
LAISVE
Semi-Wcekly 

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

___

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

(1911 -1971) 
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 
“Laisvės” jubiliejiniai 

metai.
PRICE 10c

No. 50 ★ * ★ ★ Antradienis, Birželio (June) 29, 1971 Ozone Park, N. Y. 11417 ★ ★ ★ ★ A * Metai 60-ieji

KRISLAI
Narkotikai fabrikuose 
Jaunuomenė keliauja. . . 
Mieželaičio “Horizontai”

A. Šilenas
Savo kolumnoje “World of 

Labor” pažangaus dienraščio 
“Daily World” bendradarbis 
George Morris kalba apie nau
ją problemą: narkotikus fab
rikuose. Iki visai neseniai i 
narkotikai plito t i k j u o d u ose Į 
getuose, studentų tarpe uni
versitetuose, vidurinėse mo
kyklose, kareivių tarpe. Bet 
dabar yra vis daugiau įrody
mų, kad narkotikai vis labiau 
užtinkami farbrikuose, dirb
tuvėse, įstaigose.

Kas atsitiko? G. Morris sa
ko, kad į fabrikus narkotikus 
su savimi atvedė jauni darbi
ninkai : buvę karo veteranai, 
tik grįžę iš Vietnamo arba iš 
karinės tarnybos bendrai; stu
dentai, kurie dėl ekonominės 
krizės turėjo mesti mokslą ir 
stojo dirbti fabrikuose; senes
nio amžiaus darbininkai, ku
riuos su narkotikais supažin
dino jų paaugę vaikai.

Ypatingai narkotikai plinta 
fabrikuose, kur dirbama prie 
asamblėjos linijų, kaip tai au
tomobilių fabrikuose. Ten 
darbininkas dažnai dirba kaip 
automatas. Kai kur prie as
amblėjų darbininkas keturis 
šimtus kartų per darbo dieną 
suvaržo tokį pat sriubą. To
kia monotonija veda prie de
speratiško noro kaip nors gy
venimą paįvairinti. Narkotikai, 
^patingai švelnesnieji, kurie 
■palieka žmogų dar galintį 
dirbti, kaip tik ir prašosi. . .

Morris sako, kad darbo uni
jos turėtų kreipti daugiau dė
mesio i tą problemą.

Naujieji didieji orlaiviai, 
kurie skrenda per Atlantą 
Europon, iki šiol skrisdavo 
pustušti. Pan American ir ki
tos Amerikos oro linijos, taip
gi Italijos, Belgijos, Britani
jos transatlantinės linijos 
skraidino orlaivius, kurių tik 
trečdalis vietų kartais būda
vo užimtos.

Tad, kad kiek atsigriebti, 
oro linijos pradėjo tarpusavy
je konkuruoti ir žeminti kai
nas. Ypatingai žemos kainos 
dabar jaunuoliams: už $190 
arba daugiausia už $200 jau
nas žmogus (ik, 25 metų am
žiaus) gali nuskristi ir grįžti 
— New Yorkas-Londonas, 
New Yorkas-Briuselis, New 

fYorkas-Roma if tai p toliau, ir 
taip toliau.'?

šimtai tūkstančių Amerikos 
jaunuolių šiemet keliauja Eu
ropon. Dažnai be kelionės pi
nigų jie su savimi mažai ką 
turi. Jie neapsistoja viešbu
čiuose, o miega laukuose, pa
lapinėse, jaunimo hosteliuose. 
Jie keliauja kaip “vagabun- 
dai”, įsiprašydami i prava
žiuojančius a ut o mo b i 11 us, 
sunkvežimius. Jie valgo labai 
pigiai, nusipirkdami duonos 
kepalą, sūrio gabalą, pigaus 
vyno buteli.

Ką slaptieji Pentagono do
kumentai iškelia, eilinis Ame
rikos žmogus dabar skaito su 
tam tikra nuostaba, taipgi su 
apmaudu. Reiškia, tai tai Į) jie 
mus mulkino!:: Tik viena 
Amerikos gyventojų dalis dėl 
tų dokumentų nelabai jaudi
nasi : taikos judėjimo šalinin
kai.

Mat, mums, reikia pasakyti, 
tai ne naujienos. Mes visuo-

Nixonas bandysiąs paslėpti 
slaptus dokumentus Senate

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas nutarė, kad 
slaptieji dokumentai apie 
karą Vietname bus perduo
ti Senato Ginkluotų Pajėgų 
komitetui. Tie dokumentai 
liks slapti, sakė Nixonas, 
komitetas galės jais naudo
tis. To komiteto pirminin
kas yra senatorius John 
Stennis, konservatyv i š k a s 
demokratas iš Mississippi, 
pilnas Nixono politikos rė
mėjas.

Kaip žinia, New Yorko 
“Times” gavo tų dokumen
tų kopijas ir buvo pradėjęs 
juos spausdinti, iki teismas 
laikinai spausdinimą su

Kairesnė partija laimėjo 
Saskatchewano rinkimuose
Ottawa. — Naujoji Demo-i Gyventojų daugumą sudaro 

neturtingi farmeriai ir dar
bininkai.

Naujuoju provincijos 
premjeru išrinktas Allab 
Blakeney. Buvęs premjeras 
Ross Tatcher, Liberalų par
tijos lyderis, stojo už taip 
vadinamą laisvą prekybinę 
iniciatyvą, už Amerikos ka
pitalo investicijas ir t. t.

kratų partija laimėjo rinki
mus į Saskatchewano pro
vincijos legislatūrą. Iš 60 
legislatorių, naujieji demo
kratai turės net 45. Libera
lų partija, kuri anksčiau tu
rėjo 35 deputatus, dabar tu
rės tik 14.

Naujoji Demokratų parti
ja y ra k o a 1 i ci j a , kurios 
svarbiausia dalimi yra Ka
nados Socialistų partija. Tai 
partija, kuri stoja už pra
monės palaipsnę nacionali
zacijų, už kooperatyvus že
mės ūkyje. Saskatchewano 
provincija, kuri randasi Ka
nados vakaruose, skaitoma 
Kanados prerijų dalimi.

Washingtonas. — Senatas 
nubalsavo 72 balsais prieš 
12 prailginti verstiną kari
nę tarnybą (draftą) dar 
dvejiems metams, bet su 
priedeliu, kad Amerika turi 
ištraukti karines pajėgas iš 
Indokinijos 9 mėnesių bėgy
je, jeigu Šiaurės Vietnamas 
laisvins karo belaisvius.

Atstovų butas priėmė pa
našų nutarimą prailginti 
draftą, bet be viršminėto 
senatinio priedo. Senato ir 
Atstovų buto versijos turės 
būti suderintos.

met žinojome, kokia praraja 
egzistuoja tarp to, ką Nixonas 
(ir prieš jį Johnsonas) sako 
apie mūsų planus Indokinijo
je, ir ką jis iš tikro įplanuoja. 
Mes taipgi gerai žinojome, 
kad Vietnamo liaudis pakar
totinai bandė karą baigti, bet 
Pentagonas ir Saigonas kiek
vieną gestą atmetė.

Dabar visa šalis net oficia
liai pradeda žinoti, ką taikos 
šalininkai žinojo per metų 
metus.

Skaičiau naują Mieželaičio 
poezijos rinkinį “Horizontai”. 
Tokie eilėraščiai kaip ‘Medžio 
grimasos”, “Raudonas feni
ksas” ir “Balta elegija” tai, 
norėtųsi sakyti, reti perlai, 
bet tiksliau būtų,—retos žie
žirbos mūsų kūryboje, čia ne 
deklamacija, o autentiško gi
laus jausmo eilės ir su jomis 
tik širdis gali vesti dialogą. 

stabdė. Kai kurios tų do
kumentų dalys atspausdin
tos “Washington Post,” 
“Boston Globe” ir “Chicago 
Sun-Times” puslapiuose, bet 
ir ten teismas laikinai su
draudė.

Nors tie laikraščiai tebe
turi dar nespausdintų do
kumentų kopijas, stebėtojai 
sako, kad perdavimas senat- 
nei komisijai yra gudrus 
Nixono manevras. Jis da
bar gali teigti, kad Penta
gonas jų nelaiko slaptybėje, 
o perdavė Kongresui, ir kad, 
tokiu būdu, per Kongresą, 
Amerikos žmonės yra “in
formuoti.”

Amanas. — Jordano kara
lius Huseinas lankėsi pales
tiniečių pabėgėlių stovyklo
je prie Amano. Visą laiką, 
jam ten lankantis, jį supę 
kariai, ginkluoti automa
tais ir šautuvais.

Pasaulinė darbo unijų 
federacija atsišaukė
Praga.— Pasaulinė Darbo 

Darbo unijų federacija, 
prie kurios priklauso 130 
milijonu unijistų, išreiškė 
savo solidarumą su streikie- 
riais Marcelonoje, Ispani
joje. Barcelonoje streikuo
ja 15,000 SEAT autofabri- 
ko darbininkų. Streiką su
organizavo nelegališkos kai- 
riečių vadovaujamos darbi
ninkų komisijos. Streikas 
nelegalus pagal Franko val
džios įstatymus, ir streikie- 
riams gręsia suėmimo pavo
jus.

Pasaulinė Darbo Federa
cija (WFTU) kreipėsi į ki
tą tarptautinę unijų orga
nizaciją, taip vadinamą 
Inte rnarionalinę Lais
vųjų Unijų Konfederaciją 
(ICFTU). Tai grupei vado
vauja dešinieji socialdemo
kratai, ir prie jos priklauso 
Britanijos darbo unijos, 
Amerikos AFL-CIO ir pa
našios grupuotės. WFT ra
gina ICFTU kartu padėti 
Ispanijos darbininkams.

Minneapolis. — Komunis
tų partijos generalinis se
kretorius Gus Tali dalyva
vo suomių kilmės darbinin
kų dideliame piknike Mesa- 
bos parke.

TARYBŲ LIETUVOJE
TEN, KUR VAIKŠČIOJO 

ČIURLIONIS
Druskininkai. — Giliai 

kvėpuodami tyru Druski
ninkų apylinkių oru, vaikš
to poilsiautojai palei Ratny
čios upelį, nešantį krištoli
nius Lato ežero vandenis į 
Nemuną. Šis takas vadina
mas “Saulės taku.” Kadai
se juo vaikščiojo ir M. K. 
Čiurlionis, klausydamasis 
pasakiško pušų ošimo.

“Saulės takui” geriau su
tvarkyti paskirta 15 tūks
tančiu rubliu. Jau šimet bus 
įrengtos naujos pavėsinės, 
tvenkinys su paplūdimiu. 
Kitąmet “Saulės tako” gale 
bus remontuojamas ir pri
taikomas užeigai senas Nau
jasodės malūnas.

MOKYTOJAS TURTINA 
MOKSLĄ

Priekulė.— Pagalbinės in
ternatinės mokyklos logope
dą Juozą Danilavičių pažįs
ta ne vien mūsų respublikos 
defektologai. Su jo darbais 
susipažino Rygos, Kijevo, 
Maskvos, Dnepropetrovsk© 
mokslinių konferencijų da
lyviai.

TSRS Pedagoginių moks-

Jablonskiai nužudyti 
pagal “Tony” įsakymą

Washingtonas. — Claude 
Vealey, kuris jau sėdi kalė- 
lėjime, prisipažino, kad jis 
nužudė J. Jablonskį, jo žmo
na ir dukterį. Jablonskis V v-
buvo angliakasių unijos 
(UMW) opozicijos lyderis.

Vealey sako, kad nužudy
me šalia jo dalyvavo dar du 
asmenys, kad jie trys buvo 
pasamdyti kažkokio “To
ney,” ir kiekvienas trijų už 
tą darbą gavo po $1,250. Jis 
pats su “Toney” nebuvo su
sitikęs.

Jablonskis bandė išstumti 
iš mainierių7 unijos vadovy
bė Toney Boyle, bet tas lai
mėjo rinkimus, nors nedide
le dauguma. Tįys savaitės 
po rinkimų Jablonskis, jo 
žmona ir duktė buvo nužu? 
dy ti jų pačių na m u o s e 
Clarksville, Pa.

Amerikos meksikiečių 
nacionalinis kongresas
Denver. — Čia įvyko na

cionalinis Amerikos meksi
kiečių kongresas. Dalyva
vo 1,500 delegatų, atstovau
jančių milijonus meksikie
čių pietvakarinėse valstijose 
(vyriausiai N. Mexico, Ca
lif.) ir likusioje šalyje. Iš 
viso Amerikoje gyvena apie 
15 milijonų meksikiečių kil
mės žmonių, kurių gimtinė 
kalba yra ispanų.

Suvažiavime svarstyta su
daryti nacionalinę meksikie
čių partiją, kurios pavadini
mas būtų La Raza Unida. 
Išreikštas solidarumas JAV 
negru išsilaisvinimo judėji
mui. Meksikiečių kilmės vei
kėjas Juan Lopez pasveiki
nu suvažiavimą Angelos Da
vis vardu.

lų akademija iš gabiausių 
mokytojų tarpo savo insti
tutams telkia mokslinius 
korespondentus, kurie kartu 
dirbs ir pedagoginį, ir moks
linį darbą. Lietuvos Švieti
mo ministerijos mokymo 
metodinis kabinetas kandi
datu į mokslinius korespon
dentus rekomendavo prieku- 
lieti Juozą Danilavičių.

CHIRURGŲ 
MEISTRIŠKUMAS

Vilnius. — Viena ligonė iš 
Varėnos trejus metus ne tik 
nevaikščiojo, bet ir šaukšto 
į rankas negalėjo paimti. 
Šiandien ji spausdina maši
nėle.

Per trejus metus, kai Vil
niaus I-ojoje klinikinėje li
goninėje chirurginiu būdu 
gydomas sąnarių uždegi
mas, kurį medikai vadina 
reumatoidiniu poliart r i t u, 
atlikta 50 sinovekt o m i j o s 
operacijų. Doc. L. Petkevi
čius ir medicinos mokslų 
kandidato R. Burbos ope
ruoti pacientai pasijuto žy
miai geriau, nors daugelis 
atvyko gydytis ligai įsisenė- 
jus.

Kalbamą apie Izraelio 
ir T. S. R. S. santykius

New Yorkas. — “Times” 
praneša iš Washington©, 
jog ten plačiai kalbama, kad 
Tarybų Sąjunga ir Izraelis 
per tarpininkus diskusuoja, 
ar galima būtų atnaujinti 
diplomatinius santykius. 
TSRS nutraukė santykius 
su Izraeliu po 1967 metų ka
ro. Santykius nutraukė ir 
visos kitos socialistinės ša
lys, išskyrus Rumuniją.

“Times” sako, kad Pran
cūzija gal esanti tarpinin
ke, per kurią TSRS ir Izra
elio diplomatai susisiekė. 
Tel-Aviv dienraštis “Aaa- 
rec” sako, kad turi duome
nų, jog kokios nors derybos 
vedamos užkulisiuose.

Nebus jokio dialogo su 
rasistine Piety Afrika
Adis Ababa. — Pasibaigė 

Afrikos Vienybės Organi
zacijos (OAU) suvažiavi
mas. Prie OAU priklauso 
visos Afrikos, šalys, išsky
rus Pietų Afriką.

Konferencija 28 balsais 
prieš 6 nutarė, kad jokia 
OAU narė neturės teisės 
pradėti bet kokias derybas 
ar kokį kitą “dialogą’ ’su 
rasistine Pietų Afrika. 
Taipgi nutarta remti Egip
tą jo kovoje už užgrobtų 
teritorijų atgavimą nuo Iz
raelio. Egiptas yra OAU 
narys.

OAU pasmerkė NATO 
kaip portugalų ir kitų ko- 
loninių jėgų Afrikoje rėmė
ją-

Varšuva. — Lenkija pa
skelbė naują penkerių metų 
planą, kurio siekis yra pa
kelti gerbūvį šalyje.

Tarybų Sąjungos kvietimas 
termobranduolinėms šalims

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga siūlo artimoje ateityje 
sušaukti p e n k i ų pasaulio 
branduolinių ginklų šalių 
konferenaciją. Apart Tary
bų Sąjungos, branduolinius 
ginklus turi Amerika, Bri
tanija, Prancūzija ir Liau
dies Kinija. Tarybiniai am
basadoriai Washin g to ne, 
Londone, Paryžiuje ir Peki
ne jau perdavė notas tų ša
lių užsienio reikalų ministe
rijoms. Notose sakoma, kad 
tokia konferencija turėtų 
įvykti artimiausioje ateity
je, ir kad ji galėtų įvykti 
bet kokioje vietoje, kur tik'

Lenkijos katalikų bažnyčia 
gavo protestantų nuosavybę

Varšuva. — Lenkijos ka
talikų bažnyčia valdžios nu
tarimu perims didelį turtą. 
Visose vakarinėse Lenki
jos srityse, kurios anksčiau 
priklausė Vokietijai (Šlions- 
ke, Pomoržėje ir Pietinėje 
Rytprūsijoje, kitaip sakant, 
buvusioje Silezijoje ir Po
meranijoje) žemės plotai, 
pastatai ir kitoks turtas, ku
ris anksčiau priklausė vo
kiečių, protestantų bažny
čiai, dabar perduotas Lenki
jos katalikų hierarch i j a i. 
Faktinai katalikų kunigai 
tose vietovėse praktiškai jau 
valdo tuos t u r tu s, bet tik 
dabar gavo legalų valdžios 
patvirtinimą, kad jie pri-!

Abernathy Cairo, III, 
solidarumo proteste
Cairo, Ill. — Šis pietinis 

Illinois miestelis turi 6,000 
gyventojų, kurių apie pusė 
yra negrai. Jau ilgas laikas 
tame miestelyje viešpatau
ja labai įtempta padėtis. 
Rasistinės pakraipos baltieji 
terorizuoja negrus gyvento
jus, o paskutiniu laiku Cai
ro policija naudoja net tan
ką patruliavimui gatvių, kur 
gyvena negrai.

Praeitą savaitę Gaire įvy
ko solidarumo dienos de
monstracija. Šalia pačių juo
dųjų Cairo gyventojų, į 
miestelį atvyko virš tūks
tančio negrų iš Chicagos ir 
kitų vietovių. Demonstraci
joje dalyvavo ir žinomas ne
grų lyderis Abernathy.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos apeliacijos teismas nu
sprendė, kad nelegališka po
licininkų organizacija turi 
būi patraukta atsakomybėn. 
Tai organizacija, kuri vadi
nasi 1 ‘mirties ekipa.” Jos 
nariai nužudo įtariamus kri
minalistus, kuriuos teismai 
dėl vienos ar kitos priežas
ties išteisina. Manoma, kad 
policininkai, kurie priklauso 
prie tos slaptos organizaci
jos. dabar bus suimti.

patogu visoms penkioms ša-
lims susieiti.

Kaip žinia, praeitame 
TSRS Komunistų partijos 
suvažiavime Brežnevas sa
kė, kad būtų geras dalykas 
tokią konferenciją šaukti. 
Nuo to laiko pusiau oficia- 
liškas atsiliepimas atėjo tik 
iš vienos šalies: Prancūzi
jos, kuri norėtų tokioje kon
ferencijoje dalyvauti. JAV, 
Britanija ir Kinija kol kas 
dar nepasisakė.

Manoma, kad jeigu tokia 
konferencija įvyktų, ji vei
kiausiai vyktų Paryžiuje.

klauso kataliku bažnvčiai.
Oficial iai tieanksčiau pro

testantų bažnyčiai priklausę 
pastatai tapo Lenkijos val
džios turtu ir valdžia nuo
moja juos katalikų bažny
čiai. Bet nuoma nebuvo mo
kama, ir dabar -visos tos 
skolos anuliuotos.

Kalbėdamas parlamente, 
katalikų frakcijos Znak de
putatas J. Zablockis sakė:

“Dabar jau aišku, kad so
cialistinė santvarka Lenki
joje tai ne laikinas reiški
nys. Bet taipgi turėtų bū
ti aišku, kad katalikybė Len
kijoje taipgi ne laikina...”

Manoma, k a d Vatikanas 
dabar pripažins vakarines 
provincijas Lenkijos dalimi.

Britanija jau priimta i 
Vakarą Europos rinką
Luksemburgas. — Vakarų 

Europos taip vadinamos 
Bendrosios Rinkos (Com
mon Market) konferencija 
nutarė priimti Britanija. 
Derybos dėl Britanijos pri
ėmimo tesėsi beveik per 10 
metų. Iš pradžios priėmi
mui labiausiai priešinosi 
prancūzai, paskui patys bri
tai statė visokias sąlygas, 
kurios atrodė nepriimtino
mis. Mat, Britanija, nors 
Europos dalis, ekonominiai 
tampriai surišta su Brita
nijos Bendruomenės narė
mis, ypatingai su Naująja 
Zelandija, Australija ir Ka
nada.

Nors Britanija dabar pri
imta, bet jos parlamentas 
dar turi patvirtinti įsijun
gimą. Parlamente prieš 
įstojimą yra nemažai opozi
cijos. Jeigu Britanija paga
liau įsijungs į Bendrą rinką, 
Airija, Norvegija ir Danija 
irgi įsijungs.

Washingtonas. — Federa- 
liniė prekybos komisija sa
ko, kad reikalaus iš cigare
čių kompanijų, kad jos savo 
garsinimuose aiškiau įkerg- 
tų įspėjimus, kad cigaretės 
gali būti kenksmingos svei
katai.
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kitų bendrų klausimų, ku
riais ne tik galima, bet ir 
būtinai reikia susikalbėti ir 
bendromis jėgomis kovoti.

Mūsų lietuviškieji klerika
lai, žinoma, su tokiu kardi
nolo nusistatymu nesutinka. 
Jie po senovei netikinčiuo
sius laiko “velnio agentais” 
ir tikintiesiems draudža į 
juos net pažūrėti ne 
romis.

IŠ LAIŠKŲ

žvai-

Amerikos žmones nebenurims!
KILUSI audra dėl paskelbimo kai kurių valdžios 

slaptų dokumentų apie tai, kaip valdžia šią šalį nelega- 
liškai ir kriminališkai įtraukė į Vietnamo karą, tebesi- 
plečia, tebeauga. Ir galima spėti, kad ji nebenutils, kol 
ši skerdynė bus tęsiama. O jai galo dar vis nesimato. 
Dar vis amerikiečiai tebekloja savo galvas Indokinijos

Pagaliau audros priverstas prabilo ir pats vyriau
sias, didžiausias šio karo kriminalistas, buvęs prezidentas 
Lyndon B. Johnson. Jis ne tik teisina savo politiką ir 
žygius, bet dar gi agailestauja, kad visais aštuoniais 
mėnesiais anksčiau jis nesusiprato šią agresiją pradėti. 
Jam, matyt, gaila, kad per tuos aštuonis mėnesius keletas 
tūkstančių jaunų amerikiečių neturėjo progos tose 
džiunglėse pakloti savo galvas.

Prezidentas Nixonas jau irgi vieną žingsnį “pasi-|

MOKSLAS, SAUSRA
IR VANDUO

Vilniaus spaudoje skaito
me pranešimą iš Tauragės:

“Prieš porą metų Lomių 
tarybinio ūkio žmonės su 
valstybės pagalba pastatė 
užtvanką, kuri pertverė Šu- 
nijos upę. Taip atsirado di
džiulis tvenkinys. Buvo pa
statyti laukų drėkinimo 
įrengimai. Dabar tarybinio 
ūkio daržovių laukui, kuris 
užima 100 hektarų plotą, ne
baisios sausros ir kaitra. 
Bet kuriuo momentu darži
ninkai gali įjungti dirbtinį 
lietų ir sočiai palaistyti že-

Šiemet žemdirbiai ti

Brangūs “Laisvės” 
redaguotąja!

Prašau pas Jus ptarimo. 
Aš gyvenu TSR Lietuvoje. 
Kreipiausi į Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais 
laikraštį “Gimtasis kraštas” 
padėti man surasti giminai
tį. Bet gal būt mano gimi
naitis “Gimtojo krašto” iš 
viso neskaito ir už tai jokio 
atsakymo bei žinios negau
nu. Prašau pas Jus, bran
gūs “Laisvės” redaguotojai, 
padėti man surasti savo gi
minaitį, gyvenantį JAV, 
Detroite, Mich., 9104 Rath
bone, Vincas Raškauskas.

Arba jo motiną Onuę Raš- 
kauskienę, tuo pačiu adresu.

Mano adresas:
Prienų rajonas
Naujos Ūtos kaimas 
Raškauskas Albinas 

sūnus Andriaus

gų. Paskiausia išvertė J. 
Baltušio “Parduotas vasa
ras.” Kalbėjausi taip pat 
su įžymiu ukrainiečių poetu 
akademiku Mikola Bažanu,

ėjo mokslus šio miesto uni
versitete.

Buvo svečių beveik iš visųįkuris 1941 m. prieš pat hit- 
1 at" lerininkų įsiveržimą lankėsi 

stovavo poetas Julijus Va- Kaune ir Vilniuje. “Prisi- 
nagas, taigi mano bendra- raenu> kai mes su Petru 
vardis, pažįstamas iš anks? Cvirka ir Liudu Gira prie 

Nemuno stovėjome ir kalbė
jomės, — pasakojo Baža- 
nas. — Jiedu kalbėjo, kad 
artinasi karo pavojus. O aš 
įrodinėjau, kad karo su Vo
kietija negali būti...” Sa
kėsi norįs dar kartą apsi
lankyti Lietuvoje.

Įdomus kraštas Ukraina, 
tik pasigedau ežerų, upių 
upelių, kurių Lietuvoje tiek 
daug, o ten retai. Visur ma
tyti statybos. Kaimuose sta
tomi mūriniai gyvenamieji 
namai. Ukrainiečiai labai

respublikų. Latviams

nagas, taigi mano bendra-
“Prisi

menu, kai mes su Petru

traukė” atgal. Jis pažadėjo Senato komisijai visus dar v
nepaskelbtus slaptus dokumentus parodyti, tuo, žinoma, kisi^ gero ^petražolių, agur- 
supratimu, kad jie į juos pasižiūrėję, niekam nieko ne
sakys apie jų turinį, niekam neduos juos atspausdinti. 
Na, ir Senatas žada šia prezidento “paslauga” pasinaudo
ti. Būsianti sudaryta iš Senatinio Užsienio Reikalais Ko
miteto ir Senatinio Ginkluotų Jėgų Komiteto bendra ko
misija, kuriai tie dokumentai būsią atsargiai parodyti.

Tuo tarpu teismai tebėra uždraudę laikraščiams dar 
neatspausdintus dokumentus spausdinti. Tik gerai, kad 
šioms pastangoms nekaip sekasi. Prieš vieną laikraštį 
teismas išleidžia uždraudimą, kitas laikraštis pradeda 
spausdinti iš tų dokumentų ištraukas. Susidaro įdomios 
lenktynės tarp teismų ir spaudos.

Vienas dalykas visiems daugiau negu aiškus: Su
jaudinti ir susijaudinę Amerikos žmonės nebenurims, kol 
jie nesužinos visos tiesos apie šią tragediją. Patys šio 
karo kriminalistai save numaskuoja. Istorija juos jau 
pripažino kaltais. Visas pasaulis juos laiko kaltais.. .

kų, kitų daržovių derliaus.
Laukų drėkinimo sistema 

tebestatoma. Šiemet numa
toma įjungti į ją dar 30 hek
taru daržu.” v v

Mokslo ir blaivaus proto 
pagalba nugalėtas sausros 
pavojus. Iš šio gražaus pa
vyzdžio, aišku, mokysis vi
sa Lietuva.

Laiškas Dr. A. Petrikai
Mielas Daktare!

Taip jau atsitiko, kad Pa
ties pastarąjį laišką per
skaičiau Kijeve. Keista, ar 
ne?. Atsitiko taip. Gegu
žės 8 d. skubėjau į lėktuvą. 
Nusileidęs iš savo buto že-

tesnių susitikimų, už mane 
penketą metų vyresnis. Iš 
pradžių nuogąstavau dėl 
numatytos kelionės, bet jei
gu vyresnis kolega ryžosi, 
tai nėra ko bijoti...

Nieko baisaus neatsitiko. 
Keliavom savaitę įvairiai: 
traukiniais, ir autobusais. 
Aišku, kiek pavargsti, bet 
užtat įspūdžių, įspūdžių...

Pirmiausia keletas žodžių 
apie V. Stefaniką. Jis—no- 
velistas. Vaizdavo sunkią 
Ukrainos valstiečių buitį. 
Primena mūsų Žemaitę, J. gerbia savo kalbą ir pa- 
Biliuną, bet kūrinių kompo- pročius. Visi pranešimai bu- 
zicijos požiūriu žymiai mo
dernesnis. Laikomas trum-
po apsakymo meistru. Mir. kai, galima suprasti ukrai- 
1936 m. Kovojo prieš bur- nietiškai, 
žuazinės Lenkijos okupaci- viską.

vo tik ukrainiečių kalba. 
Mokant rusiškai ir lenkiš-

tik anaiptol ne

ją, buvo ukrainiečių liau
dies mylimas rašytojas ir 
veisuomenės veikėjas. Jubi
liejaus proga buvo pastaty
ti du paminklai: jo gimtaja
me kaime Rusove ir Lvove. 
Ivano - Frankovsko pedago-

“Nėra dūmų be ugnies”
AMERIKOS spaudoje jau plačiai kalbama apie gan

dus, jog tarp Tarybų Sąjungos ir Izraelio diplomatiniai 
santykiai, kurie buvo nutraukti 1967 metais, būsią atnau
jinti. Tokio pageidavimo jau esą abiejose pusėse. Toks 
ryšių atnaujinimas, girdi, būtų labai naudingas Vidurio 
Rytuose taikai atsteigti ir palaikyti.

Iš Tarybų Sąjungos ir Izraelio sostinių gandai ne
patvirtinami.

Ar yra kiek nors juose tiesos, negalima pasakyti. 
Veikiausia nėra nė kiek. Tačiau gali išsipildyti senas, 
išmintingas žmonių posakis: “Nėra dūmų be ugnies.”

myn, patikrinau laiškų dė- ginis institutas pavadintas 
žutę. Radau Paties laišką, jo vardu. Girdėjau, kad Ka- 
Įsidėjau į palto kišenę ir tik nadoje gyvenantieji ukrai- 
nuskridęs į Kijevą perskai- niečiai nutarę pastatyti jam 
čiau viešbutyje . i

Taigi dėkoju už papildomą 
medžiagą F. Bortkevičienės 
atsiminimams ryšium su jos 
veikla “Kankinių kasoje.” 
Gavau taip pat -atsiminimus 
apie Paežerių mokyklą. Įdo
miai, vaizdingai parašyti.

Kaip atsidūriau Ukraino
je? Mat, gegužės mėnesį 
Ukrainos visuomenė minėjo 
Vakarų Ukrainos rašytojo 
Vasylio Stefaniko 100 metų 
gimimo jubiliejų. Aš nuvy- 

jkau kaip Lietuvos rašytojų 
atstovas, kviestinis svečias

Kas ką rašo ir sako
DEJUOJA...

Chicagos menševikų “N”
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Al lZt 10 d. v et aniajame a pasjry^us bendra-
“Visiems nusibodęs karas - ■
dejuojama: 

u

Antrasis tikslas — parodyti 
oficialiai netikintiems ateis
tams, kad katalikų Bažny-

darbiau ti su jais bent tose 
srityse, kurios yra bendros 

“Vietnamo karas ir nauji abiem šalim, būtent pasauk
to karo smulkmenų atiden-nės taikos siekime, teisin- 
gimai ateityje labai suma-lgesnės socialinės tvarkos 
žins amerikiečių pasitikę ji- į g y v e n d i n i m e ir naujo, 

žmoniškesnio pasaulio sukū-
Ai V.V VV . V.. j imc,

ir senatoriai, kurie Vietna- Ne mūsų uždavinys yra 
mo klausime rėmė vyriau- atversti netikinčius, bet tik 
sybę, nusivylę karo eiga ir surasti bendrą kalbą su ki- 
rezultatais, pereina į karo' taip manančiais.” (“Drau- 
priešininkų pusę... Atrodomas,” birž. 21 d.)
kad amerikiečių kantrybe Na, .o buvo laikai, kai Va
da i g ias i ir komunizmas Azi- ūkanas drausdavo batali
joje neužilgo galės džiaug
tis nauju laimėjimu — Ame
rikos pralaimėjimu... ”

mą savo vyriausybe...
Kongrese net ir tie atstovai į rime.

Ne mūsų uždavinys yra

TAS TIK PARODO...
Birželio 15 dieną Maskvo

je lankėėsi Nepalo karalius 
Mahendra Pikram sach De
va. Kaip jis buvo priimtas 
ir sutiktas, galima spręsti 
iš pranešimo, kuriame, tarp 
kitko, sakoma: ■

“Birželio 15 d. aukštasis 
svečias iš Taškento atvyko 
į Maskvą. Nepalo ir Tary
bų Sąjungos valstybinėmis 
vėliavomis papuoštame!
VlUk0VUa»UTT-kara?iU!ir turėjau didelio malonumo 
sutiko TSRS Auksciausio-pavažJgti po Vakarų uk. 

rainą: Priekarpatę, Galici
ją. Buvau Ivano-Frankovs- 
ke, Lvove ir kai kuriuose 
rajonų miestuose.

Įdomus kraštas Vakarų 
Ukraina. Mačiau Karpatų 
kalnų skverną. Didelį įspų- 
dį paliko pati Ukrainos sos
tinė Kijevas, milijoninis 
miestas. Visas ant kalvų. 
Važiuoji vis aukštyn ir že-, 
myn. Vaikščiodamas cen
trine miesto gatve Kresčat- 
ku, žiūrėjau į daugiaaukš
čius stilingus namus. Nesi
norėjo tikėti, kad tai visa 
atstatyta, pastayta po karo, 
kad karo metu čia buvo vien 
griuvėsiai...

Slankiodamas ta gražiąja 
gatve, prisiminiau, jog prieš 
daugelį metų čia vaikščiojo 
jauni Maironis (jis pats stu
dijavo Kijevo universitete), 
rašytojas J. Gurauskas, po
etas Zigmas Gėlė-Gaidama- 
vičius ir daugiau mūsų pra
eities žymių žmonių, kurie

Už TIKINČIŲ IR 
NETIKINČIŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Vatikano sekretoriato san
tykiams SU rieti ki nei alsiais 
palaikyti vedėjas Austrijos 
kardinolas Koenig pasakęs:

“Sekretoriato santykiams 
su netikinčiaisiais palaikyti 
pirmasis tikslas yra palai
kyti ryšius su tikėjimu abe
jingais asmenimis ir jiems 
padėti rasti kelią į tikėjimą.

pams ir pasisveikinti su be
dieviais-ateistais. Gyveni- 

jmas, matyt, tą kvailą nu- 
' sistatymą privertė pakeisti.

Mes, žinoma, visuomet kal
bėjome už tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų susikalbėjimą ir 
bendradarbia v i m ą didžiai
siais klausiniais. Pa v., pa
imkime Vietnamo karą. Jis 
baisi nelaimė tiek vieniems, 
tiek kitiems. Tai kodėl ben
dromis pastangomis nesiek
ti jo užbaigimo ir priverti
mo mūsų vyriausybės milita- 
tarines jėgas iš Indokinijos 
ištraukti? Teisingai kardi
nolas Keonig pamini keletą

sios Tarybos Prezidiumo 
Pirm in ink as N. Podgor- 
nas, TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininko pirmasis pa
vaduotojas K. Mazurovas ir 
kiti.

Miesto gatvės, kuriomis 
Nepalo valstybės vadovas 
važiavo į jam paskirtą re
zidenciją, buvo papuoštos 
valstybinėmis vė 1 i a v o m i s 
ir sveikinimo transparan
tais.

Nuoirdžiai ir draugiškai 
vykusių derybų metu buvo 
apsvarstyti tolesnio Tarybų 
Sąjungos ir Nepalo santy
kių vystymo klausimai, taip 
pat tarptautinės problemos, 
dominančios abi šalis.”

Šis pavyzdys akivaizdžiau
siai parodo, kad Tarybų Są
junga nori ir siekia palai
kyti ryšius su visomis šali
ntis ir valstybėmis. Jeigu 
Nepalo žmonės dar tebeto- 
leruoja karalių kaip savo 
valstybės galvą, tai grynai 
jų reikalas. Panašiai juk 
yra ir su Anglija. Kol kas 
jie toleruoja hionarchiją ir 
savo valstybės galva laiko 
karalienę. Tai irgi grynai 
jų reikalas. Klaidinga būtų 
socialistiniam kraštui nepa
laikyti jokių ryšių su Ang
lija tik todėl, kad jai vado
vauja žmonių nerinkta 
rąlienė Elzbieta.

ka-

. ..

Politinės nuotrupos
Aišku, kaip diena, kad 

Jungtinėms Valstijoms ki
tos išeities nėra, kaip iš
traukti savo kariuomenę iš 
Vietnamo ir Indokinijos kuo 
greičiausiai. Jau ir komer
ciniai laikraščiai rašo, kad 
Vietnamo ir Indokinijos spe- 
kuliatoriai, tikslu pelnytis, 
pristato narkotikus mūsų 
kareiviams. Visi pripažįs
ta, kad buvo klaida ten 
siųsti savo armiją, o dar di
desnė klaida ilgiau kariauti. 
Tegu vietos buržuazija save 
gelbsti ir tegu naudoja sa
vo narkotikus.

Dar ir iki šiol atvyksta į 
Jungtines Valstijas iš Ku
bos kokie tai pabėgėliai. 
Pirmiausia jie pasiekia Flo
ridos krantus ir čia gauna 
užlaikymą, kaip D P. Jau jų 
viso apskaičiuojama iki 600,- 
000, ir jokios naudos iš to 
nėra, išskyrus, kad JAV lė- 
šuoja $144,000,000 į metus 
jų užlaikymas.

Kodėl jie čia atbėga?
Argi negerai gauti užlai

kymą? Kuboje jiems reik
tų dirbti... Ten dykaduo
nių niekas nešeria.

Senatorius Allen J. Ellen-' 
der pasiūlė Senate, kad bū
tų sulaikyta šių pabėgėlių 
“invazija” ir mokėjimas 
jiems pensijų. Geriau tuos 
pinigus atiduoti į bedarbių 
šelpimo fondą.

paminklą pas save.
Daug buvo susitikimų, 

daug pažinčių užsimezgė. 
Sunku visa aprašyti. Pa
vyzdžiui, Vakarų Ukrainos 
rašytojų klausiau, kuri bu
vusių okupacijų buvo leng
viausia. Mat, dalis ukrainie
čių po Lojo pasaulinio karo 
(kiti iš anksčiau) buvo at
sidūrę Vengrijos, Lenkijos 
ir Čekoslovakijos valstybių 
sudėtyje. Atsakė, kad pa
doriausi buvę čekai. Čeko
slovakija — demokratiška 
valstybė — netrukdžiusi 
ukrainiečiams organic u o t i 
savo mokyklas, leisti laik
raščius. Sunkiausia okupa
cija buvo ponų Lenkijos. 
Lenkai ypatingai persekio
jo ukrainiečius. Dėl to jų 
daug emigravo į Kanadą ir 
Pietų Ameriką. Daug jų 
emigrantų yra ir Jungti
nėse Valstijose. Prisiminė, 
kad jie žino, jog lietuviai 
pažangiečiai ir ukrainiečių 

’ atitinkamos organiza c i j o s 
(emigracijoje palaiko glau
džius ryšius.

Kijeve susitikau su ukrai
niečių vertėju Viktoru Pe- 
trovskiu, kuris moka lietu
vių kalbą ir yra išvertęs ne
maža lietuvių rašytojų kny-

Su mūsų didele grupe vis 
važinėjo žymus dainininkas 
ukrainietis Ivanas Kozlovs
kis, kuris labai panašus į 
velionį Kiprą Petrauską: 
tiesus, žilas, gražaus veido 
(tik kiek žemesnio ūgio). 
Labai demokratiškas, drau- 
gišaks. Operoje jau nebedai
nuoja, profesoriauja Kijevo 
konservatorijoje. Grižus po 
kelionės, jis pasakė skubąs 
į Maskvą, nes ten atvyku
sios Šaliapino ir M. Gorkio 
dukterys. Aišku, joms ma
lonu būtų susitikti su senu 
pažstamu...

Lankėmės ir pasaulinės 
reikšmės kurorte - gydykloje 
Truskovece. Į ten vyksta 
gydytis narnaža žmonių ir 
iš Lietuvos.

Kai išvykau iš Vilniaus, 
Lietuvoje buvo vėsoka, o 
Ukrainoje žydėjo vyšnios, 
obelys. Visur balta balta. 
Oras vasariškas. Grįžus po 
dviejų savaičių ir pas mus 
prasidėjo kaitros. Išdžiūvo 
laukai, dirvos, kai kur pa
gelto rugiai, bet dabar, bir
želyje, gerokai palijo. Atsi
gavo laukai ir pievos.

Dėkoju — “Laisvę” gau
nu tvarkingai. Linkiu viso 
geriausio!

Susitikau su atvykusiais 
į Vilnių jūsiškiais.

Su pagarba Į
Julius Būtėnas I Kam bus, kam nebus 

1971.VI.13 1........ - - - -

Amatiiiinkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimų žema.

Dar nebaigtas klausimas su 
bankrutuojančiais geležin
keliais Penn ir Central. Jie 
reikalauja iš valdžios iki 
$200,000,000 pagalbos. Pana
ši istorija su pačia didžiau
sia Lockheed Aircraft Corp. 
Ji gauna didesnę dalį kariš
kų užsakymų. Jos sutartys 
su valdžia siekia $2,500,000,- 
000. Ji gamina pačius di
džiausius kariškus ir pasa- 
žierinius lėktuvus. Bet jį* 
ant bankruto kranto.

Kodėl? Jos viršininkai ir 
įvairūs direktoriai ima al
gos į metus po $112,500, ne
skaitant nuošimčių už jų 
indėlius.

z Tokia pat liga serga ir 
geležinkeliai, jų viršininkai 
ima dideles algas ir nuošim
čius už jų indėlius. Keletas 
tokių viršininkų jau pasi
traukė iš pareigų dėl senat
vės, bet jie gauna po $40,- 
000 į metus tam tikros ga- 
rantuotos pensijos.

;, vir- 
Įšininkams turi būti didelės 
algos ir dar pensijos išmo- 

i karnos. Bet tuo jie kasa 
i duobę savo mielai sistemai— 
1 kapitalizmui.

rys, kuriame pranešimą te
moje [‘Literatūros 1 a n k a i 
Lietuvoje” padaręs rašyto
jas K. Ostrauskas. Tarp kit
ko savo paskaitoje jis pa
sakęs: “Lietuvoje jau yra 
išaugusi nauja karta iš ga
na gabių ir gerų kalbinin
kų ir literatų.” ’

Tai kaip dabar su “Darbi- 
jninko” redaktorių per dau- 
'giau kaip dvidešimt metų 
tvirtinimu, kad mūsų Lietu
voje nieko, absoliutišaki nie
ko gera nėra pasiekta, kad 
jeigu kas nors yra padary-

ĘELIAIS ŽODŽIAIS 
NUŠLUOSTĖ 
JIEMS NOSĮ

Brooklyno “Darbininke” 
(birž. 22 d.) skaitome pra
nešimą, kad Bostone įvy- _ 
kęs lietuviškas subątvaka-ita, tai tik rusų įsakymu?

KODĖL?
Palikai savo tėviškę, kaimą, 
Kai žemelė pasruvo kraujais, 
Kai skeveldros aižė ir draskė, 
Kai liepsnose skendėjo namai.

Na ir kas,
Kad aukso kišenės pripiltos, 
Kad turi daugiaaukščius namus, 
Važinėji puikiais limozinais, 
Ir pas lordus eini į svečius.

Ar matai,
Kaip tėviškės sodai pražydo,
Kaip skleidžias alyvų žiedai- 
Kaip šlaite beržai sužaliavo, 
Lakštutėis jau suokia tarp jų?

Ar matai,
Kaip ievos pasėtos žaliuoja 
Ir supas tėvynės laukuos, 
Kaip šviečia kolūkių sodybos 
Tamsoj nuo elektros šviesos?

Ar matai,
Kaip miestai tėvynės išaugo, 
Kaip žmogui tėvynėj jauku?
Nematai, o norėtųs, kad būtum 
Šiandien tėvynėj ir tu.

Yra padavimų, kad JAV 
neteko 9 generolų užmuštais 
Vietname. Tai daugiau ne-* 
gu bet kuriame kare.

Keletas generolų atsižy
mėjo civilinių žmonių žudy
me ir yra apklausinėjami. 
Kiti keli viešai pareiškė sa
vo nuomonę, kad jie nepri
taria šiam karui. Jie pata
ria ištraukti kariuomenę 
kaip greit galima. Todėl 
Pentagonas ir prez. Nixonas 
juos papeikė ir liepė atsi
statydinti. 0 praeityje tokie 
generolai būtų pakliuvę po 
karišku teismu. Mūsų ka
ro troškos neteko dantų, jau 
nekanda...

Norima pateisinti karų 
Vietname - Indokinijoje do
kumentiniais įrodymais, kad 
ne prez. L. B. Johnsonas, ne

K. žakavičiene
Kanonas, 1971.V.16

Trumanas ir J. F. Kennedis
Ameriką į karą į vėlė. ,

Dzūkelis
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y Floridos žaizdos
Iki šiol buvo girdima, kad 

Jungtinių Valstijų ežerai ir 
upės labai nešvarūs, van
duo užterštas fungicitais, 
merkurijumi ir įvairiomis 
kitomis išmatomis, kurios 
dasigauna į mūsų upes, eže
rus ir net jūras.

Šiomis dienomis gąsdi- 
nantyys pranešimai pasiekė 
floridiečius, kad ežeras 
Apapka, antras didžiausias 
Floridoje, užimąs 31,000 ak
rų plotą, ant “mirties” lis- 
to. Veterinarai ir medikai 
tikrina, kad jei Jis bus nu
sausintas—išsemtas arba iš
leistas vanduo ir jo dugnas 
gaus progą padengti prieš 
saulę, tai bakterija Aeroma- 
nas Hydrophila, kuri naiki
no gyvybes žuvų, čerepokų, 
aligatorių ir paukščių, ku
rie i n i re nuo šio užsikrėtu
sio vandens, išnyks. Prilei
dus vandens — pripildžius 
jį, o dalį vandens jis gaus 
iš lietaus, jis ir vėl bus “gy
vas,” gyvybė jame pasilai
kys! Yra vilties,

• • • •
Ar visokį užteršimą gali

ma išvalyti?
Praeitais metais Atlanto 

pakraščiuose, arti Cape
Kennedy, iš kur pakyla

kios garantijos nėra!
Gal jas dar būtų laikę kiek 

ilgiau, bet jau nebuvo sau 
ra-’gu, nes pradėjo pasiliuosuo-

Pačiu gražiausiu metų 
laiku, kai pakelėse ir sody
bose pražysta putinai, kai 
darželiuose prasiskl e i d ž i a 
pirmieji bijūnų pumpurai, 
Lietuvoje švenčiama poezi
jos šventė. Ji pakviečia ke
lionėn visus poetus — ir 
tuos, kuriu vardai jau pla
čiai žinomi, ir tuos, kurie 
dar nelabai drąsiai bando 
savo plunksną.

Šių metų Poezijos pava
saris buvo skirtas pirmojo 

‘‘lietuvių proletarinio poeto 
Juliaus Janonio atminimui, 
kurio 75-ąsias gimimo meti
nes neseniai pažymėjo visa 
Lietuva.

Jau tapo tradicija poe
zijos šventę Į) radę t i Lakš
tingalų slėnyje, prie Salo
mėjos Nėries namelio Pale
mone. Tad ir šių metu Po
ezijos pavasario aukuras 
buvo uždegtas čia, kur pra
bėgo patys brandžiausi my
limos poetės kūrybinio dar
bo metai, kur buvo sukur
ta daug puikių posmų.

Tūkstančiai poezijos ger
bėjų nuoširdžiais plojimais 
pasveikino poetą Eugenijų 
MatUŽėvičių, kuriam už ge
riausią 1970 metų poezijos 
knygą “Paukščių takas” bu-

Poezijos pavasario atidarymo iškilmės. Svečių tarpe — K. Ka
rosienė, I. Mizarienė ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirminin
ko pavaduotoja L. Diržinskaitė.

M. Ogaujaus nuotrauka

i t

y

ketos į Mėnulį, valdžia ir 
nuodingų dujų globotojai 
(Karo departamentas) ma
tė reikalą “paslėpti" 12,000 
tonų taip vadinamų “Nerve 
Gas.” Mat, šios dujos, be
laikant sandėliuose, jau 
pradėjo išsigauti iš betoni
nių statinių į orą, pradėjo 
grėsti pavojumi gyvento
jams. (Colorado valstijoje 
sukrovė jas į traukinius, at
vežė prie Atlanto, perkrovė 
į laivus ir čia nuskandino.)

• • • •
Ar šios dujos yra pavo

jingos? Labai pavojingos.
Prieš metus Utah valstijo

je kokiu tai būdu dalis jų 
išsigavę iš sandėlių ir oro 
bangomis dasigavo į plačius 
laukus, kur ganėsi 6,600 
avių, visos jos žuvo. Val
džia ryžosi tą nuginčyti, bet 
nepavyko. Ir galop turėjo 
taimeriams atlyginti už 
nuostolius.

Ar yra kokia garantija, 
kad šios dujos nepradės iš
trūkti iš kalbamų statinių, 
kilti iš vandens ir naikinti 
apylinkės gyventojus? Tė

Eilės ir gčles
lieps'nojo universiteto Sar
bievijaus kiemelyje*. Kartu 
vo įteiktas Salomėjos Nė
ries prizas. Iki vėlumos 
skambėjo Lietuvos poetų, 
taip pat svečių, atvykusių iš 
Baltarusijos, Estijos, Turk
mėnijos, eilės, persipinda- 
mos su dainomis, kurias dai
navo Kauno valstybinis cho
ras.

Po to Poezijos pavasario 
dalybai, pasiskirstę grupė
mis, keliavo po Lietuvą. 
Vieni jų apsilankė pas 
Švenčionių rajono gyven
tojus, kiti — pas anykštė
nus. Įspūdingai skambėjo 
Šiauliuose — proleta r i n i o 
dainiaus J. Janonio jaunys
tės mieste — jo kovingi po
ezijos posmai. Poetai ir 
miesto gyventojai gražiai 
pagerbė jo atminimą.

Ilgai šių metų Poezijos 
pavasarį prisimins Prienų 
rajono Pilotiškių kaimo 
žemdirbiai. Sodyboje, kur 
gimė lietuvių literatūros 
klasikas V. Mykolaitis-Puti
nas,’ iškilmingai atidaryta 
rašytojo memorialinė sekly
čia. “Dainavos” kolūkio 
žemirbiai pasirūpino, kad 
Mykolaičių sodyba būtų gra
ži, kad ją pamiltų ir lanky

ti, o sunaikinti jų negalima. 
Atgabeno ir padovanojo jas 
Floriddai. Utah valstijoje 
žuvo 6,600 avių, bet Florido
je gali netekti gyvybių 7,- 
000,000 gyventojų!

• • • •

Ką daro netekimas lyg
svaros ! Mūsų valdininkai 
ir karvedžiai, norėdami už
valdyti jiems nepriklausan- 
čus kraštus, pametė galvas, 
prisidirbo tiek mirtį sėjan
čios jėgos, kad ji, nenaudo
jama, pradėjo trūnyti ir pa
liko pavojinga jiems pa
tiems. Prieš 3 metus 17,000 
tonų tokių pat dujų pa
skandino Atlanto vandeny
ne prie New Jersey pakraš
čių. Dar didelius kiekius 
tokių pat dujų turi Okina- 
woje, Japonijoje, o šiuo lai
ku pasirašo su Japonija su
tartį grąžinti tas salas Ja
ponijai. Pagal tą sutartį 
turės iš ten iškelti ir tas 
dujas. Kur jas dės? Sako
ma, perkels į Alaska!

• • • •

Visa eilė Floridos miestų 
pagal Meksikos užlają šie
met persitikrina, kad taip 
vadinamas Red Tide (Rau
donas pakilimas) sunaikino 
ir naikina daug žuvies. Ypa
tingai mažesnio dydžio žu
vys, kurios prisilaiko dau- 

tų visi, kam brangus Putino 
vardas.

Iškilmių metu kartu su 
gyvu poetų žodžiu, skambė
jo V. Mykolaičio-Putino ei
lės, prisiminimais apie ra
šytoją dalijosi artimieji, 
svečiai. Susirinkusieji su
sidomėję klausėsi Ievos Mi- 
zarienė, tarusios žodį apie 
Putiną.

Didelė poezijos šventė įvy
ko Vilkaviškyje. Joje daly
vavo Kapsuko, Šakių ir Vil
kaviškio rajonų poezijos my
lėtojai, Salomėjos Nėries 
vardu pavadintų kolūkių ir 
mokyklų atstovai, svečiai iš 
Lenkijos. Kiršų kaime, Ba
šinskų sodyboje, kur gimė 
ir augo Salomėja Nėris, po
etai susitiko su valstiečiais.

Poezijos pavasario ugni
mi apkeliavę Prienų ir Vil
kaviškio, Švenčionių ir 
Anykščių rajonus, pabuvoję 
prie Kauno marių, Šiau
liuose ir Joniškyje, poe
tai parvežė ją į Vilnių. Pa
skutinis šventės aukuras įsi- 
su knygos bičiuliais čia po
etų eilių, Mokslų akademi
jos choro dainų klausėsi ir 
viešnia iš Kalifornijos Ksa
vera Karosienė.

V. P. 

giau prie kraštų ir duoda 
daug pasitenkinimo Spinin
go mylėtojams, nukenčia. 
Šiemet užvis mažiausia jų 
galima gauti. Negyvas žu
vis vilnys išmeta į krantus, 
reikia jas nuvalyti, užkasti. 
Nuostoliai dideli...

Ir tai jau ne pirmi metai, 
bet niekas tuo nesirūpina. 
Rodosi, taip ir turi būti. O 
mes, pensininkai, tuo labai 
nepatenkinti. Turime laiko 
ir paruoštus spiningus leng
vai įveiktume ir pačias di
džiausias žuvis, jei tik jos 
čia pasirodytų. Bet, nueik 
prie vandens, ir vietoje ma
tyti, kaip žuvys taško 
vandenį, skelia vilnis savo 
galingais pelekais, jos guli 
negyvos smėlėtuose pakraš
čiuose. Amžiną joms atilsį. 
Jos mirusios...

Dainavos Sūnus

So. Boston, Mass.
Birželio 4 d. mirtis iš

skyrė iš pažangaus lietuvių 
darbininkų judėjimo Bronę 
Čiuberkienę. Patarlė sako: 
neašarokite prie kovotojo 
kapo, o imkite jo kovos vei
kimo sritį.

Apie velionės mirtį ir lai
dotuves jau buvo korespon
dentų aprašyta “Laisvėje” 
ir “Vilnyje.” Man rodos, ge
riau pavaizduoti, kokį poli
tinį periodą Čiuberkių šei
ma pergyveno. , *

Kai iš atvykau į Bostoną, 
tai Čiuberkius radau, ir tuo
met vyko skilimas socialistų 
veikloje ir tuo tarpu pradė
jo siautėti Palmerio gaujos. 
Prakalbų ir mitingų viešai 
nebuvo galima laikyti, o jei 
kas laikydavo, tai namuose, 
o su didesniais mitingais bei 
suvažiavimais turėdavo kel
tis į miškus.

Kartą Komunistų distrik- 
to valdyba Spat Pond miš
ke laikė konferenciją ir nu
tarė partijos vardu išleisti 
plakatinį laikraštį, su ku
riuo būtų galima pasiekti 
visus Amerikos darbininkus. 
Tarimas buvo vienbalsis. 
Centrinis komitetas apsiė
mė suredaguoti. Latviai ap
siėmė laikraštį ekspeduoti. 
Didžiausias vargas buvo: 
kas laikraštį atspausdins ? 
Po ilgų diskusijų, laikraščio 
atspausdinimas paliktas 
Bostono lietuviams.

Daug laiko neėmė. Spau
dos komitetas buvo sudary
tas iš 14 narių: 10 vyrų ir 
4 moterų. Į komitetą tuo
met stojo abu Čiuberkiai. 
Aišku, bostoniečiai savo 
praeigas atliko šimtu nuo
šimčių.

Posėdžius komitetas lai
kydavo sykį į savaitę drau
gės Deverenckienės susmu
kusiame namelyje. Reikia 
stebėtis, kokia stipri buvo 
disciplina. Jeigu komiteto 
draugūs negalės į mitingą 
ateiti, tai jis iš anksto turi 
pranešti priežastį... Gal 
bus įdomu žinoti, kiek dar 
yra buvusio komiteto gyvų '• 
Ogi tik viena moteris ir du 
vyrai.

Prisiminus apie Čiūber- 
kių sūnelį Staselį, tai, ro
dos, ir dabar matai, kaip jie 
ateina į susirinkimą ir at
siveda Staselį. Stebėjosi vi
si iš taip jauno berniuko, 
kuris taip rimtai klausosi, 
ką suaugusieji diskusuoja ir 
taria. Staselis dar neturėjo 
15 metų, o jau stojo Jaunų
jų Komunistų Lygon, ir į 
trumpą laiką iškilo į pačią 
viršūnę. Čiuberkių namai, 
tai buvo Jaun. Komunistų 
Lygos stotis, kur buvo visas 
veikimas suplanuotai La-

bai gaila, kad taip jauną ir 
talentingą Staselį nuskynė 
mirtis. Tačiau jis per savo 
trumpą amžių daugiau nu
veikė tobulesniam, kultūrin- 
gesniam rytojui, negu tūli 
sulaukę senatvės.

Dar keli žodžiai apie ve
lionės Čiuberkienės sveika
tą ir mirtį. Netiesa, kad ji 
buvo sveika ir mirė netikė
tai, ūmai. Aš su Čiuberkių 
šeima glaudžiai sugyvenau. 
Nors pastaraisiais metais 
aš išsikėliau gyventi toliau 
nuo Bostono, vienok mano 
stotis buvo Čiuberkių na
mai. Po Staselio mirties, 
Bronė nenugalėjo to skau
daus smūgio. Ji visuomet 
buvo po gydytojo priežiūra, 
dažnai lankė kliniką. Bet 
Bronė niekam nėra sakiusi, 
kad nesijaučia gerai. Net 
prieš pačią mirtį, kuomet 
ją aplankė draugė Kazlaus
kienė, Bronė pasakė, kad 
daugiau nelankytų, nes ji 
už poros dienų grįš į namus. 
Taip ir buvo — antrą dieną 
mirė

Jaunutis

Miami, Fla.
Moteris areštuota už 
apleidimą mažų vaikų

Netikėtai atrasta šeši ma
ži vaikai nepaprastoje pa
dėtyje, sulūžusioje šėtroje, 
kur jokių patogumų nėra. 
Vaikučiai guli savo mėšle, 
nevalgę kelias dienas, labai 
suvargę.

Tėvai paliko juos jau ku
ris laikas. Motina turi dar
bą užeigoje kelioms valan
doms. Bet nepareina namo 
dvi ar tris dienas.

šešerių metų vaikas pra
dėjo išeiti į gatvę anksti ry
tą ir tėmyti, kada pieninin
kas atvažiuoja su pienu apy
linkės gyventojams ir pade
da prie jų durų. z Tada jis 
nubėgęs pasiima butelį pie
no ir neša namo savo jau
nesniems broliukams.

Vienerių metų dvynukai 
taip išbadėję, kad atrodo 
kaip trijų mėnesių amžiaus.

Visa tai dedasi mūsų auk
so šalyje, kur daug turčių 
nežino, kur tuos turtus dė- 
ti... _ 4

Saulutė

Binghamton, N. Y.
Apie LDS 6 kuopos 

susirinkimą
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko birželio 7 dieną. 
A. Žemaitienė atidarė susi
rinkimą ir pirmininkavo. 
Paprastai susirink imuo s e 
nedaug narių dalyvauja. 
Taip buvo ir šiame susirin
kime.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn raportavo, jog Ona 
Wellus ir Adelė Kumpan at- 
simaldavo nuo pašalpos. Ji 
taipgi pranešė, jog įrašė į 
kuopą du naujus narius. 
Taipgi ji pridavė Mary Jan
kauskienės pašalpos čekį 
$187 sumoje. Ta narė il
gokai sirgo.

Kaip pikniko rengimo ko
misijos narė Mary Lynn 
pranešė, jog negavo pikni
kui vietos, nes potvinis su
darkė vietą J. Kulbio darže. 
Nutarta paieškoti piknikui 
vietos kitur. J. Vaicekaus
kas apsiėmė tai atlikti.

Plačiai pasitarta ir apie 
kuopos banketą, planuoja
mą surengti spalio 9 d. Bir
želio pradžioje pas mus 
lankėsi Povilas ir Nelė Ven
tai ir Walter ir Bronė Ker- 
šuliai. Jie priminė, kad vei
kiausia į mūsų kuopos rude
ninį parengimą galėtų at-

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB
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

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.

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)

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)

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)

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

(48-50)

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

(47-51)

BUSINESS OPPORTUNITY

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)

Pranešimas
Binghamton, N. Y.

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

M. Lynn

vykti dainininkai iš New 
Yorko. Bandysime juos gau
ti.

Birželio 14 teko aplankyti 
mūsų kuopos sergančius na
rius, Antaną Navalinską ir 
jo žmoną. Abu serga ir bū
na V. Point Nursing na
muose. aGila, akd neteko 
aplankyti Oną Wellus.

Turiu priminti, kad nebus 
LDS 6 kuopos susirinkimo 
liepos mėnesį, nes salė bus 
uždaryta. Sekantis susirin
kimas įvyks rugpiūčio mė
nesį.

J. Vaicekauskas
Sekretorius

Naugatuck, Conn.
Jonas J. Ynamaitis (Ena- 

rnait), 87 metų amžiaus. 
Mirė birželio 23 d., Jones 
Nursing Home. Liko nuliū
dime du sūnūs, dvi dukros, 
du broliai (Vokietijoj), sep
tyni anūkai ir šeši proa
nūkiai. Velionis Ynamaitis 
buvo “Laisvės” rėmėjas ir 
laikui leidžiant pagelbėdavo 
“Laisvės” Conn, valstijos 
vajininkams. Šią liūdną ži
nią pranešė waterburietis 
C. Danisevičius.

- Kuo daugiausia parengimą 
“Laisvės” paramai.

NURSERY AND LANDSCAPE

MEN. Full time.
Some experience preferred.

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

MOLDMAKER—Foreman. Preci
sion plastic injection molding plant 
located in Florida requires an ex
perienced foreman jtp operate its 
expanding moldmaki'ng dept. Must 
have a thorough knowledge of in
jection molds and ability to super
vise men. Ex. opp. for qualified man. 
Salary commensurate with ability 
and experience. Fringe benefits, full 
air cond. plant. Enjoy the sunshine 
of Florida year round. MOLDMAK
ERS also needed. Write giving de
scription of qualifications and ex
perience to ATCO PLASTIC INC., 
7205—30th Ave., No., St. Peters
burg, Fla. 33710. (All repairs strict
ly confidential). (50-53)

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)

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)

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

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. Cail 
Mr. Donald Weber. 201-432-7075.

t (49-52)

Upholstery Furniture Cutter. Full 
time, immediate opening. Company 
paid benefits include: N. J. Blue 
Cross, Blue Shield, vacation, life 
insurance, 9 holidays, Christmas 
bonus. Apply in person. Exper
ienced only need apply. Eclipse 
Sleep Products, Rt. 22, Lebanon, 
N. J. (49-51)

INJECTION MOLDING SUPER- 
VISOĘ. 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)

REAL ESTATE
$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)

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, 1% baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

TYLA NAMUOSE
Viename S i kimo kuni

gaikštystės kalnų slėnyje 
Rytiniuose Himalajuose gy
vena tadžu (arba tadaču) 
gentis. Visose trobelėse čia 
viešpatauja nuostabi tyla, 
vyrai niekada nesiginčija su 
moterimis ir kalbasi su jo
mis tik gestais. Mat, šios 
genties vyrai ir moterys 
kalba skirtingomis.
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Tiesos ir pažangos 
nesustabdysi

Praėjusiais ir šiais metais čių. Daugelis dar ir šian- 
karatu su tolimo užjūrio dien prisimena pažangios 
tautiečiais pažymė j ome'užjūrio lietuvių spaudos 
reikšmingas datas, susiju
sias su užsienio lietuvių pa
žangiosios spaudos leidimu. 
Pernai minėjome Chicagos 
dienraščio “Vilnies” pen
kiasdešimtmetį ir Urugva
jaus laikraščio “Darbas” 30- 
dešimtmetį. Gegužės 11 d. 
sukako dešimt metų nuo Ar
gentinos lietuvių laikraščio 
“Vaga” išleidimo. Kanados 
lietuviu laikraštis “Liaudies 
balsas” ruošiasi sutikti sa
vo gyvavimo keturiasde
šimtmetį.

Pažymėdami šias datas, 
mes prisimename aktyviau
sius tų laikraščių leidėjus, 
redaktorius ir bendradar
bius, kurių pavardės plačiai 
žinomos ne tik užjūryje, bet 
ir Lietuvoje. Jie atidavė ir 
atiduoda visas savo jėgas 
kilniam reikalui. Tiesa, kai 
kurių jau nėra gyvųjų tar
pe. Tai “Laisvės” redakto
rius Rojus Mizara, “Vil
nies” redaktorius Leonas 
Jonikas, “Darbo” redakto- 
torius Stasys Rasikas. Sa
vo nenuilstama veikla jie 
nusipelnė negęstančią žmo- komis mūsų tarybinėje ša- 
nių meilę ne tik Šiaurės ir lyje. Kur mes bepažvelg- 
Pietų Amerikoje, bet ir 
gimtojoje tėvų žemėje — 
Lietuvoje. Pager b d a m a s 
šiuos pažangios spaudos ve
teranus, Nemuno kraštas 
taip pat su didele pagarba 
prisimena dabartinius re
daktorius: Antaną Bimbą 
(“Laisvė”), Stasį Jokubką 
“Vilnis”), Joną Ylą (“Liau
dies balsas), Bronių Marke
vičių (“Darbas”), Stasį Žal- 
tauską (“Vaga”). Be šių 
pagrindinių penkių laikraš
čių Niujorke eina “Tiesa” 
(red. Jonas Siurba) ir žur
nalas “Šviesa” (red. A. Bim
ba).

Kiek pastangų reikėjo pa
dėti, kad gyvuotų ši spau
da, nešanti pažangos, tai
kos, tautų draugystės ir de
mokratijos vėliavas! Tai 
priminė pokalbyje su žurna
listais Tar. Lietuvoje vie
šėjusi JAV darbininkų ju
dėjimo bei pažangių Ame- 
arikos lietuvių veikėja Ksa
vera Karosienė, aktyviai 
bendradarbiaujanti “Lais
vėje” ir kituose laikraščiuo
se. Išties, emigracijoje gy
venantys pažangūs lietu
viai, plunksnos darbininkai, 
visą laiką žavėjo ir žavi 
Lietuvos darbo žmones sa
vo ištverme bei pasiaukoji
mu kilniam reikalui. Gy
vendami šalyje, kur reakci
ja persekioja pažangias jė
gas, užjūrio broliai ir sesės 
rašo tiesą apie gyvenimą 
Tarybų šalyje, apie savo 
tautiečių darbus ir rūpes
čius. Pažangių užsienio lie
tuvių spaudos darbininkų 
gražios pastangos tapo sa
votišku tiltu, jungiančiu 
tūkstančius lietuvių emi
grantų su tėvų žeme. Pa
žangūs lietuviai savo spau
doje drąsiai demaskuoja an
tikomunistinį melą, sako 
tiesą apie pikčiausius Tary
bų Lietuvos priešus, nuošir
džiu žodžiu padeda suklai
dintiems emigrantams ras
ti teisingą kelią.

Jie, pažangieji užsienio 
tautiečiai, daug gero padarė 
Lietuvai įvairiais laikotar
piais. Jie pasakojo ameri
kiečiams apie fašistinį tero
rą buržuazinėje Lietuvoje, 
gynė Lietuvos nepriklauso
mybę nuo Lenkijos ir Vo
kietijos imperialistų užma-

vykstančiais į svečius užjū
rio tautiečius. Daugelis jų 
nuoširdžiai pritaria mūsų 
santvarkai ir džiaugiasi tė
vų žemės laimėjimais. Jie 
čia surenka nemaža infor
macinės medžiagos ir, grįžę 
namo, skelbia savo spaudo
je. Visa tai, suprantama, 
erzina ir siutina įvairius re
akcionierius, vadinamus 
“laisvintojus” ir “veiks
nius,” kurie šmeižia ir pur
vu drabsto Tarybų Lietuvą. 
Su neapsakomu pasiutimu 

rojo pasaulinio karo metais jie. puola geros valioslietu- 
jie per spaudą ir radiją ape-j vius, kurie telkiasi apie pa- 
liavo į Jungtinių Valstijų'žangius laikraščius. Reak- 
visuomenę bei visą pasaulį, cininkai persekioja pažan- 
kviesdami pažangiąsias jė
gas imtis priemonių prieš 
hitlerinių okupantų ir jų 
samdinių — buržuazinių na
cionalistu žiaurumus Lietu
voje. Pirmaisiais pokario 
metais pažangioji užjūrio 
spauda pasmerkė naciona
listų siekimus grąžinti bur
žuazinę santvarką Lietuvo
je ir reikalavo, kad Jungti
nės Valstijos greičiau pri- 
paižntų Tarybų Lietuvą.

Dažnai pasikalbame su at

griežtą protestą, hitlerinei 
Vokietijai užgrobus Klaipė
dą. Tiesos ir pažangos ke
liu žengiantys Amerikos lie
tuviai* kaip pergalę prieš 
išnaudotojus ir imperialis
tus sutiko Tarybų valdžios 
paskelbimą Lietuvoje. Ant-

gius veikėjus įvairiausiomis 
priemonėmis, pradedant 
suktomis kombinacij o m i s, 
baigiant atvirais chuliga
niškais ir tiesiog banditiš
kais smurto veiksmais.

Bet, kaip sako senas posa
kis, šunys loja, o karava
nas eina toliau. Melu ir 
smurtu nepanaikinsi nei Ta
rybų valdžios Lietuvoje, nei 
pažangios veiklos Ameriko
je.

D. Rodą

Iš laiško B. ir V. Keršuliams j

Prof. L. Laucevičiaus 
viešnagė Amerikoje
Gaila, kad tik labai trum

pam laikui teko susitikti ir 
pasikalbėti su vienu iš įžy
miausių ne tik Tarybų Lie
tuvoje, bet visoje Tarybų 
Sąjungoje mokslininkų, gy
dytojų, širdies ligą ir ben
drai vidinės medicinos spe
cialistų profesoriumi Liubo
miru Laucevičiumi. Tre
čiadienį, jau vėlokai vaka
re, A. ir Z. Sinkevičių ly
dimas svečias aplankė mū
sų “Laisvės” įstaigą.

Pasirodo, kad profesorius 
čia buvo atvykęs pas savo 
sūnų ir dukrą CJhicagoje, 
kurie į Ameriką atvyko ir 
apsigyveno jau po antrojo 
pasaulinio karo. Profeso
rius didžiuojasi net septy
niais anūkais. Tai tik vienu 
mažiau, negu, kaip matėme 
jo laiške “Laisvėje,” jų turi 
Justas Paleckis! Be to, 
prof. Lauc e v i č i u s dar ir 
Lietuvoje turi sūnų ir du
krą. Įdomu, kad ir .duktė 
siekiasi gydytojo profesijos. 
Na, o profesoriaus žmona 
irgi gydytoja!

Iš Chicagos profesorius

MIESTE PASIDAIRIUS
Apie miesto “mažumas”
“Daily World” skaitytoja 

Diane Glasser teisingai nu
rodo, kad išsireiškimas 
“mažumos” (“minorities”) 
dažnai neteisingai naudoja
mas pažangiojoje spaudoje. 
Amerikos plotme bendrai, 
sako ji, negrai, puerto-rikie- 
čiai, meksikiečiai ir indėnai 
sudaro mažumas. Bet kal
bant apie New Yorko mies
tą, ypatingai apie miesto 
širdį, Manhattan ir Bronx,- 
tai klaida. Tos taip vadina
mos mažumos sudaro dau
gumą tose dviejose miesto 
dalyse. Tiesa, Manhattane 
dirba daug žmonių, kurie 
atvyksta iš priemiesčių, bet 
kas liečia nuolatinius gy
ventojus, Manhattano dau
gumą sudarotaip vadinamos 
mažumos.

Diane Glasser taipgi tei
singai pažymi, kad Manhat
tano ir Bronxo pradžios ir 
vidurinių mokyklų mokinių 
daugumą sudaro negrai ir 
puertorikiečiai.

Akademiškos unijos
Universitetų Dės t y tojų 

unija (United Federation of

galės mokytis. Tik dėl vie
no dalyko kalinės nepaten
kintos: prie seno kalėjimo 
giminės ir pažįstami galėjo 
lengvai prieiti, galima buvo 
lengvai pro langelius prisi
šaukti, susikalbėti. Prie nau
jojo kalėjimo Rikers saloje 
prieiti labai sunku, reikia 
turėti specialų leidimą apsi
lankyti.

Visokios Žinios
New Yorkas. — Prieš de

šimtį metų Amerika iš kiek
vienų 10 pasaulyje paga
mintų automobilių pagamin
davo 8. Dabar ji pagamina 
tik 4.

Pramogų Kalendorius
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 — Woodhavene
Laisviečių 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.

Sveikina iš Vilniaus
Miela Lilija: Geriausių 

linkėjimų nuo visų! Aš da
bar esu Druskini n k u o s e , 
naudojuosi geru ‘poilsiu, ir 
čia atmosfera puiki. Tikiuo
si pradėti kelionę į namus

Washingtonas. — Penki 
liberališki senatoriai, keturi 
jų demokratai, vienas re- 
publikonas, pareiškė, kad 
Liaudies Kinija turėtų būti 
priimta į Jungtines Tautas. 
Keturi jų, Ted Kennedy, 
George McGovern, Mike
Gravel ir Frank Church, sa- liepos 7 d. ant Aeroflot. Iki 
kė, kad Liaudies Kinija tu- pasimatymo.. Ieva
retų būti priimta, net jeigu 
tas reikštų, kad reikėtų pa-

A 
f

Čia noriu pasidalyti kai 
kuriomis šių dienų nuotai-

tume, apie ką bekalbėtume, 
visur ir visada tarybinių 
žmonių protas ir jausmai, 
pagrinde, nukreipti į TSKP 
XXIV suvažiavimo istori
nius nutarimus. Milžiniški 
uždaviniai numatyti 9-me 
penkmetyje komunizmo sta
tybos srityje. Svarbiausia 
kryptis tų uždavinių — žy
miai pagernti tarybinių 
žmonių gerovę. Tai pripa
žįsta visas progresyvus pa
saulis, ir net įžūliausieji Ta
rybų šalies priešai negali 
to paneigti.

Be abejo, kad tie didingi 
uždaviniai pareikalaus dide
lio įtempimo darbe ir išra
dingume kiekvieno tarybi
nio žmogaus. Tačiau istori
ja rodo, kad tarybiniai žmo
nės, žengdami proletarinės 
revoliucijos keliu, nugalėjo 
žymiai didesnius sunkumus, 
negu šiandien kylantys sun
kumai statant komunistinę 
santvarką.

Dėl aiškumo reikia aki
mirkai mesti žvilgsnį į tai, 
nuo ko buvo pradėta. Vaiz
dingai rašė V. I. Leninas 
apie revoliuciją. Nebuvo 
“nei vežimo, nei kelių, ben
drai nieko, lygiai nieko iš
bandyto anksčiau.”

O vienok darbo žmonės, 
partijai vadovaujant, susi
dorojo. Ir neblogai susido
rojo. Nuvertė šimtmečiais 
viešpatavusį carizmą, su 
šaknimis išrovė kapitaliz
mą, pastatė socializmą ir 
sėkmingai žengia į komu
nizmą.

O kokiu neišpasakytu sun
kumu prisiėjo nugalėti!

Visos senojo pasaulio jė
gos viduje ir už šalies ri
bų žiauriai puolė jaunąją 
proletarinę respubliką. 14 
kapitalistinių šalių atėjo į 
pagalbą vidaus kontrrevo
liucijai, išnaudotojiškai san
tvarkai atsteigti.

Ir darbo žmonėms prisi
ėjo gintis, kovoti, atiduo
dant savo visas jėgas, au
kojant gyvybę, kad išsau
goti revoliucijos pergalę. 
Ir priešai buvo sutriuškinti, 
atsitraukė nieko nepešę.

Čia ve r ta prisiminti, kaip 
poetas Majakovskis išjuokė 
sužlugusią tų laikų inter-1

ventų ir baltagvardiečių 
avantiūrą prieš Tarybų val
džia, c

“Statė jie blokadą,
Lindo Petrogradan, 
Gyrėsi desantais ( 
Tetos iš Antantės... J 
Savanoriai plaukė,
Fon der Golcai traukė, 
Mamontovai, Škuros 
Ir maži Petliuros...
Duodavo jiems tankus, 
Šilingus ir frankus... 
Rūpinos jais Lyga. 
O laimėjo... špygą.
Nuo tų audringų dienų 

daug vandens nutekėjo.
Šiandien Tarybų Sąjunga 

yra viena iš galingiausių 
šalių pasaulyje. Ir ji ne 
tik pilnumoje apsisaugo sa
ve nuo imperialistinių avan
tiūrų, bet ir, reikalui esant, 
suteikia brolišką pagalbą 
tiems, kas kovaja už lais
vą, nepriklausomybę, pro
gresą ir taiką. ,

Dabar Tarybų Sąjunga 
pasiekė tokių aukštumų, 
kuriant naują ii gyvenimą, 
kurių, savo laiku, proleta
rinės revoliucijos veteranai 
net svajojant apie tolimą 
ateitį negalėjo įsivaizduoti.

O ateities horizontai, nu
matyti TSKP suvažiavime, 
dar žavingesni.

Metai į metus tarybinių 
žmonių žingsniai darosi vis 
platesni, vis smarkiau Ta
rybinė šalis žengia lenininiu 
kursu 
ateitį.

buvo pasiekęs net tolimąją Teachers) neseniai šalinti Taiwaną. Senatorius
Californiją ir “karštąją Flo-^a^m^° rinkimus Long Is-Javits sakė, kad reikia pri- 
ridą.” Kaip visus kitus įžy
miuosius iš Lietuvos sve
čius, i

į laimingą, šviesią

Proletarinės

veteranas
K. Kloris

Pereitą penktadienį, bir
želio 24 dieną, Eva Graunie- 
nė. tapo išvežta į ligoninę, 
Hill Crest General Hospital 
(Union Turnpike and Par
sons Boulevard), 158 40 — 
79th Ave., Queens.

Ji senokai jau sirginėja ir 
dabar daktaras patarė eiti į 
ligoninę, kad daugiau krau
jo gautų dėl stiprybės.

Eva yra narė New Yorko 
Moterų Klubo, Lietuvių Li
teratūros Draugijos ir kelių

Lankyti galima kasdien 
nuo 1-mos iki 3:30 ir nuo 
£ iki 8:30. Room 230. Tel. 
511-1000.

> Jonas Juška

(land University (Brookly-įimti Kiniją, bet Taiwanas 
; ne), Pratt Institute ir eilėje 1~"‘~

čius, taip prof. Laucevičių New Yorko miesto 
‘labai “išbariau,” kad ir jis, 
• kaip anie, “nusibaladojo” 
net į šiaurinės Kalifornijos 
kalnus, tuo tarpu pamiršo 
mūsų Naująją Angliją su 
garsiuoju Bostonu, su jo 
mokslinėmis įstaigomis ir 
gražiomis tiesiog “lietuviš
komis” gamtinėmis apylin
kėmis. Pažadėjo už kokios 
poros metų vėl mūsų Ameri
koje apsilankyti, ir tada 
jau tikrai šių jos istoriniai ir 
visaip kaip garsaus kampo 
nebepamiršiąs.

Prof. L. Laucevičius ma
nyje paliko įspūdį labai ma
lonaus, draugiško, iškal
baus, pastabaus, ne tik labai 
aukšto mokslininko, bet ir 
visaip kaip apsišvietusio, su- 
sipratusio žmogaus. Aišku, 
kad jis per viešnagę čia 
daug kuo pagilino savo ži
nias apie Ameriką, jos žmo
nes, jų problemas. Grįžda
mas į Lietuvą vežasi daug 
įspūdžių. Gal juos paskelbs 
Lietuvos spaudoje. Gal jų 
nepašykštės ir “Laisvės” 
skaitytojams.

Sekmadienį svečias tarybi
niu lėktuvu sugrįžo į Lie
tuvos sostinę prie šeimos ir 
senųjų pareigų kaip Vil
niaus universiteto profeso
rius ir gydytojas. Gaila, 
kad su šiuo įžymiu svečiu 
iš mūsų gimtojo krašto ne
teko susitikti ir susipažinti 
platesniam New1 Yorko apy
linkės pažangių lietuvių bū
reliui. Gal kitą kartą...

Ryšium su profesoriaus 
Laucevičiaus viešnage Jung
tinėse Valstijose, mano gal
voje dingtelėjo dar ir štai 
kokia mintis. Jei neklystu, 
čia jam neteko susitikti su 
jokia grupe lietuvių pro
fesionalų. Na, o juk, ro
dos, gyvuoja, daugumoje iš 
dipukų, Lietuvių Gydytojų 
Draugija. Kodėl toji drau
gija negalėjo, nesuprato, ar
ba nematė reikalo pasikvies
ti šį žymų profesionalą, su 
juo susipažinti, pasikalbėti, 
pas jį pasiteirauti apie me
dicinos ir gydymo padėtį 
nūdienėje Lietuvoje ir pain
formuoti jį apie savo pasie
kimus bei rūpesčius čionai 
Amerikoje? Nejaugi jie tų 
“vaduotojų” ir “veiksnių” 
yra taip įbauginti, jog bijo

gali likti kaip atskira vals
tybė.

universitetų.
Tai naujas reiškinys uni

versitetuose. Iki šiol dau
guma universitetų profeso
rių priklausė taip vadina
mai Universitetų Profeso
rių Asociacijai (AAUP). Ta 
organizacija visuomet pa
brėžė, kad ji neunija, kad jai 
ne pakeliui su darbo unijo
mis, kad profesoriams ne
tinka kovoti kaip eiliniams 
darbo žmonėms arba tar
nautojams už savo ekono
minius reikalus, kad jie ga
li pasitikėti universitetų ad
ministracijų malone.

Bet ekonominė krizė, dau
gelio profesorių atleidimas 
iš darbo, įtikino vis daugiau 
akademikų, kad jie turi ko
voti už savo ekonominius 
reikalus. Vis daugiau jų 
pradėjo stoti į UFCT, kuri 
anksčiau jų akyse buvo 
“perprasta.”

Dabar eilėje universitetų 
įvyko rinkimai. Pratt Insti
tute UFCT laimėjo ketu
riais b alsais prieš vieną 
prieš AAUP, ir PFCT da
bar atstovauja visus dėsty
tojus ir jų vardu derasi dėl 
kontrakto. Panašiai yra 
Long Island Unversity, St. 
John University ir t. t.

Moterų kalėjimas
New Yorko moterų kalėji

mas, kuris ilgai radosi sena
me mūriniame pastate 
Greenwich Village centre, 
dabar perkeltas į naują pa
statą Riker Island saloje 
East upėje.

Senasis kalėjimas buvo 
niūrus, mažais langeliais, 
vienutės labai mažos, o pa
sivaikščiojimui lauke visai 
nebuvo vietos. Naujasis ka
lėjimas, sakoma, daug erd
vesnis, vienutės šviesesnės, 
su gan gerais baldais. Lan
gai, kad ir su grotomis, di
desni, o aplink kalėjimą yra 
nemažas laukas, kur kalinės 
gali vaikščioti tam tikromis 
valandomis.

Naujajame kalėjime taip
gi bus kursai, kur kalinės

Washingtonas.—- Liepos 3 
prezidentas Nixonas kalbės 
per televiziją, oficialiai pra
dėdamas dviejų šimtų me
tų sukaktuvių minėjimą.

Angelos motina kalba 
už juos dukters laisvę
Washingtonas. — Angela 

Davis motina Sallye Davis 
keliauja po visą šalį ir kalba 
mitinguose už savo dukters 
laisvę. Philadelp b i j o j e ji 
kalbėjo 5 00 žmonių miniai 
Mount Olive protestantų 
bažnyčioje. Čia Washingto
ne ji kalbėjo dar didesnei 
publikai Adams Community 
School auditorijoje. Kartu 
su ja kalbėjo Komunistų 
partijos veikėja Charlene 
Mitchell.

Angelos Davis motina sa
ko, kad dideli glėbiai laiškų, 
kartais net maišai laiškų, 
ateina kasdien į kalėjimą. 
Tie laiškai ateina iš visų 
Amerikos vietovių ir iš už
sienio. Jie labai padeda An
gelai, sakė jos motina, pa
laikyti drąsą ir viltį.

Jonas Juška vyksta 
į Lietuvą

Mūsų, New Yorko, poetas 
ir dramaturgas, Jonas Juš
ka ir jo sūnus profesorius 
Henris vyksta praleisti ato
stogas Lietuvoje. Jiedu or
laiviu išskris liepos 14-tą d.

Jonas jau kelintą sykį ten 
lekia. Jo sūnus—antrą sykį.

Miela Jonui Lietuva, jo 
gimtinė. Pamilo Lietuvą ir 
jo sūnus Henris. Vyksta 
jiedu į Vilnių, Kauną. Bet 
jiedu dėsią pastangas pra
leisti kaip galint daugiau 
dienų Butėnuose, kur Jonas 
gimė ir augo. Mielas jam 
Anykščių šilelis, mieli jam t 
Šventosios pakraščiai, ku^ 
riuose jis vaikystėje brai-

A. Gilman

net su tokio aukšto lygio 
mokslininkais, kaip prof. 
Laucevičius, susitikti?

9 Amerikos studentai 
svečiuojasi Kinijoje
Pekinas, — Devyni Ame

rikos studentai ir keturios 
jaunos moterys, keturių stu
dentų žmonos, svečiuojasi 
Kinijoje. Jie atvyko per 
Hong Kongą su specialiu 
Kinijos valdžios leidimu. Tie 
studentai visi yra kinų kal
bos, literatūros arba istori
jos specialistai. Jie visi taip
gi priklauso prie akademi
nių organizacijų, kurios sto
ja prieš karą Vietname. 
Studentai visi turi magis
tro laipsnius ir studijuoja 
toliau, siekdami daktarato.

Kantone amerikiečius 
draugiškai sutiko Kinijos 
Akademikų ir jaunimo at
stovai. Jie praleis Kinijoje 
kelias savaites. Tai antra 
amerikiečių lankytojų gru
pė Kinijoje. Pirmoji buvo 
ping-pong lošėjų.

VISAI KAIP ŽMOGUS
Mokslininkai, tyrinėjan

tys o rangu tanų elgseną ir 
įpročius, pastebėjo dar vie
ną jų bruožą, giminiuojan- 
tį juos su žmogumi: Oran- 
gutanai mėgsta dainuoti. 
Jų dainavimas neturi 
jokių praktinių tikslų. Jis 
tyliai dainuoja savo malo
numui. Visai kaip žmogus. 
Jo dainavimo garsai prime
na automobilio variklio suke
liamą garsą, kai keičiamas 
greitis, ir vargu ar aplinki
niams sukeltu dideli malo- c *-
numą. Bet juk ir šiuo at
žvilgiu jis primena daugelį 
žmonių ...

“LAISVĖS” 60-MEčIO
Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30ic. už pašto ženkle
lius. Albumas labai pra
žus, jūsų gimines ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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