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KRISLAI
Sekamas svarbus žygis 
Ji turi būti priversta 
Sutrukdyta kelionė 
Valdžia desperacijoje 
Nežmoniška 
Užteks visiems

A. Bimba
Šios dienos “Laisvėje” (an

glų kalba) skaitykite labai 
svarbų pranešimą. Jame rasi
te, kad liepos mėnesio pra
džioje (2, 3 ir 4 dienomis) 
yra šaukiama visos šalies ma
stu antikarinė konvencija. Jos 
tikslas: visoms prieškarinėms 

t jėgoms susimobilizuoti, susi-
4 telkti, susivienyti pravedimui 

šį rudenį didžiausių antikari
nių demonstracijų, kuriomis 
būtų galima priversti vyriau
sybę nutraukti šią baisią 
Vietnamo skerdynę dar šie
met!

Garbingesnio ir greitesnio 
žygio negalima įsivaizduoti. 
Reikia, kad ši pasiruošimo 
konvencija visu šimtu pro
centų pavyktų. Jon kviečia
mos visos organizacijos, 
draugijos, grupės.

Konvencija įvyks New Yor
ke.

Apie Amerikos žmonių dau
gumos nusistatymą nebėra jo
kios abejonės. Reikia privers
ti mūsų valdžią, kad ji tos 
daugumos balso paklustų. 
Klysta tie, kurie mano, kad 
su tomis antikarinėmis demon
stracijomis prezidentas Nixo- 
na nesiskaitys. -

f Gaila, kad Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus Mr. 
Thant kelionė į Tarybų Są
jungą, Lenkiją ir Mongoliją 
buvo nutraukta. Ji būtų pil
vus labai naudinga.

Nutraukimo priežastis: sek
retoriaus sveikatos pašliji- 
mas. Sakoma, nuo persidirbi- 
mo. Darbo daug, atsakomy
bė labai didelė. Jis dirbąs 
nuo 10 iki 12 valandų per 
dieną.

Thant yra azijietis, Burmos 
pilietis, labai įtakingas ir po
puliarus tarp pasaulio diplo
matų. Jis laikomas labai geru 
šios i > a s a u I in ės or ga ni z a C i j os 
vadu.

Kaip nekalbėsime, bet val
džios užsispyrimas net komer- 
ciniems laikraščiams užčiaup
ti burną, neleidžiant net ir 
senų dokumentų, liečiančių 
Vietnamo karą, spausdinti, 
parodo jos” desperaciją. Tik 
rkai kam neaišku: juk į karą 
mus įvėlė demokratai prezi
dentai, tai kodėl dabartiniai 
valdžioje republikonai šitaip 
desperatiškai nori nuo Ame
rikos ir pasaulio žmonių tiesą 
paslėpti ?

Atsakymo nereikia toli ieš
koti. Visa šita republikonų 
klika Nixonu priešakyje 
daugiau negu šimtu procentų 
rėmė visus demokratų darbus 
ir žygius, įtraukusius mus j 
Vietnamo skerdynę. Nė vie
nas jų negali rankas nusi
plauti ...

Vėliausias teismo žodis: 
Profesorė Angela Davis nega
li išeiti iš kalėjimo už jokį 
užstatą! šios šalies istorija 
dar nebuvo mačiusi tokio ne
žmoniško, tokio begėdiško el
gimosi su didelio išsilavinimo 
ir aukšto pasiekimo .jauna 
moteriške.

« Laikoma kalėjime be nutei-
5 simo! Nesiskaitoma su .jokio

mis žmogaus teisėmis. Visi

Senato dauguma už pasitraukimą iš Indokinijos
Kitas pasiūlymas: per 9 

menesius pabaigti karą
Washingtonas. — Svars

tant prezidento remiamą ka
rinės tarnybos bilių, senato
rius Mike Mansfield pridėjo 
pataisymą: kad visos kari
nės jėgos būtų ištrauktos iš 
Indokinijos per ateinančius 
devynis mėnesius.

Mansfieldas yra senatinės 
daugumos, tai yra, Demo
kratų partijos frakcijos ly
deris. Pentagono slapti do
kumentai, kurie buvo at
spausdinti “N. Y. Times” ir 
“Washingtono Post” pusla
piuose, vis labiau diskutuo
jami Senate. Mansfieldas, 
Fulright ir kiti taikos šali
ninkai cituoja tuos doku
mentus kaip įrodymą, kad 
karas Indokinijoje nelegalus 
ir turėtų būti Kongreso įsa
kymu baigtas.

Iš kitos pusės, senatorius 
Gordon L. Allott, republi- 
konas, sakė, kad “New York 
Times” sulaužė špionažo

Kapelionai remia karą 
Pietrytinėje Azijoje
Washingtonas. — Nors 

dauguma Amerikos protes
tantų dvasininkų ir didelis 
skaičius katalikų kunigų bei 
žydų rabinų stoja prieš ka
rą Indokinijoje, tų trijų ti
kybų kariniai kapelionai 
Amerikos pajėgose karą re
mia. Kapelionų pulkininkas 
James Show sako, kad “ka
ro rėmimas mūsų užduotis.”

12,000 katalikų pateikė pe
ticiją New Yorko arkivys
kupui kardinolui Cooke, kad 
jis atšauktų katalikų kape
lionus iš Vietnamo. Tie ka
pelionai, sako peticija, ne
smerkė civilinių žmonių žu
dymo Indokinijoje, nekelia 
balso prieš karines krimina- 
lystes, ir todėl neužsitar
nauja bažnyčios pasitikėji
mo.

Beirutas. — čia įvyko su- 
susirėmimas tarp dviejų pa
lestiniečių partizanų gru
pių: Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos ir Liaudies 
fronto už Palestinos iš lis v i- 
nimą.

įstatymai, šios šalies visos tra
dicijos ir paprasčiausias žmo
niškumas reikalauja, kad žmo
gus iki teismo būtų paleistas 
už tam tikrą užstatą. Bet ši 
moteriškė nepaleidžiama!

Gauname laiškų, kuriuose 
klausiama, ar dar turime 
“Laisvės” 60-mečio Albumo” 
platinimui.

Taip, turime. Jį galima 
gauti “Laisvės” Administraci
joje.

Norėdami įsigyti sau arba 
padovanoti savo artimiesiems 
čionai arba Lietuvoje, kreip
kitės į Administraciją. Albu
mo kaina tik trys doleriai.

įstatymus ir turėtų atsaky
ti kriminaliniame teisme.

Washingtone federalinis 
distrikto teisėjas Gerhard 
A. Gesell nusprendė, kad 
“Washington Post” gali vėl 
pradėti spausdinti Penta
gono dokumentus, kurių 
spausdinimą teismas buvo 
nutraukęs. Bet Columbia 
distrikto apeliacijos teismas 
tuojau įsakė nespausdinti, 
iki kitas apklausi n ė j i m a s 
bus pravestas.

Key Biscayne, Fla.—Prez. 
Nixonas apsilankė Tymste- 
rių unijos valdybos posėdy
je ir pasakė 20 minučių kal
bą. James R. Hoffa, ligšio
linis prezidentas, kuris sėdi 
kalėjime, atsiuntė telegra
mą, pareikšdamaš, kad jis 
rezignuoja. Nauju unijos 
prezidentu išrinktas Frank 
Fitzsimmons.

NATO kraštai stoja už 
prekybos praplatinimą
Paryžius. — Čia prasidėjo 

Šiaurės Atlanto pakto orga
nizacijos (NATO) koordi
navimo komiteto posėdis. 
Jame Britanija, Kanada ir 
kiti kraštai reikalauja, kad 
NATO nustotų varžyti pre
kybą su socialistinėmis ša
limis. Kaip žinia, NATO 
turi visokius nuostatus, pa
gal kuriuos negalima pre
kiauti “strateginėmis prekė
mis” su socialistiniais kraš
tais.

Britanijos atstovas posė
dyje nurodė, kad pati Ame
rika vis mažiau laikosi to
kių nuostatų, kad Amerika 
jau pradeda, kad ir labai at
sargiai, prekiauti su Liau
dies Kinija. Amerikos sunk
vežimių kompanija Mack 
Trucks pasirašė sutartį su 
Tarybų Sąjunga padėti sta
tyti sunkvežimių fabriką 
prie Karnos upės. JAV val
džia tos sutarties dar nepa
tvirtino. Prieš kurį laiką 
Fordo kompanija norėjo su
daryti tokią sutartį su Ta
rybų Sąjunga, bet negavo 
Amerikos valdžios leidimo.

Vakarų Vokietija dabar 
eksportuoja į Tarybų Sąjun
gą storus plieno vamzdžius, 
kurie praeityje buvo skaito
mi strategine medžiaga, 
Belgija eksportuoja maši
nas ir t. t.

Havana. — Cubana oro li
nija atidarys tiesioginį susi
siekimą tarp Kubos sostinės 
Havanos ir Čilės sostinės 
Santiago. Santykiai tarp 
socialistinės Kubos ir Liau
dies fronto valdomos Čilės 
vis lobiau tamprėja.

Washingtonas.—Visos tie- be dėl sulaikymo mūšių ir0 
siog desper a t i š k o s prezi- visų militarinių veiksmų, 
dento Nixono pastangos ne- leidimo amerikiečiams ra-
leisti Senatui pasisakyti už 
ištraukimą visu Amerikos 
jėgų iš Indokinijos ir baigti 
Vietnamo karą buvo veltui. 
Beveik netikėtai didele dau
guma balsų senatoriai priė
mė nutarimą/kuriame įsa
koma prezidentui nustatyti 
datą Amerikos jėgų ištrau
kimui iš Indokinijos, kuri 
turi būti nę vėliau kaip už 
devynių menesių. Už nu
tarimą balsavo 57 senato
riai, o prieš tik 42. Tai skai
toma d i d ž i a u s i u smūgiu i 
Nixono prestižui ir jo poli
tikai ryšium su šiuo karu.

Senato nutarime reika
laujama, kad vyyriausybė 
tuojau pradėtų derybas su 
Šiaurės Vietnamo vyriausy-

Danijos socialdemokratai
už Vietnamo
Kopenhaga.—Danijos So

cialdemokratų partija rei
kalauja, kad Danija pripa
žintu Vietnamo Liaudies 
Respubliką, tąi yra, Šiau
rės Vietnamą. Socialdemo
kratų Centro komitetas sa
ko, kad slaptieji Pentagono 
dokumentai, kuriuos at
skleidė “New York Times,” 
aiškiai parodo, jog Vietna
mo Liaudies Respublika tu
ri žmonių pasitikėjimą ir 
užsitarnauja pilno pripaži
nimo.

Išskyrus socialistines šalis

Nušovė juodą jaunuolį; IRA pasidalinusi j dvi 
demonstracijos plečias kovojančias frakcijas

Columbus, Ga. — Šiame 
Georgijos mieste rasinis 
įtempimas vis didėja. Poli
cininkas nušovė 20 metų 
amžiaus negrą Willie J. Os
borne. Policija aiškina, kad 
norėjo sulaikyti Osbonrne 
ir jį klausinėti, bet tas pa
sileido bėgti. Juodųjų orga
nizacijos atstovas Joe Ham
mond išleido pareiškimą, 
kad Osborne nužudytas be 
jokio pateisinimo.

Rasinis- įtempimas Co- 
lumbuse jau senokai augo. 
Prie pat šio miesto randasi 
didelė Fort Bening karinė 
stovykla, didžiausia pėsti- 
ninkijos treniravimo bazė 
Amerikoje. Tūkstančiai ka
reivių, juodų ir baltų, kas 
vakarą atvyksta miestan ir 
pasisklaido po barus ir už
eigas. Balti rasistai praei
tyje neleisdavo juodiesiems 
užeiti į daugelį užeigų, bet 
dabar to nedrįsta daryti.

Praeitą šeštadienį juodų
jų kvartale įvyko eilė susi
rėmimų tarp jaunuolių ir 
policijos, Visą šią savaitę 
tame kvartale vyko sponta- 
niškos demonstracijos ir mi- naw!ą yra apgaulė. Oficiališ-
tingai. 13 žmonių suimta, 
nes jie demonstravo prie 
pat policijos centro.

miai pasitraukti iš Indokini
jos, paliuosavimo visų ame
rikiečiu karo belaisviu irtt. v v

Pentagono vadai ir aukšti 
valdžios pareigūnai sako, 
kad Senato nutarimas nėra 
mūsų prezidentui verstinas, 
kad jis gali su juo nesiska- 
tyti ir nesiskaitys. Karo ve
dimo reikalai^ girdi, išimti
nai prezidento rankose. Be 
to, Senato nutarimas dar 
turi būti apsvarstytas At
stovų Bute, kuriame Admi
nistracija tikisi gauti savo 
politikai daugumą balsų.

Taigi, šis Senato nutari
mas dar nereiškia, kad už 
devynių mėnesių ši skerdy- 
nė Vietname jau ir baigsis.

pripažinimą
ir kai kurias Azijos-Afrikos 
neutralistines šalis, jokia 
kapitalistinė šalis dar nėra 
pripažinusi šiaurės Vietna
mo, nors Liaudies Kinija 
yra plačiai pripažinta. Pas
kutiniu laiku Čilė nutarė 
užmegzti santykius su Š. 
Vietnamu. Kuba jau seniai 
palaiko labai glaudžius ry
šius su Hanojumi.

Danijos socialdemokratai, 
kurie ilgai stovėjo prie val
džios vairo, dabar opozicijo
je. Bet jie vis vien didžiau
sia partija šalyje.

Belfastas. — Šiaurės Airi
joje veikianti airių naciona
listų slapta karinė organi
zacija, IRA) Irish Republic
an Army) pasidalinusi į dvi 
tarpusavyje ko v o j a n č i a s 
frakcijas: viena frakcija 
yra žinoma kaip “reguliari- 
nė,” ir ji marksistų įtakoje. 
Ta frakcija stoja už Airijos 
suvienijimą ir kovą prieš 
britus okupantus, bet smer
kia invidualinį terorą.

Kita frakcija vadinasi 
“provizorine.” Ji ultra-na- 
cionalistinė, nori ir toliau 
tęsti IRA teroristines tradi
cijas, pravesti pasikėsinimus 
prieš pavienius britus ir 
Šiaurės Airijos pareigūnus.

Belfaste,sakoma, jau įvy
ko susikirtimai ginklais tarp 
abiejų frakcijų.

Kairas. — Egipte lankosi 
Saudi - Arabijos karalius 
Feisalas.

Pekinas. — Kinijos ofici- 
ališka žinių agentūra sako, 
kad susitarimas tarp Ame
rikos ir Japonijos apie Oki-

kai sala grąžinama Japoni
jai, bet faktinai JAV ten 
dar didins savo karinę bazę.

Afrikos šalių sueigoje
viešpatauja nesutikimai

Adis Ababa. — Čia vyks
ta Afrikos šalių vienybės 
septintas metinis suvažiavi
mas. Ta organizacija — 
OAU — (Organization of 
Afrfican Unity) apima vi
sas nepriklausomas Afrikos 
šalis, juodąsias ir arabiškas. 
Tik Pietų Afrika ir koloni
jos nepriimtos.

Bet šiame suvažiavime 
vyksta dideli nesutikimai. 
Kai kurios Afrikos šalys, 
ypatingai tokios konserva
tyvios buvusios Prancūzijos 
kolonijos kaip Togo, Čadas, 
norėtų užmegzti diplomati
nius santykius su Pietų Af
rika. Bet labiau pažangių 
šalių atstovai sako, kad apie 
bendradarbiavimą su Pietų 
Afrika negali būti kalbos. 
Gvinėjos atstovas sakė:

, “Pietų Afrikos valdžia 
nelegali. Trys milijonai bal
tųjų ten viską sprendžia ir 
apie 12 milijonų mūsų juodų

Tarybiniai ekspertai 
atvyko į Houston, Tex.
Washingtonas. — 20 tary

binių erdvės kelionių eks
pertų atvyko į Houston, 
Texas, kur’jie konferuos su 
amerikiečiais eks pertais. 
Bus tartasi apie bendradar- 
biavmią kosmosiniuose tyri
nėjimuose, gal apie maišytų 
amerikiečių - Tarybų Sąjun
gos įgulų naudojimą.

Tuo tarpu iš Londono 
pranešama, kad tarybinis 
kosmoso ekspertas A. Fedo- 
siejevas nutarė negrįžti Ta
rybų Sąjungom Jokie ofi- 
ciališki šaltiniai to dar ne- 
pat virtino, bet taip rašo 
Londono, Paryžiaus ir New 
Yorko laikraščiai. Anot jų, 
Fedosi e j e v a s dalyvavo $u 
tarybine delegacija pasauli
nėje aviacijos parodoje Par- 
ryžiuje ir iš ten slaptai iš
vyko Londonan.

Kinai nuteisė buvusį 
ekstremistą pareigūną

Pekinas. — Buvęs žymus 
diplomatas Jao Teng-šan; 
nuteistas kalėjiman. 1967-' 
ais, taip vadinamos kultūri
nės re v o 1 i u c i j o s įkarščio 
metu, jis neoficialiai vado
vavo užsienio reikalų minis
terijai. Sakoma, kad jo įsa
kymu užsienio reikalų minis
tras Čen-Ji buvo laikytas po 
naminiu areštu, ir kad jis 
grasino areštuoti premjerą 
Čou En-lajų. Jo įsakymu 
buvo užpultos ir padegtos 
kelios užsienio ambasados, 
įskaitant Britanijos.

Neoficiaiai pran esama,
kad jis buvo teistas viešai, 
ir teismą stebėjo net 4,000 
žmonių minia.

brolių ten neturi jokio bal
so. Kaip mes galime derė
tis su tokia valdžia? Mes 
jos nepripažįstame, mes pa
dedame Pietų Afrikos gy
ventojų daugumai kovoti 
prieš baltųjų uždėtą jungą.

Šalia Toyo ir Čado už “di
alogą” su Vosterio valdžia 
Pietų Afrikoje stoja Mada
gaskaras, Uganda, Lesoto. 
Smarkiausiai prieš bet ko
kius santykius su Pietų Af
rikos baltais rasistais stoja 
Tanzanija, Gvinėja, Alžy
ras.

Haga. — Pasaulinis Teis
mas nusprendė, kad Pietų 
Afrika neturi teisės valdy
ti Pietvakarinės Afrikos, 
buvusios Vokietijos koloni
jos, kuri randasi po Pietų 
Afrikos administracija. Pie
tų Afrikos premjeras Voes
teris sakė, kad Pietų Afri- 
ka neklausys Pas aulinio 
Teismo.

Kareiviai visuotinai 
naudoja narkotikus
Detroitas.—Vietnamo ka

ro veteranas Peter Lemon, 
aukščiausio taip vadinamo 
Kongresinio garbės meda
lio laimėtojas, sakė “Free 
Press” korespondentui, kad 
jis naudojo narkotikus. Le
menąs sakė, kad jis gavo 
medalį už “žygdarbį,” kurį 
atliko narkotikų įtakoje. 
Beveik visi Amerikos karei
viai Vietname, sakė jis, nuo
lat naudoja narkotikus, pra
dedant marjuanos rūkymu, 
baigiant stipresniais svaiga
lais. Narkotikus naudoja, 
sakė jis, ir puskarininkiai 
bei dalis karininku, v

Darbininką streikai 
Izraelio pramonėje
Jeruzalė.—Streikų banga 

auga Izraelio elektros ir sta
tybos industrijoje, kituose 
fabrikuose ir taipgi trans- 
portaci j oje, ligoninėse. 
Streikavo gydytojai, slau
gės ir kiti ligoninių tarnau
tojai.

Izraelio valdžia bando tuos 
streikus palaužti, sakyda
ma, kad jie kenkia “nacio
naliniam saugumui.” Tą 
nuomonę reiškia ir prie val
džios vairo stovinti Darbo 
partija. Bet darbo unijos, 
nors tos pačios valdžios par
tijos įtakoje, streikų ne
neigia, nors jų ir neorgani
zuoja.

Dėl streikų susidariusios
padėties ministrų kabinetas 
laikė kelis specialius posė
džius.
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Ir gydytoj u sukilimas
SENIAUSIA ir skaitlingiausia Jungtinių Valstijų 

gydytojų organizacija yra American Medical Association. 
Jos vadovybė yra giliai reakcinė-konservatyviška. Ypač 
įžūliai ji kovoja prieš medicinos socializaciją, prieš bet 
kokias pastangas suvisuomeninti gydymą ir sveikatos ap
saugą. Ji skelbia, kad čia yra grynai atskiras kiekvieno 
žmogaus santykių su jo gydytoju reikalas.

Bet atrodo, kad prieš šią politiką jau prasideda su
kilimas ir pačiuose gydytojuose. To rezultate, vietoje or
ganizacijai augti, ji pradeda nariais smukti. Pirmiau Su
sivienijimui priklausė 168,213 duokles mokančių gydytojų. 
Tai reišika, kad gydytojų dauguma arba 50.3 procento 
priklausė Susivienijimui, nes viso šalyje yra 334,024 gy
dytojai. Tačiau šiomis dienomis einančiame Susivienjimo 
120-ajame suvažiavime paaiškėjo, kad dabar organizaci
ja po savo vėliava nebeturi šalies gydytojų daugumos.

Teisingai New Yorko Valstijos Gydytojų Draugijos 
prezidentas dr. Himler už tai kaltina Susivienijimo va
dovybės reakcinę politiką, jos reakcingą nusistatymą 
didžiausiais šių dienų gyvenimo klausimais.

jie okupavo ir paskandino 
ašarose ir kraujuose. Gė
da, baisus įžeidimas tą na
cių žygį primesti jaunie
siems Lietuvos sūnams ir jį 
vadinti “laisvės aušra”.

Begėdiškai meluoja men
ševikų laikraštis, už tuos 
skaudžius įvykius kaltinda
mas Tarybų Sąjungą ir 
jos žmones, kurie paaukojo 
daugiau kaip dvidešimt mi
lijonų savo sūnų, kol Lie
tuvą ir kitus nacių užgrob
tus kraštus išlaisvino. Kri- 

] tusių buvo ir tūkstančiai 
geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukrų. c

IŠ LAIŠKU

Pasitraukia ir pasilieka
PAGAL neseniai pasirašytą sutartį tarp Jungtinių 

Valstijų ir Japonijos, Okinawos sala sugrąžinama Japo
nijai. Kaip žinia, ją Amerika buvo užėmus per Ant
rąjį pasaulinį karą, ir iki šiol ją valdė. Jos sugrąžinimas 
Jauonijai laikomas dideliu prezidento noru tarp šių šalių 
sunormalizuoti santykius.

Bet ar iš tikrųjų Okinawos okupacija pasibaigiat Iš 
viršaus, iš formos “taip,” bet tikrovėje griežtai “ne.” 
Pasirodo, kad Jungtinės Valstijos Okinawoje pasilaiko 
net 88 militarines bazes. Vadinasi, sala pasilieka mili- 
tariniai okupuota. Paaiški dar ir tas, kad pačioje 
Japonijoje Jungtinės Valstijos palaiko 40 milžiniškų mi
litarinių bazių. Tai reiškia, kad ir pati Japonija faktinai 
tebėra okupuota šalis.

Nereikia nė kalbėti, jog šių militarinių bazių išlai
kymas kasmet suėda bilijonus mūsų dolerių. Washingto
ne niekas nė nekalba apie tų bazių panaikinimą.

MATO DIDELIUS, 
SVARBIUS PAKITIMUS

Dienraščio “Vilnies” re
daktorius V. Andrulis ko- 
lumnoje “Kasdien” rašo:

Gerojon pusėn kintanti (pa
saulinė situacija teikia nerimo 
bijantiems progreso lietuvių 
klerikalams.

Čikagos “Draugas” išmeti
nėja, kad Vakarai (kapitaliz
mas) jau virsta “komunizmo 
mecenatu”. Kanados “Tėviš
kės žiburiai” pravirko,' kad 
kalbų prieš komunizmą nie
kas nenori klausyti. Cituoja 
vieną ponią, kuri seniau pasi
pelniusi raštais prieš komu
nizmą, o dabar laikraščiai at
sisako jos raštus spausdinti.

Yra tikrai lįdomių pakaitų. 
Pavyzdžiui, presbiterijonų baž
nyčios viršūnių $10,000 auka 
gynimui komunistinės profe
sorės Angela Davis.

Kunigų brolių Berrigan sa
vo krauju aplaistymas drafto 
rekordų. Už tai jie baudžia
mi.

Jėzuitų išstojimas prieš ka
rą.

Vietnamo karo veteranų ko
va prieš karą. i

Visa tai ligi šiol buvo neį
manoma.

Mielas Drauge!
Kaip matai, jau nuo ge- 

igūžės 29 d. esu kelionėje. 
Po Kopenhagos nuvykau į 
Vakarų Vokietiją, o iš ten 
atsidūriau į Šveicariją, ku
rią seniai besu matęs. Pa
būti čia manau vieną-kitą 
savaitę, kiek leis reikalai. 
Mačiau daug įdomių vietų, 
prisiminiau savo kelionę į 
Vokietiją 1939 m. rugpjūčio 
mėnesį, prieš pat karą, su
tikau daug įvairių žmonių. 
Dabar tie visi įspūdžiai su
sigula, susirikiuoja.

Beje, turiu malonią šei
myninę naujieną—gimė dar 
vienas Justino ir Laimutės 
sūnelis — Algirdas. Tai mū
sų aštuntasis anūkas. Da
bar pas mus keturios anū
kės ir keturi anūkai.

Pridedu rašinį iš kelionės 
po Vakarų Vokietiją. Ban
dysiu dar kai ką parašyti, 
jei turėsiu laiko.

Nuoširdžiai sveikinu jus 
visus laisviečius ir linkiu vi
so geriausio.

Justas Paleckis
Bernas, Šveicarija 
1971.VI.18

kviesti į Rokiškį, kur įvyks
ta dainų šventė.

Gegužės mėnuo Lietuvai 
buvo nelaimingas — nei la
šelio lietaus, oras karštas. 
Labai pakenkė žiemken
čiams. Bet birželio oras žy
miai pasikeitė — vėsus su 
lietumi. Pievos atgavo sa
vo spalvą, viskas sužaliavo. 
Liepos pražydėjo.

Visus laisviečius sveikina 
L. Kapočius, Sasna, Gužas 
ir daugelis kitų, su kuriais 
jau teko susitikti.

V. Kazakevičius rūpinasi 
amerikiečių draugų iškvie-

timais ir priėmimais, taipgi 
susirūpinęs, kaip nors J. 
Grybui gauti naujų filmų, 
nors tai yra sunki problema.

Moksleiviai baigia savo 
egzaminus ir po to vyks į 
atostogų stovyklas, dau
gelis vyks į Palangą ir Ne
ringą.

Netikėtai susitikau su 
rašytojo A. Venclovos sūnu
mi Tomu. Paklausiau, kaip 
tėvo sveikata. Sako, guli 
Vilniaus ligoninėje, sveika
ta gerėja. Linkime jam 
greit pasveikti,

Visiems geriausių linkėji
mų.

J. Gasiūnas
1971 m. birž. 13 d. z

Justo Paleckio laiškas iš Frankfurto (prie Maino)

Vakarų Vokietijoj Keliais

Tas pats ir su Australija
KAIP žinia, Pietų Vietname turi militarinių jėgų 

ir Australija. Kaip ir kodėl jos ten atsirado? Ką apie 
tai žino Australijos žmonės?

Šie ir kiti klausimai, susiję su Australijos avantiūra 
Pietrytinėje Azijoje, visu smarkumu iškilo šiomis dieno
mis, kai pas mus Amerikoje pasirodė slapti dokumentai 
iš vyriausybės archyvų. Kaip mūsų šalies valdžia su
ruošė kruviną avantiūrą į Pietų Vietnamą už Kongreso 
ir žmonių akių, slaptai, lygiai taip, pasirodo, ir Austra
lija buvo jos valdančiosios klasės įtraukta. Nei žmonės, 
nei parlamentas tiesos nežinojo. Siuntimas armijos pa
dėti amerikiečiams “gelbėti Pietų Vietnamą nuo komu
nizmo” buvo maskuojamas patriotizmu ir Australijos 
saugumu.

Bet kaip pas mus, taip Australijoje žmonės reikalau
ja tiesos. Ir jos valdžia bando maskuotis pavojumi Aus
tralijos saugumui, jeigu dabar būtų paskelbti slapti do
kumentai, kurie parodytų, kad buvo įvykdyta baisi apga
vystė pries Australijos žmones. Tačiau abejojama, ar 
jai pavyks šį teisingą žmonių reikalavimą užgniaužti 
visokiais apgavingais ir veidmainingais išsisukinėjimais.

Mieli draugai:
Smagiai leidžiame laiką 

Vilniuje. Laikas labai grei
tai bėga. Jau prabėgo pora 
savaičių.

Lankėme porą spektaklių, 
kuriuos suvaidino nuosta
biai puikiai Panevėžio Dra
mos teatro artistai. Susiti
kome ten su Laurinčiuku ir 
A. Sniečkumi. Trumpai pa
sikalbėjome. Albertas tik 
grįžo iš Druskininkų, patai
sęs sveikatą, nugalėjęs plau
čių uždegimą. Susitikome 
daug pažįstamų.

Birželio 13 d. —Vilniuje 
didžiausias judėjimas. Pi
liečiai renka savo valdžią. 
Nuvykome pas S. Sasną ir 
J. Gužą. Apsigyvenę nau
jame Lazdynų rajone. Turi 
visai naujame name 3 kam
barių butą su visais pato
gumais. Moderniški baldai, 
kokių JAV neturėjo. Gyve
na arti gražaus pušyno. Tik 
ne arti į maisto krautuvę. 
Skundžiasi netvirta sveika
ta. Radome pas juos Lau
ryną Kapočių, kuris prižiū
ri juos kaip savo mylimus 
tėvus.

Lazdynai — nauja Vil-

Kas ka rašo ir sako
VISA GARBĖ VIEN i 
TIK KOMUNISTAMS

Chicagos menševikų laik
raštyj birž. 12 d. žinios ant
raštė tokia: “Čilėje komu
nistai kaltina Ameriką”. 
Joje kalbama apie apkalti
nimą, kad Amerikos Cent
rinė Žvelgybos Agentūra 
(ČIA) kalta už provokato
rišką nužudymą Krikščio
nių denio k ratų vado Perez 
Zukovic.

Betgi tą kaltinimą prieš 
(’ 1A iškėlė bendrame parei
škime komu n istai ir socia
listai. Kodėl menševikų 
laikarštis mini tik komuni
stus, O socialistus pamirš
ta? Kodėl žiniai ni ~

MELAGIAI
NESUSIKALBA

L i e t u v o s Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Cent
ro komitetas savo pareiš
kime sako: “šiemet sukan
ka 39 metų nuo to karštojo 
birželio dienų, kai tūkstan
čiai jaunųjų Lietuvos sūnų 
išvedė tautą iš komunisti
nio jungo Į laisvės aušrą”. 
O Chicagos “Naujienos” 
šaukia: “Šį mėnesį lietuviai 
laisvame pasaulyje mini 
tautai skaudžius įvykius, 
kurie išplėšė jai laisvę ir 
lietuvių kaulais nusėjo pla
čius Sibiro sniegynus”.

ANTANO SMETONOS 
SŪNAUS APDŪMOJIMAI

Reakcinėje • spaudoje ir 
vėl pasirodė Juliaus Smeto
nos, kruvinojo Antano Sme
tonos sūnaus, geroka puo
kštė labai rūsčių apdūmoji
mų. Pasirodo, kad ir jam 
nebeleidžia ramiai naktimis 
miegoti kai kurių dipukų 
keitimas nusistatymo lin
kui savo gimtojo; krašto. 
Julius iš visų jėgų šaukia: 
“Tai kam patiems save mul
kinti, kam įsikalbėti, kad 
bolševikai pasikeitė, kad ir 
bolševikams valdant gali
ma šiaip taip gyventi?

Sutinkame su Julium, 
kad linkui fašizmo-smeto- niaus pažiba. Penkių ir de

vynių aukštų namai. Apsi
gyveno apie 40,000 vilnie
čių naujame rajone, kuria
me pirmiau miškas siūbavo. 
Lazdynai — panašūs į Žir
mūnus. Už poros metų ten 
bus baigta statyba.

Vilnius plečiasi ir auga. 
Transportacija nuolat didė
ja. Vilnius kasdien puošia
si ir gražėja.

. Iš' užsienio svečių kas
dien pilna, Birželio 16 d. 
atvyksta vienas dienraščio 
“Vilnies” redaktorius Jonas 
Mažeika iš Cįhicagos.

Birželio 14 d. išvykstame į 
Kauną, kur bus mūsų svei- 

? kata patikrinta. Nežinome,

Kaip jau esu rašęs, Dani
jos sostinėje Kopenhagoje 
dalyvavau Baltijos šalių ir 
Skandinavijos Taikos foru
me. Pasibaigus tam foru- 

I mui ir kiek susipažinus su 
Danija, man teko atlikti ki
tą misiją. Šį kartą tai buvo 
uždavinys, susijęs su Euro
pos saugumo problema ir 
santykių tarp Tarybų Są
jungos ir Vokietijos Fede- 

i ralinės Respublikos švelni
nimu.

Turbūt nedaugelis žino, kad 
prieš keletą metų Frank
furte prie Maino susikūrė 
“Draugija santykiams tarp 
VFR ir TSRS skatinti.” Tos 
draugijos pirmininku yra 
profesorius Borisas Rajevs- 
kis, žinomų iš Rusijos isto
rijos Rajevskių palikuonis, 
o draugijos generalinis se
kretorius — pastorius D r. 
Herbe r t as M o c h a 1 s k i s. 
Draugijos narių tarpe daug 
mokslininkų, publicistų, dva
siškių, verslininkų, politikų.

Toji draugija pradedant 
1968 metais organizavo eilę bendradarbiavimo perspek- 
tarybinių mokslininkų pa- tyVos.

iciiždėjol Susiriesdami meluoja vie- 
antraštės “Čilės komunistai ni ir kiti. 1071^ m 
ir socialistai kaltina Ameri- dienomis, kaĮp^ žinia, naciai 
riką?” ____ -

1971 m. birželio

pradėjo pulti Lietuvą. Ją

nizmo bolševikai nepasikei
tė nė per nago juodymą. 
Jie buvo ir pasilieka jo 
mirtinais priešais.

Bet kas liečia bolševikams 
valdant gyvenimą, tai Sme
tonos sūnus labai, labai kly
sta. Tarybų Lietuvoj žmo
nės puikiai, gražiai gyvena. 
Dėka socialistinės santvar
kos, mūsų gimtasis kraštas 
yra tapęs vienu iš pažan
giausių ir laimingiausių 
kraštų visoje šioje ašarų 
pakalnėje. Juk tik už tai 
Julius ir jo bičiuliai taip 
pašėlusiai siunta ant bolše
vikų. . '

Kitoje vietoje Julius tie-
siog per ašaras kreipiasi ijkiek aienų ten sugaišime. 
d i p u k u s : “Atsižadėkime Rir^lin d psnmn r 
bendradarbiavimo su kraš- ' - ,. j : <Birželio 20 d. esame už-
tu iluzijų, neklausykime si- “
renų dainų, teigiančių, kad kado ten ne tik nebloga, 

nebloga gyven- bet dar labai gera gyventi.Lietuvoje 
ti...”'

Gaila, bet turime storiau
siai pabrėžti, kad iš šio 
maldavimo nieko nebeišeis. 
Lietuvos durys plačiausiai 
atidarytos. Šimtai Ameri
kos lietuvių kasmet aplan
ko savo gimtąją kraštą ir 
patys savo akimis pamato,

Tiesa, ten dar nėra žemiš
ko r o .j aus, dar yra sunku
mų, dar daug ko trūksta, 
bet mūsų gimtojo krašto 
šaunieji sūnūs ir dukros 
sėkmingai šalina tuos sun
ku mus be i t rūku mus ir ku
ria sau tikrai tikrai laimin
gą rytojų.

skaitų įvairiuose VFR mies
tuose, tarybinių menininkų 
koncertų, o taip pat VFR 
mokslininkų ir menininkų 
išvykas ir visuomenės atsto
vų ekskursijas į Tarybų Są
jungą. Draugijos reikšmė 
žymiai pakilo po Tarybų 
Sąjungos ir VFR sutarties 

pasirašymo. Siekdama savo 
tikslo — santykių tarp VFR 
ir TSRS gerinimo ir plėtimo 
draugija iškėlė sumanymą 
sušaukti abiejų šalių politi
kos ir visuomenės veikėjų 
pasitarimą arba kolokviu
mą. >

Nepaprasta proga
Nuo 1970 metų vasario 

Maskvoje veikia Santykių 
su VFR visuomene skatini
mo tarybinis institutas, ku
rio pirmininkas TSRS Pe
dagoginių mokslų akademi
jos prezidentas prof V. M. 
Chvostovas, o jo pavaduoto
jas publicistas V. M. Berež- 
kovas. Tas institutas atsi
liepė į Vakarų ’ Vokietijos 
partnerių kvietimą ir suda
rė tarybinę delegaciją. Išė
jo taip, kad aš iš Kopenha
gos atskridai! į Diuseldorfą, 
kur jau laukė Dr. II. Mo- 
chalskis, Bundestago depu
tatė socialdemokrate A. Hu
ber, VFR Užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojas Dr. 
A. Blumenfeldas ir kiti. Tik 
vėliau atvyko tarybinė dele
gacija, kurią jau ir man te
ko sutikti.

Trumpai tepa matė me Diu
seldorfą, tą žymų Rūro sri
ties pramonės centrą. Karo 
metu jis buvo smarkiai an
glų ir amerikiečių subom
barduotas, bet dabar šau
niai atsistatęs ir padidėjęs.

Tik pernakvoję Diuseldorfe, 
nuvažiavome į kalnuotą vie
tovę, kurioje dryki nedide
lis Humersbacho miestelis 
(apie 50,000 gyventojų). Ča 
ant kalno stovi naujas pa
statas, vadinamas Teodoro 
ITeiso (pirmojo VFR prezi
dento ) vardo akademi j a. 
Pasirodo, tai ne mokslo 
įstaiga, bet kaip ir partinio 
švietimo namai, priklausą 
Laisvajai demokratų parti
jai, atstovaujančiai liberali
nei krypčiai. Be posėdžių 
salių čia yra ir 8 aukštų 
viešbutis, kuriame gyvena 
įvairių pasitarimų, simpozi
umų, kolokviumų dalyviai, 
o šį kartą apsistojome mes.

Apie ką buvo tartasi
Tris dienas tęsėsi kolokvi

umas, kuriame dalyvavo 22 
tarybiniai delegatai ir apie 
50 delegatų iš vakariečių 
vokiečių pusės. Kolokviumo 
darbų tvarkoje tokie klau
sima: 1. Padėties normali
zavimas ir Europos saugu
mo problema, 2. Europos

Pirmuoju klausimu ben
drame posėdyje pranešimą 
padarė tarybinės delegaci
jos vadovas TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas, 1 Tzvestijų” vyriausias 
redaktorius L. N. Tolkuno- 
vas, apie TSRS-VFR sutar
ties reikšmę kalbėjo prof. 
Dr. H. Ridder Antruoju 
klausiniu pranešimus pada
rė ‘ TSRS Prekybos rūmų 
pirmininko pavaduotojas J. 
VV. Prichodovas ir VFR 
Ekonomikos bei finansų mi
nisterijos darbuotojas Dr. 
Bekeris.

Diskusijos, tais klausimais 
vyko dviejose komisijose — 
politinėje, kuriai teko pir
mininkauti mudviem su pub
licistu R. šroderiu, ir ben
dradarbiavimo komisijoje, 
kuriai pirmininkavo abu pa
minėti pranešėjai.
Vakarų Berlyno problema
Politinėje komisijoje dau

giausiai diskusija sukosi ap
link Vakarų Berlyno proble
mą, kurios išsprendimą dau
guma vakariečių vokiečių 
delegatų statė kaip TSRS- 
VFR sutarties ratifikavimo 
ir Europos saugumo konfe
rencijos sušaukimo sąlyga. 
Mūsiškiai kalbėtojai, kurių 
aktyviausi buvo V. Berežko- 
vas ir V. Ježovas, r e i š k ė 
nuomonę, kad negalima dėl 
Vakarų Berlyno trukdyti 
svarbesnių reikalų — Euro
pos stugumo ir sutarties ra
tifikavimo. Tų kausimų 
svarstymas ir sprendimas 
turi eiti paraleliai, o sutar
ties ratifikavimo bei Euro
pos saugumo užtikrinimas

(Tąsa 3-ame pusi.)

SVEIKATOS SARGYBOJE

Mėsa—kaip maistas ir x 
apsikrėtimo šaltinis >
Mažai rasime žmonių, ku

rie nevalgo mėsois. Dau
giausia suvartojama kiau
lienos ir jautienos. Įvairūs 
šviežios mėsos patiekalai, 
rūkytos dešros, skilandžiai, 
kumpiai — vieni mėgia
miausių mūsų patiekalų. 
Be to, mėsa yra pagrindi
nis baltymų šaltinis žmo
gaus organizmui.

Tačiau pasitaiko žmonių, 
kurie valgo visai žalią, tik 
paskersto gyvulio mėsą, ar 
šiek tiek apkeptą, nepakan
kamai išvirtą. Kai kurios 
šeimininkės, garni n d a m o s 
mėsos patiekalus, ragauja 
žalios mėsos faršą ir vaiši
na juo savo vaikus, galvo
damos, kad tai esą labai 
sveika. O mėsa gali būti 
apkrėsto gyvulio.

Parazitinėmis kirmėlė
mis: kiauliniu ir galvijiniu 
kaspinuočiaiis, liaudyje pa- * 
prastai vadinamais solite
riais, žmogus ir apsikrečia 
valgydamas virino tą mėsą. 
Viriai (finos)— tai van
deningos, iki žirnio didumo 
balsvots pūslelės, kurių vi
duje yra parazito galvutė. 
Skerdienoje virius nesunku 
pastebėti.

Nepakankamai išvirtoje, 
iškeptoje arba rūkytoje 
mėsoje viriai išlieka gyvy
bingi. Suvalgius tokią mė
są, žmogaus žarnyne užau
ga siauro kaspino formos 
2-7 metrų ilgumo kirmėlė— 
kaspinuotiis.

Kaspinuotį turintis žmo
gus dažnai jaučia įvairius 
negalavimus ir pastebi iš 
žarnyno pasišalinančius ati
trūkusius parazito gabalė- 
lius-nareliuis. Tuose nare
liuose yra šimtai tūkstan
čių gyvybingų kaspinuočio 
kiaušinėlių, nematomų pa- 
prasta akimi. :

Kai išvietės netvarkingos 
arba jomis nesinaudojama, 
užteršiama sodybų bei f^r- 
mų aplinka, tvartai, paša
rai, vanduo, ganyklos. Gy
vuliams įsu pašaru suėdus 
gyvybingus parazito nare
lius, iš kiaušinėlių išsivysto 
viriai. Vadinasi, kaspinuo
tį turįs žmogus užkrečia gy
vulius, o nuo viriuotos gy
vuliu mėsos užsikrečia žmo
nės.

Mėsos kombinatuose ir 
mėsos kontrolės stotyse 
skerdieną tikrina veterina
rijos tspecialistai. Finuotų 
gyvulių mėsa nukenksmi
nama, o atskirais atvejais 
— jeigu virių randama la
bai daug — sunaikinama. 
Namuose paskerdus gyvu
lį, skerdieną būtinai reikė
tų patikrinti pas veterinari-* 
jos specialistą, nes kaip tik 
šiuo atveju daugiausia ir 

I užsikrečiama.
Svarbiausia — sodybose, 

fermose, tvartuose ir gany
klose laikytis sanitarinių 
reikalavimų. Neleiskime pa
laidų kiaulių, negirdykime 
galvijų balose, kūdrose. Vi
sur gerai {ruoškime ir tvar
kingai užlaikykime išvietes.

Prie valgį kruopščiai pa
plaukime rankas. Vaikams 
nuo pat mažens diekime as
mens higienos įgūdžius.

Gyd. M. Federienė
Vet. gyd. J. Kairiūkštis

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Lairdas sa
ko, kad armija nešnipinėja 
prieš civilinius gyventojus, 
bet kartais šnipinėjimą at
lieka “armijos samdyti civi
liniai tarnautojai.”

k
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Vakarų Vokietijos Keliais
(Tąsa iš 2-ro psl.)

kaip tik padės ir Vakarų 
Berlyno problemos išspren
dimą.

Bendradarbiavimo komi
sijoje kiek ginčų sukėlė tik 
Europos bendrosios rinkos 
reikalas, nes tarybiniai de
legatai reiškė nuomonę, kad 
toji rinka tarnauja ne Eu
ropos bendradarbiavimui, 
bet jos skaldymui.

Iš pasitarimo pranešimas
Kolokviumas baigėsi pa

ruošimu komunikato, kuris 
buvo vienbalsiai patvirtin
tas. Komunikate pažymi
ma, kad “Grasinimo ir jėgos 
panaudojimo atsižadėjimas 
tarpvalstybiniuose santy
kiuose yra būtinas. Tai są
lygai atitinka sutartys, su
darytos tarp TSSR ir VFR 
bei tarp Lenkijos LR ir 
VFR. Abi sutartys jau pa
rodė pirmuosius teigiamus 

4 rezultatus: užmegzti nauji 
* ekonominiai, moksliniai bei 

parlamentariniai kontaktai. 
Tų sutarčių ratifikavimas 
turės teigiamų pasėkų to
lesniam šių santykių išvys
tymui.”

Toliau komunikate kalba
ma apie visuotinio saugumo 
kolektyvaus užtik r i n i m o, 
ginklavimosi apribojimo, 
abipusio karinių pajėgų su
mažinimo, konf ront a c i j o s 
Europoje sušvelninimo 
svarbą. Todėl kolokviumo 
dalyviai paremia sumany
mus dėl Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijos sušaukimo.

Dėl nuomonių skirtumo 
Vakarų Berlyno klausimu 
komunikate sakoma: “Pa
sikalbėjimų partneriai iš 
VFR pusės pareiškė, kad 
patenkinamas Vakarų Ber- 

t lyno klausimo išsprendimas 
'yra išankstinė Maskvos su
tarties (tarp TSRS ir VFR) 
ratifikavimo sąlyga. Tarybi
niai atstovai pažymėjo, kad 
abu šie klausimai neturi tie
sioginio ryšio ir jie turi bū
ti sprendžiami paraleliai. 
Šiai nuomonei pritarė dalis 
pasikalbėjimo partnerių iš 
VFR pusės. Abi pusės su
taria, kad Vaakrų Berly
no problemos sureguliavi
mo ir Maskvos sutarties ra
tifikavimo klausimai spręs
tini galimai greičiau.”

Tolimesnėje komunikato 
dalyje kalbama apie abiejų 

šalių, o taip pat visos Euro
pos bendradarbiavimą eko

nomikos, mokslo ir kultūros 
srityse.

Įdomūs susitikimai
Be oficialių posėdžių kol

okviumo dalyviai turėjo 
daug progų tarpusaviai ben
dradarbiauti, pas įkalbėti 
įvairiais klausimais. Suti
kau čia eilę senų pažįstamų. 
Su prof. Rajevskiu ir D r. 
Mochalskiu jau buvau se
niau pažįstamas, nes juos 
priiminėjau dirbdamas 
Kremly kaip A. T. Tauty
bių Tarybos pirmininkas. 
Sutikau buvusį VFR pa
siuntinį Maskvoje Dr. G. fon 
Walter), publicistą baroną 
C. fon Ikskiulį, Dr. Christą 
Zinn ir eilę kitų, o taip pat 
užmezgiau daug naujų pa
žinčių.

Pasibaigus kolokviu m u i, 
nuvykome į FVR sostinę 
Boną. Ten įvyko mūsų de
legacijos spaudos konferen
cija, o paskui VFR Užsie
nio reikalų ministerijoje tu
rėjome pasi kalbėjimą su 
statssekr e t o r i u m i Meršu 
mūsų šalių santykių bei tai
kos stiprinimo klausimais.

TSRS pasiuntinys V. Ka
linas suruošė delegacijos 
garbei priėmimą, kuriame iš 
vakariečių pusės dalyvavo 
daug politinių veikėjų bei 
visuomenės atstovų. Jų tar
pe buvo eilė Bundestago de
putatų iš visų frakcijų. At
vyko " ir vienas žymiausių 
opozicijos lyderių iš krikš
čionių demokratų frakcijos 
— buvęs savo laiku gyny
bos, vidaus ir užsienio rei
kalu ministru šrederis. Jis 
neseniai lankėsi Maskvoje 
ir turėjo pasikalbėjimą su 
TSRS vyriausybes nariais. 
Pokalbiuose šrederis pabrė
žė, kad tai jo ministeriavi- 
mo laikais buvo pradėta 
santykių su TSRS sušvelni
nimo politika, o socialdemo
kratų vyriausybė tik ją tę
sia.

Dar vienas susirinkimas
Iš Bonos nuvažiavome į 

Štutgartą. Čia tarybinę de
legaciją pasveikino burgo- 
mistras Dr. O. Zander, o va
kare įvyko platus susirinki
mas, kuriame man teko da
ryti pranešimą Europos 
saugumo, bendradarbiavimo 
bei TSRS ir VFR santykių 
klausimais. Paskui gražiu

PITTSBURGH, PA.

Antanas M. Pipiras
Mirus LLD 87 kuopos nariui Antanui Pipirui, 

kuopos valdyba ir nariai išreiškia gilią užuojau
tą velionio žmonai Onai, giminėms, draugams, gy
venantiems Amerikoje ir Lietuvoje.

LLD 87 kuopos valdyba 
ir nariai

Martin Yegelevich
Mirus Martinui (Wilson, Conn.), reiškiu gilią 

užuojautą jo seseriai, giminėms ir draugams.

Mary Kazlenko
Wilson, Conn.

/
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PITTSBURGH, PA.

Antanas M. Dovidas
Mirus Antanui, širdingą užuojautą reiškiame

jo žmonai Onai, giminėms, draugams, gyvenan-
tiems Amerikoje ir Lietuvoje.

J. M. Mažuknai V. Remeikis
K. J. Melniai B. Šimkienė
P. S. Karsokai H. Kairienė
J. Mauragienė E. Vicenienė
J. Purtikas M. Zdanienė
P. Paulauskienė S. U. Paich
O. Miller-Remeikienė J. Lekavičia

Nekaro slėniu pro Heidel
bergą nuvažiavome į Frank
furtą prie Maino. Šiame 
mieste, viename didžiausių 
V. Vokiet., turėjome susiti
kimą su susiartinimo drau
gijos aktyvistais, praėjusį 
labai draugiškai. Iš Frank
furto delegacijos dalis išvy
ko į Miuncheną, kita dalis į 
DJartmundą, o iš pasilikau, 
nes dar noriu apsilankyti 
Šveicarijoje.

Apie tas keliones po Vo
kietijos Federalinę Respub
liką dar pasistengsiu kai ką 
parašyti.

Esu buvęs Vokietijojel939 
metais, prieš pat karą. Tad 
įdomu buvo pamatyti šią 
Vokietijos dalį po antrojo 
pasaulinio karo, įnešusio 
tokias permainas Europos 
šalių, o ypač Vokietijos gy
venime.

Justas Paleckis 
1971.VI.13
Frankfurtas prie Maino 
Vokietijos F. R.

mirus,
Pastaba

Juozui Birštonui
Miami, Fla., koresponden
tai (du) aprašė jo veiklą 
šiltojoje Floridoje. Tas tie
sa, tačiau miamiečiai žinių 
rašytojai arba nežinojo apie 
J. B. veiklą kitose vietose 
arba pamiršo.

Juozas Birštonas, jo brolis 
Albertas ir jų sesuo Mary 
1915 metais gyveno Toledo, 
Ohio. Jie visi trys prisidė
jo prie lietuvių veikimo.

Rašantis susipažino su 
Birštonais Toledoje, kai bu
vo išvyka parke vasaros lai
ku.

Rudens laiku, Birštonui 
proponuojant, įvyko kon
certas, kuriame Albertas 
Birštonas smuikavo viso
kias melodijas, kiek tik jų 
žinojo. Buvo daugiau smui
ko rių iri dainorių.

Apie vasarinės išvykos 
programą parašiau “Lais
vei” žinutę 1915 metais.
Taigi, Birštonai veikė To

ledos mieste, atvyko į De
troitą. Jų sesuo Mary susi
tuokė su Leonu Urbonu. Al
bertas tebegyvena Detroite.

Labai gerai žinau Biršto
nu progresyvią veiklą ir 
pažangios spaudos rėmimą.

V. Žabui

Amanas. — Palestiniečių 
partizanų vadas Abu Saleh 
sako, kad kartais karaliaus 
Huseino jordaniška armija 
puola partizanus, kai jie 
grįžta iš Izraelio.

FRACKVILLE, PA.

MATTHIAS ZOBA
Mirė gegužės 29 d., š. m.

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 
Onai Zobienei-Krasnickaitei, sūnums, draugams 
ir pažįstamiems.

t

Julia Krisnitskas M, Va Įtiko n i,s ,
Jim Krisnitskas A. Pikunas
Elizabeth> Ramonoski A. Fore
J. P. Dudonis A. Motuzą
P. Gižauskienė A. K. Naravai
H. Dempsey - S. Jones
J. K. Rūšinskai L. Kavaliauskaitė

Pittsburgh, Pa.
Mirė Antanas M. Pipiras
Birželio 11 d. mirė Anta

nas M. Pipiras. Birželio 15 
d. buvo palaidotas Kazimie
ro kapinėse.

Pipiras yra plačiai para
šęs apie savo gyvenimą 
“Mano gyvenimo bruožai,” 
kurie tilpo “Laisvės” 60 me
tų jubiliejiniame albume. Bet 
albume nėra parašyta apie 
Pipiro gyvenimą ir veiklą 
Pittsburgho pažangiųjų lie
tuvių draugijose, todėl nors 
mažą dalelę jo veiklos noriu 
paminėti. .

Pipiras gimė Lie t u v o j e 
1892 m. gruodžio 1 dieną. Į 
JAV atvyko turėdamas apie 
20 metų amžiaus, ir čia iš
gyveno apie 60 metų. Atvy
ko į Pitts burgą ir čia visą 
laiką gyveno. Pradžioje ke
letą metų gyveno Pittsbur
gho apylinkėje.

Nuo pirmų dienų atvažia
vimo į šią šalį Pipiras įdo
mavo lietuvių organizacijo
mis, mylėjo skaityti laikraš
čius ir knygas. Neilgai lau
kęs pradėjo įsirašyti į cen
trines organizacijas ir vieti
nes draugijas: LSS, APLA, 
vėliau LLD ir SLA. Būda
mas nariu pažangiųjų drau
gijų, jose darbavosi, užim
damas vietas valdybose ir 
komisijose; visada dalyvau
davo d r a u g i j ų parengi
muose ir susirinkimuose. 
Buvo rėmėjas Lietuvių Tau
tiškų kapinių. Būnant Pi
pirui Lietuvių Mokslo drau
gijos pirmininku, jo pasi
darbavimu, kapinėms buvo 
paaukota $2,000 iš draugi
jos iždo.

Nors sunkios ligos buvo 
spaudžiamas per paskuti
nius jo gyvenimo metus, jis 
vis rūpinosi pažangiųjų rei
kalais.

Antanas paliko žmoną 
Oną, daug giminių čia ir 
Lietuvoje, kuriuos jis nese
niai buvo aplankęs. (

Antanai, ilsėkis ramiai 
poilsio vietoje—kapinyne — 
po daug ir įvairių pergy
ventų dienų! Mes, likusieji, 
jūsų gerus darbus prisimin
sime.

M.

Londonas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Brita
nijoje Michaelas Smirnovs- 
kis reikalavo, kad britų /ai
džia jam leistų pamatyti Fe- 
dosiejevą, tarybinį kosmoso 
specialistą, kuris “defekta- 
jvo” Vakaruose.
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HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

IND

BUSINESS OPPORTUNITY

REAL ESTATE

bonus.
ienced
Sleep
N. J.

Tarp Baku ir Tbilisio prie 
pat kelio auga šakotas ry
tų platanas. Jau 500-600 
metų, jo paunksnėje ilsisi 
keleiviai.

Zobienė-Krasnickaite 
ir šeima

HEAVY DUTY DIESEL. MECHA
NIC. Must be familiar with all 
types of repairs and P.M. work. 
Complete Union benefits. MAJOR 
OIL CO. For interview appt. Call 
Mr. Donald Weber. 201-432-7075.

(49-52)

Lowville located foothills of the 
Adirondacks, 5 miles from Snow 
Ridge Turin, New York, 1 hour from 
Lake Ontario. House with attached 
garage, (garage 28x32). House has 
fireplace, wall to wall carpeting, big 
picture window overlooking valley, 
very good water supply, new drilled 
well, hot water heat, 1 acre lot 
with pond behind house, IV2 baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

NURSERY AND LANDSCAPE

MEN. Full time.
Some experience preferred.

Call 9 AM to 4 PM. 201-377-3561.
(48-50)

“L” Reporteris

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear 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. (44-57) 

An E. O. E. Employer.

“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)

TOOLMAKER. Expd. For metal 
fabricating Plant. Permanent posi
tion with excellent working condi
tions. Apply SIM-KAR LIGHTING 
New York Dr., Ft. Washington In
dustrial Park. (49-53)

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)

WOMEN. For light factory work. 
Two shift operations. Weaving ex
perience helpful, but not essential. 
Call 215-DA 9-2267 for appointment.

(47-51)

PRODUCTION WORKERS. No ex
perience required. Excellent bene
fits, profit sharing, steady work. 
Apply week days, 8 AM — 4PM. 
201-369-4343. Wilson Products Co., 
Division of Dart Industries, Nesh- 
anic, N.J. An Equal Opportunity 
Employer. (47-52)

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)

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
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. 43-51

MOLDMAKER. Injection Molding 
Plant. Life insurance, hospitaliza
tion and major medical Company 
paid. Apply DESIGN & MOLDING 
SERVICES, INC., 25 Howard St., 
Piscataway, N. J. 201-752-0300.

(49-52)

KNITTER MECHANIC 
Experienced on modern flat 

machines.
Excellent opportunity. 

Call 201-243-3299
(47-49)

REFRIGERATION MECHANICS. 
Commercial, industrial and air-con
ditioning .servicemen. Experience 
necessary. Top wages and fringe be
nefits. TEMPO INC., 95 Central 
Ave., Newark, N. J. 201-623-0222. 
10 AM to 4 PM. Ask for Mr. T.

(47-50)

Upholstery Furniture Cutter. Full 
time, immediate opening. Company 
paid benefits include: N. J. Blue 
Cross, Blue Shield, vacation, life 
insurance, 9 holidays, Christmas 

Apply in person. Expcr- 
only need apply. Eclipse 

Products, Rt. 22, Lebanon, 
(49-51)

INJECTION MOLDING SUPER
VISOR. Working supervisor, per
manent 4 to 12 shift. Experience 
required. Company paid benefits. 
Life insurance, hospitalization, paid 
vacation and holidays. Call 201- 
538-5100, ask for Mr. Frank Quick.

(49-53)

$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 availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

PUNCH PRESS. BRAKE SPEAR.
Operators must be experienced. Per
manent positions with excellent 
working conditions. Apply SIM- 
KAR LIGHTING, New York Dr., 
Ft. Washington Industrial Park.

(49-53)

GUARD. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding police and secu
rity. Minimum height 5’ 8”, 150 lbs. 
On-the-job training Electrical and 
clerical knowledge helpful. Write 
P. O. Box 737, S. Paterson St., Pa
terson, N. J. An E.O.E. (47-54)

COUPLE WANTED. Man to take 
care of grounds, general mainten
ance, woman household part time. 
4 room apt. 201-377-3561.

(48-50)

Liaudies Balsas
Pažangus Kanados lietuvių savaitraštis, einąs nuo 

1932 metų. Laike 1938-1939 metų ėjęs du syk į savai-

Philadelphia, Pa.
Streikų banga purto miestą

Mūsų miestą apniko strei
kų epidemija: yra didesnių 
ir mažesnių. Mažesni nekrei
pia tiek daug visuomeninio 
dėmesio. Iš visų gal bus įdo
miausias streikas tai rūb- 
siuvių, vedamas Amalga
mated Clothing Workers of 
America. Šios unijos vado
vybė, po poros savaičių 
streiko, jau buvo pasirašiu
si naują sutartį su drabužių 
siuvimo kompanijomis, ir 
buvo manyta, kad jau vis
kas užbaigta. Bet ne. Dide
lė darbininkų dauguma at
sisakė užgirti sutartį. Ki
lo aštrūs protestai prieš 
unijos vadovus už pardavi
mą darbininkų. Suvirs po
ra tūkstančių rūbsiuviųnet 
pagrasino atsiskirti nuo 
Amalgamated unijos ir 
glaustis prie kokios kitos 
unijos.

Šiuos žodžius rašant, di
dysis triukšmas šiek tiek 
aprimo. Bet kaip viskas pa
sibaigs, nežinia.

Šiomis dienomis Philadel- 
hijoje įvyko iš 190 Ameri
kos miestų majorų konfe
rencija. Majorai savo posė
džiuose pravedė net 40 įvai
rių rezoliucijų, iš kurių dvi 
reikšmingi a u s i o s. Viena 
reikalauja, kad Washingto- 
no vyriausybė nedelsiant iš
trauktų visas karines jėgas 
iš Vietnamo, antra — kad 
Washingtono vyriausybė 
kuo greičiausiai teiktų fi
nansinę pagalbą bankru
tuojantiems Amerikos mies
tams, kuriuos Vietnamo ka
ras nualino.

Klaidų atitaisymas
Korės p a n d e n c i j o j e iš 

Philadelphijos LLD 10 kuo
pos parengimo birželio 13 d. 
aukų sąraše buvo parašyta, 
kad N. Gurklienė aukojo 
$7, turėjo būti O. Gurskie- 
nė aukojo $7. Taipgi para
šyta, kad Pivariūnienė au
kojo $3, o turėjo būti $2. N. 
Griciūnienė aukojo $5, bet 
jos pavardė neužrašyta.

Montello, Mass.
“Laisvėje” jau buvo rašy

ta, kad rengiame busą va
žiuoti į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, bir
želio 27 d., Haverhillyje.

Busas išeis nuo Liet. Taut. 
Namo 11:30 vai. prieš pie
tus.

Jau turime užsirašiusių 
važiuoti arti 30. Bet buse 
yra 45 vietos. Kaina į abi 
puses tiktai $2.50. Prašome 
visus vietos brangius lietu
vius su mumis kartu vykti 
į pikniką.

George Shimaitis

New Yorkas. — Pakistano 
prekybinis laivas, pilnas vi
sokių ginklų ir amunicijos, 
išplaukė iš New Yorko uos
to. Amerikos Apgynos de
partamentas, betgi, sako, 
kad jokie ginklai nesiunčia- 
mi į Pakistaną.

Liaudies Balsas yra skaitomas ne itk Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Pietų Ameri
koje, Škotijoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liaudies Balso prenumerata Kanadoje ir J.A.V.. $5 
į metus, o visur kitur $7.00.

LIAUDIES BALSAS
160 Claremont St, Toronto 140, Out., Canada

Frackville, Pa.
Gegužės 29 d., š. m. mirė 

mano mylimas vyras, vaikų 
tėvas, Matthias Zoba. Su 
liūdesiu širdyje prisiminsiu 
tave visuomet. Tavo atmin
čiai skiriu laikraščiui “Lai
svei” $25.
Ona

Pranešimas
Binghamton, N. Y.

LDS 6 kuopos susirinki
mas neįvyks liepos 5 dieną. 
Susirinkimas įvyks šių metų 
rugpjūčio 2 dieną paprasto
je vietoje, kaip visada.

M. Lynu

Spring Valley, N. Y. — 
Vandalai padarė 10,000 do
lerių vertės žalos Car ola 
stovykloje, kur vasaroja in
validai vaikai iš visos New 
Yorko apylinkės. Manoma, 
kad vandalizmą atliko kai 
kurie aplinkiniai gyvento
jai, kuriems nepatinka inva
lidų stovykla, jkuri “gadina 
nuotaiką”
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Jungtines Amerikos Valstijos 
“surado” Kiniją

Per porą pastarųjų mene- didžiam nustebimui, pareiš- 
sių griežtai pasikeitė Jung- kė, kad jis ir patsai vyktų, 
tinių Valstijų komercinėje jeigu tik gautų Kinijos vy- 

.u-------------------- 1 rįauSybės pakvietimą!
Mūsų diplomatai pradėjo 

garsiai kalbėti apie Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tau
tas ir jos atstovui suteiki
mą vietos Saugumo Tarybo
je, o “nacionalinės Kinijos,” 
tai yra Čiang Kai-šeko at
stovą palikti tik J. T. nariu.

Kodėl toks pasikeitimas?
Daugelis žmonių stato 

klausimą: Kodėl toks stai
gus pasikeitimas? Dar taip 
neseniai neleido amerikie
čių į Kiniją, kad apsaugo
jus jų gyvybę, o dabar jau 
ir pats prezidentas nesibi
jotų ten vykti!

Jeigu visas šis pasikeiti
mas būtų įvykęs tik gerais 
sumetimais, tai tą būtų ga-, ------------ --------- v—
Įima tik pasveikinti. Pro-jnas pasitraukia) pateikė, 
gresyviai žmonės ir progre
syvios valstybės visada sa
kė, kad reikia rimtai skaity
tis su liaudiška Kinija, kuri 
turi apie 700,000,000 gyven
tojų, kad ji turi gauti tą 
vietą Jungtinėse Tautose, 
kuri jai priklauso. Bet tam 
piktai priešinosi mūsų vy
riausybė ir jos diplomatai. 
“Laisvės” skaitytojai gali 
prisiminti, kad prieš porą 
metų tarpe Kinijos ir Tary
bų Sąjungos buvo labai blo
gi santykiai. JAV komer
cinė spauda, kuri atstovauja 
vyriausybės politiką, tvirti
no, kad tarp Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos yra neiš
vengiamas karas. “The 
New York Times” redakci
jos narys Harrison E. Salis
bury net parašė ‘knygą 
“War Between Russia and 
China.”

Bet štai 1969 m. rugsėjo 
11 dieną Pekine apsilankė 
Tarybų Sąjungos premje
ras Kosyginas ir ten laikė

i spaudoje ir komentatorių to- Į nas Kinijos Liaudies Res- I publikos klausimu.
I Tam būk davė pradžią 
IJAV teniso komandos apsi- 
| lankymas Kinijoje. Tikru- 
Imoje, tai maskavimas Wa- Į shingtono vyriausybės poli- į tikos linkui Kinijos pakeiti- 
[ mo. Ne teniso komandos 
[ apsilankymas Kinijoje pa- 
• keitė JAV politiką, bet tos 

politikos pakeitimas davė 
progą komandai vykti į Ki
niją.

Daugiau kaip per dvide
šimt metų JAV vyriausybė 
viską darė, kad neįleisti Ki
nijos į Jungtines Tautas. 
JAV komercinė spauda, ra
dijo ir televizijos komenta
toriai pikčiausiai niekino 
Kiniją. Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje laikė 
Čiang Kai-šeko (Formozos) 
atstovą Kinijos didžiosios 
valstybės atstovu. Draudė 
ameriki e c i a m s turistams 
lankytis Kinijoje, o vertel
goms vesti su Kinija preky-

konferenciją su Kinijos 
premjeru Chou En-lajumi. 
Jie nutarė, nepaisant ideo
loginių skirtumų, gerinti 
abiejų šalių kaimyniškus ir 
diplomatinius santykius.

Rezultate to, nuo sienos 
abidvi valstybės atitraukė 
savo armijų dalinius, ten 
paliekant tik sienos sargus. 
Nuo to laiko tarp Tarybų 
Sąjungos ir kinų neįvyko nė 
vieno rimtesnio susirėmimo. 
Kinija pareiškė, kad ji skai
tosi su esamomis sienomis. 
1970 metų pabaigoje Kini
jos ir Tarybų Sąjungos at
stovai susitarė A n g u n o, 
Amūro, U s u r i o, Sungača 
upių ir Khanka ežero navi? 
gacijos reikalais.

Abidvi šalys vėl pasikeitė 
ambasadoriais ir nuolatos 
tariasi pašalinimui esamų ir 
kylančių nesusipratimų. Ta
tai baisiai nepatinka JAV 
imperialistams. “The New 
York Times” net redakcinį 
“Peking Retreats” (Paki-

MIESTE PASIDAIRIUS Gražiai pavykus išvyka
“Daily News” linija

“Daily News” yra popu
li i a r i a u s i a s New Yorko 
dienraštis, jį skaito didžiau
sias skaičius miesto žmonių 
(virš milijono kasdien, virš 
dviejų milijonų sekmadie
niais). “News” taipgi yra 
tarp labiausiai reakcinioniš- 
kas laikraštis Amerikoje: 
jis dešiniai republikoniškas, 
stoja už karą Vietname, 
prieš socialines reformas ir

Pramogų Kalendorius

Bet štai dabar, vienu kar
tu, spaudoje ir vyriausybėje 
griežtas pasisukimas. Spau
da, rašydama apie Kinijos 
premjerą Chou En-lai, sa
ko, kad jis “kultūriškas ir 
džentelmeniškas.’’ K o 1 u m - 
nistas John Roderick ir ki
ti pateikė visą eilę straips
nių apie Kinijos pasiekimus. 
Jie plačiai aprašė Kinijos 
industrinę parodą Šancha
juje, kurioje esą išstatyta 
virš tūkstantis Kinijos in
dustrinių dirbinių, ir jie ne
są prastesni už Amerikos 
dirbinius. Prezidentas N i x- 
onas nuėmė Amerikos ko
respondentams ir piliečiams 
draudimą vykti j Kiniją. Ir,

Aišku, kad tie, kurie pir
miau laukė greito karo tar
pe Kinijos ir Tarybų, Sąjun
gos, nori kaip nors kenkti 
tiems gerėjantiems santy
kiams. Eilė kolumnistų vie
šai sako, kad Jungtinių 
Valstijų pakeitimas politi
kos linkui Kinijos ją “pa
drąsins” derybose su Tary
bų Sąjunga. Jie sutinka net 
Čiang Kai-šeką “skriausti,” 
atimant nuo jo progą kalbė
ti visos Kinijos vardu.

Ir naminis reikalas
Antra, Jungtines Valstijas 

verčia keisti politiką linkui 
Kinijos nuolatos augantis 
nedarbas. Kinija—i_____
kas kraštas su 700 milijonų

Kokiu būdu pažangiausias 
Amerikos didmiestis gali 
turėti reakcingiausią dien
raštį, kuris populiarus ma
sėse? Tai klausimas, kurį 
jau seniai bandė išaiškinti 
žurnalistikos specia 1 i s t a i, 
sociologai, politiniai veikė
jai. Dažniausiai duodamas 
atsakymas yra, kad “aDily 
News populiarus ne dėl sa
vo politinio nusistatymo, o 
dėl stiliaus: jis patiekia ži
nias ir straipsnius labai po
puliaria kalba, 1 engvai vi
siems suprantama. Jo edi- 
torialai (vedamieji) rašomi 
beveik gatvine kalba, ant-! 
raštės labai įmantrios, at
spindi žmonių kalbą. Be to, 
jis labai sensacingas, pilnas 
žinių apie kriminalystes ir 
panašius dalkus.

Tas atsakymas tikriausiai 
teisus, ir jis ptsitvirtina per 
rinkimus: New Yorko eili
niai žmonės, kurie aksdien 
sakito “Daily News,” rinki
muose dažniausiai balsuoja 
kaip tik priešingai, negu 
iems ataria to laikraščio

i. Ir 
taip New Yorko subvėse,

tagono dokumentus apie Praeitą sekmadienį ir oras 
mūsų įsivėlimą Vietname ir 
Justici j os depart a m e n t a s 
patraukė “Times” teisman, 
“News” puslapiuose tilpo 
vedamas straipsnis, kuris 
parėmė “Times.” Tas veda
masis straipsnis sakė, kad 
laikraščio pareiga yra kelti 
į paviršių visą tiesą, ir laik
raštis turi elgtis kaip laik
raštis.” ”-'1

Bet tas vedamasis straips
nis tilpo tik vienoje tos die
nos laidoje, kurią gavo tik 
dalelė skaitytojų. Visos ki
tos dienos laidos (“News” 
jų turi net keliolika) turėjo 
“pataisytą” vedamąjį, kuris 
jau rėmė Justicijos departa
mento n u s i s t a t y ą prieš 
“Times.”

Dabar 75 “Daily News” 
redakciniai darbuotojai pa
darė vieš pareiškimą. Jie 
smerkia, kad vyriausias re
daktorius, tikriausiai direk
cijos įsakytas, pakeitė edi
torial^. Ir jis pilnai pare
mia “Times.”

Tas pareiškimas tilpo. 
“Timese” ir “Poste.” 
“News” jo nespausdino.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

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

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

negalėjo būti palank e s n i s 
dėl išvažiavimo į laukus ir 
miškus. Gal todėl į Forest 
parką susirinko toks gražus 
būrelis vietos ir apylinkės 
lietuvių. Mačiau svečių net 
iš Great Necko.

Popietė buvo praleista 
kuo gražiausiai. LLD 185 
kuopos ruošti pietūs buvo 
rinktiniai. Maisto buvo vi
siems užtenkamai. Prie jo 
paruošimo nelengvo triūso į K. J. Vaitonių sode, 25 Roo- 
daug įdėjo mūsų šauniosios sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai. 
pažangietės Venckūnienė ir 
Šukaitienė. Nežinau, gal ir 
kitos kuopietės joms padė
jo. Bet jas mačiau jau šeš
tadienį skutant bulves dėl 
sekmadienio pietų.

Apie prie darbo prisidėju
sius vyrus neapsimoka nė 
kalbėti. Jų, matyt, buvo net 
keletas.

Kaip žinia, toje pačioje 
gražioje vietoje sekami pa
našiai dideli ir skanūs pie
tūs įvyks liepos 11 dieną. 
Juos ruošia laikraščio “Lais
vės” kolektyvas. Ruoškimės 
dalyvauti.

Kai pagalvoji, kam vasarą 
namie prie pečiaus kaisti, 
ruošiant pietus, kai taip 
prieinama kuo sočiausiai 
pasivalgyti ir pasivaišinti 
žalioje girioje lapuotų me
džių paunksnėje...

Rep.

Waterbury, Conn.
Birželio 27'd., sekmadienį, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks

Komisija

Liepos 18 — Woodhavene
Lai šviečiu pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

0

“L” DIREKTORIAMS
Mūsų posėdis turi įvykti 

šį pirmadienį, birželio 28.
Esate prašomi susirinkti 

4-ą valandą. Turėsime per
svarstyti posėdžių laiką.

Sekretorius
Žinios iš Lietuvos

TAIP AUGA “MASTIS”
Telšiai. — 13, 8-27, 6-39. 

Pirmasis šių skaičių rodo 
Telšių “Masčio” fabriko pre
kinę produkciją 1966 m., 
antrasis—1970 m. trečias— 
1975 m. Už tiek milijonų 
rublių per metus “Mastis” 
patiekė arba patieks triko
tažo gaminių. Šį penkmetį 
čia labiausiai padidės pirš
tiniu ir viršutinio trikotažo 
gamyba.

MOKĖSI DRAUGE 
SU CVIRKA

Vilkija. — Rytais į Vil
kijos P. Cvirkos vidurinę 
mokyklą tebeskuba senyva, 
bet giedrios nutaikos mote
riškė — K. Sviderskaitė, 45 
metus išdirbusi pedagoginį 
darbą. Ji mokėsi kartu su 

pačių “Daily News” redak- E Cvirka, prisimena daug 
cinių darbuotojų auga opo- " 
zicija prieš laikraščio ultra- 
reakcingą linij ą. Beveik 
šimtas “News” redakcinių 
tarnautojų balandžio mėne
sį, kai vyko didžiosios anti
karinės demonstracijos Wa
shingtone, pasirašė po pa
reiškimu už taiką. Laikraš
čio redakciša, aks faktinai 
reiškia — direkcija-savinin- 
kai, pareiškimo nespausdi
no, ir jis tilpo kituose laik
raščiuose.

Dabar “News” tarnauto
jai išėjo su kitu pareiški
mu, kuris prieštarauja laik
raščio linjai.

Kuomet “The Times” pra
dėjo spausdinti slaptus Pen-
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milžiniš- vec‘amie.T1 straipsniai

gyventojų. Jeigu tarp abie- autobusuose ir traukiniuose

Help Plan The Next Peace Actions

National Antiwar Convention
On December 4-6, 1970, the National Peace Action 

Coalition held a national convention in Chicago. That 
gathering, open to all war opponents on a one person-one 
vote basis, called the historic April 24 demonstrations 
in Washington and San Francisco.

On April 24, 1971, nearly a million Americans march
ing in Washington and San Francisco revealed the 
strength of the opposition in this nation to continued 
U. S involvement in Indochina.

We who marched and millions who marched with us 
inspirit are now the majority — not the “silent major
ity,” but rather the majority which speaks loudly for 
“PEACE NOW!” We are united in demanding the im- 

- mediate and. unconditional withdrawal of all U. S. mili
tary forces and material from Indochina.

In greater numbers than ever before, Americans are 
ready to work in a united, sustained and organized way 
to end the war. Based on the demand “OUT NOW!” vete
rans, trade unionists, GPs, Blacks, women, Chicanos, Pu
erto Ricans, Native Americans, students, professionals, 
middle America, gay people and others can be mobilized 
to challenge Nixon’s barbaric assault on the people of 
South Asia.

The peace movement must provide the leadership 
necessary to guarantee that the power to end the war 
which resides in the great masses of Americans is ef
fectively used to accomplish that objective.

To assure that the recent upsurge of antiwar activ
ity continues, peace activists throughout the country are 
urged to meet together and plan mass demonstrations 
and other activities for the fall of 1971.

On July 2-3-4 the National Peace Action Coalition 
is sponsoring a national antiwar convention in New York 
City. All organizations and individuals who oppose the 
war are invited. All who register will have voice and 
vote. The convention will begin .with keynote speakers at 
7 :30 Friday evening, July 2, and there will be discussion 
groups and plenary sessions Saturday and Sunday, July 
3 and 4. f

Be with us in New York City to plan and build the 
next round of peace activities.

HUNTER COLLEGE N.Y.C. JULY 2-4 1971 
Park Ąve. (655 68 St.) Registration begins 6 PM Friday

jų šalių būtų normalūs san
tykiai, tai ji galėtų nema
žai pirkti mūsų prekių. Tas 
aišku, kaip diena. O tas 
mažintų čia nedarbą. Ne 
veltui prezidentas Nixonas 
tuojau nuėmė nuo virš tūks
tančio prekių draudimą dėl 
pardavimo Kinijai.

Bet Nixono vyriausybė ir 
Kinijos klausime susidurs 
su daugeliu keblumų. Pir
ma, nepavyks jai tuojau pa
veikti Kiniją. Kinija nega
li pamiršti to, kad per 22 
metus JAV rėmė Čiang 
Kai-šeko režimą ir visaip jį 
ginklavo Kinijai užpulti. Ki
nija negalės sutikti ir su 
Washingtono “dviejų Kini- 
jų” politika, nes Formozos 
sala yra dalis Kinijos.

Rugsėjo mėnesį, kada at
sidarys Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos se
sija, tie ir kiti klausimai iš
kils.

D. M^ šolomskas

kas rytą matai mases skai
tant tabloidinio formato, 
gausiai iliustruotą, sensa
cingą, kad ir reakcingą 
“News,” o tik labiau apsi
švietę newyorkieciai skaito 
rimtesnį, labiau informacin- 
gą, bet mažiau sensacingą, 
labiau liberališką “Times.”

Bet pasirodo, akd tarp

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

BROOKLYN, N. Y.

Mikas Riskevičius
Mirė birželio 17 d., š. m.

Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Marytei ir visiems artimiesiems.

Juozas ir Ona Baba rakai
Richmond Hill, N. Y.

; įdomių nuotrupų apie įžy
mųjį mūsų raytoją. K. Svi
derskaitė pažinojo taip pat 
savitą lietuvių literatą ir fi
losofą Vydūną.
KAS MĖNESĮ Į KELIONĘ

Jonava.— Panoterių kolū- 
ūkyje kartą per mėnesį ruo
šiama ekskursinė kelionė, 
dažniausiai į Kauną. Kolū
kiečiai, lydimi ekskursijų 
biuro gidų, apžiūri tą ar ki
tą miesto įžymybę, vakare 
eina į teatrą. Į kelionę ima
mi tie, kas pereitą mėnesį 
geriausiai dirbo.

KĖDAINIŠKIAMS 
PAGRINDINIS PRIZAS
Vilniui. — Pasibaigė res

publikinės saviveiklinių ki
no filmų konkursas, kuria
me buvo peržiūrėti 55 dar
bai. Geriausiu pripažinta 
Kėdainių studijos “Mėgė
jas” juosta “Rankena be du
rų,” kritikuojanti meno an- 
tirealizmą. Jo kūrėjams 
atiteko pagrindinis pereina
masis prizas “Gintarinė tul
pė.”

Prizai už geriausią vaidy- 
jbinį filmą ir geriausią do- 

olkumentinę juostą paskirti

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Thant serga, randasi 
po gydytojų priežiūra.

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ

Sena patikima firma
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės i:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935-3455
AT YDOS! NAUJAS ADRESAS 

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

Telephone (212) 725-2449 
arba j bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Mike Riskevičius
Mirė birželio 17 d., š. m.

Nuoširdžiausia užuojauta jo žmonai Marytei 
ir visiems artimiesiems.

Antanina Bajalienė
Maapeth, N. Y.

kauniečiams. Apie dvide
šimt filmų pažymėti diplo
mais ir atminimo medaliais.

New Yorkas. — Columbia 
universitete dėstys svečias 
profesorius iš Rumunijos.’ 
Jo algą plok ės Rumunijos 
valdžia. 1

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 
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224-0829
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