančiu kairiųjų 
studentų. Įvyko aštrus susi
rėmimas. Pribuvo policija 
ir pradėjo į studentus šau
dyti. Dešimt studentų už
mušta ir apie 150 sužeista. 
Miesto valdžia žada nuo
dugniai riaušių priežastį iš
tirti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
United Nations, N. Y. — 

Jungtiniu Tautų sekreto
rius U Thant pabaigoje bir
želio ir pradžioje liepos lan
kysis Europoje i]’ Afrikoje. 
Ta proga jis užsuks ir Į 
Maskva. c

Pekinas. — Kinijos val
džios pakvietimu atvyko Ju
goslavijos užsienio reikalų 
ministras Mirko* Tepavac. 
Vizitas tęsis vieną savaitę. 
Misijos tikslas neskelbia
mas.

Kent. Ohio. — Vietinis 
dienraštis “Record-Courier” 
vedamajame straipsnyje rei
kalauja, kad Amerika pasi
trauktu iš Vietnamo. Pra
eityje tas laikraštis rėmė 
Nixono politiką.

Rio De Janeiro. — Brazi
lijos valdžia kaltina Jungti
nes Valstijas, kad jos daro 
į Braziliją “nepakenčiamą 
ekonomini spaudimą”. Klau
simas liečia Brazilijos rei
kalavimą, kad Amerika pri
pažintų dviejų šimtų mylių 
nuo jos krantu jūros plotą 
kaip jos teritoriją.

Milanas. Italija. — Bena
miai darbininkai užėmė Ar
chitektūros mokyklos pasta
tus. Kovai su jais, miesto 
valdžia uždarė mokyklą.

Jungtinės Tautos, N.Y. — 
Jungtinių Tautų Vaikų Fon
das atsišaukia į visą pasau
lį siųsti pašalpos į Indiją 
pabėgėliams iš Rytų Pakis
tano gelbėti. Jie iš ten te- 
beplaukia Indijon tūkstan
čiais kasdien.
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Galima karą baigti dar šiemet
TAIP sako ne bet koks eilinis be gilesnio tarptau

tinių santykių supratimo pilietis, bet buvęs gynybos se- 
• kretorius Clark M. Clifford, vienas iš tų, kurie anais 

metais padėjo prezidentui Johnsonui karą išplėsti. Ne 
tik karą galima dar šiemet užbaigti, bet ir laimėti visų 
amerikiečių karo belaisvių, išlaisvinimą, apie kurį taip 
daug šneka prezidentas Nixonas ir jo kolegos.

Mr. Clifford turi konkretų pasiūlymą, kaip tai vi
sa galima pasiekti. Pirmiausia Jungtinės Valstijos tu
ri pasiūlyti Šiaurės Vietnamui ir Pietų Vietnamo Iš
laisvinimo Frontui, kad jos pažada su š. m. gruodžio 
31 diena ištraukti visas savo ginkluotas jėgas iš Indoki- 
nijos ir sulaikyti visus militarinius veiksmus. O anoji 
pusė turi pažadėti, kad jinai nepuls išsitraukiančių ame
rikiečių ir pažadės po paskelbimo tokio susitarimo pa- 
liuosuoti visus amerikiečius karo belaisvius.

Mr. Clifford mano, kad tokį pasiūlymą greitai pri
imtų Š. Vietnamo vyriausybė ir Išlaisvinimo Fronto va
dovybė.

Tai labai praktiškas sumanymas. Bet, aišku, prieš 
jį visomis keturiomis kovoja prezidentas ir jo patarė
jai. Jie kartoja seniai nudėvėtą pasaką, kad Š. Vietna
mu ir Išsilaisvinimo Frontu negalima pasitikėti, kad 
jie pažado laikysis. Vadinasi, karas turi tęstis amžinai. 
Juk tai didžiausia nesąmonė.

Nuo kolūkių ekonomikos 
spartaus augimo tempų gero
kai atsilieka kaimo kultūrinis 
gyvenimas. Gerai dirbantys 
kultūros namai — ne toks jau 
dažnas reiškinys. Rengiami 
vakrėliai paprastai tampa 
priedanga masiškai pasigerti. 
Naujuose gražiais baldais ap
statytuose kolūkiečių namuo
se retai kur pamanysi knygų 
lentyną. Sako, nėra laiko kny
goms skaityti. Ir tai, matyt, 
tiesa. Ir dėl to kalti ne ko
lūkiečiai, o jų darbo organi
zatoriai.

Kai kartą paklausiau, kodėl 
kolūkietis savo naujos sody
bos gyvenvietėj neapsisodina 
medžiais, jie man abejingai 
atsake: “Medis dabar ne ma
da”. Tur būt, todėl kaime 
daugiau kertama, negu sodi
nama, arba visai nieko nuso
dinama. Vidurlaukėse, kaip 
kokiose stepėse, stovi pra
šmatnūs, bet nejaukiai pliki 
pastatai. Į kelmus ati
daužytą kirvį galima nesun
kiai pagaląsti. O kaip ir kuo 
išgaląsti žmogaus estetinių 
pojūčių aštrumą? Kaip jam 
gražinti nuo seno būdingą 
jautrų meilęgamtai, jos gro
žiui ? Tai didelė, sudėtinga 
ir, matyt, ne taip jau lengvai

Mielas Drauge! '
Dovanok, kad taip seniai 

berašiau. Pasiaiškinti galiu 
tik tuo, kad buvau pažadė
jęs atlikti vieną darbą ligi 
vasaros pradžios; Tad vis 
apie jį galvojau ir jį ruo-' 
šiau. Tuo labiau, kad no
rėjau atlikti ligi šios kelio
nės, kuri prasidėjo gegužės 
29 d. Tą dieną išskridau 
iš Maskvos vadovaudamas 
tarybinei delegacijai į Pa; 
balti j o šalių Taikos forumą, 
šį kartą sušauktą Danijos 
sostinėje Kopenhagoje.

Mūsų delegaciją sudarė 
Pabalti jos tarybinių respu
blikų atstovai po du iš kiek
vienos. Nuo Rusijos delega
tais buvo publicistė OLGA 
ČEČETKINA ir Leningra
do srities Vykdomojo ko
miteto pirmininko pava
duotojas V. I. MAŠOVEC, 
nuo Etstijos — profesorius' 
A. UUSTAL ir akademikas | 
H. HABERMAN, nuo Lat
vijos — respublikinės Mok
slų akademijos viceprezi
dentas ir Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas prof. 
P. VALESKALNS ir Auk-

so pasaulio saugumo užtik
rinimą. Todėl buvo sveikina
mi Tarybų Sąjungos vado
vybės iškeltieji pasiūlymai 
dėl kariuomenės Europoje 
sumažinimo, d ė 1 karinių 
blokų likvidavimo, nusigin
klavimo, branduolinio gink
lo apribojimo ir sunaikini
mo. Taip pat raginta pri
pažinti Vokietijos Demok
ratinę Respubliką ir abi Vo
kietijos valstybes priimti į 
Jungtines Tautas. Tais 
klausimais kalbėjau ir aš, 
pažymėdamas, kad neturi
mu nurimti, kol Baltijos 
jūira pasidarys taikos jūra.

Antruoju klausimu buvo 
svarstomi reikalai, susiję su
Baltijos juros švaros išlai*

Prieš kelias dienas einu 
K. Petrausko gatve netoli 
Ąžuolyno, matau vežimėly
je veža poros metukų ber
niuką mano buvusios moki
nės motina. Ji irgi mokyto
javo pradinėje mokykloje. 
Dar gana stipri, apie 60 
metų amžiaus. Paklausta 
keno vaikutį vežioja, atsa
kė: “Savo dukrelės. Kai gi
mė mečiau mokytojavus ir 
perėjau auginti anūkėlį. 
Žentas labai geras, dirba 
klinikose kaip neurochirur- 
gas, o dukra anglų kalbos 
vyriausia dėstytoja Žemės 
Ūkio Akademijoje”.

Petrėno žodžius apie Lie
tuvos pagyvenusias moteris 
perskaičiau savo sesutei 
Natalijai, kuri anais laikais 
pažinojo Petrėną labai ge
rai. Išgirdusi pasakė: Tur

būt jis išsiki’austė iš proto 
arba nori tuo pralobti”. 4

Mano anūkai jau nebema
ži. Išeidavau su jais pasi
vaikščioti į ąžuolyną ar į 
Vytauto parką. Dabar išei
nu viena ir matau daugybę 
anūkėlių su savo močiutėm.

Pas mus yra net labai 
daug vaikų lopšelių ir dar
želių, kur vaikučiai puikiai 
prižiūrimi, gerai maitinami. 
Darželiuose-lopšeliuotse dir
ba specialaus išsilavinimo 
mokytojos ir gydytojos.

Taipgi gerb. Petrėnui pa
tarčiau pirma gerai įsitikin
ti, kaip čia gyvenam, o tuo
met imtis plunksnos.

K. Namikaitė-žakevičicne 
mokytoja pensininkė

Kaunas
1971. V. 24

sprendžiama problema.

kymu, nes dėl pramonės at
liekų ji vis labiau užsiter
šia. Tais klausimais buvo
vieningai priimtos rezoliuci
jos. Taip pat pritarta Šve-

Peržvelgus “Laisves 60-mečio
sukakties jubiliejinį albumą”

Tai kaip su ta arabų federacija?
KAI buvo paskelbta, kad pagaliau trys arabiškos 

šalys — Jungtinė Arabų Respublika, Libija ir Sirija — 
susitarė sudaryti vieną federaciją, atrodė, kad susilauk
sime Vidurio Rytuose ko nors didelio, ko nors naujo. 
Atrodė, kad pagaliau bus rimtai šalinamas arabiškaja
me pasaulyje pasidalijimas. Bet staiga viskas vėl nuti
lo, ir per ilgą laiką nieko nebesigirdi apie tą naujai gi
musį “kūdikį”. Neišvengiamai susidarė nuomonė, ,kad 
ir iš šių garsiai paskelbtų pastangų niekas neišeis.

Bet vairiausia kas nors išeis. Susivienijimas net 
kelių valstybių į vieną federaciją, yra ne vienos dienos 
darbas. Tai gana ilgas, ir, žinoma, labai sunkus pro
cesas.

Apie tą procesą šiek duomenų mums suteikia Vil
niaus “Tiesoje” (birž. 2 d.) Algirdas Strumskis.

“Kuriant trijų Arabų valstybių federacijos valsty
binius institutus”, jis rašo, “užbaigtas dar vienas svar
bus etapas—paruoštas federacijos konstitucijos projek
tas. Kaip pranešė MEN-o agentūra, federacijos tiks
las, sakoma pirmoje dalyje, yra suvienyti valstybių po
tencinę galią likviduoti Izraelio agresijos padariniams, 
pasiekti arabų vienybę ir ekonominę integraciją. Visa 
tai turi tarnauti šalių — federacijos narių — liaudies 
gyvenimo lygio pagerinimui.

Antroje projekto dalyje numatyti federacijos insti
tutai, kurie spręs gynybos, nacionalinio saugumo, eko
nomikos, švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros klausi
mus. Aukščiausiuoju federacijos organu bus preziden
tine taryba, kurią sudarys J A R, Libijos ir Sirijos vals
tybių vadovai...

Nors dauguma, kaip numato projektas, klausimų 
federacijoje bus sprendžiama bendrai, kiekviena tų vals
tybių išlaikys savo vietą Jungtinėse Tautose, turės tei
sę sudaryti sutartis su trečiomis šalimis, laisvai tvar
kys vidaus reikalus ir turės savo politines organiza
cijas.”

Kas k* rašo ir sako
LIETI VOS KAIME 
DIDELI LAIMĖJIMAI IR 
DAR KAI KURIE 
TRŪKUMAI

Savaitraštis “Literatūra 
ir Menas” (birž. 5 d.) at
spausdino pasikalbėjimą su 
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos poetų sekcijos pirmi
ninku poetu Albinu Berno
tą. Į klausimą, “Kokių 
naujovių pastebite savo 
g i n 11 a j a me kaime?”, poetas 

j atsakė:
Gimtajame kaime, kaip ir 

♦visos Lietuvos kaimuose, tų 
naujovių gausu, ir jas visas 
čia išskaičiuoti nebūtų įmano
ma. Noriu pabrėžti, kad 
smarkiai nyksta, o gal jau ir 
visai išnyko nepasitikėjimas 
kolūkine santvarka. žmonės 
tvirtai įsitikinę, kad jie šian

dien gyvena geriau, negu va
kar, o ryto.) gyvens geriau, 
negu šiandien. Pastebimas ne 
tik jaunimo, bet ir pagyvenu
sių kolūkiečių noras greičiau 
pasinaudoti šiuolaikinės civi
lizacijos pasiekimais, įvairiais 
buitiniais patogumais, pramo
gomis. Gal būt, todėl jie be 
didesnių abejonių palieka sa
vo vienkiemius ir keliasi į 
gyvenvietes, kur viskas arčiau, 
švariau, patogiau. Anksty
vesnę ne visai palankią pa
žiūrą į žemės ūkio mechaniz
mą ——į traktorius, kombai
nus, įvairiausius agregatus —- 
pakeitė simpatiją jiems—nors 
ir negyviems, bet geriems tal
kininkams, pavargusių rankų* 
vaduotojams, daug pajėges
niems, negu arklys su kuriuo 
valstietis jau taip pat atsi
sveikina.

Tai vis malonios kaimo nau

IEŠKOJO IR SURADO 
DIDESNIUS 
LAIMĖJIMUS

“T. Ž.’ ’ korespondentas 
Švedijoje A. Lembergas įsa
ko skaitęs Stocholmo dien
raštyje “Svenska Dagbla
det“ straipsnį apie Tarybų 
Estiją. Jį parašė Švedijoj 
gimęs ir augęs estas And
res Kuengui, kuriis buvęs 
nuvykęs į Estiją ieškoti tie
sos apie nūdienį gyvenimą 
toje nedidelėje Pabaltijo 
šalyje. Žinoma, savo atra
dime p. Kuengui, kaip ir 
Lembergas, nepašykšti sa
vo tulžies rusams, bet vis
gi jis nėra toks savo tautos 
šmeižikas, kokiais yra mū
sų “vaduotojai”. Jis sako 
nūdienėje Estijoje suradęs 
ir gana didelių, gana puikių 
laimėjimų. Jis, pav., Lem- 
bergo žodžiais sako:

“Pirmoje vietoje beveik 
be išimties visi apklaustieji 
minėjo laimėjimus švietimo 
ir kultūros srityse. Kieky
biškai žiūrint, vaizdas esąs 
labai šviesus. Jeigu jau ne
priklausomybės laikais Es
tijoje buvo didelis studentų 
skaičius, tai šiuo metu jų 
trigubai daugiau... Skai
čiuojant vienam gyventojui, 
estai šiuo metu pirmaują 
Europoje, kiek tai liečia 
teatrų lankymą, knygų lei
dimą, žurnalų skaitymą. •. 
Pagerėjusios gyvenimo są
lygos kaime—tai kitais tei
giamas nūdienės tikrovės 
bruožas, kurį labai dažnai 
daug kas pabrėžia... Tre
čioje vietoje iškeliamas 
krašto pramonės augimas. 
Oficialioji statistika įskel- 
bia, kad šiandien Estijoje 
per dešimtį dienų pagami
nta tiek pramoninių pre
kių, kiek jų visa pramonė 
pagamino per ištisus, 1939 
metus...”

Senovės Egipte laiškane
šiams statydavo paminklus, 
o Graikijoje jie buvo laiko
mi neliečiamais. Už laiška
nešio apiplėšimą arba už
puolimą buvo griežtai bau
džiama. Tai buvo žmonės, 
garsėjantys greitomis kojo
mis. Vienas iš jų per parą 
nubėgo 200 kilometrų. Jis 
nešė žinią, kad persai už
puolė Atėnus, ir bėgo į Ma
kedoniją prašyti paramos.

stojo bei specialiojo viduri
nio mokslo ministras I. 
ANDERSONS, nuo Lietu
vos — Vilniaus Inžinieri- 
nio-statybos instituto rek
toriaus prof. A. ČIRAS ir 
J. PALECKIS. Be šių ofi
cialių delegatų dar dalyva
vo apie 20 tarybinių piliečių, 
atvykusių kaipo turistai, o 
jų tarpe buvo keturi lietu
viai.'

Forumo posėdžiai vyko 
Danijos Folketingo (parla
mento) didingų rūmų salė
je,kurioje seniau posėdžiau
davo antrieji rūmai (sena
tas), dabar likviduoti. De
legatų tarpe1 buvo nemažai 
parlamentarų. Tad forumą 
ir atidarė Folketingo depu
tatas nuo socialistinės liau
dies partijos KURT BRAU
ER. Pirmuoju pranešimą 
padarė Suomijos valst. vy
ras MATTI KEKKONEN, 
dabartinio prezident. KEK- 
KONENO sūnus, labai į tė
vą panašus. Jis kalbėjo apie 
reikalą Pabaltijo tautoms 
susirūpinti šio rajono sau- 
fcūmįi. Jau du kartus skau
džiai nuo pasaulinių karų 
nukentėjusios tautos neturi 
prileisti, kad jį nuniokotų 
nauji karai, o dar branduo
liniai, kurie galėtų paversti 
Pabaltijį dykuma. Gi Pa
baltijo saugumas neatski-| 
riamas nuo visos Europos 
saugumo. Tųdėl Suomijos 
vyriausybė ėmėsi iniciaty
vos sušaukti Europos vals
tybių konferenciją', kurios 
sumanymas kilo iš socialis
tinių valstybių.

Toliau kalbėjo visa eilėj 
delegatu: Lenkijos moksli
ninkas B. IVAŠKEVIČ, Da
nijos parlamento deputatė 
nuo Venstre parti jos META 
PITCEL, Norvegijos taikos 
šalininkų komiteto narys 
Arne Frederiksen, Šve
dijos delegatas BROR MA- 
LMKVIST, Vokietijos De
mokratinės Respublikos Tai
kos komiteto narys prof. S. 
DORNBERG, Vakarų Vo
kietijos publicistas Volf
gangas RUNGE, Suomijos 
delegatai MIRJAM TUO- 
MINEN, VEINO PELTO- 
NEN ir eilė kitų.

Ypatingai aktyvūs buvo 
suomiai, kurių kalbėtojų 
pasireiškė net dešimts. Nors 
tai buvo įvairių partijų ir 
pažiūrų veikėjai, tačiau visi 
sutarė, kad Pabaltijo sau
gumo galima pasiekti tiktai 
per visuotiną Europos ir vi

dijos delegacijos pasiūlymui 
kreiptis į Kalifornijos gu
bernatorių dėl ANGELA 
DAVIS paliuosavimo.

Tai tiek, .trumpai kalbant 
apie taikos forumą, kuria
me teko dalyvauti. Dabar 
vyksiu į tolimesnę kelionę 
— į Vakarų Vokietiją, o 
gal dar kai kur pateksiu.

Linkiu viso geriausio mie
liems draugams “Laisvėje”.

Justas Paleckis 
Kopenhaga,, 1971.VI.2.

Laik “Laisve” Redakcijai
Skaitydama laikraštį 

“Laisvė” 1971 m. vasario 12 
d. Nr. 12, radau straipsnelį 
“Pavertė šlamštu Lietuvai 
šmeižti”. Perskaičius labai 
nustebau.

Norėtųsi paklausti tūlo 
Petrėno, iš kur jis gavo to
kias žinias apie pagyvenu
sias Lietuvos moteris - mo
čiutes, kurios atsisako au
ginti savo anūkus, neva tu
rinčias eiti dirbti į kolūkius 
bei fabrikus, kol pasivelka. 
Manau, kad tos žinios gry
nai jo fantazijos veikla.

Ir už tokį šmeižtą Petrė- 
nas turi labai ir labai mū-

Albuma’s puikiai atspaus
dintas Lietuvos patyrusių 
spaudos technikų, gaminto
ju.
' Leidinio redaktoriai, viso
kių rašinių tvarkytojai įdėjo 
daug darbo. Jie visi turėjo 
knistis per “Laisvę” 60 me
tų puslapius, s u r a d imui 
šimtų vardų-pavardžių, pri
sidėjusių darbuotojų ir re- 
mėjų-puoselėtojų “Laisvės” 
per tą laikotarpį.

Už tokį albumo sutvarky
mą jiems priklauso didelė 
pagarba. Suprantama, ir 
Lietuvos technikams, spaus
dinusiems albuma.

Jubiliejinio leidinio pusla
pius verčiant ir žvelgiant, 
matau tiek daug visokių 

(raštų, nuotraukų su viso
kiais požymiais!

Raštas, įvadas į albumą, 
pateiktas Antano Bimbos, 
po užvardžiu:- “Kaip Epo
chos Veidrodis”. Autorius 
prisimena pirmojo karo įvy
kius, Rusijos 1917 metų 
spalio revoliucijos laimėji
mus, apie įsteigimą Tarybų 
Sąjungos, apie Kinijos patu
pimą Liaudies Respublika 
ir apie panaikinimą Angli
jos kolonizmo.

sų visų Lietuvos senyvų mo
terų - močiučių atsiprašyti 
O geriausia, kad aplankytų 
Petrėnas savo gimtinę-ute- 
niškius, pabuvotų kolūkiuo
se, pamatytų, kaip Lietuvo
je kolūkiečiai ir senyvos mo
terys gyvena, pasidomėtų 
apie gyvenimą miestuose se
nyvų moterų, tuomet nerei
kėtų tokių straipsnių rašy
ti.

Ne paslaptis, kad mes vi
sos ir kolūkietės pagyvenu
sios moterys gaunam dides
nę ar mažesnę pensiją ir 
galim baigti savo amželį 
nepriklausomai nuo vaikų. 
Kas gi iš mūsų nemyli anū
kų! Mylim anūkėlius net 
labiau už savo vaikus ir au- 
ginam-globojam juos

Neseniai pas mus Kaunan 
buvčT atvažiavus pensininkė 
kolūkietė nuo Gelgaudiškio 
iš Dabitų kaimo Emilija 
Skinkaitienė. Perskaičiau 
jai, ką rašo Petrėnas apie 
Lietuvos senyvas moteris. 
Ji nustebo ir pasakė: “Iš 
kur gi jis ir ištraukė tokias 
žinias? Ir dar kaip aš myliu 
savo anūkėlį. Ir jis mane 
myli labiau už savo • tikrą 
mamą. Jam tik du metukai, 
o visuomet mane veda prie 
stalo valgyti. Kai liekam 
namuose tik mudu,ima ma
ne už rankos ir veda į gre
timą kambarį, kur televizo
rius, šaukdamas — “Lalių, 
lalių”. Taip ir einam mudu 
televizoriaus žiūrėti”.

217 (kurių tarpe yra ir'šiuos 
žodžius rašančio pavardė). *

Taip pat sudėti “Laisvės” ' 
korespondentų ir aktyvistų 
vardai-pavardės — viso 135, 

“Laisvės” vajininkų, — 
viso 167.

Pateikta Lietuvos darbš
čiųjų “Laisvės” bendradar
bių sąrašas — viso 40. Albu
me įtalpinta visokių išvaiz- 
dinių nuotraukų, po du as
menis, grupių ir chorų — 
viso 96. Pavieniu asmenų 
nuotraukų — 108.

Apie “Laisvės” 60 metų 
sukaktį, A. Bimba rašo:

“Pažvelg į mūsų “Lais
vės” skiltis nuo jos pirmojo 
numero iki paskutinio. Pa
matysi, kad jos sudaro di
džiulį. ir, bendrai paėmuis, 
tikrai garbingą tų visų įvy
kių, atsitikimų ir pakaitų 
veidrodi. Nebuvo tokio vi
same pasaulyje kiek žymes
nio įvykio, kuris nebūtų bu
vęs užrekordūotas “Lais
vės” skiltyse”.

Albume yra daugybė vi
sokių rašinių. Komentuoti 
apie visus užimtų laikraš
tyje perdaug vietos.

Įtalpinta mintys buvusiųjų 
redaktorių. Leono P ruse i- 
kos iš knygos “Atsiminimai 
ir Dabartis”. Žingeidūs duo
menys. Išimta 1)ran(1 i min
tis iš R. Mizaros knygos 
“Žvilgsnis į praeitį”, apie 
R. M. atėjimą į “Laisvės” 
redakcijos darbą ir jo 
veiklą aplamai. Paimta L. 
Joniko tūli rašiniai, tilpu- 
sieji laikraštyj “Vilnis”, tu
rintys sarkastinę kritiką.

Rašinys, kokius santykius 
turėjo V. Kapsukas ir Z. 
Anga rietis su Amerikos pa
žangiųjų lietuviu judėjimu- 
veiklą, rašytas A. K. , yra 
ilgiausias rašinys visanie al
bume — n (5 septynių pus
lapių ir pusės.

Surinkta “kai kuinu bend
radarbių (be vyriausių re
daktorių)” pavardės — viso

Prisieina pastebėti “Lais
vę” sveikinančių su jos 60 
gimtadieniu, be rašinių tik 
prisidėjusių su mažesnėmis 
aukomis, sąrašą — jų 212.

Kai kurios įtalpintos nuo
traukos labai jaunatviškos. 
Virš 80 nuošimčių, matyt, 
imtos prieš 20, 15,10 metų.

Jubiliejinę 60 metų “Lais
vės” sukaktį sveikina šim
tai, šimtai su visokiais pą^v 
reiškimais.

Lietuvos žurnalistai svei
kina “L.” 60 niektų sukakties 
egzistavimą ir jos išvarytą 
vagą apšvietė j e.

“Laisvės” jubiliejinis Al
bumas su savo įtalpa su mu
ša-viršija visokius kitus jū
biliejinius leidinius.

Kurie neturėjote progos 
gauti šį albumą, nusipirkite 
iš “Laisvės” administracijos 
už tris dolerius.

Nesigailėsite dolerių, kai 
periskaitysite visus telpan
čius duomenis, gal rasite ir 
savo pavardę tarpe visų 
“Laisvės” puoselėtojų.

Reikia pastebėti apsilen- 
kimą su dviem įvykiais 
“Laisvės” egzistavime:

1- mas — “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo skilimas, 
dėl partinės vieklos, ir įsis<‘ 
teigimas laikraščio “D. T”.

2- ras — sklokos atsiradi
mas ir jos veikla, nuo ku
rios “Laisvė” taipgi, skau
džiai nukentėjo. Šitie įvy
kiai turėjo būti pastebėti 
albume, mano supratimu, 
nors trumpoje formoje.

V. Žabui

Indianos valstijos (JAV) 
laikraščio “Star” puslapyje 
pasirodė toks skelbimas: 
“Labai trūksta smulkių pi
nigų, tad admini s t r a c i j a 
maldauja asmenis, pagrobu
sius iš Nacionalinio banko 
1,507 dolerius smulkiomis 
sidabrinėmis monetomis, ar
timiausiame banke jas pa
keisti banknotais.”

Phompenh. — Liaudies iš
laisvinimo jėgos apšaudė> 
artilerija valdžios dalinius1 
netoli Kambodijos sostinės.
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( St. Petersburg, Fla.
Birželio 6 d., sekmadienį, 

< Laiškanešių salėje fįvyko 
LLD 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas.

Pirmiausia reikia primin
ti, kad dvi svarbios kuopos 
valdybos narės ilgai sirgo— 
tai pirmininkė P. Blaškienė 
ir f in. sekretorė A. Jurevi
čienė. Jų sveikata pagerė
jusi ir jos jau sugrįžo prie 
savo pareigų.

Šį susirinkimą atidarė 
kuopos pirmininkė P. Blaš
kienė. Vedėju išrinktas J. 
Milleris.

Sekretorė A. Aleknienė 
perskaitė protokolą. Finan
sų raportą pateikė A. Jure
vičienė. Iždininkas J. Rū
bas sutiko su pateiktu ra
portu.

Iš pramogų komisijos ra
porto paaiškėjo, kad gegu- 

• žės mėnesio pramogos buvo 
pasekmingos — liko kuopai 
paramos. Raportas priim
tas vienbalsiai.

I Chicagos “Vilnies” leidė
jai prisiuntė kuopai padė
kos laišką. Dėkoja už stam
bią paramą “Vilniai” ir už 
išplatinimą kalendoriaus.

New Yorko “Laisvės” lei
dėjai taipgi dėkoja kuopai 
už stambią auką “Laisvei.” 

Susirinkime buvo iškeltas 
sumanymas, kad LLD-jos 
leidiniai būtų patalpinti į 
St. Petersburg© viešąją bib
lioteką. Po trumpų diskusi
jų palikta kuopos valdybai 
šiuo sumanymu pasirūpinti.

Šiame susirinkime į mūsų 
kuopą įsirašė trys nauji na
riai — Mary Bernotienė ir 
George ir Anastazija Evans.

Mūsų kuopos ligoniai: J. 
Judžentas, P. Navickas, A. 
Puišienė tebėra ligoninėje 
ir kuopos vicepirmininkas 
V. J. Valley dėl ligos neda
lyvavo susirinkime. Linki- 

4 me visiems ligoniams kuo 
greičiausiai susveikti.

Su birželio 6 d. vyrų tar
nyba virtuvėje pasibaigė. 
Jų vadovas V. Vilkauskas 
dėkojo vyrams už gerą ko
operaciją.

Perrinkta pramogų komi
sija. Po mėnesio poilsio mo
terys sugrįžo prie savo se
nų pareigų. Dabar komisi
joje yra šios moterys: E. 
Valley, A. St u kieno, A. Alek
nienė, J. Gėndrėnienė, M. 
Račkauskienė, H. Šaliūnie- 
nė ir O. Petkūnienė. Mote
rys pasirinko sau pagalbi
ninkais šaunius vyrus — V. 
Vilkauską, J. Dovidonį, J. 
BĮ aš k į ir F. Lunkų.

Šiuo ir baigėsi kuopos su
sirinkimas.

Toliau dienos programą 
vedė Justinas Stančikas. Pa-

sveikino svečius ir priminė, 
kad, kaip visuomet, pavalgę 
pietus prie smagios muzi
kos visi galėsime pasišokti.

Jis taipgi pranešė, kad se
kanti kuopos pramoga įvyks 
birželio 19, šeštadienį, šio
je salėje. Tai bus Tėvų pa
gerbimo diena.

Mūsų Dainos Mylėtojų 
choras, vadovybėje A. Pa-

So. Boston, Mass.
“Laisvės” raštinei E. Rep- 

šięnė telefonu pranešė, kad 
jau apie keturias dienas 
Alex Kandraška, yra Gene
ral Hospital of Massachu
setts. Jis turėjo širdies ata-

Netikėta ir nemaloni ži
nia. Mes linkime Aleksui

kalniškienės, duos tai dienai pergyventi ligą, sustiprėti 
ir vėl grįsti į visuomenišką 
veiklą.

paruoštą programą. Pra
šome visus dalyvauti.

St. Petersburg, Fla.
Padėka

Ištiko mane skaudi nelai
mė, ir keletą dienų buvau 
ligoninėje, tad noriu išreikš
ti nuoširdžią padėką mie
liems draugams, kurie mane 
aplankė ligoninėje, taipgi už 
korteles ir už dovanas. Taip 
pat noriu padėkoti tiems, 
kurie lankė mane jau sugrį
žus iš ligoninės, priruošė 
maisto ir t. t.

Svarbiausia, tai noriu pa
dėkoti draugams Onai ir 
Franui Bunkams, kurie la
bai daug rūpinosi manimi.

Dabar jaučiuosi biskutį 
stipresnė. Mielų draugų rū
pestingumo niekad nepamir-

Philadelphia, Pa.
Skaitlingas LLD 10 kp. 

susirinkimas
Nepaisant vasaros šilto 

oro, nei sekmadienio įvairių 
asmeninių reikalų, į birže
lio 6 dienos susirinkimą at
vyko didokas būrys narių. 
Ypatingai girtina, kad mū
sų sesės, iš New Jersey val
stijos dažnai į susirinkimus 
atvyksta. Ačiū joms. Atro
do, kad mūsų kuopos nariai 
domisi organizacijos reika
lais ir veikla.

Po perskaitymo protokolo, 
skaityti laiškai. Ypatingai 
daug dėmesio atkreipta į 
“Laisvės” a d m inistracijos 
laišką, kuriame prašoma šią 
vasarą surengti banketą pas 
ūkininkus Ramanauskus. Po 
nuodug n a u s apkalbėjimo, 
šis klausimas atidėtas seka
mam susirinkimui, nes ban
ketui reikalingi stiprūs dar
bininkai, o mūsų ilgamečių 
parengimų darbuotojų svei
kata jau pašlijusi. Tačiau, 
manoma suruošti kiek ma
žesnių pobūvių.

Vienas jau įvyko 
lio 6 dieną.

Antrą parengimą
•ma suruošti Merkio sode, 
nes salėje per šilta. Norin
tieji galės ir pasimaudyti. 
Nes Merkys turi didoką 
maudymosi baseiną. Tadgi 
atrodo, kad darbščioji 10 
kuopa ir šią vasarą veiks 
kiek aplinkybės daleis ...

Mūsų kp. nariai, nauja- 
vedžiai, Alfonsas ir Elzbie
ta Švėgždai, žada neužilgo 
skristi į savo gimtąjį kraš
tą, T. Lietuvą,1 Įdek ilgiau 
pasisvečiuoti pas savuosius.

“L.” Reporteris

birže-

B. Čiuberkiene

So. Boston, Mass.
Birželio 4 dieną mirė il

gametė So. Bostono gyven
toja B. Čiuberkiene. Mirė 
sulaukus 80 metų amžiaus. 
Gyveno 182 M St., So. Bos
ton, Mass.. Buvo pašarvo
ta J. Lubino koplyčioj e ir 
birželio 7 dieną tapo sukre- 
muota Forest Hill kremato- 
rijoje, kur jos vyro Rapolo 
ir sūnaus Stanley palaikai 
buvo sudeginti.

Liūdesyje paliko brolienę 
Mrs. Kalandą ir brolio duk
teris Mrs. Murphy ir Mrs. 
Firick New Yorke ir labai 
artimą draugą Frank Sin- 
darą, kuris ir rūpinosi jos 
laidotuvėmis.

Draugė
gimė Lietuvoje 1890 m. ko
vo 10 d., bet užaugo Latvi
joje. Buvo progresyviška, 
apsišvietuis, draugiška ir 
labai maloni moteris. La
bai mylėjo skaityti progre- 
syvišką spaudą — “Laisvę”, 
“Vilnį”, ir visada aukoda
vo jų palaikymui. Priklausė 
prie LDS ir LLD kuopų, 
Lietuvių Piliečių Klubo ir 
Lietuvių Draugijos Klubo 
So. Bostone ir Amerikos 
Liet. Piliečių Klubo Camb
ridge, Mass. Krematorijos 
koplyčioje susirinko daug 
jos idėjos draugų ir gimi
nių atsisveikinti su ja pa
skutinį kartą.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą. Palydo
vai buvo pakviesti į Lietu
vių Draugijos Klubą ir tin
kamai pavaišinti.

Teilsis jos palaikai prie 
jos vyro ir sūnaus palaikų, 
o užuojauta jos artimie
siems ir draugams.

g. Rainard

Įteikiu laikraščiui “Lais
vei” dovaną $20.

A. Jurevičiene

Colorado Springs. —Vice
prezidentas Agnew kalbėjo! 
į laivyno kadetus, kurie bai-| 
gė mokslą ir tapo leitenan
tais. Jis juos ragino likti 
karinėje tarnyboje.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parkuosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

j MIRUS j
I Bernice Cliuberkienei I
I Reiškiame širdingą užuojautą giminėms, drau- 1I gams ir pažįstamiems.
I 0. Gricienė J. Straus I
I S. J. Rainardai J. Beleckas 1
I F. Yuška P. Vaškis I
I 2 Friends A. Jalowski 1
I L. Plutienė E. Belekev.ičenė 1
I H. Žukonienė V. Matulis I
I S. Einingis N. Grigaliūnienė 1
I B. K e rshis E. Žvingelas 1
I V Kaco liūnas E. Framontienė 1
I J. Stružienė K. Kazlauskienė 1
I S. O. Janus A.. Kandraška 11 B. Žukauskienė J. Gitzus I
I K. V. Kvietkas A. S. Kanis ■ I
I E. Repšienė S. Maxvitis 1
I 0. F. Graham R. Winzlo II S. Shukis E. Mazuitis 1I A. Starkus M. Dawnis 1
I Ch. Lake A. Čulada I
I So. Boston,H Mass. . I

Montello, Mass.
Mirę lietuviai, 

seni Montellos gyventojai
Joseph Kasparas mirė ge

gužės 30 d. Nursing Home. 
Gyveno 52 Porter St. Jo 
žmona mirė prieš daugelį 
metų. Liko trys sūnus, duk
tė ir penki anūkai.

Birželio 6 dieną mirė Ma
ry Jurgeliūnienė (Kalinaus
kaitė), gimusi Scrantųn 
Ra. Buvo pašarvota pas 
Eid. Waith. Priklausė prie 
Sandaros Klubo. Palaidota 
Blue Hill Cemetery, Brain
tree, Mas. Liko du sūnūs 
ir sesuo Anelė Kalinauskas, 
Dorchester, Mass.

Birželio 6 dieną mirė Ma
ry Bugnis (Degesytė), gy
veno 26 Keswick Rd. Buvo 
pašarvota pas V. Yakavonį. 
Palaidota Melrose kapinėse. 
Liko vyras ir sesuo July Ja
cobs. '

Iš mūsv veiklos
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyko birželio 6 dieną 
Tautiškame Name. Pirma 
išklausytas kuopos valdy
bos raportas, o paskui pa
teikė raportą Markevičiai iš 
filmų parengimo, kuris at
sibuvo gegužės 30 d. Fil
mus iš Lietuvos rodė Jonas 
Grybas. Viskas puikiai pa
vyko. Rengimo komitetui, o 
ypač Markevičiams, duotas 
didelis pagyrimas už puikų 
pasidarbavimą.

Paskui buvo pakeltas 
klausimas apie “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks birželio 
27 dieną Haverhillyj, Mass., 
Gedimino parke, Bradford, 
Mass. Nutarta ruošti busą 
nuvažiavimui į pikniką. G. 
Shimaitis įgaliotas gauti bu
są. Na, ir busas jau užsa
kytas. Išeis nuo Tautiško 
Namo birželio 27 d., 11:30 v. 
prieš pietus.

Dabar turime darbuotis 
gauti žmonių į pikniką va
žiuoti. Ten susieisime su 
savo draugais ir pažįsta
mais. Bus ir meninė pro
grama. Linksmai laiką pra
leisime.

George Shimaitis

ĮVAIRUMAI
Australijoje tamsiai žalios 

.spalvos paukštis savo lizdą 
taip “išdekoruoja,” jog at
rodo lyg aplink būtų apsi- 
raizgiusi gyvatė. Taip jis 
lengvai apsisaugo nuo kitų 
plėšrių paukščių.

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

mano-

Anglų poetas Baironas bu
vo žymus plaukikas. 1810 
metų gegužės mėnesį jis 
perplaukė 7.5 kilometrų plo
čio Dardanelų sąsiaurį, ku
rio vandens tėkmė labai grei
ta, ir pasiekė rytinį Mažo
sios Azijos krantą.

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting w'ork 
consisting of wiring special auto
matic machines and our standard 
units. Must have knowledge of 
wiring schematics. Blue CrosS/Blue 
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 
vacations, life insurance.

201-486-6108.

MACHINE TOOLROOM FOREMAN 
Top pay, all benefits.

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC.

44-02 — 11th St.
Subway, 23rd and Ely St. Stop

L. I. C., N. Y.
212 ST 6-0560 (40-49)

IND

43-51

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. 1269 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (43-47)

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
cleai’ for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P. O. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-571 

An E. O. E. Employer.
(44-50)

Tai buvo prieš 700 metų. 
Prancūzijos karalius Liud
vika IX ruošėsi aštuntam 
kryžiaus žygiui/ Ištikimi jo 
riteriai, tikėdami lengva 
pergale, svajojo apie turtą. 
Vos tik jie Įžengė į Afrikos 
žemę, pralaimėjimas sekė 
po pralaimėjimo. Prancūzų 
stovykloje paplito maras. 
Kartą vienas kareivis, kaip 
pasakoja legenda, atvedė be
laisvį arabą, kuris rankoje 
turėjo tamsiai raudoną kve
piančią gėlę. Arabas pasa
kė: “Tai išgelbės tavo ka
reivius.” Karalius liepė 
mirštančiuns kareivius gir
dyti gėlės nuoviru. Maras 
praėjo. Tačiau paties ka
raliau neišgydė; jis mirė 
Afrikos žemėje. Likę gyvi 
kariai grįžo į tėvynę ir par
sivežė
Greitai gvazdikai sužydėjo 
visuose
nuošė ir paplito po visą Eu
ropą.

nepaprastą gėlę.

Prancūzijos gely-

EXTRUDER OPERATORS 

and General plant workers.
No experience necessary. Special 
short schedule. Precision Polymers, 
Green Poind Road, Rockaway, N. J. 

201-627-8520
(40-47)

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION POLYMERS 

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

(40-47)

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)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions. 
Carmichael Citroen

347 Washington Ave., Albany, N. Y.
518-465-3424 (43-46)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station (Getty) 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. (42-46)

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
and manholes. Starting salary com- > 
mensurate with experience. Call Mr. 
Bolen, 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. (42-48

Baltimore, Md.
Keletas žinučių iš mūsų 

miesto
Susirinkimas, kuris įvyko 

birželio 5 d, nebuvo skait
lingas nariais. Gaila, bet 
taip yra.

Pranešta, kad gauta “Lai
svei” 2 prenumeratos į Lie
tuvą. Tas gerai.

Kuopos nariai visi užsi
mokėję metines duokles. 
Laukia knygos. Be to, nusi
tarta dar vienas parengi
mas turėti pabaigoje rugsė
jo mėn. Pilnai laikas bus 
paskelbtas spaudoje.

Be to, reikalinga pranešti 
jogei sekantis susirinkimas 
įvyks spalio 2 dieną (šešta
dienis) , 2 vai. po pietų, d-gų 
J. J. Stanių namuose, 2813 
New York Avė. Susidėju
stomis sąlygomis, susirinki
mų vietą privalėjome pa
keisti.

Kp. sekretorė

Danijos valstybinis herbas 
yra pats sudėtingiausias pa
sauly: sidabrinis kryžius, 
gulbė su aukso karūna, rai
telis ant arklio, trys karū
nos, arklio galva, šeši liū
tai, avinas, lokys, šešiolika 
širdžių ir drakonas.

Montello, Mass.
Gegužės 3 dieną abudu 

nuvažiavome pas draugus 
Rožę Wallen ir John Grigą. 
Jie turi gražią vietą, daug 
visokių gėlių ir daržovių. 
Radome atvažiavusią Ro
žės dukterį Aldoną Daw
ning, kuri tik užbaigė mo
kslą ir gavo diplomą iš Eas
tern Connecticut State Col
lege — Bachelor of Arts ir 
Award for Academic Ach
ievement. Aldona Wallen, 
buvusi montelliėtė, dabar 
gyvena Willimantic, Conn. 
Rožės ir Antano, kuris jau 
miręs, progresyviškai išau
ginta. Yra labai maloni ir 
draugiška moteris. Ji turi 
gerai išlavintą ir gražų bal
są. Dažnai dainuodavo 
mūsų pažangiečių parengi
muose ir dabar neatsisako 
patarnauti, būnant reika
lui. Jinai augina vieną dūk-

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, New Jersey 200’x300' 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-47)

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.

Copper Kettle Realty, Realtor ■ 
201-735-4004 (40-47)

Historic 4 Seasons Inn. Fine Bus
iness, excellent condition. Retiring 
after 21 yrs. $98,000. J. W. Harwood, 
Delaware Inn., Stamford, New York

Prieš dvejus metus viena 
Airijos leidykla išleido kny
gą, parašytą ne ranka, bet 
koja. Tai bene vienintelė 
tokia knyga pasaulyje. Jos 
autorius — Čhristis Brau
nas. Christis gimė paraly
žuotas, tevaldydamas kairę
koją, ir toks jis pasiliko vi- 12167. Phone 607-652-4351. 
są gyvenimą. Kai vyresnio
ji sesuo rengdavo pamokas, 
Christis nuolat pamėgdžio
davo: sėdėdavo greta, įbe
dęs nosį į kokį vadovėlį ar
ba “rašydavo” ant grindų, 
nutvėręs kreidą kairės ko
jos pirštais. Motina pasiry
žo sūnų, be kita ko, labai 
sunkiai kalbantį, išmokyti 
nors skaityti, kad jam ne
būtų taip nuobodu. Kai šis 
pramoko, nupirko rašomąją 
mašinėlę. Christis nuo jos 
tiesiog neatsitraukdavo: ko
jos pirštais spausdinėdavo 
klavišius, dėdavo bei išim
davo popieriaus lapus. Jau 
būdamas 35 metų, Christis 
Braunas parašė knygą “Ma
no kairė koja”. Šiandien jo 
knyga jau išversta į 16 kal
bų ir laikoma, vienu geres
nių autobiografinių kūrinių 
airių literatūroje.

Johanesburgas. —žinoma 
kovotoja prieš rasinę dis
kriminaciją Helen Joseph 
išlaisvinta iš kalėjimo. Ji 
kalėjo 8 metus.

(42-46)

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar, Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Hts., N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino, 201-793-9607. (43-50)

FOR SALE

Large Resort in White Mts. Out
standing oppty in the heart of N. 
H.’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas. Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvt. swim pool, spac landscapd 
grnds, hotel dining rm & kitch. A 
great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000; Owner will accept 
$75,000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara G. Curry, Inc. 
Bkr. East Swanzey, N. H. 603-352,- 
6560. (46-48)

Maintenance handyman, involving 
maintenance and janitorial work 
with ability to do lubrication, greas
ing and odd jobs that occur. Minor 
amount of tools required, many 
fringe benefits and periodic raises. 
Contact Mr. Szakats, 6( Henderson 
Dr., W. Caldwell, N. J. 201-228-2060. 

f * (46-48)

Machinist-General. Mid-day shift. 
Excellent opportunity for advance
ment with growing Co. Competitive 
są|ary and benefits. Call 201-843- 
1800. (43-47)

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800’'. (43-49)

REAL ESTATE
Westport— Owner — Pillared raised 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3% bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panic! 
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)

$87,000 buys restaurant, property 
and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms available. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

West Shokan, Irg 6 rm custom 
bit. bluestone ranch, 5 acres. Moun
tain and water views 2 Irg. bedrms, 
liv. rm 20x30, den or bedrm, all 
wood panel’g. Covered front patio, 
2 frplcs. Irg garage. Full bsmt, oil 
heat, $55,000. Write or phone for 
appointment. M. Mehlinger, West 
Shokan, N.Y. 914-657-2428. (43-47)

t

“Oriskany Falls, N. Y. Oneida'Coun- 
ty, Farm 155 acres, 125 acres till
able, County Rd., 36x64 barn, farm 
house, 2 garages, 4 Other small 
buildings, Excellent Water supply, 
excellent view, excellent land.

$46,000. 315-843-5901“ (43-46)

terį.
Motina Rožė ir draugas 

John Grigas labai links- 
mūs, kad Aldona užbaigė 
aukštą mokslą.

Nuo savęs mes velinam 
jai ir toliau dalyvauti su 
progresyviais lietuviais.

St. ir Julia 
Rainardai1

Central Virginia Commercial land, 
35 acres on Rt. 29, mile North of 
Charlottesville, zoned B-l business. 
Near University of Virginia.. Offer 
accepted subject to Court confirma
tion. Contact T. M. 'Boyd, Commr. 
Box 1151, Charlottesville, Va.

703-296-7138. (43-46)

Asking $14,000. Lowville located 
foothills of the Adirondacks, 5 miles 
from Snow Ridge Turin, New York, 
1 hour from Lake Ontario, House 
with attached garage, (garage 28x- 
32). House has fireplace, wall to 
wall carpeting, k?ig picture window 
overlooking valley, very good water 
supply, new drilled well,' hot water 
heat, 1 acre lot with pond behind 
house V/z baths, new' paneling. 
Make me an offer. Reason for sell
ing relocate. For appointment call 
315-348-8716. (43-49)

60 acre farmette located in foot
hills of Adirondacks. 3 bedroom 
house partially remodeled. 8,000 
trees planted. Out buildings. Good 
hunting and fishing. $18,000. Con
tact Walter Leichty, Boonville, N. 
Y." 315-942-2675. (44-46) e
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Apie tris Afrikos kraštus
“Juodasis žemynas”, tik po antrojo pasaulinio karo 

pradėjęs traukyti kolonijinius pančius, šiandien turi per 
40 nepriklausomų valstybių. Apie tris iš jų čia| trum
pai papasakosime.

Ruškavas Rytas
Nigerija—daugiausiai gy

ventojų turinti Afrikos ša
lis (virš 60 milijonų). Pra
eitą rudenį ji atšventė ne
priklausomybės dešimtmetį. 
Anglų kolonizatoriai čia iš
saugojo feodalizmo, net gen
tinės santvarkos bruožus, 
iki 250 įvairiakalbių grupių.

Pirmuosius penkerius me
tus nepriklausomą šalį val
dė dvarininkai ir kompra- 
dorinė buržuazija. Po antro 
karinio perversmo 1966 m. 
valdžią paėmė ^dabartinė, J. 
Gavono vadovaujama, fede
ralinė vyriausybė — radika
lesnių reformų šalininkė.

Nigeriją labai nusiaubė 
tragiški įvykiai. Garbėtroš
ka Rytų provincijos guber
natorius Odžukvu, kurio gė
dingai šlovei gali prilygti 
nebent Kongo Čiombė, 1967 
m. paskelbė Rytų provinciją 
Biafros valstybe. Per Por
tugalijos, Izraelio, Pietų Af
rikos Respublikos vadeivas 
ir įvairias “labdarybės” or
ganizacijas apsišaukėlį dos
niai rėmė stambios pasaulio 
monopolijos, tikėdamosi pa
rankesnėmis sąlygomis pa
siglemžti provincijoje suras
tus naftos ^lobius.

Pustrečių metų vyko brol
žudiškas karas. Nigerija iš
saugojo vientisumą, bet ne
teko maždaug dviejų milijo
nų žmonių, sugriauti ištisi 
rajonai.

Ir pragiedruliai, ir juodi 
debesys dar gaubia Nigeri
ją. Vyriausybė ryžtingai 
šalina karo negandus. O 
turtingiausių kapitalistinių 
šalių misijos, delegacijos, 
pasiuntiniai, kaip maitvana
giai, atkakliai suka ratus, 
mėgindami apgaule pasiekti 
to, ko nepavyko ginklu. Ni
gerija jau pirmajame pa
saulio naftingųjų šalių de
šimtuke —1970 m. pabaigo
je per dieną išgauta 1,250 
mln. barelių naftos (barelis 
—159 litrai). “Juodasis auk
sas” žada daug pinigo, bet 
dar neaišku, kiek jo teks 
Nigerijai. Šalis nepajėgia 
eksploatuoti savo turtų, kol 
kas tesideri iš pasaulio naf
tos magnatų parankesnių 
koncesinių sąlygų.

Atomas ir viduramžiai
Pietų Afrikos Respubliko

je labai akivaizdu,' kad ša
lies turtingumas gali nieko 
neduoti liaudžiai. PAR gel
mėse daugybė aukso, dei
mantų, urano, kobalto, švi
no, chromo, vario.’ Antai, 
PAR finansų magnatas H. 
Openheimeris, kurio galy
bės pagrindą sudaro mono
polija “Anglo-American cor
poration of South Africa, 
vienas iš turtingiausių pla
netos žmonių, kontroliuoja 
32 proc. kapitalistinio pa
saulio aukso gavybos, apie 
80 proc. pramoninių dei
mantų realizavimo. PAR 
pramonės lygis, nacionali
nes pajamos vienam gyven
tojui keleriopai didesni, ne
gu kitose Afrikos šalyse.

Tačiau penkiems šeštada
liams gyventojų — daugiau 
kaip 15-kai milijonų afrikie
čių baltieji ateiviai nepali
ko nieko, net žmogaus var
do. Jų rezervatams skirta 
13 proc. prasčiausios žemės, 
kitur čiabuviai gali dirbti 
sunkiausius darbus, gauda-

me-

kad 
gali

mi 7-8 kartus mažesnį atly
ginimą už baltuosius, bet ne
turi teisės ten apsigyventi. 
Šiuolaikiniuose milijoniniuo
se didmiesčiuose — Kein- 

I L

taune ir Johanesburge rie
da dvispalviai autobusai: 
vieni baltiesiems, kiti—spal
votiesiems. Užrašai “Tik 
baltiesiems” kabo prie ge
riausių kinų, valgyklų, teat
rų, mokyklų, ligoninių, par
duotuvių, pliažų net bažny
čių. Johanesburgo kavinės 
savininkas E. Šernas, nušo
vęs afrikietį laiškininką už 
tai, kad šis įėjo pro paradi
nes duris, susimokėjo 120 
randų baudą (randas —1.4 
dolerio). O afrikietis, parke 
ar gatvėje atsisėdęs ant bal
tųjų suoliuko, gali būti 
nubaustas 100 dolerių, de
šimčia lazdos smūgių, 
tams kalėjimo.

Vakarų spauda rašo, 
PAR nors ir šiandien
tapti branduoline valstybe, 
kad čia tartas netgi naujas 
mokslo žodis — surastas 
paprastesnis būdas bran
duolinėms medžiagoms gau
ti. O milijonai PAR afri
kiečių — neraštingi. Visų 
čiabuvių švietimui skiriama 
20 kartu mažiau lėšų, negu 
saujelei baltųjų.

Kei p t a u n o profesorius 
Bernardas pirmasis pasau
lyje transplantavo žmo
gaus širdį. O daugelyje 
PAR rajonu iki 1 metų am
žiaus iš 100 vaikų miršta 
40-45. Vienas gydytojas ten
ka 455 baltiesiems ir 100.000 
afrikiečių. Seniesiems PAR 
gyventojams — dar krau
pūs viduramžiai.

Afrikoje yra dvi Kongo 
valstybės: buvusi belgų ko
lonija su sostine Kinšasa ir 
prancūzų — sostinė Braza
vilis.

ŠVYTURIAI
Anksčiau pasaulio žvilgs

niai krypo į Kinšasą. Ne 
todėl, kad ši šalis didesnė, 
per 20 mln. gyventojų, geo
grafinis Afrikos. centras. 
Buvusiame belgų Konge 
daug pralieta kraujo, neo- 
kolonizatoriai juo sutepė, 
žydra SNO vėliavą, ; 
dariškai nužudytas liaudies 
vadas Lumumba, pasaulio 
keiksmažodžių arsenalą pa
pildė imperialistų liokajaus 
Čiombės vardas. Šiuo metu 
tik buržuazinė spauda karts 
nuo karto paliaupsina da
bartinį vadovą Mobutu, ku
ris “įvedė tvarką”. Malonu, 
kad daug kentėjusi šalis 
ėmėsi arklo. Tačiau ekono
minę prarają Kinšasoje mė
ginama įveikti, plačiai atve
riant duris užsienio kapita
lui. O žmonijos patyrimas 
rodo, kad šis kelias lemia 
liaudžiai daug kančių, bet 
negarantuoja sparčios so 
dalines ir ekonominės pa
žangos.

Pasaulio spaudoje dabar 
dažniau sutinkamas Kongas 
kurio sostine Brazavilis, 
nors tai mažytė šalis: .teri
torija penkeriopai didesnė 
už Lietuvos, o gyventojų — 
trigubai mažiau. Čia žen-

aerodromai, po to— ištisos 
pramonės šakos, jų tarpe 
cukraus pramonė, kartu su 
kalnakasyba duodanti dau
giausia eksporto. Valstybės 
sektorius jau aprūpina dar-

POILSIS IR KŪRYBA

Ir prasidėjo su “velniu”
... Kvepėjo rudeniu. Pa-į“Vilniaus įkūrimas,” tripti

ke pavaizduoti “Lietuvių n
— Kūryboje jaučiu didelį

geltę medžių lapai storai
bu maždaug 60 tūkstančių!den^g besiruošiančią žiemai kovą su kryžiuočiais, 
žmonių." * įvestas nemoka^ žemę. Tarp jų slėpėsi gry- ■ ,z- / j j "
mas mokymas pradines mo- kai, ir tik prityrusi akisga- pasitenkinimą, savotišką po- 
kyklas lanko 95 proc. vaikų pastębėti jų “pulkau- ilsį, -
—aukščiausias rodiklis Af- nmkų^ 
rikoje.

Plačiai bendraujama su 
socialistinėmis šalimis. To
kiems ryšiams toliau stip
rinti, šią šalį aplankė Tary
bų Sąjungos partinė-vyriau- 
sybinė delegacija, vadovau
jama Lietuvos KP CK pir
mojo sekretoriaus A. Snieč
kaus. -

Kongas su sostine Braza
viliu — viena iš tokių Afi‘i-!]<aimynaį gyrė, 
kos valstybių, kurios atkak-1 Tane

liai stengiasi, nepatirdamos 
kapitalizmo blogybių, ženg
ti milžino žingsnį iš gentinės 
į šiuolaikinę visuomenę.

A. Petkus

— O čia kas — susidomė
jo Romualdas Gilys, įdėmiai 
apžiūriu ėdamas išr 
medžio šaką.

— Panašu i velnią! — nu
sprendė kartu su tėvu gry
bavęs sūnus, taip pat Ro
mualdas.
J Šaką parsinešė į namus. 
P a d r o ži n ė j o, p a t ai sė. I šė j o— 
pagal sūnaus mintį — “Tu
pintis velnias.” Namiškiai,

Pavasaris - parody

Tiesa, niekada jų nestin
ga Tarybų Lietuvos sostinė
je, bet su pavasariu praside
da tikras parodų srautas — 
viena paskui kita ar po ke
lias iš karto. Didelės ir ma
žos. įvairių sričių, skirtin
gos tematikos. O visoms bū
dingas bruožas — kiekviena 
savu kampu atspindi šian
dienini tėvų žemės gyveni
mą. jo ritmą, jo i vairumą, 
darbu tempus, kaskart nau
jus laimėjimus, ryšius su 
kitomis respublikomis 
užsieniu.

Štai ir dabar Dailės 
rodų rūmuose surengta

ir

pa- 
di

— sako R. Gilys.
Bronius Šimkus

vadovaujamai sekcijai, ku
riai priklauso beveik visi 
Rytinio pakraščio skyriai. 
Cleaverio pasekėjai, kurių 
čia yra grupelė, bandė New 
Yorke pardavinėti laikraštį, 
bet Newtono pasėkėjai juos 
sumuša. Ir taip to laikraš
čio New Yorke beveik nepa
matysi.

Pramogų Kalendorius
Birželio 20 d.

Forest Parke pietūs. Ren
gia LLD 185 kuopa. Būki
me visi Brooklyn© ir apy
linkes lietuviai.

raižytą Mieste pasidairius
I

Vėliau pas Romualdą Gilį 
užsuko vietos vidurinės mo
kyklos mokytojas — daili
ninkas N. Nezavas.

— Žinai, Romai, gabumų
turi, - priekabiai apžiurę- kai pakėlimo savininka] rl n vin o n **YTr\lv^in '' i yt A nri 11 o c Xdamas “velnią,” įvertino jis. 
— Žinoma, iki šedevro to
loka. .. O anksčiau bandei 
ką nors panšaus?

Pažangus dienraštis “Dai
ly World” paskiausiuose nu
meriuose sako, kad jo finan
sinė padėtis labai sunki. Va-Taksi - vairuotojų unija 

jau prieš keletą mėnesių su- jus sukelti $115,000 iki Lie- 
sitarė su kompanijomis dėl pos 4-os dienos kol kas nei- 
naujo kontrakto. Bet kon
traktas iki šiol nepatiektas 
unijos narių patvirtinimui. 
Taxi Drivers Union lokalas 
dabar pikietu o j amas. Pačio
je unijoje susidarė eilinių 
nariu kokusas, kuris siekia 
pakeisti unijos vadovybę.

Protestuojanti grupė, sa
ko, kad kontraktas labai pa
lankus savininkams, kad po 
paskutinio taksi kelionių

na pakankamai sklandžiai.
Laikraštis sako, kad tik 

kokios trys savaitės liko, 
kas reiškia, kad turi gauti 
bent $3,000 kasdien aukomis.

sau daro’ daug daugiau pel
no, o vairuotojai uždirba 
mažiau. ,

Eilinių vairuotojų grupė

Mirė Jurgis Nalivaika
Birželio 6 d. ligoninėje mi

rė Jurgis Nalivaika, 77 me
tų amžiaus. Jo sesers duk
tė, Beatrice Richards, rūpi
nasi palaidojimu. Bus pa
laidotas Gardner, Mass.

- Rimčiau nebandžiau .į leidžia kuletinį> kuris vadi. 
aayi YAinMAr, Ir n m Ir n r y iTiesa, esu piešęs karikatū

ras laikraščiui...
N. Nezavo patartas, R. 

Gilys mokėsi drožimo, skap
tavimo technikos. Skaitė 
specialią literatūrą. Ir vis 
bandė savo jėgas.

Taip Kaišiadorių rajono 
kinofikacijos skyriaus di
rektoriaus Romualdo Gilio 
bute viena po kitos atsirado 
įdomios kompozicijos “Pie
menukas su šunimis,” “Ra
gana, jojanti ant šluotos,” 
“Senio galva,” “Senukas 
muzikantas.” Taip pat jis 
išdrožė karikatūras “Stilei
va,” “Pasipūtėlė,” “Kelia- 
klupsčiautojas,” kandžią

nasi “Hot Seat”. Jame sako
ma:

“Naujoji koalicija suside
da iš eilinių taksi vairuoto- 
jų-darbininkų jaunų ir se
nų, Juodų, Baltų ir ispaniš
kai kalbančių — mes visi 
broliai ir sesės”.

dėlė paroda “Sportas dailė-į skulptūrėlę “Brakonierius?’
• M T • 1 1 • v • _ j ' ?je”. Joje dalyvauja šimtas; 
dvidešimt penki Lietuvos 
dailininkai — tapytojai, gra
fikai, skulptoriai tekstilinin
kai ir t. t. Eksponuojama 
apie tris šimtus kūrinių 
sportine tematika. Tokia 
gausybė žavi lankytojus ne 
tik braižų individualumu, 
savitumu, bet ir labai pla- 
čiu sportinės tematikos, 
problematikos supratimu.

Bemaž tuo pat metu tuo
se pačiuose rūmuose atida
ryta New Yorke gyvenan
čio tautiečio dailininko Vy-

pikta-1 tauto Igno kūrybos paroda.
Atidarė ją įžanginiu žodžiu 
Dailės muziejaus direkto
rius P. Gudynas. Apie niu
jorkiečio menininko kelią 
kalbėjo profesorius A. Gu
daitis ir Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto pirmininko pavaduoto
jas V. Kazakevičius. Žodį 
tarė ir parodos autorius V. 
Ignas, šiuo metu viešintis 
Tarybų Lietuvoje. Dailinin
kui, be abejo, labai malonu 
savo kūrybą eksponuoti tė
vų žemėje, senajame Vilniu
je, kur nenutrūksta srautas 
meno gerbėjų, o taip, pat 
ekskursantų iš tolimiausių 
Lietuvos kampelių.

Ne taip lengva perprasti 
visas meno “gudrybes.” Gi
lys dažnai tariasi su prity
rusiu liaudies m e n i n i n k u 
Bronium Aleksandravičium, 
kuris jį supažindino su me- 
talo-gintaro techn o 1 o g i j a 
papuošalams gaminti. Ko
lekcija pasipildė meniškais 
medalionais, apyrankė mis, 
sagėmis.

Pamažu R. Gilys išėjo į 
“platųjį pasaulį.” Jis daly
vavo keliose rajono dailinin
kų parodose, Kauno zonos 
parodoje. Lankytojai šiltai 
atsiliepė apie jo “Piemenu
ką,” “Mergaitę su gėlėmis,” 
“Velnią su žvakidėmis” ir 
kitus darbus; Ne vienas jo 
kūrinys meno tarybų buvo 
gražiai įvertintas. Pernai 
vykusioje jubiliejinėje res- 
publik i n ė j e parodoje Vil
niuje lankytojai gėrėjosi 
R. Gilio sukurtu “Kaišiado
rių velniu.” #ai išties įdo
mu kūrinys: jis gėdos nepa
darytų ir garsiajai A. Žmui
dzinavičiaus yelniu kolekci
jai. f

R. Gilį vilioja ir istorinė 
tematika. Jis ketina me
džio inkrustacija atgaivinti 
lietuvių liaudies legendą

Izraelio bonų korporacija 
Amerikoje praeitais metais 
sukėlė net 157 milijonus 
doleriu Izraeliui. Bet ta 
korporacija labai skūpiai 
apmoka savo tarnautojus ir 
darbininkus.
diena, kaip Izraelio bonų 
korporacijos namas New- 
Yorke, Park Ave., apsuptas 
pikietu: pikietuoja streikuo
jantieji tarnautojai.

Streikieriai priklauso prie 
AFL-CIO Socialiniu įstaigų 
tarnautojų lokalo. Tai rašti
nių darbininkai: sekretorės, 
stenografistai ir 1.1. Nors 
jie daugumoje simpatizuoja 
Izraeliui, bet sako, kad sim
patijos tikslui yra vienas 
dalykas, o klasinis išnaudo
jimas—kitas, o Izraelio bo
nų korporacija Amerikoje 
juos išnaudoja, mokėdama 
labai žemas algas.

Jau kelinta

Kviečiame į Forest 
Parką pietų

Lietuvių Liter. Draugijos 
.185 kuopa rengia didelius 
ir skanius pietus, kurie 
įvyks sekmadienį, birželio 
20 d., pradedant 1 valandą.

Į šį parengimą kviečiame 
niūj orkiečius, greatneckie- 
čius, connectikiečius ir new- 
jersiečius, o ]<ad ir philadel- 
phiečius. Atsiminkime, kad 
brooklyniečiai visur pribū- 
na. Tai nors vieną kartą 
prašome ir į Brooklyną at
važiuoti.

Forest Parkas yra prie 
Woodhaven Blvd., ant aukš
to kalno ir dideliais me
džiais apaugęs, tai ir dide
liuose karščiuose parkas yra 
vėsus.
mūsų pietus pasiklausysite 
klasikinio Band koncerto.

Iš New Yorko ar Brook
lyn© reikia važiuoti BMT 
Jamaica Line traukiniais, 
išlipti Forest Parkway sto
tyje, paeiti priekin iki 87th 
St. ir šia gatve į kairę ir eiti 
kalnan iki pamatysite par
kingą ir Music Bowl, pro 
kurį praėję rasite mūsų 
stalus.

Automobiliais atvažiavę—

Taipgi atsilankę į

Prieš keletą mėnesių dau- nuo Jamaica Ave. Woodha- 
gelyje vietų New Yorke ga
lima buvo pirkti Juodųjų 
Panterų organą *The Black 
Panther”. Laikraštį parda
vinėdavo jauni tos kovingos 
grupės nariai.

Dabar New. Yorke to laik
raščio nematyti. Mat, Black 
Panther partija pasidalinu
si į dvi smarkiai tarpusavy
je kdvojančias frakcijas. Vie 
nai vadovauja tremtyje Al
žyre gyvenąs Eldridge Cle
aver. Tos frakcijos centras 
randasi Californijoje, ir tai 
ji (Oaklande) leidžia laik
raštį. Bet New Yorko sky
rius priklauso H. Newtono

ven Bulvaru iki pirmo kelio, 
kairėn ir į parkingą deši
nėj.

Visi būkime laiku, nes pie
tūs bus duodami 1 vai.

Pastaba: Jei lytų, pietūs 
įvyktų “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avenue, Ozone 
Parke.

Rengimo Komisija

Washingtonas. —- Ameri
kos Valstybės departamen
tas sako, kad Izraelis laužo 
Ženevos įstatymą, kai stato 
naujus kvartalus Jeruzalės 
dalyje, kuri priklauso Jor
danui, bet dabar izraeliečių 
okupuota.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

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

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, 

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

, Komisija

Liepos 18 — Woodhaven.e
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenhurg, N. J. 

socialis pobūvis pas 
Čiurlius. Prašome šią die
na rezervuoti.

Įvyks

Sugrįžo iš Lietuvos
Pereitą trečiadienį tary

biniu lėktuvu sugrįžo iš Lie
tuvos mūsų įžymioji veikėja 
Ksavera Karosienė. Džiu
gu, kad mūsų Ksavera su
grįžo iš savo gimtojo krašto 
gerokai sveikesnė, negu iš
važiavo. Labai labai džiau
giasi. Ir labai dėkoja Lietu
vos gydytojams, kurie jai 
daug padėjo sveikatos at-

Vilniuje jai buvo suruoš
tas labai iškilmingas jos 70- 
ojo gimtadienio atžymėji- 
mas Kultūrinių ryšių su už- v 
sienio lietuviais komitete 
patalpose. Susirinkę veikė
jai nuoširdžiai viešnią pa
sveikino.

Taip pat gimtadienio at- 
žymėjimas buvęs suruoštas 
jos gimtinėje Ramygaloje, 
kurią ji apleido tik penke- 
rių metų mergaitė lygiai 
prieš šešiasdešimt penke
rius metus. Sako, ji tokios 
pagarbos nesitikėjusi.

Be to, dar buvus nuvykus 
į Šaulius, Panevėžį ir Drus
kininkus.

Ksavera labai šiltų įspū
džių parsivežė iš Tarybų 
Latvijos sostinės Rygos. 
Ten ji lankėsi pas draugo 
Juozo Karoso brolį ir jo 
šeimą.

Neabejojame, jog draugė 
Karosienė savo įspūdžiais iš 
šios nepaprastos kelionės į, 
Lietuvą ir atgal pasidalys 
su mūsų spaudos skaityto
jais.

Pirmadienį ji jau išskrido 
į San Francisco.

Rep.

Maskva.—Čia lankėsi pre
kybinė misija iš Olandijos.

Taip pat užsienietiška, 
tik daug platesnio masto ( 
paroda atidaryta Vingio 
parke. Tai — Vokietijos De
mokratinės Respublikos že
mės ūkio ir maisto pramo
nės mašinų paroda. Ši paro
da — vienas iš daugelio pa- 

giami realūs žingsniai ne-| vyzdžių, kaip benradarbiau- 
Irn ym iri Ii filmui 1 ™kapitalistiniu keliu. Y p ač 
nuo 1969 metų, kai šalį ėmė 
valdyti prezidentas Maria
no Nguabi vyriausybė. Na- 
cionalizuo tas geležinkelis, 
elektrinės, plentai, tiltai,

!ja socialistinės valstybės, 
keičiasi patirtimi, tiekia 
vienos kitoms savo produk- 
c i j ą, turėdamos abipusę 
naudą.

Persikėlimo Pranešimas
Prašome įsitėmyti, kad adresas

NEW YORK CENTRINĖS RAŠTINĖS

Globe ' Parcel Service, Ine
yra pakeistas į

240 Fifth Ave., New York, 10001
(Išsikirpkite šį pranešimą dėl nurodymo adreso)

TAVO DALIA
Skubėjai taku
Per brūzgynus aštrius,
Čia galvojai tiesos
Žiburėlį surast.

Bet nesuradus grįžai
Erškėtynais dygibės,
Kur gegutė kukuoja linksmai.

Tavo laimės žiedai
Šiandien skleidžias plačiai.
Visą grožį dabar tu radai.

Džiaugsmas širdį ramins
Ir jėgas atgaivins,
Tu laiminga liksi amžinai.

K. žakavičienė
Kaunas, 1969.X

(




