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KRISLAI
SACB dykaduoniai 
Ford, GM, Chrysler 
Tymsteriai pasisakė 
Valstybiniai fondai

— A. Šilėnas —

Taip vadinama Subversy vi
ri io veikimo kontrolės taryba 
(Subversive Activities Control 
Board, trumpai SACB) susi
deda is penkių narių. Kiek
vienas jų gauna $36,000 i me
tus. Be to, jie turi 10 tarnau
tojų, kurių vidutiniška alga 
$14,000 į metus. Bet kuomet 
senatorius Ellender paklausė 
SACB pirmininko Mahan, ką 
jie veikia, jis atsakė: “Mes 
neturime pakankamai užsiė
mimo ...”

Pasirodė, per ištisus metus 
SACB apklausinėjo. . . du liu
dininkus. Likusi laiką SACB 
nariai praleidžia dykaduo
niaudami, arba kalbėdamiesi 
su Kongreso nariais, bandy
dami įtikinti juos, kad reikia 
pravesti griežtesnius anti-ko- 
m u n i st i n i u s įstatymus.

Pats Ellenderis yra reakci
ninkas. Bet išklausęs Maha- 
no kalbos, jis prasitarė, kad 
gal reikėtų SACB iš viso pa
leisti . . . 

• • • •
Trys didžiosios Amerikos 

auto-kompanijos — Ford, GM 
ir Chrysler — per metus iš
leidžia maždaug $200 kiekvie
no automobilio “perstilizavi- 
mui,” tai yra automobilio sti
liaus pakeitimui, kad žmonės 

'■*10 retų pirkti naujus, labiau 
madingus. Tuo tarpu auto
mobilių saugumui, patikimu
mui ir mechaniniam pagerini
mui išleidžiama tik po apie 
$10.

Automobiliai atsakingi už 
60% oro teršimo. Inžinie
riai jau yra suplanavę elek
tra varomų automobilių mo
delius ir būti] galima pradėti 
tokius gaminti. Bet Fordas, 
GM ir Chrysler apie tai nė 
galvoti nenori. Kas jiems oro 
teršimas! Bile tik pelnai au
ga. 

• • • •
Tymsterių unija, turinti 

virš dviejų milijonų narių, 
savo suvažiavime Floridoje 
priėmė rezoliuciją už Ameri
kos karinių jėgų ištraukimą 
iš Vietnamo. Rezoliucija bu
vo priimtą vienbalsiai.

Pažangus New York o dien
raštis “Daily World’’ praeitą 
savaitę apie tai pranešė pir
mame puslapyje, su didžiule 
antrašte. Bet likusi New Yor
ko spauda tos žinios net ne
įdėjo! Net “'l'imes,’’ kuris 
pats stoja už karo baigimą, 
ir kuris didžiuojasi, kad spaus
dina viską, “kas verta spaus
dinimo,” dviejų milijonų dar
bininkų rezoliuciją rado be- 
vertinga...

Australijoje neseniai viešėjo 
sporto komanda iš Pietų Afri
kos. Kur tik ji pasirodė, bū
riai australiečių tiems sporti
ninkams pastojo kelią, nelei
do dalyvauti rungtynėse. Vieš
bučiai, kur komanda apsisto
davo, buvo pi kilsuojami, au
tobusu vairuotojai atsisakė 
tuos sportininkus vežti iš vie
no miesto į kitą.
įiį Ir pateisinamai. Rasistinė 
Pietų Afrikos valdžia į užsie
nį siunčia komandas, kurios 
susideda vien iš baltųjų. Bet 
Pietų Afrikos negrams, kurie

Jungtines Valstijos toliau 
trikdo Vietnamo taikos 

derybų pasitarimus
Paryžius. — Čia lankėsi 

prezidento Nixono patarė
jas Kissingeriis. Manyta, 
kad jis turės susitikimą su 
Šiaur. Vietnamo delegacijos 
galva Thuy ar Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
delegacijos galva Minh. Bu
vo tam prielanki atmosfera 
sudaryta. Bet jis ignora
vo susitikimą ir kartu nau
jus taikai siūlymus.

Liepos 1 d. Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios de
legacija pasiūlė propozici
ja, kad su šių metų pabaiga 
visi amerikiečiai karo be

Prezid. Nixonas pasirašė 
nepaprastą darbų aktą

San Clemente. Calif. —e
Prezidentas Ni x o n a s pa
sirašė Emergency Employ
ment aktą 1971 metams. 
Tam tikslui skiria 2 bilijo
nus 25 milijonus dolerių, 
už kuriuos bus suteikta 
naujų d a r b ų dėl 150,000 
darbininku. ,c. •*

Pasirašydamas įstatymą, 
prez. Nixonas pasakė, kad 
įgaliotas Darbo Departa
mentas tuoj imtis darbo ir 
daugeliui bedarbių suteikti 
darbus.

Slapti dokumentai JAV 
prestižui pakenkė

Addis Ababa, Etiopija. — 
Vice prezidentas Agnew, 
aplankęs daugelį šalių, pa
sakė, kad slaptų dokumentų 
atidengimas spaudoje žy
miai pakenkė Jungtinių Val
stijų prestižui. Daug diplo
matų pareiškė abejonę apie 
Jungtinių Valstijų sąžinin
gumą.

Slaptieji dokumentai pa
rodo, kaip Jungtinių Valsti
jų vyriausybės suplanuoda
vo ir vykdydavo įsiveržimus 
į Vietnamą, o kaltindavo 
Šiaurės Vietnamo vadovy
bę. Taip buvo pradėtas 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimas ir kiti žygiai.

z Jaipur, Indija. — Valstie
čio sūnaus gimimo metu ce
remonijose sulūžo platfor
ma. 12 vaikų ir 5 moterys 
žuvo, 6 buvo sunkiai sužeis
ti.

sudaro gyventojų 4 penktada
lius, neleidžiama tarptautinia
me sporte dalyvauti.

ČIA slaptai išlaikydavo dvi 
radijo stotis Europoje, kurios 
skleidžia antikomunistinę pro- 
ipagandą: Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty. Oficia
liai būdavo sakoma, kad jas 
i š 1 aiko “privatiniai fondai.” 
Dabar kaukė nuimta. Kaip 
sako “Times,” tas stotis atvi
rai išlaiko JAV valstybiniai 
fondai.

laisviai bus namo išleisti, 
jeigu Amerikos militarinės 
jėgos iki to laiko bus iš
trauktos iš Pietų Vietnamo. 
Toks pasiūlymas galėjo pa
tenkinti prez. Nixono tvir
tinimą, kad Amerikos mili- 
tarinės jėgos Pietų Vietna
me nebus ištrauktos, iki 
amerikiečiai belaisviai ne
bus išlaisvinti.

Pasirodo, kad Nixono ad
ministracija pasiryžusi ir 
toliau tęsti karą, todėl ne
siskaito su jokiais pasiūly
mais.

Kalinių kančios ir 
mirtys nuo brutalumo

Moundsville, W. Va.—Se
name ir aplūžusiame valsti
jos kalėjime kalinių gyveni
mas neapsakomai sunkus. 
Per pastaruosius 3 metus 
penkiolika kalinių žuvo.

Šeši, kaliniai buvo užmuš
ti, penki patys nusižudė, ki
ti mirė nuo žaizdų, padary
tų sargų brutalumo.

Valstijos teismas pripaži
no, kad kalėjime brutalu
mas yra nepateisinamas ir 
priešingas valstijos konsti
tucijai.

Washing tonas. — Federa- 
linės valdžios auditoriai 
skelbia, kad Pentgonas iš
leido daugiau kaip $80,000 
civiliniams militarinių bazių 
inspektoriams.

Naujos automobiliams 
kainos 1972 metams
Detroitas. — Automobilių 

korporac i j o s, besiruošda- 
mos išleisti naujus 1972 me
tų modelius, pakelia maž
daug $100 kainą. 1971 metų 
automobiliai buvo pabrangę 
po $200.

Nuo 1965 metų automobi- 
liij kainos pakilo, bendrai 
imant, po $700. Už keleto 
metų numatomas pakilimas 
iki $1,000.

Pragyvenimo kainos 
smarkiai kyla

Washingtonas. —Birželio 
mėn. pragyvenimo kainos, 
bendrai imant, pakilo 0.4 
proc. Šviežių daržovių, vai
sių, kiaušinių ir mėsos kai
nos gerokai pakilo.

Per pastaruosius 12 mė
nesių pragyvenimo kainos 
pakilo 5 proc. Infliacija ky
la nesulaikomai.

San Clemente, Calif. — 
Prez. Nixonas pasirašė bi- 
lių, kuris suteikia švietimo 
reikalams 5 bilijonus 15 mi
lijonų dolerių.

TARYBŲ LIETUVOJE
Kaimai puošiasi pastoliais

Pakili darbo nuotaika Vil
niaus kilnojamojoje mecha
nizuotoje kolonoje. Apie kai
mo statybininkų reikalus 
pasakoja kolonos viršinin
kas Algis Tijušas:

— Šįmet per pirmąjį ket- 
virtį atlikome statybos- 
montayimo darbų už 197,000 
rublių daugiau, negu pernai 
per tą patį laikotarpį. Ko
lonos statybininkai dirba 
stambiuose objektuose. Sta

Azijos militarist ai nori 
daugiau Amerikos paramos
Seoul, Pietų Korėja. — Iš 

Japonijos čia atvyko Jung
tinių Valstijų gynybos sek
retorius Laird. Japonijoje 
ir Pietų Korėjoje jis paty
rė, kad militaristai nori dar 
daugiau paramos iš Jungti
nių Valstijų.

Militaristai ir jų valdžios, 
kurios kooperuoja su Jung
tinėmis Valstijomis, nenori, 
kad Jungtinės Valstijos

Pesimizmas viešpatauja
Washingtonas. — Pagar

sėjusios Roperio organizaci
jos tyrinėtojai skelbia, kad 
Jungtines Valstijas užka
riauja pesimizmas, beviltiš
kumas. Apie 64 procentai 
apklausinėtų piliečių pareiš
kė nepasitenkinimą bendrai 
šalies padėtimi.

Pirmiau Roperio tyrinė
tojai skelbė, kad dauguma 
piliečių žiūri optimistiniai į 
šalies problemas ir ateitį. 
Bet dabar optimizmas už
leidžia vietą pesimizmui. 
Vietnamo karas žymiai pa
veikia žmonių opiniją.

Tyrinėtojai surado tik 18 
procentų piliečių, linkusių 
kovoti komunizmą, kaip 
svarbiausią šalyje ir visame 
pasaulyje problemą.

Egiptas ir Sirija gauna 
tarybinių ginklų

Washingtonas.—Jungtinių 
Valstijų žvalgybiniai šalti
niai informuoja, kad Egip
tas ir Sirija gauna daugiau 
tarybinių sprausminių lėk
tuvų armijų daliniams per
kelti ir kitiems militariniams 
reikalams, tikslu geriau pa
ruošti armijas kovai už at
vadavimą arabų žemių iš 
Izraelio okupacijos.

Tais šaltiniais pasiremda
mas, dabar Izraelis reika
lauja iš Jungtinių Valstijų 
daugiau įvairių militarinių 
lėktuvų. Apie kokį nors su
sitarimą su arabais dabar 
nėra nei kalbos. Pasitarimai 
dėl Suezo kanalo atidarymo 
nieko pozityvaus neduoda.

Saigonas.—Jungtinių Val
stijų lėktuvai ir vėl bombar
davo Šiaurės Vietnamo te
ritoriją. Giriasi išdaužę ke
letą įsitvirtinimų.

toma Marijampolėje viduri
nė mokykla, Buivydiškių 
tarybiniame ūkyje — 1,200 
vietų kiaulidė ir kt. Prieš ke
liolika dienų pastatėme .gy
venamuosius namus Nemen
činėje, Anovilyje.

Pasipuošė pastoliais Ru
daminos tarybinio ūkio gy
venvietė. Čia jaunos darbų 
vykdytojos Janinos Kuzmin- 
skajos vadovaujami staty
bininkai stato gyvenamuo
sius namus.

A. Pakellis

i mažintų savo militarinės jė
gas pietrytinėje Azijoje. Jie 
žino, kad be Amerikos pa
ramos jie negalės išlaikyti 
militarinių režimu, kad liau- v V 7
dis juos pašalins.

Jeigu negaus iš Amerikos 
pakankamos paramos, tai 
militaristai niekaip negalė
sią susidoroti su revoliuci
niu judėjimu ir tada Azija 
nueisianti su komunistais.

JAV ginklai fašistams
Washingtonas. — Graiki

jos militarinė-fašistinė dik
tatūra šiais fiskaliais me
tais gaus iš Jungtinių Val
stijų ginklų už 117 milijonų 
dolerių, pareiškė senatorius 
Wm. Proxmire.

Graikija įeina į 42 vals
tybes, kurios iš Jungtinių 
Valstijų šiais Iškalimais 
metais gaus ginklų už 2 bi
lijonus 4 milijonus dolerių, 
sako sen. Proxmire.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Sprogo keletas bombų tuo 
metu, kai protestantai su
ruošė istorinį 1690 metų 
protestantų laimėjimo prieš 
katalikus minėjimą. 9 žmo
nės buvo sužeisti, nemažai 
nuostolių padaryta.

Meany nori algų ir 
prekių kontrolės

Washingtonas.—AFL-CIO 
prezidentas Meany pareiš
kė, kad algų ir prekių kainų 
kontrolė galinti būti viena
tinė priemonė infliacijai su
laikyti. Kitokios priemonės 
jis nematąs.

Tuo pačiu metu jis remia 
Vietnamo karo politiką, ku
rio s pasėkoje infliacija 
smarkiai didėja.

JAV ofensyvas Laose
Vietniane. — Jungtinių 

Valstijų Centralinės Žval
gybos Agentūros vadovau
jamas naujas ofensyvas iš
vystytas Laose.

Po amerikiečių komanda 
ten veikia 3,500 Tailando 
karių, taipgi Saigono armi
jos daliniai. Laoso patrioti
nės jėgos smarkiai priešina
si ir padaro įsiveržėliams 
nemažai nuostolių.

Moterys teismuose laimi 
teises darbuose; naikina 

visur diskriminaciją
Washingtonas.—Moterys 

federaliniuose teismuose vi
sur laimi teises i d a r b a . 
Teismai suteikia darbuose 
lygias teises su vyrais ir ly
gų atlyginimą su vyrais už 
tą. patį darbą.

Moterų diskrimin a c i j a 
darbuose palaipsniui naiki
nama. Darbdaviams įsakyta 
priimti moteris į tokius 
darbus, kuriuos jos gali 
dirbti, bet pirmiau mote
rims buvo jie neprieinami 
tik todėl, kad jos yra “mo
teriškos lyties.”

Daugeliu atžvilgių panai

Tymsterių konvencija ragina 
trauktis iš Indokinijos

Miami Beach, Fla.—Tym-&
sterių unijos konvencija 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, raginančią prez. Nixo- 
na ištraukti Amerikos mili- 
tarines jėgas iš Indokinijos.

Rezoliucijoje nurodoma, 
kad karas paneigia demo
kratines teises, didina in
fliaciją, blogina milijonų 
žmonių gyvenimą, mažina 
namų statybą, švietimo fon
dus ir 11.

Karą baigus, rezoliucijo
je nužymėta, visi karo fon
dai turi bųt panaudoti vi
suomeniniams r e i k alams, 
žmonijos gerovei.

Užsienio diplomat, buvo 
sukilėlių apsupti

Rabatas, Marokas. — Su
kilėliai buvo apsupę kara
liaus Hassano vasarinį pa- 
locių ir kartu ten esančius 
užsienio diplomatus. Apsu
pimas tęsėsi per 5 valandas.

Angį i j o s ambasadorius 
Shaw raportuoja, kad tuo 
metu tiek karalius, tiek jo 
artimieji sargai, tiek diplo
matai pergyvenę didelį pa
vojų. Sukilėliai sakė, kad 
karalius yra užsienio diplo
matų belaisvis ir todėl jis 
reikia išlaisvinti.

Už penketo valandų suki
limas susmuko, kai tam tik
ra sukilėlių dalis perėjo ka
raliaus pusėn.

Sunki Rytų Pakistano 
pabėgėlių padėtis

Kalkuta, Indija. — 6,763,- 
000 Rytų Pakistano pabėgė
lių dabar Indijoje gyvena. 
Tai sudaro sunkią problemą 
ir santykių su Pakistanu 
blogėjimą.

Indijos valdžia atidarė 
centralinėje teritorijoje 46 
stovyklas. Kiekviena sto
vykla talpins po 50,000 pa
bėgėlių Bet daugumui nei 
stovyklų nėra. Jų aprūpi
nimas , maistu ir kitomis 
reikmeni mis neapsakomai 
sunkus.

kintas ir moterims darbuo
se valandų apribavimas ir 
kiti lytiniai diskriminavi
mai. Jos dabar turi teisę 
dirbti ir viršlaikiui, kaip ir 
vyrai.

Federaliniąi teismai pa
naikino daugelio valstijų 
įstatymus, kurie moteris 
diskriminavo darbuose.

Washingtonas. — 10 vals
tijų jau sumažino Welfare 
mokesčius skurdžių šei
moms. 12 valstijų ruošiasi 
taip pat padaryti.

Lenkija nepatenkinta
• Vatikano politika
Varšuva.—Lenkijos spau

da aštriai kritikuoja Vati
kano politiką, kuri nepripa
žįsta naujųjų pokarinių 
Lenkijos rubežių.

Vatikanas aiškina, kad 
jis . laukia, kada bus užgirta 
Vakarų Vokietijos ir Len
kijos sutartis rubežių klau
simu. Tik tada popiežius 
svarstys apie tų rubežių pri
pažinimą.

Tokia Vatikano politika 
patinka Vakarų Vokietijos 
konservatoriams, kurie prie
šingi užgirti sutartį.

Lenkijos parlamentas už- 
gyrė sutartį su 7,000 kata
likų bažnyčių, suteikdamas 
joms normalinius santykius 
su valstybe. Toji sutartis 
apima ir tas bažnyčias, ku
rios prieš karą buvo Vokie
tijos teritorijoje, o dabar 
jau Lenkijos teritorijoje._________

Budistai priešinasi 
Thieu rinkimams

Saigonas. —Dauguma bu
distų pareiškė protestą pre
zidento Thieu administraci
jai, kuri verčia budistus pa
sirašyti peticijas, prašant 
prez. Thieu vėl kandidatuo
ti prezidentiniuose spalio 3 
d. rinkimuose.

Militariniai viršininkai vi
sur įsteigė rinkimų raštines 
44 provincijose. Sudaryta 
mašina už Thieu kandida
tūrą. Piliečiai bus verčiami 
balsuoti tik už Thieu, o ne 
už kitus kandidatus.

Gina spaudos laisvę
Washingtonas. — 21 de

mokratas kongresmanas pa
siuntė laiškus visiems kon- 
gresmanams, raginant bal
suoti prieš rezoliuciją, kal
tinant čia CBS prezidentą 
Stantoną Kongreso panieki
nimu.

Stantonas atsisakė skai
tytis su ragangaudžiais.
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Pav., jis sako: “mūsų va
duotojai” savo demonstra
cijoms ryšium su Kudirka 
ir Simokaičiais yra pasisko
linę iš žydų šūkį “Let our 
people go” (“Išleiskite mū
sų žmones”). Ir Zubas sa
ko: “Jei žydai reikalauja, 
kad jų tautiečiai galėtų iš
vykti istorinėn tėvynėn Iz
raeliu, tai mes siūlome pa
likti Lietuvą tuščią ,ir per
sikelti Amerikon.”

Vadinasi, tokį šūkį gali 
sunaikinimui derliaus ant viso vieno akro ploto. Pasiro- šiandien kelti tiktai Lietu-

Dar viena Vietnamo karo puse
ŠIOS šalies komercinėje spaudoje beveik nieko ne

buvo kalbama apie šio barbariško Vietnamo karo dar 
vieną pusę. Tiesa, kad laikas nuo laiko pasirodo pra
nešimų, jog amerikiečiai naudoja chemikalus naikini
mui Vietnamo miškų, iš kurių, girdi, liaudiečiai, gali 
mūsų armijas užpildinėti. Betgi miškais neapsiriboja
ma. Kitais, dar piktesnis šiame kare darbas chemika
lais atliekamas prieš pačias derlingiausias dirbamas že
mes. Mūsų mokslininkams pavykę pagaminti chemika
lą, vadinamą “sodium dimethyl arsenate,” arba, popu- 
liariškai, “Blue Agent,” kurio užtenka devynių svarų

do, kad šiuo chemikalu galima ne tik derlių sunaikinti, 
bet apipurkštą žemę padaryti nederlinga ilgam laikui.

Na, ir sužinome, 1
iki pat šiandien tebėra vartojamas prieš tas Pietų Viet
name vietas, kurios yra liaudiečių rankose.. To nesle
pia net Washingtono valdžia. Štai Gynybos Departa
mento oficialiai paskelbti duomenys apie šio chemikalo 
naudojimą.

1964 metais buvo juo sunaikinta derlius ant 10,000 
akrų, 1956 m.—ant 66,000, 1966 m.—ant 104,000, 1967 
m.—ant 221,000, 1968 m.—ant 170,000, ir 1969 m.—ant 
115,000. Nėra duomenų dėl 1970 metų, taipgi dėl šių me
tų. Per paskutinius aštuonerius metus taip sunaikinta 
net 688,000 akrų dirbamos žemės. Tai pripažįstama ofi
cialiai. Bet tikrieji nuostoliai, padaryti Pietų Vietnamo 
žemei, yra daug didesni.

Dar daugiau: ant tiek akrų žemės derlius sunaikin
tas tiktai šiuo vienu chemikalu. Bet tam tikslui varto
jami ir kiti chemikalai. Pentagonas pripažįsta, kad per 
šį karą buvo naikinančiais chemikalais apipurkšta 5,- 
517,000 akrų, arba daugiau kaip 13 procentų visos dir
bamos žemės Pietų Vietname.

vos priešai. Tokiais, žino
ma, mūsų “vaduotojai” ir

kad šitas pavojingas chemikalas i Y1’^-

Ar darbo unijos keičia taktiką
KIEK mums yra žinoma, tai Amerikos organizuoti 

darbininkai (mūsų darbo unijos — profesinės sąjungos) 
visuomet griežčiausiai priešindavosi valdiškai algų ir 
kainų kontrolei. Jų nusistatymas visados būdavo — 
visa tai palikti “laisvajai ekonomijai,” t. y. samdyto
jams ir darbininkams.

Bet atrodo, kad mūsų darbo unijos ruošiasi šį tra
dicinį nusistatymą pakeisti. Tai reikia spręsti iš AFL-CI0 
prezidento George Meaney pasisakymo. Jis tiesiog pa
reiškė, kad kovai su infliacija kito kelio beveik nebesi- 
randa. Jis sako, kad jeigu jis būtų prezidentu, tai tokią 
algų ir pelno kontrolę tuoj įvestų.

Manoma, kad apie tokios kontrolės įvedimą jau rim
tai galvoja ir prez. Nixonas. Pasirodo, kad valdžios kreipi
masis į darbo unijas ir korporacijas bei kompanijas sa
vanoriškai susilaikyti nuo reikalavimo didesnių algų ir 
nuo kainų kėlimo, kad būtų galima išvengti valdiškos 
kontrolės, nieko gero iki šiol nedavė. Kainos kasdien 
kyla, infliacija auga, darbininkai priversti reikalauti al
gų pakėlimo. Prezidento gyrimasis, kad valdžiai sėk
mingai vyksta pažaboti infliaciją, yra Amerikos žmonių 
apgaudinėjimas. Jis tai puikiai žino. Žino kiekvienas 
amerikietis, nuėjęs į krautuvę ką nors nusipirkti.

Galėjo žinoti ir namie sėdėdamas
MŪSŲ Gynybos sekretorius Mr. Melvin Laird sa

vo ilgoje-kelionėje po pasaulį suradęs vieną labai svar
bų mums dalyką, būtent, kad Japonija, Pietinė Korėja 
ir kiti mums “draugiški” kraštai labai nenori, kad juo
se Amerikos militarinės jėgos būtų sumažintos. Ponas 
sekretorius, žinoma, turi galvoje tų ’kraštų reakcinius 
režimus. »

Nėra jokia paslaptis, kad tie režimai pasilaiko Ame
rikos doleriais ir ginklais. Šitą jiems pagalbą sulaikius, 
arba žymiai sumažinus, su jais greitai susidorotų jų 
liaudis. Bet nejaugi tai tiesai sužinoti reikėjo Mr. Lair- 
dui į tuos kraštus nuvažiuoti? Galėjo ir Washingtone 
sėdėdamas sužinoti iš jų ambasadorių. Būtų mums 
taksų mokėtojams sutaupęs keletą šimtų tūkstančių do
lerių ...

Žingeidi žinia
Skaitydamas Kultūrinių 

Ryšių su Užsienio Lietu
viais Komiteto laik r a š t j 
“Gimtasis Kraštas” (1971 
m. bal. 20 d. laidoje), paste
bėjau žingeidumą: Rašoma, 
kad Kauno Politechnikos 
Institutas neseniai šventė 
20 metų jubiliejų. Per tą 
laikotarpį institutas išleido

prieš nacius. Pasirodo, kad 
tą partizanų būrį užpuolė ir 
sunaikino ne vieni vokie
čiai. Jiems padėjo- lietuviš
kieji naciams parsidavėliai. 
Savėnas sako:

“Tuo metu šį didesnį bol
ševikų partizanų dalinį pa
stebėjo ir vokiečiai. Su 
būriu lietuvių policijos ap
supo tuos partizanus prie 
Apyvardų ežero, kur kovo
jo visą dieną iki pavaka
rės. Dauguma sovietinių 
partizanų žuvo, kiti — pa
bėgo, o Melnikaitė pasida
vė, prieš tai dar atpažinta 
vieno zarasiškio. Ją pasiė
mė Dūkšto vokiečiai ir pa- 
tardę sušaudė...”

Taigi, Melnikaitės krau
ju yra suteptos ir lietuviš
kų fašistų rankos. Tik 
mums neaišku, kokius ry
šius su tais kruvinais na
ciu talkininkais iš to būrio visas kreditais.” 
lietuviu policijos t u r ė j o 
“K.” 
kaip žinia, yra pabėgėlis), 
kad jis taip užsispyrusiai šią

Zubas primena ir fašis
tinių veiksnių ir jų įstai
gų boikotavimą ir šmeiži
mą iš Letuvos atvykusių 
žymiųjų dainininkų. Kaip 
atsimename, “veiksnių” 
spauda nuo visų tvorų šau
kė, kad tie dainininkai čia 
buvo “Maskvos atsiųsti 
skaldyti išeivijos eiles.” Tai 
buvo biaurus šmeižtas. Kas 
|iš to išėjo? V. Zuba sako:

“Šią žiemą jau nė vie
nas (dainininkas iš Lietu
vos) neatvyko. Mat, sezo
no metu atimti iš operos 
Lietuvoje iškilmesnį solistą 
ir pasiųsti 2-3 mėnesiams 
Amerikon, kad jis čia ap
lankytų 5-6 miestus ir jį iš
girstų 1,000-2,000 žmonių— 
liuksusas, kurio nė tarybinė 
Lietuva negali sau leisti.”

O toje pačioje Kanados 
kardeliečių gazetoje liepos 
7 d. koks ten “Mastis” pri- 
pėckojęs tokių nesąmonių, 
kokias jau įseniai bebuvome 
matę net ir pabėgėlių spau
doje. Jam visur sapnuoja
si rusai. Tai rusai jam bu
vo mus apnikę jau prieš 
daugelį metų. Girdi, “vieni 
kantresni liet u v i a i susi
spietė apie lietuviškas baž
nyčiai, o kiti apie sovietiš
kų agentų lizdus. Rusų 
agentai skelbė bedievystę 
tam, kad lietuvius padalytų 
ir supiudytų.”

Tų rusų gudrumas tie
siog nesvietiškas, Mastis 
šaukia: “Dabar tų pačių 
sovietiškų agentų muzika 
kitokia, bet nemažiau vei
kianti: Lietuva be ponų. 
Laisva. Žydinti. Elektrifi
kuota ir supramoninta. Tai 
vis magiški žodžiai...”

Mes tik galime pridurti: 
Magiški ir teisingi.

gyveniman 18,016 inžinierių.
Šiuo metu institute moko

si 13,721 studentas. Taigi po 
penkerių metų instituto ob- 
solventų gretos padidės be
veik dvigubai.

Rementis “Gimtasis kraš
tas” duomenimis, Lietuvoje 
tautiečiai mokslinas! masė
mis. 13,721 studentas, tai 
jau masė!

V. Z.

Lietuvos didvyrę niekina ir Specialiai “Laisvei” 
šmeižia? Nejaugi jo sąži
nė pradėjo neduoti jam ra
mybės?

Paskutiniai A. Venclovos žodžiai

MENŠEVIKŲ
RŪSTUS SKUNDAS

Chicagos menševikų laik
raštis labai skundžiasi dėl 
įvykusios “dainų šventės.” 
Juk, sako, ir mes, broliai 
socialistai, sušilę š v e n tę 
garsinome ir visomis jėgo
mis ją rėmėme, beį visą 
garbę pasisavino ir nusi
nešė “JAV Lietuvių Ben
druomenė,” prieš kurią, 
kaip žinia, įtūžusią vainą 
“Naujienos” veda nuo pat 
jos susikūrimo. Dar kartą 
jos vadus savo vedamaja
me “Dainų skambesys ir 
šventės girgždesys” (“N.” 
liepos 8 d.) išvadina “fiure- 
riukais,” kurie “bando su
sirinkusią minią įtikinti, 
kad tiktai jie suruošė šią 
šventę, tik jiems priklauso

Tai buvo sekmadienį, bir
želio 27 d. vakarą. Suskam
bo telefonas. Išgirdau E. 
Venclovienės balsą. Ji skam
bino iš ligoninės. Pasikei
tėm keletu sakinių. Pa
klausiau, kaip dabar jau
čiasi Antanas. Vis ėjo kal
bos, kad padėtis kritiška, 
paskiau — esą kiek geriau. 
Ji smagiu balsu atsakė, kad 
dabar geriau.

—Gali pasikalbėti su pa
čiu Antanu. Perduodu jam 
triūbelę.

— Labai, Juliau, — pra
bilo Antanas. — Kas girdė
ti? Ką dabar veiki?

— Rengiuosi rytoj va
žiuoti Kaunan rinkti 
džiagos c.ą

Iš tikrųjų, šitaip mūsų 
redaktorius (kuris, brolius men š e v i k u s nu

skriausti yra baisiai, bai
siai nežmoniška.. •

Atsisveikinimas su Ant. Venclova

PRIPAŽINIMAS
So. Bostono “Keleivis” 

(liepos 6 d.) nutarė dar 
kartą apspiaudyti tauriąją 
Lietuvos dukrą Marytę 
Melnikaitę, kurią karo me
tu naciai nužudė: Tam jis 
pasikvietė talkon kokį ten 
Pr. N. Savėną, kuris ka
nadiečių “T. Ž.” paskelbė ( 
savo “atsiminimus,” ku-i 
riuose kalbama apie Mel
nikaitę.

Bet “K.” redaktorius ne- 
pagalvojo, kad jis Savėno 
atsiminimus cituo damas 
prieš Melnikaitę, dar kar
tą parodė, kaip karo metu 
lietuviškieji fašistai ben
dradarbiavo SU naciais ir 
padėjo jiems lietuvius me
džioti ir žudyti.

Kaip žinia, Melnikaitė 
vadovavo tarybinių parti
zanų būriui, kovojančiam

Birželio 30 d. vilniečiai į 
paskutinę kelionę palydėjo 
liaudies rašytoją Antaną 
Venclovą. Su velioniu pas
kutinį kartą širdyse atsi
sveikino ir gimtosios Suval
kijos žemdirbiai, ir litera
tūros dirvų artojai, moksli-i 
ninkai ir darbininkai, peda
gogai ir moksleiviai, kultū
ros ir meno veikėjai, visi 
jo talento gerbėjai, visa Ta
rybų Lietuva. Kaip ta ša
kota Suvalkijos obelis, rašy
tojas per dešimtmečius su- 

I brandino gausius kūrybos 
vaisius, praturtinusius mū
sų socialistinę kultūrą, pa
likusius ryškius pėdsakus 
žmonių širdyse ir sąmonėje.

A. Venclova buvo pašar
votas Karininkų namų bal
tojoje salėje. Dvi dienas 
ėjo vilniečiai atiduoti pas
kutinę pagarbą liaudies ra
šytojui. Atsisveikinti su 
velioniu atvyko žemiečiai iš 
Kapsuko, kur prabėgo ra
šytojo jaunystė, žmonės iš 
Kauno, kur subrendo jo li
teratūrinis talentas ir susi
formavo pažangi pasaulė
žiūra.

Prie velionio karsto — 
žmona Eliza, sūnus Tomas, 
giminės, artimieji, bičiuliai.

Paskutinę pagarbą liau
dies rašytojui atidavė Lie
tuvos Komunistų partijos 
ir respublikos vyriausybės 
vadovai, kūrybinių organi
zacijų, mokslo ir kultūros 
įstaigų vadovai.

Gedulingai melodijai ai
dint, karstas su liaudies ra
šytojo palaikais išnešamas 
iš baltosios salės ir pastato-

me- 
Vale r i j o n ą 

Knyvą. — Mat, buvusį Ko
munalinio ūkio liaudies ko
misarą hitlerininkai 1941 
m. nužudė. Jis buvo žurna
listas, pažangius visuome
nės veikėjas, neblogas ma
no pažįstamas. Nutariau 
apie jį parašyti apybraižą.

—Gerai, kad imiesi šito 
darbo, — pagyrė Venclova. 
—Iš tikrųjų jaunoji karta 
jau nežino, kas buvo Kny- 
va. O buvo geras vyras. 
Matai, seniai nėra Cvirkos, 
Jono Šimkaus, — kiek pri
slopintu balsu kalbėjo to
liau.—Man buvo visai blo
gai. O vis dėlto medicina 
daug gali. Štai jaučiuosi 
geriau. Jau galiu ne tik po 
palatą vaikščioti, bet ir į 
koridorių išeinu. Gydytojai 
žada netrukus išleisti iš li
goninės į namus. Bet ir 
namuose būsiu jų prižiūri-

mas ant atviros mašinos. 
Gausi laidotuvių palyda pa
skui karstą pasuko Anta
kalnio kapinių link.

... Virš amžinai žaliuo
jančių tujų, virš šlamančios 
lapijos nu vilny j a M. K.
Čiurlionio Preliudo melodi
ja. Dainuoja Valstybinis te
levizijos ir radijo choras, 
vadovai!j amas respublikos
nusipelniusio artisto L. Aba
riaus. Prie kapo duobės 
prasideda gedulo mitingas, mas. Nebus galima laiptais

Atsisveikinimo žodžius ta-pT^i, tegalėsiu vaikščioti po 
ria laidotuvių komisijos pir-lsavo hutą. . 
mininkas, Lietuvos TSR 
kultūros ministras L. Šepe
tys, Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus, Rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas A. Maldo
nis, Kauno vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toja J. Narkevičiūtė, Latvi
jos rašytojų atstovas P. Pe
tersonas, Kapsuko rajono 
švietimo skyriaus vedėjas 
K. Urba.

Gedulo mitingui pasibai
gus, buvo sugroti TSRS ir 
Lietuvos TSR valstybiniai 
himnai. “Trimito” orkestras 
groja gedulingą melodiją. 
Karstas su A. Venclovos 
palaikais nuleidžiamas į ka
pą. Išauga gelsvo Vilnijos 
smėlio kauburėlis. Ant 
padedama antkapio lenta 
užrašu:

jo
su

Rašytojo kapas paskęsta 
vainikuose, gėlėse.

Aš tau pavyd
žiu, kad gali dirbti, rašyti. 
Gydytojai sako, kad aš ra
šyti dar negalėsiu, 
tyti — ir tai mažai 
dar sustiprėti.

— Ar galima lankyti? — 
paklausiau, nes kuris laikas 
gydytojai neleido pažįsta
miems lankyti, iš skyrus 
žmoną; buvo laikas, kad ir 
žmonai neleido—toks buvo 
silpnas ligonis.

— Galima. Prašau. Kai 
grįši, užsuk, papasakosi 
apie Kauną, kas ten naujo. 
Jau daug laiko praėjo, kai 
nieko nerašiau.

— Nesirūpink, daug kny
gų parašei, daug padirbai. 
Bus laiko, — raminau.

Pirmadienį, taigi birželio 
28 d., buvau Kaune. Ap
lankiau buvusią V. Kny- 
vos žmoną, kuri papasako
jo apie paskutines jo die
nas. Pietų nueinu į “Tul
pės” kavinę. Prisėdu prie 
pažįstamo muziejaus dar
buotojo.

— Pranešiu liūdną žinią, 
-/-įsako taisai.—Šiandien mi-

Skai- 
Reikės

re Antanas Venclova. Rytą 
skambino iš Vilniaus į Kul
tūros skyrių.

Še, kad nori! Pasakoju 
apie vakarykštį pokalbį da
bar jau — su velioniu-..

Daugiau kaip 40 metų 
praėjo, kai aš susipažinau 
su Venclova. Mudu siejo 
artima draugystė. Pasku
tiniaisiais metais, kai jis 
būdavo sveikas, dažnai ei
davome kartu pasivaikščio
ti po Lenino aikštę. Apie 
daug ką kalbėdavome. Iš
leidęs paskutiniąją savo 
memuarų knygą “Vidurdie
nio vėtra,” sakėsi galvojąs 
rašyti naują—apie pokario 
laikus. Medžiagos daug 
turįs. Eilę metų rašąs die
noraštį. Svarstė, kaip ra
šyti: pateikti dienoraščio 
puslapius glausta forma ar 
plačiau apibendrinti. Žino
ma, jei leisianti sveikata. 
Bet sveikata, tikriau — li
ga neleido jam naujos kny
gos pradėti.

Tas telefoninis pasikalbė
jimas su rašytoju buvo 
paskutinis. Po poros va
landų prasidėjęs priepuolis, 
kurio nepavyko likviduoti 
jokiomis medicinos priemo- 
įnėmis, nutraukė gyvybės 
siūlą. Sako, kad tai bu
vęs šeštas infarktas.

Išeinu dabar į Lėni n. o 
aikštę, vaikščioju vienas 
arba sutinku kitus drau
gus — prisimename Venc
lovą, jo tiesų iškilnų stotą, 
baltą galvą, lėtus žingsnius 
ir protingus pokalbius. Su
prantame, visa, kas turi pra
džią, turi ir pabaigą. Bet 
toji pabaiga Antanui Venc
lovai per ankstyva: ėjo 66 
metai, dar galėjo padirbėti, 
pateikti naujų eilėraščių, 
naujų knygų.

Ilgainiui daugiau prisi-i y 
minsiu. Dabar — greito
mis brūkštelėjau.

Julius Būtėnas
Vilnius, 1971.VII.3

Prie A. Venclovos karsto (iš kairės — I. Mizarienė (JAV) 
G. Rasikas (Urugvajus), iš dešinės — B. Merkevičius (Urugva
jus) ir daktaras A. M arge rife, dabar gyvenantis Vilniuje.

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge!
Vis dar negaliu išbristi iš 

Vakarų Vokietijos kelionės, 
apie kurią dar parašiau kai 
ką. Tuo tarpu pats esu Švei- 
carijoje, kur turiu progos 
daug kelių išvažinėti bei 
įvairių miestų bei gamtos 
įvairenybių pamatyti. Dar 
apie Šveicariją nieko nepa
rašiau, neužtenka laiko. Bet 
jau šioji mudviejų su Geno
vaite kelionė baigiasi. Ne
trukus, jau liepos 13 d. grįž
tame į Maskvą, o paskui į 
Vilnių.

Liūdna buvo dėl žuvusių' * 
mūsų kosmonautų - astro
nautų, o čia dar liūdna ži
nia iš Lietuvos atėjo apie 
mielojo Antihio Venclovos 
mirtį. Tiesa, ji nebuvo ne
tikėta, nes jį palikome ligo- 

ininėje gulintį jau ilgoką 
laiką po pasikartojusių šir
dies priepuolių. Jau atrodė, 
kad jo padėtis beviltiška. 
Tačiau tas smūgis buvo 
skaudus, nes netekome di
delio, gabaus ir produktin- 
go rašytojo, mielo Žmogaus 
ir gero draugo, su kuriuo 
taip daug bendro turėjome 

j ir valstybės darbe ir litera- 
’tūros^bei visuomenės veik
lioje.

Linkiu Judviem su drau
ge Use ir visais draugais 
“Laisvėje” sveikatos ir viso 
geriausio.

Justas Paleckis
Bernas, 1971.VH.7
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SVARBIAUSIA DARBAS

Buvusio bežemio valstiečio 
sūnaus gyvenimo kelias

Lietuvos Komunistų par
tijos XVI suvažiavime da
lyvavo ir Biržų kilnojamos 
mechanizuotos kolonos da
žytoju brigadininkas Alek
sandras 1. a s u k a s. K a t tu su 
įžymiais respublikos parti
jos ir vyriausybės vadovais, 
pramonės, žemės ūkio, mok
slo ir meno atstovais jis 
svarstė svarbius partinius, 
valstybinius respublikos rei
kalus, Kas suteikė tokią 
didelę teisę šiam paprastam 
biržiečiui darbininkui No
rint kiek išsamiau atsakyti 
į šį klausimą, reikia bent 
trumpam sugrįžti i praeitį.

Nepaprastą gyvenimo mo
kyklą teko išeiti Dilių kai
mo bežemio valstiečio sūnui. 
Nuo devy nerių metų vaikys
tę teko pardavinėti. O pas
kui prie rangovų prisišliejo, 
kad statybininko amato iš
moktų. Nagingas ir darbš
tus meistras buvo Aleksand
ro tėvas — visus medžio ir 
mūro darbus kaimuose at
likdavo, tik labai anksti jo 
rankos paliko oblių. Net 
Aleksandrui savo darbo pa- 
slačių perduoti nespėjo—te
ko pas svetimus statybinin

NEMUNUI
Iš visų lietuvių, Nemune, gražiausias, 
Viliją priglaudęs prie plačių pečių.
Mėlyni pušynai vandeniu tuo prausias, 
Mėlyni pušynai ant krantų stačių.

Tavo rankos švelnios, saulę apkabinę, 
Slysteli valtelė lyg kregždė žvitri, 
Tu per dzūkų žemę — Margirio tėvynę — 
Kelią prasiskynęs sau seniai turi.

Kiek dainų sudėta, pilkapių supilta, 
Laužuose liepsnota, kad sruventum tu — 
Tau dangus pastatė nuostabiausią tiltą, 
Šviesų Vaivos tiltą virš bangų šventų.

Stebuklingas tiltas. Debesys juo darda 
Perkūnėlio ratais, žaibą mušdami.
Tyliai šnabžda upės tavo švelnų vardą, 
Kol jas nuramina vakarai širmi.

Iš visų lietuvių, Nemune, gražiausias, 
Viliją priglaudęs prie plačių pečių.
Mėlyni pušynai vandeniu tuo prausias, 
Mėlyni pušynai ant krantų stačių.

Kostas Federavičius

Nuotraukoje: Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
Vilniuje, Akmenų gatvėje. L. Girdvainio nuotrauka

HAVERHILL, MASS.

Augustas Kazlauskas
Mirė liepos 16, 1969 m.

Jau bus du metai kai mane palikai, mylimasis, 
vis dar esi mano mintyse. Mudu visuomet bū
davome kartu su pažangiaisiais, laisvę mylin
čiais žmonėmis, tad ir eUiu tuo laisves keliu kol 
gyva būsiu, mylimas Augustai.

Mary Sametis (Kazlauskienė), žmona

ko mokslus eiti.
Ilgas tas mokslas, pilnas 

pažeminimo, skriaudų ir ne
priteklių. Duoda pavalgyti, 
kokią markę primeta, grū
du maišeli — toks tebuvo 
atpildas už sunkius, nesibai
giančius darbus. Mausdavo 
ne tik pečius, nugarą — ir 
širdį mausdavo. Bet gabus, 
nagingas buvo, darbą greit 
perprato. Gerai išmoko ir 
mūryti, ir dažyti, ir staliaus 
amato.

Pris i m e n a Aleksandras 
1944-ųjų vasarą. Naktys jau 
fronto pašvaiste sutviskėjo. 
Sutiko kartą A. Lašukas! 
Vabalninko kelyje būrelį į 
vakarus traukiančių. Vie
nas kitas pažįstamas vien
metis iš aplinkinių kaimų.

— Traukiam kartu, Alek
sandrai, nepasilik! — šūkte
lėjo kažkuris iš būrio.

— O kas be manęs namus 
statys, pečius mūrys?—nu
sijuokė A. Lašukas.

— Jis bolševikų laukia. 
Nereikės bolševikams nei 
tavęs, nei tavo pečių.

Nutylėjo pašaipą Aleksan- tis. Įstojo į Lenino partiją, 
dras, nieko neatsakė, tik pa-! renkamas deputatu į rajono 
galvojo: “Niekur aš nesi-

trauksiu, čia mano žemė”.
O rudenį A. Lašukas rau

donarmiečio unifirmą apsi
vilko, su ginklu rankose tė
viškės žemę stojo ginti. 16- 
osios Lietuviškosios divizi
jos gretose vadavo Klaipė
dą, liejo kraują Liepojos 
fronte, ilgėjosi Kurkliuose 
paliktos geltonkasės Vero
nikos, tylių vasaros vakarų, 
už kuriuos ėjo į mirtiną ata
ką. O paskui — raketomis 
nutviekstas dangus ir ilgai 
lauktoji taika. Rūstūs, ka
ro užgrūdinti vyrai verkė iš 
džiaugsmo ir bučiavo žemę.

Grįžo A. Lašukas į gim
tinę. Su medaliais ant krū
tinės, žaizdų randais kūne 
ir naujomis, didelėmis vilti
mis širdyje. Laukė gelton
kasė Veronika, giminės, lau
kė naujas gyvenimas gim
tajame kaime.

Daugelį metų Aleksand
ras Lašukas stato. Buvęs 
karys pasirinko taikingiau
sią statybininko profesiją. 
Nerasime rajone — tiek 
miesto, tiek kaimo vietovė-: 
se — nė vienos stambesnės 
statybos, kurioje A. Lašu
kas su savo brigados žmo
nėmis nebūtų palikęs pėd
sakų. Išaugo žmogus, kaip 
statybininkas ir kaip pilie-

tarybą.
Prasmingai laiką praleido 

A Lašukas Vilniuje, XVI res
publikos komunistu forume. 
Klausėsi reikšmingų kal
bų, raudo, kai A. Sniečkus 
savo pranešime šiltai atsi
liepė apie jo darbą, lankėsi 
koncertuose, apžiūrėjo sta
tybas, o širdį į gimtuosius 
Biržus traukė, ten, kur kas 
kelintas namas — savas, 
brigados žmonių dailiai 
puoštas. Kaip ten bri
gadai, ar viskas gerai ei
nasi, ar nieko netrūksta? 
Ne, tai ne nepasitikėjimas 
žmonėmis. Tai noras būti 
kartu su jais, padėti, rūpin
tis, dįrbti. Darbas šiam iš 
mažens užgrūdintam žmo
gui visam laikui tapo reik
me, vidine būtinybe. Prisi
mena A. Lašukas, kai 
kelis mėnesius teko praleisti 
sanatorijose. Be darbo — 
kaip be rankų.

Glaudūs darbininkiški ry
šiai sieja A. Lašuko dažyto
jų brigadą, šį mažą, bet dar
nų kolektyvą. Čia dirbama 
principu: vienas už visus, 
visi už vieną. Kiekvienas 
brigados narys žino savo 
užduotį, supranta savo par
eigą. Tenka trumpesniu ter
minu pastatą atiduoti nau
dojimui, moka dažytojai ir 
pasispausti. Pasispausti kū
rybiškai, nepažeisdami dar
bų kokybės.

Ir visur pirmas būna bri
gadininkas. Pirmas į dar
bą, paskutinis iš jo. Briga
dai galima vadovauti tiks
liai, pareigingai, bet nebūti 
kolektyvo draugu.

Aleksandro Lašuko asme
nyje derinasi vadovo ir 
draugo savybės. Brigadi
ninkas niekada nevengia pa
sitarti su kolektyvu, išklau
syti jo nuomonę (juk dau
gelis brigados žmonių turi 
ilgametį patyrimą), kur rei
kia patars, kur reikia, pa
reikalaus, taktiškai, drau
giškai, žmogaus neįžeisda- 
mas.

Tokia jau nuo seno bri
gadoje nerašyta taisyklė — 
džiaugsmai, rūpesčiai, darbe 
tempai, nuotaika čia bendra, 
kaip darnioje šeimoje. Ir 
s va r b i a u s i a s tikslas ben
dras — dirbti stropiai, (są
žiningai, gerai.

A. Lašuko brigados bran

duolys susikomplektavo iš 
prityrusių, darbą mylinčių 
jautrios darbininkiškos są
žinės žmonių. Vlad. Smilgis, 
Petras Girčys, Eleonora Žie- 
deliene, broliai Petras ir Ro
mas Čiūdrai, Laima Užuba- 
lytė — tai dažytojai, kurių 
darbo patirtimi, sumanumu, 
darbininkiška sąžine visada 
gali pasikliauti brigados va
dovas.

Tegu neatrodo iš šio raši
nio, kad A. Lašuko briga
doje eina viskas lengvai, lyg 
sviestu patepta. Taip nėra. 
Būna ir čia savų rūpesčių, 
savų bėdų, savų nepasiseki
mų. Pripratę prie aukštų 
darbo tempų, prie tvarkos, 
prie kolektyviškumo, žmo
nės čia nesitaiksto su bet 
kokiais trūkumais. Ir pri
tapti gali tik jai lygiavertis.

Moka Aleksandras Lašu
kas dirbti, moka vadovauti. 
Ir galima šiam nuoširdžiam, 
puikiam žmogui pavydėti 
meilės, paprasto draugišku
mo. Jeigu reiktų apibūdin
ti svarbiausią šio žmogaus 
charakterio bruožą, galima 
pasakyti—darbštumas, mei
lė darbui. O iš to —• ir vi
suomeninės pareigos supra
timas, ir darbo sėkmė, ir 
kolektyvo pagarba, ir pa
garba kolektyvui.

Taip, visai pelnytai šie
met jam suteiktas garbin
gas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardas.

L. Ž.

Chester, Pa.
V. Pašalpinio Klubo na

rys John Stanaitis per šven
tes išvažiavo pasivažinėti, 
bet neilgai pavažiavus, įvy
ko automobilio avarija. Bu
vo sunkiai sužeistas ir už 
poros dienų mirė. Mirė su
laukęs tik 66 metų amžiaus. 
Jo žmonelė buvo irgi sužeis
ta, o jos sesutė vietoje už
mušta.

J. Stanaitis buvo gimęs 
ir augęs Shenandoah, Pa. 
1941 m. apsigyveno Cheste- 
vyje.

Liūdesyje liko 4 sunūs, 
dvi dukros ir 18 anūkų, 
taipgi daug giminių ir drau
gų. Gaila netekus mylimo 
žmogaus. Lai ilsisi ramiai 
šios šalies žemelėje.

Delaware upės tilto staty
tojai buvo išėję į streiką, 
reikalavo algas pakelti ir 
duoti tam tikrus kitus pa
gerinimus. i Didžiųjų maši
nų vairuotojai ir inžinie
riai per 10 savaičių nedir
bo. Dabar susitaikė. Gavo 
pakelti algas nuo $3.10 ir 
$4.31 į valandą. Tai dabar 
gaus $11 į valandą. Kai 
tiltas bus pastatytas, tai tie, 
kurie per jį važiuos, turės 
mokėti aukštą fėrą.

Mūsų apylinkėje darbai 
labai sumažėjo. Belmont ge
ležies išdirbystė visiškai už
sidarė. Paleido 300 darbi
ninkų. Senesnio amžiaus 
darbininkams bus sunku su
sirasti kitus darbus. Bet 
gyventi reikės....

A. Lipčius

Montello, Mass.
Liepos 14 dieną trečiu 

kartu su turistų grupe į 
gimtąjį kraštą Tarybų Lie
tuvą išvyko draugė K. Kal- 
velienė. Kad kelionė geriau 
pavyktų, mieloji draugė pa
sveikino “Laisvės” 60 metų 
jubiliejų su $100.

Geo. Shimaitis

Brockton, Mass.%
Aš, Jonas Niaura, gimiau 

1893 m. birželio 1 dieną, 
Svėdasų kaime, Rokiškio 
rajone Lietuvoje. Į Ameriką 
atvykau 1913 metais. Gyve
nau New Yorke, Chicago j e, 
Bostone. Dabar gyvenu 
Brocktone. Skaitau “Lais
vę” ir “Vilnį” ir remiu pa- 
gal išgalę. Mano gimtadie
nis jau praėjo birželio 1 d. 
Man suėjo 78-eri metai. 
Už kiekvienus pergyventus 
metus sveikinu “Laisvės” 60 
metų jubiliejų su vienu do
leriu, tai yra viso su $78.

Norėčiau žinoti, ar dar 
yra gyvų mano giminių Lie
tuvoje ir Amerikoje.

Mano žmona Marijona 
Niaurienė (Stankutė), ki
lusi iš Kalvių, Valkininkų 
apylinkės, gimusi 1897 m. 
balandžio 23 dieną. Į Ame
riką atvažiavo 1914 m. ir 
apsigyveno Bostone.

Mūsų adresas: John M. 
Niaura, 76 Louis- St., Brock
ton, Mass., 02402.

Prašome gimines, kurie 
esate gyvi, duokite mums 
žinoti.

Philadelphia, Pa.
Naujos rūšies plėšikavimai

Prieš porą metų būdavo 
labai dažnai apiplėšiami au
tobusų ir gatvekarių vai
ruotojai. Transporto kom
panija, pajutusi didelius 
nuostolius, įsakė vairuoto
jams nesivežti su savimi 
smulkių pinigų išdavimui 
grąžos važiuotojams, ir tuo 
nutrūko piktadarių verslas. 
Todėl plėšikai supi anavo 
naujos rūšies apiplėšimus. 
Šiuo metu, be užpuldinėji
mo eilinių piliečių, jau skir
tingose miesto dalyse api
plėšinėja pašto laiškų išne
šiotojus. Juos sumuša, vir
vėmis arba vielomis suriša 
rankas užpakalyje, nosine 
uždengia burnas, kad ne
rėktų, ir tuomet pasiima 
pensininkų ir kitų čekius, 
registruotus laiškus ir šiaip 
naudingus popierius ir pa
bėga vogtomis mašinomis. 
Naktimis dažnai sudaužo 
gatvėse pašto dėžes ir pa
siima, ko jie nori... Paš
tuose jau grasina neišne
šioti piliečiams laiškų ir 
kitko be policijos apsaugos.

Aukštieji pašto pareigū
nai rimtai susirūpinę.

• ■'

LLD 10 kuopos ruošiama 
draugiška sueiga liepos 25 
dieną jau visai arti. Suei- 
,gėlė įvyks A. Merkio sode, 
medžių paunksnėje, ant ve
jos, 6024 Wayne Avenue. 
Prasidės 1 vai. O jeigu kai 
kurie pramogų mėgėjai at
vyktų kiek anksčiau, tai 
yra vietos po medžiais pa
sėdėti, pasišnekėti.

Nesakysiu, kad tai bus 
didelis* ir kilmingas poky
lis. Bet visgi bus užkan
džių, kavutės ir šaltų gėri
mų troškuliui nuv a r y t i. 
Bendrai, tai bus malonus 
(sambūris praleidimui lais
valaikio.

“L” Reporteris

Tel Avivas. — Iš Jordano 
atvykę arabai partizanai 
apšaudė raketomis Petach- 
Tikvos miestelį. Jie patai
kė į ligoninę ir užmušė mo
terį ir vaiką.

Helsinkis. .— Praeitą ket
virtadienį sčia atsin a u j i n o 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Amerikos Valstijų stra
teginių įginkų limitavimo 
derybos.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
GUARD. Permanent good future, 

benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding police and secu
rity. Minimunjt 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)

HOUSEKEEPER or Mother's hel
per. German or Danish speaking. 
Own apt., TV, etc., in beautiful 
home in Northern N. J. County. 
30 minutes from George Washing
ton Bridge. One school boy and an
imals. Salary open according to 
ability. Please call 201-825-1452.

(52-55)

GIRLS-WOMEN. Learn light 
steaming operation. No' experience 
necessary. Clean air-conditioned 
factory. PETER FREUND KNITT
ING MILLS, 5625 Kennedy Blvd., 
North Bergen, N. J. (52-58)

CLERK-TYPIST
12 month full time, in office of 
the Secretary of the Board of Educ
ation. Must have strong typing 

general office work.
Calf Personnel 201-783-4000

Ext, 209
(54-56)

Wanted MENDERS on double 
knit fabric, or willing to train who 
are handy with nedle work.

Call 201-561-6260 
Personnel Office

(54-58)

FOR SALE

BLAIRSTOWN, N. J. arfe, 4 mi. 
Route 80 Interchange. Owner sell 
130 acre profitable farm. Large 
barns, silos, etc. No house. Pond, 
pasture, wood lots, 85 tillable. Beau
tiful location. One of finest farms 
in the country. Farming arrange
ment maybe continued. Phone eve
nings 201-459-4289. (51-54)

Miami, Fla.
Minėtinos datos liepos 28

Liepos 28 dieną mes rink
simės į Lietuvių Socialio 
Klubo salę — tai LLD 75 
kuopos mėnesinė sueiga — 
pietūs, kultūrinė - meninė 
programa. Visi ir visos da
lyvaukite.

Liepos 28 dieną (1914 m.) 
prasidėjo pirmas pasaulinis 
karas; šių metų birželyje 
sukako 30 metų, kai hit- 
lernė Vokietija pasalingai 
užpuolė Tarybų Sąjungą, o 
pirmiausia degino, griovė 
ir pavergė Lietuvą. Šių 
metų birželio 28 dieną Ta
rybų Lietuvoje mirė įžymus 
visuomenininkas, kovotojas, 
poetas Antanas Venclova.

Liepos 28 dieną tos isto
rinės datos bus atžymėtos. 
Ypač poetas A. Venclova 
Amerikos lietuvių išeivijo
je yra žinomas ir mylimas. 
Girdėsime jo gyvą žodį ei
lėraščiuose, kuriuose poetas 
taip aistringai pasmerkė 
fašistų gaujas ir kvietė 
liaudį į kovą už Lietuvos 
laisvę ir gražesnį gyveni
mą. Visus kviečia

LLD 75 kuopa

E. Jevtušenko kalbėjo 
rašytojų suvažiavime
Maskva. ■ Žinomasis po

etas JevgeniJevtušenka kal
bėjo Tarybų Sąjungos ra
šytojų suvažiavime. Jis sa
kė, kad jis ir kiti jauni ra
šytojai turi viltį, kad ne
grįš tie laikai, kuomet te
mos buvo draudžiamos ir 
tikrovė lakuojama. Jis sa
ke, kad nėra prieštaravimo 
tarp gilaus tarybinio patrio
tizmo ir noro meniškai iš
kelti ir neigiamas gyvenimo 
puses, kad paskatinti skai
tytoją siekti gerinimo.

Iš lietuvių rašytojų suva
žiavime tarp kitų dalyvavo 
Mieželaitis, Avyžius, Sluc- 
kis.

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.

MOLDMAKER—Foreman. Preci
sion plastic injection molding plant 
located in Florida requires an ex
perienced foreman to operate its 
expanding moldmaking 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 ADDCO PLASTIC INC., 
7205—30th Ave., No., St. Peters
burg, Fla. 33710. (All repairs strict
ly confidential). (50-54)

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

(49-54)

RUBBER ENGRAVER. Must be 
experienced on engraving on J/i. inch 
rubber, hard and soft. Excellent 
working conditions. Top pay, all 
benefits. Blue Cross and Blue 
Shield. For appointment: HEN
DERSON—EPPLER ASSOC., INC., 
5208 Palisade Ave., West New York, 
N. J., 201-864-8600. (52-54)

BODY SHOP PAINTER
45 hour week. Good starting salary. 
Paid benefits, holidays and vacations. 

SPERCO MOTOR CO.
491 Morris Ave., Summit, N. J.

201-273-1700
(54-58)

COOK. Experienced. Apply— 
NIGHTINGALE NURSING HOME

2545 Fifth Avenue
* Troy, N. Y.

518-272-2781
Mr. Jay

(54-55)

POSITIONS AVAILABLE
Account Executive wanted. For 

registered representatives who want 
to move faster than the market. 
Full time and part-time opportuni
ties available for RR’s who want 
to work with aggressive and imag
inative management. Our operations 
are fully computerized, our com
mission scale is excellent and we 
have a special knack for special 
situations. For a confidential inter
view, please contact our Vice-Pres
ident, Mr. Michael Duztar. 201-432- 
9584. MURRAY, LIND & COMPA
NY, INC. Investment Bankers, One 
Exchange Pl., Jersey City, N. J. 
07303.

Detroit, Mich.
Spaudos Piknikas

Įvyks išvažiavimas Terzų 
sodyboje. Ruošia bendrai 
LLD 52 kp, ii' LDS 21 kp. 
liepos 18 d. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tętsis iki vėlumos. 
Terzų sodyba labai graži. 
Kviečiame vietinius, iš Ohio 
ir iš Kanados draugus da
lyvauti. Šeimininkės paga
mins skanius valgius, bus ir 
kitokių vaišių. Rengėjai už
tikrina, kad gražiai pralei
site laiką.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Road 
24H; pirmas miestukas Fiat 
Rock, antras miestukas 
Monroe. Tenai yra tiltas, 
pervažiavę tiltą, važiuokite 
po dešinei Custer Rd., va
žiuokite 8 mylias, rasite ke
lią Lewis Rd., sukite po kai
rei; važiuokite į Ida mies
tuką, sukite po dešinei, pa
važiavę pusantros mylios 
rasite Terzų sodą. 12042 
West Rd., Box 213B.

(51-54)

XIX amžiaus pradžioje 
miestiečiai sudarė tik 2 pro
centus pasaulio gyventojų. 
XX amžiaus pabaigoje mies
tuose gyvens apie 60 pro
centų žmonių.
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Vargo Dainiaus jaunyste
(Pabaiga iš pereito num.)

Kuriuo keliu...
1895 metais P. Vaičaitis 

baigęs gimnaziją atsistojo 
gyvenimo kryžkelėje. Tė
vai visaip įkalbinėjo stoti į 
Seinų kunigų seminariją. 
Būti kunigu Pranas nejau
tė jokio pašaukimo. Jau
nuolio krūtinę draskė aštri 
dvasinė kova. Nusiminęs ir 
susimąstęs vaikštinėjo gim
tųjų laukų takeliais. Išti
sas valandas sėdėjo sode po 
liepa, kurią vėliau apdaina
vo. O tėvai visą laiką tik 
apie seminariją kalbėjo. 
Nepaprastai įgrįso tos kal
bos. O aklasis senukas, ku
ris pas Vaičaičius gyveno, 
net kunigėliu Praną keletą 
kartų pavadino.

Su širdgėla jaunuolis pa
lydėjo vasaros saulėlydį. 
Visą naktužę nesumerkė 
akių. Mintyse perkratė 
trumpą savo gyvenimą. 
Daug galvojo apie mylimą 
ligotų motiną, kuri iki gi
laus vidurnakčio ruošė rū
bus, kepė pyragus ir žąsį, 
sūnui važiuojant į Seinus 
laikyti egzaminų.

Kai sūnus vartydamasis 
lovoje sunkiai pergyveno, 
motina švytėjo iš džiaugs
mo. Baigusi ruošą suklupo 
prie šventų paveikslų. 
Braukdama džiaugsmo aša
ras nuoširdžiai meldėsi už 
būsimo kunigėlio sveikatą. 
Ilga ir sunki buvo jautriam 
P. Vaičaičiui prieškelioninė

Auš- 
ap- 
su

į seminariją naktis, 
tant Pranas motulės 
melstas ir išbučiuotas 
tėvu išvažiavo...

Jis kunigu nebus!
Niūriame Seinų dvasinės 

seminarijas kabinete oficia
lus pokalbis užsitęsė vos 
keletą minučių. Išdidūs 
profesoriai nuo galvos iki 
kojų apžvelgę paraudusį 
jaunuolį paklausė apie pa
šaukimą būti dievo tarnu. 
Savo atsakymu P. Vaičaitis 
užtrenkė du ris į seminariją. 
Egzaminai, žinoma, nepa
vyko. ..

Prie šventoriaus prunkš
tė pririštas arklys. Dai
liuose r a t u k u o s e nami
nio milo eilute apsirengęs 
snaudė kaimietis. Aplinkui 
varpinę bėginėjo murzini 
vaikai. Medžiu viršūnėse
varnos. Juozo Vaičaičio
žvilgsnis buvo nukreiptas į 
paslaptingus semiu a r i j o s 
rūmus. Nekantrus tėvas 
laukė pasirodant būsimo 
klieriko. Įgrįso ilgos lauki
mo valandos. Gat v ė m i s 
pėsti ir važiuoti skubėjo lai- 

egzami n us išlaikę 
seminaristai, Tė- 

ir artimiesiems jie

sivilkti. Palikęs tėvą prie 
vežimo jis Seinų gatvėmis 
kažkur nužingsniavo. Tėvo 
ištarti žodžiai “nenoriu ta
vęs matyti ir žinoti” giliai 
įstrigo būsimo poeto širdy
je. Sunkiomis gyvenimo va
landomis tie žodžiai kaip 
laidotuvių rauda skambėda
vo mintyse ir tarsi nemato
mas kirminas gniauždavo 
sąmonę.

Tąsyk jie atskirai išvyko 
iš Seinų. Su būsimais klie
rikais Pranas parvažiavęs 
i k i Pilviškių mėnesienos 
naktį pėsčias žingsniavo į 
Santakus. Abipus kelio šna
rėjo pribrendusios vasaro
jaus varpos. Nakties tylą 
drumstė kažkur kaime šuns 
lojimas. Pavargęs ir išalkęs 
ant sriaunios Novos kranto 
valandėlės prigludo prie se
nelio ąžuolo kamieno. Poeto 
Jovaro teigimu tą naktį P. 
Vaičaitis mintyse sukūręs 
eilėraščius: “Pūskit, vėjai, 
pūskit, šiaurūs” ir “Kad pa
žinti miestą blogą...” Apie 
tai Jovarui yra pasakojęs 
P. Višinskis, kurio pastan
gomis minėti eilėraščiai 
1896 m. buvo išspausdinti 
“Varpe”.

Iš namų...
Nedrįsdamas grįžti namo 

auštant pasibeldė į kaimy
no, gimnazijos dienų drau
go, Antano Daniliausko du
ris. Pas Daniliauskus gyve
no keletą dienų. Su Dani
liauskų Antanu tvirtai nu
tarė vaižuoti studijuoti į 
Pet e r b u r g o universitetą. 
Juozas Vaičaitis sužinojęs, 
kad Pranas randasi j pas 
Daniliauskus, nuėjęs Į visų 
akivaizdoje išbarė ir parsi
vedė namo. Dvasinių į kan
čių slegiamas Pranas Įkele- 
tą savaičių pagyvenęs tė
viškėje tamsų vakarą sėdo į 
traukinį ir išvažiavo į Pe
terburgą tęsti mokslo uni
versitete. Peterburgo sto
tyje išlipo su Marijampo
lės gimnazijos uždirbtais 30 
rublių, motinos įdėtu ’kum
piu ir duonos kepalu.

Sunkiose sąlygose studi
juodamas teisę Peterburge 
P. Vaičaitis ilgėdamasis tė
viškėlės rašė eiles ir dainas. 
Nuolat galvojo apie mame
lę sengalvėlę, kurią nepa
prastai mylėjo. Jai iš savo 
skurdaus uždarbio siunti
nėjo pinigus. Studijų lai
kotarpiu Peterburge parašė 
lyrinius kūrinius, kurie su
daro svarbų indėlį į dvide
šimtojo amžiaus demokrati
nę lietuvių poeziją. 
Vaičaičio gyvenimo 
nusileido jaunystės 
nių jėgų žydėjime.

Vincas Lauraitis
Vilniaus B. Kapsuko 
universiteto 
aspirantas

Prano 
saulutė 
kūrybi-

MORALĖ IR RELIGIJA

Ką reiškia būti dorovingu?
Istorinis materializmas 

nenuginčijamai įrodė, kad 
moralė atsirado nepriklau
somai nuo religijos, dargi 
anksčiau už ją. Moralė ir 
religija yra skirtingi visuo
meniniai reiškiniai.

Tačau kartais sakoma, 
kad, kokia bebūtų moralės 
kilmė ir jos esmė, tikėjimas 
į dievą ir pomirtinį gyveni
mą vis vien yra būtina prie
monė žmonėms susilaikyti 
nuo blogio. Dargi garsus 
XVIII amžiaus prancūzų 
buržuazinis švietėjas, ais
tringas bažnyčios kritikas 
Volteras esąs pasakęs: “Jei
gu nebūtų dievo, tai jį rei
kėtų išgalvoti.” O ką jau 
kalbėti apie bažnytininkus, 
kurie visaip aukština religi
jos “taurinantį vaidmenį.” 
Tad panagrinėkime kitą mo
ralės ir religijos santykio 
pusę — kokį poveikį daro 
religinis moralės pagrindi
mas doroviniam žmogaus

vidiniais porei- 
žmogus elgtųsi 
nepriklausomai 

jį kas stebi, ar

Pietūs Forest Parke
Prašome vietinius ir iš apylinkės įsitėmyti datą, 

LIEPOS 18 D. Tą dieną įvyks laisviečių “Cook-Out”

i Bus gražu praleisti dieną pavėsyje po medžiais, 
pasikalbėti su savo pažįstamais. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau atvykti, gausite skanius pietus. Jeigu tą die
ną lytų, tai pietūs įvyktų ^Laisvės” salėje.

Pramogų Kalendorius >
Detroit, Mich.

Liepos 18 dieną įvyks 
spaudos piknikas Terzų so
de. Sekite pranešimus spau
doje. Ruošia bendrai LLD 

ir LDS 21 kuopos.52

nu- 
toli

jau

at-

mingi, 
būsimi 
vams 
paša ko j o patirtus įspūdžius. 
O Prano nesimatė... Po il
go laukimo pavakary pasi
rodė. Žingsniavo lėtai, 
leidęs galvą. Tėvas iš 
ėmė šaukti.

Baisi tėvo rūstybė
— Kaip, Praneli, ar 

klierikas?
— Ne,—monotoniškai

sakė sūnus. Tai buvo skau
džiausias žodis, tarsi peiliu 
perdūręs re 1 ig i n gą tėvo 
širdį.

Trumpo susitikimo metu 
sužinojęs ne įstojimo prie
žastį pasakė daug rūsčių 
žodžių su pareiškimu, kad 
nebeturi sūnaus. Pranas ty
lėjo. Buvo vėsus ir vėjuotas 
pavakarys. Plonai apsiren
gęs vaikinas sušalo. Vežime 
gulėjo jo sermėga. Supykęs 
tėvas nedavė sermėgos ap-

Tokijas. — Japonijos sa
loje Honshu jaustas nema
žas žemės drebėjimas.

nistinės moralės ugdymo 
tikslų yra siekti, kad par- Forest Parke, 1 vai. 
eigos visuomenei taptų as 
m e n y b ės 
kiais, kad 
dorovingai 
nuo to,- ar
ne, ar jis gaus už tai betar
pišką atpildą, ar ne.

Labai svarbus religinės 
etikos ydingumas yra tas, 
kad joje tikri žmonių savi
tarpio santykiai pajungiami 
jų tariamiems santykiams 
su dievu. Religija yra iš
kreiptas, fantastiškas ti
krovės atspindys. Todėl ir 
religinės etikos iškeliamą 
gėrio idealą galima veikiau 
sulyginti ne su švyturiu, ro
dančiu tikrą kelią, o su dy
kumose matomu apgaulingu 
vaizdu — miražu, kuris ne
retai suklaidina keleivį.

Dorųjų didelė dauguma
Žinoma, tai nereiškia, kad 

visi tikintieji yra blogi. 
Anaiptol. Dauguma tikin
čiųjų darbo žmonių yra do
ri, trokšta gėrio. Bet tą jų 
gėrio troškimą išnaudotojų 
klasės, ;
dažnai nukreipdavo visiškai 
klaidinga kryptimi. Aukš
čiausiojo gėrio-dievo vardu 
liepsnojo inkvizicijos laužai

elgesys dorovingas. Moralės' viduramžiuose, buvo masiš- 
istorija rodo, kad faktiškai ;al zudomi žmonės fasisti- 
kiekviena klasė (ar bekla
sė visuomenė) moalinį elgė
si vertina savo interesų po
žiūriu. Bet kiekviena etinė 
sistema šį dalyką savaip 
pagrindžia.

Religinė etika, dievą skelb
dama aukščiausiu gėriu ir 
galutiniu žmogaus gyveni
mo tikslu, laiko jį taip pat 
aukščiausiu dorov i n g u m o 
kriterijumi. Bažnyčia tvir
tina, kad moralu yra tai, 
kas patinka dievui, padeda 
užsitarnauti dievo palaimą 
pomirtiniame gyvenime.

Žinoma, galima sutikti su 
tuo, kad praeityje religija, 
baugindama rūsčiu dievo 
teismu, sudarydavo papildo
mą akstiną laikytis ne tik 
išnaudo t o j i š k o s moralės 
normų, bet ir paprastų žmo
nių bendrabūvio taisyklių. 
Praeities išnaudotojiš koše 
santvarkose tai buvo neiš
vengiama.

Pagal vidinius įsitikinimus
Tačiau mokslo bei techni

kos laimėjimai ir socialinė 
pažanga šią “dievo baimę’” 
vis labiau išgarina ir iš re
liginių žmonių sąmonės 
Žmogus, laikęsis dorovės 
normų tiktai dėl išorinės 
prievartos, jos nepatirda- 
mas, neretai laiko, kad jam 
“viskas galima.” Tuo tar
po moralės esmę sudaro 
kaip tik tai, kad žmogus tu
ri dorovingai elgtis ne išori
nės prievartos spaudžiamas, 
o savo vidinių įsitikinimų, 
savo sąžinės skatinamas. 
Vienas svarbiausių komu-

Apie dorovingumo prasmę
Pirmiausia čia mums ten

ka aptarti, ką reiškia būti 
dorovingu, koks y r a doro
vingumo kriterijus. Krite
rijus — tai požymis, ma
tas, rodiklis, pagal kurį 
sprendžiame, kiek žmogaus,

BROOKLYN, N. Y

Mirus

Liudvikui Raibužiui
Mano giliausia užuojauta velionio seserims 

Adelei Rainienei ir Onai Laukaitienei Brookly- 
ne, Ievai, Stasei ir Juliai Lietuvoje, broliui tėvui 
jėzuitui Jonui Raibužiui Chicagoje ir visiems 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Domicėlė Galinauskienė
Queens Village, N. Y.

Įvairumai
Su neįprastu prizu iš gast

rolių po Skandinavijos ša
lis grįžo iš Irkutsko cirko 
artistąs Uja Simolokovas. 
Europos iliuzionistų lygos 
nutarimu jam buvo įteikta 
auksinė geriausio Europos 
fakyro “burtų lazdelė.”

Naujas eksponatas papildė 
Sevastopolio jūros žuvinin
kystės muziejų—antrą kar
tą Juodojoje jūroje rasta mi
dija su 35 perlamutriniais 
grūdeliais. Ją žvejai suga
vo prie Kara Dago uolų. 
Pirmoji buvo sugauta per
nai Feodesijos užutekyje, 
jos k r i a u k 1 ė 1 ė turėjo 133 
perliukus.

Penktadienį, liepos 16 d. iš
vyko į ligoninę Anna Sta- 
koff, (Ona Stakovienė) iš 
Richmond Hill. Jai bus pa
daryta operacija ant kak
tos. Ji randasi Queens Ge
neral Hospital, 82-68-161st. 
St., Jamaica. Linkime jai 
laimingai pergyventi opera
ciją.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Indijoje surasta nauja vo-
pasitelkę religiją, rų rūšis, kuri be maisto ga

li išgyventi 18 metų.

Ramiojo vandenyno Japo 
salos gyventojai naudojasi 
monetomis, kurių skersmuo, 
5 metrai. Jos padarytos iš 
kalkakmenių uolienos — 
aragonito.

Pietų Afrikos Respubliko
je vieną vairuotoją prie ga
ražo durų užpuolė kobra ir 
du kartus įkirto į koją. 
Vairuotojas liko gyvas, o 
gyvatė pastipo. Mat, jo ko
ja buvo.. .medinė.

nės okupacijos bei buržua
zinių nacionalistinių gaujų 
siautėjimo metais. Kitais 
atvejais religinės etikos siū
lomo gėrio siekimas pasi
reikšdavo tikinčiųjų savęs 
marinimu, susitaikymu su 
priespauda. Visa tai buvo 
pagrindžiama svarbiausiu 
religijos teiginiu: jeigu 
aukščiausias tikslas yra 
dangiškoji palaima po mir
ties, tai to vardan galima 
ir reikia aukoti
žmogaus gyvenimą.

Todėl V. Leninas, kriti
kuodamas senąją išnaudo
tojišką moralę, kurią religi
ja stengėsi pagristi dievo 
vardu, kalbėjo: “Štai kodėl 
mes sakome: mums dorovės, 
paimtos ne iš žmonių visuo
menės, nėra: tai apgaulė.

Kas dorovinga
V. Leninas, kalbėdamas 

apie komunistinės moralės 
dorovingumo kritorijų, nu
rodė, kad dorovinga yra tai, 
kas padeda griauti senąją 
išnaudotojišką santvarką ir 
kurti naują komunistinę vi
suomenę. Komunizmas yra 
visų pirma dėsningos isto
rinės raidos būtinybė. Bet 
jis tapo ir kilniausiu, realiu 
žmonijos doroviniu idealu. 
Taip yra todėl, kad ši san
tvarka reiškia bet kokio iš
naudojimo ir priespaudos 
panaikinimą, sudaro sąly
gas laisvam visapusiškam 
asmenybės vystymuisi. Ko
munizmas ne tiktai įtvirti
na paprastas dorovės ir tei
singumo normas, kurias 
liaudis kurie tūkstantme
čiais, bet ir iškelia naujus, 
aukštesnius dorovinius prin
cipus, atitinkančius socialis
tinius visuomeninius santy
kius. Todėl ištikimybė ko
munizmo reikalui, kova už 
jo sukūrimą yra tarybinės 
visuomenės aukščiausias do
rovingumo kriterijus.

Doc. A. Gaidys 
filosof. mokslų kandidatas

žemiškąjį! Trumpiausią pavadinimą 
c 4 turi Prancūzijos miestelis L

Japonai labai mėgsta šo
koladą. Tokijas turi apie 
6,000 šokolado parduotuvių. 
Mėsinių yra apie 100.

Mokslininkai yra priskai
čiavę apie 100 tūkstančių 
kvapų.

PADNEPRĖJE RASTA 
AUKSO

Dnepro vidurupio pakran
tėse, prieškambrinėse meta- 
forminėse uolienose geolo
gai rado aušo ir sidabro. 
Atskiruose pavy z d ž i u o s e 
aukso buvo 37 g/t, o sida
bro — 56 g/t. Taip pat bu
vo rasta 0.2—2.5 mm dydžio 
grynuolio aukso grūdelių. 
Šių vietų auksas siejamas 
su uolienų hidroterminiais 
pakitimais ir sulfidine mi
neralizacija. Šiame Tarybų 
Sąjungos rajone auksas ras
tas pirmą kartą.

Pietinius Prancūzijos pa
kraščius saugo povandeninė 
policija. Tai padaryta to
dėl, kad akvalangininkai iš
šaudė daug brangių žuvų.

Spicbergeno saloje Barenc- 
burgo ledynuose galima pa
stebėti žalsvas ugneles. Tai 
šviečia bakterijos įšalusios į 
ledą.

Netikėta viešnia
1971 m. birželio mėn. 29 

d. pas mane atsilankė vie
šinti Lietuvoje Amerikos 
lietuvių veikėja, rašytojo 
R. Mizaros žmona Ieva Mi- 
zarienė.
Šis Ievos Mizarienės vizi

tas man buvo labai malo
nus ir netikėtas, kad ir da-

Mieste pasidairius
Policijos komisionierius 

Murphy įsakė policijai gau
dyti prostitučių agentus 
(pimps), plačiai veikian
čius Manhattane.

Murphy skaito tuos agen
tus svarbiausiais prasižen
gėliais, turinčiais daug ry
šių su prostitucijos lizdais.

Apie 20 metų jaunuolis 
užpuolė ir išprievartavo 10 
metų mergaitę motinos 
apartmente Queense.

Motina pašaukė policiją. 
Paleista į užpuoliką šūviai,

bai dhžnai mintimis gi įžtui jįs papggo. Mergaitė
S1 diyugisko P?" nuvežta ligoninėn ir netru-

kalbio, kuris vyko tarp mū
sų prie praeities atsimini
mų, kuriais mes pasidalino
me. Džiaugiuosi, kad ma
nęs senelio, ilgos ir žiau
rios, labai skausmingos li
gos prie lovos prirakintos, 
neužmiršta, o randa valan
dėlę laiko ir atlanko, tuo 
pagerbdami kuklius jaunų 
dienų nuveiktus darbus, 
triūsą, skirtus žmonių ge
rovei.

Mes su Ieva Mizariene 
matomės pirmą įkartą gy
venime. Tačiau pokalbyje 
prisiminėme pirmas “Lais
vės” gyvavimo dienas, mū
sų bendrus pažįstamus, pir
muosius laisviečius: Mykolą 
Mizarą (rašytojo R. Miza
ros brolis), J. Undžių, J. 
Valatką ir kitus.

Už šį' taip man brangų 
viešnios Ievos Mizarienės 
apsilankymą, už širdingus 
man linkėjimus tariu di
deli nuoširdžiausią ačiū, 
ačiū...

Linkiu Ievai Mizarienei 
giedrių gyvenimo dienų, il
gai tetarnauja stipri svei
kata. telydi sėkmė visuose 
Jos darbuose.

P. Naudžius
Kapsukas -

kus paleista namo.
• *

Fašistinis žydų teroris
tų vadas rabinas Kahane ir 
keli jo sekėjai teisme pri
sipažino kaltais konspiraci
joje gaminti ir padėlioti 
bombas.

Federalinis1 valdžios at
stovas Morse ir prokuroras 
Ryan susitarė su Kahane 
advokatais atiduoti bombas 
ir eksploduojančią medžia
gą valdžiai. Bausmės klau
simas bus išspręstas Brook- 
lyno federaliniame teisme

Dailės galerijoje, 924 
dison Ave., Manha 11 a n e , 
dabar rodomi iš karo lauko 
ir kiti paveikslai, kurie de
monstruoja karo brutalu
mą. Rodymas tęsis iki lie
pos 31 d. Prasideda 11 vai. 
ryto ir tęsiasi iki 7 vai. va
karo, šeštadieniais iki 6 vai. 
vakaro.

Amerikos Advokatų Są
jungos generalinė asamblė
ja 173 prieš 105 balsus at
metė rezoliucija, raginančią 
baigti karą Indokinijoje, 
tuoj ištraukti amerikiečius 
iš Indokinijos.

Amerikiečių žuvimas 
Indokinijoje padidėjo
Saigonas. — Per pastarą

sias šešias savaites ameri
kiečių žuvimas Vietnamo 
kare padidėjo, taipgi padi
dėjo ir sužeistųjų skaičius.

Nuo 1961 metų pradžios 
54,988 amerikiečiai žuvo 
Vietnamo kare. O karui ga
lo dar vis nesimato.

Kiekvieną dieną Reinu į 
Šiaurės jūrą nuteka 80,000,- 
000 tonų užteršto vandens.

BROOKKLYN, N. Y

Mirus

Liudvikui Raibužiui
Reiškiu užuojautą jo seserims Adelei Rai

nienei, Onai Laukaitienei, jo broliui Kun. Jonui 
Raibužiui, seserims Lietuvoje ir jų šeimoms ir 
kitiems giminėms.

Anna Quater
New York City, N. Y.

Pirmadienį per tris va
landas Manhattano dalyje 
ir Riverdale elektros jėga 
buvo nutrūkusi. Kaip 3:25 
prasidėjo aptemimas visos 
apylinkės. Keltuvai, šaldy-v » 
tu vai, radijai ir televizijos 
vienu kartu sustojo, 
valandų elektros jėga 
atsteigta.

Už 3 
buvo

LongLiepos 9 d. įvykęs 
Island traukinio susidūri
mas su kitu traukiniu išti
ko todėl, kad traukinys pra
važiavo “draudžiamą signa
lą.” 53 keleiviai buvo su
žeisti. 12 vagonų nuvirto 
nuo bėgių.

Rep.

Liudmila Agranovsk a j a, 
37 metų sportininkė, kol kas 
vienintelė alpinistė, įkopusi 
į 7,000 metrų aukščio Ko
munizmo viršūne Pamire.

Žmogaus akis gali skirti 
apie 100 tūkstančių atspal
vių, o spektrometras — 2 | 
milijonus.




