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Galima, bet...
Net ir armijoje 
Gal lietuvių sūnus

— A. Bimba —

Suomijos sostinėje Helsin
kyje atnaujintos derybos tarp 
jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos dėl užkirtimo kelio 
ginklavimosi lenktynėms. Vi
sas pasaulis linki deryboms 
•pasisekimo. Labai teisingai 

, “N. Y. Times” sako:
‘‘Kiekviena tikrųjų Tarybų 

Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų interesų konsideracija, taip 
pat ekonominiai, politiniai ir 
militariniai išroka v i m a i ar
gumentuoja už baigimą stra
teginiais ginklais lenktynių ir 
už iš to išplaukiantį paliuo- 
savimą didžiulių resursų dėl 
aprūpinimo Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos žmonių po
reikių.”

Galima pridurti: ne tik Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
žmonės laimėtų iš tokio su
sitarimo. Laimėtų žmonės vi
suose pasaulio kampuose.

Susiorganizavo ir pradėjo 
veikti Nacionalinis Moterų 
Politinis Kokusas. Jam, ma
tyt, vadovauja Kongreso na
rės Mrs. Bella S. Abzug ir 
Mrs. Shirley Chisholm. Tai 
gerai issi lavinusi os puikius 
kovotojos. Abidvi iš New Yor- 

tko.
šį moterų žygi prezidentas 

Nixonas ir jo patarėjai pasi
tiko su pajuoka. Bet Ameri
kos žmonės sako: “Geriau
siai juokiasi tas, kuris juokia
si paskutinis.” Jau ne už kal
nų prezidentiniai rinki m a i . 
žiūrėsime, kas juoksis 197,2 
metų rudenį, po rinkimų.

“Amžinasis” prezidentų pa
tarėjas Walter W. Lesto w, 
kuris nemažai prisidėjo prie 
Amerikos įvėlimo į Indokini
jos karą, tebetęsia Amerikos 
žmonių apgaudinėjimą. Jis 
neturi gėdos dar ir šiandien 
sakyti: “Amerikos pasitrau
kimas iš Azijos tada būtų 
reiškęs atominį karą.” Kaip 
tik šiuo apgavingu gąsdinimu 
prezidentai Truman, Eisen
hower, Kennedy, Johnson ir 
Nixon davė mums du baisius 
karus Azijoje —Korėjos karą 
ir Vietnamo karą.

Atrodo, kad mūsų plačio
sios Amerikos su visais did
miesčiais ir parankamais ne
beužtenka mūsų advokatams. 
Mat.au. kad .jų Susivienijimas 
(Bar Association ) s u s a v o 
metiniu su važ i avimu nusi
kraustė į Londoną. Suvažia
vimą atidarė mūsų Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas Mr. 
Burger.

IJžpereitą savaitgalį New 
Yorke Amerikos Komunistų 
Partijos Nacionalinis Komi
tetas laikė praplėstą susirin
kimą. Jam partijos vadai 
sekr. Hali ir pirm. Winston 
išdavė platų raportą apie ša
lyje ir pasaulyje politinę si
tuaciją.

Natūralu, kad tiek rapor
te, tiek dalyvių pasisakymuo
se vyriausiu dėmesio punktu 
buvo Vietnamo karas. Sekr. 

. Gus Hali pasakė : “Galima mū- 
t su valdžią priversti šį karą

(Tąsa 4-ame puslap.)

Jungtinėse Am. Valstijose 29 
centrus atidaro kovoms su 

širdies ir plaučių ligomis
Washingtonas. — Nacio

nalinis Sveikatos Institutas, 
kartu su Nacionaliniu Šir
dies ir Plaučių tyrimo insti
tutu skelbia, kad Jungtinėse 
Valstijose atidaro 29 cent
rus kovai su širdies ir plau
čių ligomis.

Tam tikslui centrams ski
riama 16 milijonų 400,000 
dolerių iš federalinių fon
dų. Vyriausias darbas: tyri
nėti ir surasti būdus, kaip 
sėkmingai nugalėti arterio- 
skleriozė, kuri apima 44 
proc. visų amerikiečių mir
čių. Kraujo venų kietėjimas 
sudaro vyriausią mirčių 
priežastį.

18 centrų tyrinės širdies 
ligas, 11 centrų — plaučių 
ligas. Tam svarbiausiam

Komunistų konferencija už 
karo baigimą šiais metais
New Yorkas. —Komunis

tų Partijos nacionalinio ko
miteto konferencija išklausė 
generalinio sekretoriaus Gus 
Hali raportą,, kuriame jis 
pasakė, kad karas Indokini
joje galima baigti šiais me
tais ir amerikiečiai gali 
grįžti namo su šiomis Kalė
domis, jeigu visi vieningai

Socialistinis pasaulis 
pirmauja gamyboje
Jungtinių Tautų išleista 

metinė statistikų knyga ro
do, kad socialistinės šalys 
ekonominėje gamyboje pra
lenkia kapitalistines šalis.

Knygoje nužymėta, kad 
Tarybų Sąjungos metine 
pramoninė gamyba pralen
kia Jungtines Valstijas, An
gliją, Prancūziją ir kitas 
kapitalistines šalis. TSRS 
stovi pirmoje vietoje namų 
statyboje, geležinkeliais TS
RS perveža pusę viso pa- 
lio prekių.

200 bilijonų karui
Washingtonas. -—Kongre

so bibliotekos tyrinėtojai 
skelbia, kad šis karas Indo
kinijoje —"brangiausias ka
ras Amerikos istorijoje.

Tyrinėtojai apskaičiavo, 
kad šis karas Amerikai kai
navo 200 bilijonų dolerių. 
Tai išeina po $600 kiekvie
nam gyventojui — vyrui, 
moteriai ir vaikui. O kur 
taksų ir infliacijos našta, 
kuri gula ant kiekvienos 
šeimos pečių.

Roma. — Italijos parla
mentinė komisija, per 7 me
tus tyrinėjusi Mafia veiklą, 
dabar paskelbė 13 Mafia 
vadų, kaip “kruvinų krimi
nalistų, narkotikų pardavi
nėtojų” ir galinčių atlikti 
bet • kokius kriminalinius 
darbus. t 

darbui bus įjungti svarbiau
si tų ligų specialistai.

Managua, Nicaragua. — 
Centralinės Amerikos uni
versitetų studentų nepapra
stas kongresas nubalsavo 
remti kovą už išlaisvinimą 
Angela Davis ir kitų politi
nių kalinių. Taipgi nusita
rė kooperuoti su Tarptauti
ne Studentų Sąjunga ir Pa
saulio Dtemokratinio Jauni
mo Federacija.

Rawalpindis, Pakistanas. 
Autobusui įkritus į upę, 50 
keleivių žuvo, 11 sužeista.

Teheranas. — Irano val
džia skelbia laimėjusi par
lamentinius rinkimus.

kovosime už karo baigimą.
150 komunistų vienbalsiai 

užgyrė Gus Hali raportą, 
kuriame buvo užgirtas spa
lio 13 d. taikos Moratoriu
mas.

Konferencija nutarė rei
kalauti dar šiais metais iš
laisvinti Angela Davis ir ki
tus politinius kalinius.

Belaisvių giminių 
protestas Nixonui

Washingtonas. — šešios 
moterys, atstovaujančios 
amerikiečiu belaisviu Viet
name gimines, pridavė pro
testo laišką prez. Nixonui.

Jos smerkia Nixono ad
ministraciją už karo tęsimą 
ir nesitarimą dėl išlaisvini
mo amerikiečių belaisvių. 
Moterų komitetas primena 
Nixonui, kad Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios 
siūlymas yra priimtinas.

Siūlyme pasižadama pa
leisti visus amerikiečius be
laisvius iki šių metų pabai
gos, jeigu iki to laiko bus 
ištrauktos visos amerikiečių 
jėgos iš Vietnamo.

Ilgiausia gyveną
Reykjavikas.— Islandijos 

salų gyventojų vidutinis 
amžius: moterų 76 metai, 
vyrų 71 metai.

Jie daugiausia maitinasi 
vandenyno žuvimi, kuri ten 
dar neturi tiek daug gyvsi
dabrio ir kitokių užterštų 
vandenų nuodų.

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas nesu
randa, kur pasidėjo bilijo
nas 7 milijonai dolerių, skir
tų Pietų Vietnamo valdžios 
paramai. Pentagonas sako, 
kad toji suma buvo sunau
dota, bet tik į knygas ne
įtraukta.

Nixonas lankysis
Kinijoje

Washingtonas. — P r e z i- 
dentas Nixonas paskelbė, 
kad jis priėmė Kinijos 
premjero Chou En-lai kvie
timą apsilankyti Kinijoje. 
Nixonas sake, kad jo pata
rėjas Kissingeris, slaptai 
nuvykęs į Pekiną, susitarė 
su Kinijos valdžia tuo klau
simu.

Nixonas mano, kad jis 
vyks į Pekiną prieš sekamą 
gegužės mėnesį. Kelionės ir 
vizito tikslas: žymiai page
rinti santykius su Kinijos

Karas neša Amerikai krizę, 
sako unijos vadas Wurf

Washingtonas. —Valstijų, 
pavietų ir municipalinių 
darbininkų unijos preziden
tas Jerry Wurf pasakė 600 
darbo unijų vadų susirinki
me, kad Indokinijos karas 
atnešė Amerikai krizę, su
mažino pramoninę gamybą, 
padidino nedarbą ir inflia
ciją. Visi miestai pergyvena 
krizę.

AFL - CIO prezidentas 
Meany smarkiai prakaita
vo, kai Wurf kalbėjo. Mat, 
Meany remia Nixono karinę 
programą, kuri neša visam

T S R S ir Italija susitarė 
bendrai darbuotis taikai

Maskva. — Italijos užsie
nio reikalų ministras Aldo 
Moro ir Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Gromyko pasirašė bendrą 
sutartį, kurioje pagrindi
niai pasisakoma kovoti už 
taiką pasaulyje.

Abi šalys pasisakė už Eu
ropos saugumo konferenci

Senatoriai reikalauja 
dabar baigti karų

Washingtonas. — Senato-0
riai Mondale ir Eagleton 
siūlo rezoliuciją, reikalau
jančią baigti karą, ištraukti 
iš Indokinijos amerikiečių 
jėgas Pietų Vietnamo revo
liucinės valdžios siūlomo
mis sąlygomis, kad bus pa
leisti visi amerikiečiai karo 
belaisviai.

Rezoliucija gauna dauge
lio sena torių pritarimo. 
Kongrese taipgi toks pat 
pritarimas dabar baigti ka
rą. Senato daugumos va
das pareiškė, kad dabar ma
tosi šviesa taikos sutarčiai. 
Karo vanagų vadas sena
torius Scott, tuo pačiu me
tu; pasmerkė tuos, kurie 
kovoja už taiką. Jis remia 
Nixono programą.

Visur dabar kalbama tik 
apie taį, kad šiemet yra 
proga baigti karą.

Liaudies Respublika.
Tokiam žygiui Nixonas 

visur gauna pritarimą. Kol 
kas, tik Taivano (Formo- 
sos) valdžia ir Pietų Korė
jos valdžia pasisakė prieš.

Nixonas iš anksto pasiža
dėjo pasitarimuose su Kini
jos pareigūnais nenuskriali
ti “savo draugų”, vyriausia 
Taivano valdininkų.

Dabar manoma, kad Kini
jos Liaudies Respublika bus 
šį rudenį priimta į Jungti
nes Tautas.

kraštui vis daugiau nelai
miu.

Jungtinės Plieno Darbi
ninkų unijos prezidentas 
Abel aiškino, kad didžiosios 
korporacijos, perkeldamos 
darbus užsienin, žymiai pri
sideda prie nedarbo didėji
mo ir krizės Jungtinėse 
Valstijose. Daugiau kaip 
100 bilijonų investuota į už
sienio firmas, kurios naudo
jasi pigia darbo jėga. Ūž- 
sienio prekės užkariauja 
Amerikos rinkas ir sudaro 
pavojaus Amerikos darbi
ninkams.

ją, už šaltojo karo baigimą 
Europoje, už Vidurio Rytų 
krizės išrišimą taikingu bū
du, už karo baigimą Indo-* 
kini joje.

Ministras Moro praleido 
keturias dienas bevažinėda
mas po Tarybų Sąjungą ir 
stebėdamas spartų pramo
nės augimą.

Negrai legislatorial 
gina karo veteranus
Chicago.—32 negrai legis

latorial iš 12 valstijų čia 
turėjo konferenciją. Jie pa
siuntė prez. Nixonui pro
testą už neteisingą milita- 
ristų elgesį su negrais Viet
namo veteranais.

Daugelis negrų veteranų 
negauna garbingo atžymėji- 
mo ir tinkamų darbų. Grį
žę iš karo lauko pasilieka 
bedarbių eilėse. Šiuo metu 
21 procentas negrų vetera
nų yra bedarbių eilėse.

Washingtonas. — Agri
kultūros departamentas 
praneša, kad skiriama arti 
12 milijonų dolerių vaikų 
mitybai vasarinėse stovyk
lose.

Streikuoja 400,000 telefonų 
darbininkų; reikalauja 

didesnio atlyginimo
Washingtonas. — Sustrei

kavo 400,000 telefonų dar
bininkų prieš Bell sistemą. 
Streikieriai reikalauja di
desnių algų ir darbo sąlygų 
pagerinimo. Unijos atstovų 
pasitarimai su kompanijos 
atstovais nerodo, kad bus 
galima greitai streiką baig
ti.

Amerikos Komunikacijų 
Darbininkų unijos preziden
tas Beirne pareiškė, kad 
paskiausias kompanijos pa
siūlymas unijai nepriimti
nas, nes siūlo per mažą al
gų pakėlimą.

Bell kompanijos atstovas 
sako, kad pasitarimai su 
Beirne nuolatos tęsiasi, bet 
dar neprieita prie jokio 
konkrečio susitarimo.

Kinija nori konferencijos 
Indokinijos klausimu

Washingtonas. — Austra
lijos ambasada jnformavo 
Valstybe s departamentą, 
kad Kinija nori sušaukimo 
konferenci jos Indokinijos 
klausimu.

Australijos Darbo Parti
jos vadas Whitlam lankėsi 
Pekine ir turėjo pasikalbė
jimą su premjeru Chou En- 

............................................ ....

Moterys ruošiasi 1972 
metų rinkimams

Washingtonas.,— Pirmą 
kartą buvo sušauktas nacio
nalinis moterų politinis ko
kusas, kuriame nusitarta 
ruoštis 1972 metų rinki
mams.

Moterų kokusas nusitarė 
kovoti ir laimėti pusę ren
kamųjų ir paskiriamųjų į 
valdiškas vietas, taipgi mo
terį į Aukščiausiąjį Teismą.

Kadangi moterys sudaro 
53 proe. visų šalies gyven
tojų, tai jos turi turėti pu
sę kongresmanų, senatorių, 
gubernatorių ir tt.

Havana. — Kubos mote
rys sveikina žemės refor
mas, taipgi politines, eko
nomines ir socialines pakai
tas, kurios padėjo moterims 
išsilaisvinti senosios pries- 
dos prieš revoliuciją.

Čilės Kongresas užgyrė 
nacionalizavimą

Santiago. — Pirmą kartą 
Čilės Kongresas vienbalsiai 
u ž g y r ė nacionalizavimą 
svetimų šalių firmų.

Pirmiau buvę opozicijoje 
kongresmanai sveikino pre
zidentą Allendę ir pasisakė 
remsią nacionalizaciją. Kon
gresas užgyrė nacionaliza
vimą Jungtinių Valstijų va
rio pramonės, kai]) svar
biausios pramonės Čilėje.

Streikuoja taipgi 39,000 
vario darbininkų ir 17,000 
Western Electric tarnauto
jų. Jungtinė Transporto 
Unija ruošiasi streikui, ku
ris gali sulaikyti prekių per
vežimą. Streikuaja 5,000 
automobiliu darbininku, fc- ■

Valetta. —Maltos valdžia 
reikalauja, kad militarises 
NATO jėgos būtų iš šios 
salos ištrauktos. Naujoji 
Darbo partijos valdžia ne
nori svetimu šalių militari- 
nių jėgų laikyti.

Kairas. — Egipto laikraš
tis “Al-Akhbar” rašo, kad 
Vidurio Rytų krizė esanti 
“užšaldyta” ir nesimato iš 
jos išeities.

lai. Pastarasis pareiškė, kad 
Genevos konferencija gali
ma atnaujinti. Tokia kon
ferencija galėtų aptarti In
dokinijos problemas.

Kinija užgyrė Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
propoziciją taikai. Tai esąs 
tikras taikai pagrindas.

Kairiųjų koalicinė 
valdžia Islandijoje

Reykjavikas. —Islandijo
je sudaryta nauja kairiųjų 
koalicinė valdžia, kurion 
įeina progresyviai, komu
nistų vadovaujamas Darbo 
Susivienijimas, Liberalų Są
junga ir kitos mažos kai
riųjų grupės.

Premjeru išrinktas pro
gresyvių vadas Johannes- 
son. Konservatyvių ir soci
aldemokratų koalicinė val
džia rinkimus prakišo, kai
rieji laimėjo daugumą at
stovų.

lietuvį karį traukia 
karo teisman

San Francisco, Calif. — 
Karys Ed. O. Jurėnas iš Chi- 
cagos traukiamas karo teis
man už redagavimą prieš
karinio laikraščio “Arctic 
Arsenai”, kurį leidžia prieš
kariniai nusiteikusių karei
vių grupė Greely, Alaskoje.

Špau d o s konferencijoje 
Jurėnas pasakė, jog jis per
sekiojamas todėl, kad kovo
ja prieš karą kartu su mi
lijonais amerikiečių.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas ti
kisi taikos Indokinijoje.

Louisville, Ky. — Slau
gė Mary Ann Wyatt apkal
tinta už senelių prieglau
dos padegimą. Gaisre žuvo 
10 senelių.



2 puslapis Antradienis, Liepos (July) 20, 1971

LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 
Established April 5, 1911 ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _.....  $9.00
United States, per 6 months 5.00
Queens Co., per year ............ !.
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 

$10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Foreign countries, 6 months, $6.50

Tiktai kaip del juoko...
KONGRESAS priėmė ir prezidentas Nixonas pasi

rašė įstatymą, pagal kurį iš federalinės iždinės bus pa
skirta pustrečio bilijono dolerių parūpinimui naujų dar
bų. Jais bus išdirbti ir pravesti įvairūs projektai įvai
riuose miestuose. Antai, iš tos gražios sumos mūsų di
dysis New Yorkas gal bus laimingas gauti net du šim
tus milijonų dolerių.

Pustrečio bilijono dolerių nemaža suma. Tikslas ir
gi labai prakilnus ir reikalingas. Todėl reikėtų Kon
greso narius ir prezidentą tiktai nuoširdžiausiai pasvei
kinti. Reikėtų... bet ar reikia, ar apsimoka, ar jie to 
nusipelnę ?

Jau kitas klausimas. Atminkime, kad tie patys po
nai kongresmanai kasmet per daugiau kaip dešimt pas
kutinių metų iš to paties federalinio iždo, tai yra, iš 
mūsų taksų mokėtojų kišenių, paskiria po daugiau kaip 
trisdešimt bilijonų dolerių Vietnamo karo reikalams. 
O per tą visą ilgą laiką tik dabar vos-ne-vos išstenėjo 
pustrečio bilijono mūsų naminiam degančiam reikalui.

Antra, kokia gi spraga mūsų ekonomi- 
bilijono

MENINE ŠVIESA
IR KULTŪRA
Į LIETUVOS KAIMĄ

Tarybų Lietuvos “Valstie
čių Laikraštyje” (liepos 10 
d.) skaitome tokį praneši
mą:

Lietuvos Respublikines prof
sąjungų tarybos prezidiumas 
ir respublikos Kultūros minis
terija sudarė respublikinę kai
mo kultūrinio šefavimo komi
siją; Jos pirmininku patvir
tintas Lietuvos TSR liaudies 
artistas J. Rudzinskas.

Komisija vadovaus teatri
nėms bei koncertinėms, orga
nizacijoms, kultūros, meno ir 
mokslo įstaigoms, šefuojant 
kolūkius ir tarybinius ūkius. 
Numatoma kaime rengti dau
giau koncertų, spektaklių, kū
rybinių ataskaitų, daugiau pa
dėti liaudies universitetams, 
lektoriumams, kultūros ir 
meno mok y k 1 o m s , plačiau 
steigti meno studijas, konsul
tacinius punktus, dažniau 
rengti seminarus kaimo meno 
saviveiklos vadovams.

mybę suverčia ant prezi
dento ir t. t.

Tiesa, ne viską kongres- 
manai žinojo, bet ar jie bū
tų kitaip pasielgę, jeigu ir 
viską būtų žinoję? Mr. So
rensen abejoja.

Jo išvada tokia: Neap
simoka kaltinti ką nors už 
jau padarytas klaidas. Žiū
rėkime, kad ateityje jų ne- 
bepadarytumėm.

Mr. Sorensen, matyt, jau
čiasi kaltu, kad ir jis, bū
damas prezidento patarėju, 
prisidėjo prie Amerikos 
žmonių apgavimo ir įtrau
kimo Amerikos į Vietnamo 
skerdynę. Teisindamas pre
zidentus ir jų patarėjus, jis 
ir pats save teisina. Netu
ri drąsos ir nuoširdumo 
prisipažinti kaltu.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Prie Reino, Nekaro ir Maino
Justo Paleckio laiškas iš Vakarų Vokietijos

Važiuojant Austrijos, Švei
carijos, o vietomis ir Vo
kietijos keliais, susidaro 
įspūdis, kad keliauji ištisu 
miestu —• taip dažnai pa
sitaiko vienas kitą pakeičią 
miestai ir miestelai. Ta
čiau iš Gumersbacho į Boną

daus ir užsienio reikalų mi
nistru krikščionių demo
kratų vyriausybės — Šre- 
deriis. Jis kaip tik neseniai 
buvo apsilankęs Maskvoje.

Tas aktyvus krikščionių 
demokratų dalyvavimas su
sitikimuose su tarybiniais

tas kalvoje, iškyla n č i o j e 
apie 300 metrų virš miesto. 
Restoranas ir apžiūros aikš
telė įrengta bokšto 150 me- z 
trų aukštyje. Saulėtą dieną 
iš čia atsiveria plati Štutgar
to panorama.

(Pabaiga sekamam num.)

važiavome vien pro miškus. jeiegataiS) kaip atrodo, tu-
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Tai viena.
koje ir gyvenime bus užtverta šia pustrečio 
doleriu suma? Pažiūrėsime.

Tie patys pranešimai, kurie džiaugiasi šiuo Kon
greso ir prezidento aukštai “labdaringu” žygiu, mūsų 
pasigailėjimu arba ant mūsų susimylėjimu, sako, kad 
šios sumos pagalba būs sukurta apie 150,000 naujų dar
bų. Vadinasi, tiek bedarbių galės gauti darbą. Ne šian
dien, ne susyk, žinoma, bet per geroką laiką. Kol pro
jektai bus išdirbti, kol bus pradėta įvairias statybas 
vykdyti, turės praeiti ir neišvengiamai praeis daug mė
nesių, o gal ir metai kiti...

Dar toliau ir daugiau. Konservątiškiausiais ap
skaičiavimais šiandien mes mūsų Amerikoje turime ma
žiausia šešis milijonus bedarbių, arba daugiau kaip 6 
procentus visų darbininkų. Taigi, imant proporciona- 
liškai, Kongresas ir prezidentas turėjo paskirti naujų 
darbų padarymui, kad įdarbinus visus bedarbius, ma
žiausia keturiasdešimt bilijonų dolerių!

Taigi, šitie pustrečio bilijono dolerių yra tiktai mui
linimas piliečiams akių, ruošiantis 1972 metų rinkimams. 
Žiūrėkite, kaip ponai demokratai, kurie Kongrese turi 
daugumą, ir kaip republikonas prezidentas susirūpinę 
mūsų laime ir gerove! Šios jų geraširdystės nepamirš
kite, kai galvosite ką statyti į prezidentus ir už ką bal
suoti.

Iš tikrųjų, šita naujiems darbams gimdyti suma nė 
per nago juodymą nepakeis ir nepataisys ekonominės 
padėties mūsų šalyje.

JIS JAU IR AMERIKOS 
“VADUOTOJAS”

Smetonininkas Vytautas 
Meškauskas, Cle v e 1 a n d o 
“Dirvos” dvasinis vadais, 
jau pasiskelbė ne tik mūsų 
Lietuvos, bet ir viso pasau
lio vaduotoju nuo “pavo
jaus,” į kurį jį įstaiga pa
statė Pentagono slaptų 
dokumentų paskelbimas ir 
Aukščiausiojo Teismo dau
gumos atsi sakymas už
drausti juos skelbti. Vy
tautas šaukia:

“...baisu, kad abosliuti 
spaudos laisvė tik viename 
ar net keliuose kraštuose
tam tikruose atsitikimuose I 
gali pakenkti tų kraštų in
teresams ir net privesti 
prie jų žlugimo, kas reikš
tų totalinių režimų įsigalė
jimą visame pasaulyje ir 
tuo pačiu (Spaudos laisvės 
likvidaciją” (“D.,” liepos 9

PAGERBTAS
LIETUVOS VEIKĖJAS

“Eltois” pranešime iš Vil
niaus sakoma:

“Lietuvos TSR “Žinijos” 
draugijos respublikinės val
džios pirmininkas V. Niun
ka apdovanotas akademinio 
S. Vav.ilovo medaliu.

Įžymaus tarybinio moks
lininko, pirmojo visasąjun
ginės “Žinijos” draugijos 
pirmininko S. Vavilovo me
dalis įsteigtas 1969 metais. 
Juo apdovanojami moksli
ninkai, dėstytojai, inžineri
jos ir technikos darbuoto
jai bei kiti propagandistai, 
aktyviai skleidžiantys poli
tines ir mokslo žinias.

Anksčiau tuo medaliu bu
vo apdo vanotas Mokslų 
Akademijos prezidentas J. 
Matulis.”

ir laukus. Tik retais pro
tarpiais pasitaikydavo koks 
kaimelis ar miestelis.

V. Vokietijos sostinė
Labai įdomu buvo pama- opozicija prieš sutarties ra- 

tyti Boną, tą Vokietijos Fe- tifikavimą kyla iš politinės 
deralinės Respublikos sos- taktikos sumetimų. Krikš- 
tinę. Vakarų vokiečiai sten- čionių demokratų deputa- 
giaisi nevartoti žoždio. “sos- tas Majonika aiškiai pabrė-

Bonos atžvilgiu, bet že, kau socialdemokratams 
vadina ją “vyriausybės re- pasiekus sutarties ratifika- 

tuo norėdami vimo, krikščionys demokra- 
pabrėžti dabartinės pade- tai ją vykdys, jei ateityje 
ties laikinumą. Kaip mums jie laimėtų rinkimus ir su- 
pasakojo realistiškai nusi- j darytų vyriausybę, 
teikę vokiečiai, be kitų su
metimų, tam laikinumo 
principui pabrėžti Ade- 
nauens ir
Bonos miestuką vyriausy
bės būstine. Jis tikėjosi,

rėjo tikslą pademonstruoti, 
kad ir jie, o ne vien (social
demokratai remia susitari
mo su TSRS politiką, o jų

tine”

zidencija,” tuo norėdami vimo, krikščionys demokra-

ir pasirinkęs mažą štutgartą.

Tikriausiai mažai kas ži
no, kad Lenkijoje yra dyku
ma. Ją vadina Mažąja Sa
chara. ‘ Dykuma yra į šiau
rę nuo Krokuvos, rytinėje 
Silezijos aukštumos dalyje. 
Jos ilgis mažne 8 kilometrai. 
Smėlio danga — 70 metrų. 
Nei medžiai, nei krūmokš
niai, nei žolė neauga šioje 
dykumoje: smėlis sugeria 
drėgmę.

Ši dykuma slenka į neto
liese esančius kalnus. Netgi 
prie kalnų augantys krū
mokšniai negali sulaikyti.

l nijŲ I nuroki* a t y lakamnumas
DIDŽIOJI, skaitlingoji sunkvežimių vairuotojų 

(tymsterių) unija (profesinė sąjunga) turi naują pre
zidentą. Juo yra brolis Fitzsimmons. Šiomis dienomis 
į tą aukštą sostą jį įkėlė unijos suvažiavimas.

Bet pirma negu jis sutiko į sostą sesti, jis iš suva
žiavimo delegatų “išsiderėjo” geroką algos pakėlimą, 
žmogus, matyt, skundėsi, kad iš to šimtelio tūkstančių 
dolerių apskritus metus jis jokiu būdu negali išsiversti, 
turi tiesiog badauti! Delegatai gailiai apsiverkė ir nu
tarė savo “nepavaduojamam” vadui dar pridėti “tiktai” 
dvidešimt penkis tūkstančius dolerių. Taigi, šitas, tym
sterių unijos biurokratas, brolis Fitzsimmonas per me
telius gaus $125,000.

Tos pačios unijos sekretorius-iždininkas irgi gavo 
gražų algos pakėlimą. Gaudavo $75,000 per metus, o nuo 
dabar gaus visą $100,000!

Kiti didžiųjų unijų biurokratai gauna šiek tiek 
mažesnes algas, bet ir jos skaitomos dešimtimis tūks
tančių. Šiandien unijos vadui gauti tik penkiasdešimt 
tūkstančių, dolerių, algos laikoma pažeminimu. • ♦

Kalti, žinoma, patys darbininkai už tokią unijos pa
dėtį. Kalti, kad toleruoja tokius vadus savo unijų vir
šūnėse, kad leidžia būti apiplėšinėjami. Tik jie patys te
galį dalykus pataisyti •..

“Dirvos” galvočius giria 
Aukščiausiojo Teismo ma
žumos su teismo pirminin
ku Burgeriu priešakyje nu
sistatymą, kuri norėjo tą 
“absoliutę” spaudos laisvę 
iš Amerikos žmonių atimti.

SPORTININKŲ 
MIESTELIS

Klaipjėda. — čia pradėtas 
statyti sporto įrenginių 
kompleksas. Jo projektą pa
ruoš miesto architektai. Tai 
bus tikras jaunųjų uosta
miesčio sportininkų mieste
lis : uždaras pla u k i o j i m o 
baseinas, erdvios gimnasti
kos, krepšinio ir tinklinio 
salės, kiti įrenginiai, spor
to aikštelės, J komplekso 
centre — stadionas.

Tauro kalne, nu-

KONKURSAS 
MONUMENTUI

Vilnius
matytam pastatyti monu
mentui tarybines liaudies 
ž y y g d a r b i a m s atminti 
TSRS Kultūros ministerija 
paskelbė užsakomąjį ge
riausio projekto konkursą. 
Jo daly v i a m s — skulpto
riams, dailininkams ir ar
chitektams

TEISINA PREZIDENTUS 
IR JŲ PATARĖJUS

Theodore S. Sorensen bu
vo dar jaunas vyras, ka
da prezidentas John Ken
nedy jį pasikvietė būti jo 
patarėju. Mr. Sorensen dar 
ir šiandien skaito save li
beralu.

Bet, matyt, jam nepatin
ka, kad dabar Amerikos 
žmonių dauguma smerkia 
mūsų prezidentus ir jų pa
tarėjus, kurie mūsų kraštą 
slaptai ir apgavingai įtrau
kė į Vietnamo karą. Liepos 
13 d. “The N. Y. Times 
(Straipsnyje “The Future 
Could Not Be Seen” (“Atei
ties negalima įmatyti”) Mr. 
Sorensen pasišovė tuos va
dus ginti ir teisinti. Jie jo
kiu būdu negalėję perma
tyti, kur, prie ko tie daro
mi žygiai mus nuves. Ypač 
jis aštriai pasisako prieš 
kongresmanus, kurie dabar 
sako, kad jie buvo apgauti, I 
kai balsavo už Tonkin rezo
liuciją, kurioje buvo prezi
dentas Johnsonas įgaliotas 
imtis visų reikalingų žygių 
“apgynimui Amerikos inte
resų Indokinijoje.” Juk jie 
turėję akis ir galėję maty
ti, kad su ta rezoliucija jie

iškeltas už-

davinys sukurti architektū
rinę plastinę kompoziciją, 
kurioje atsispindėtų revo
liucinis judėjimas, tarybi
nes liaudies žygdarbiai Di
džiajame Tėvynės kare, ko
va už taiką, kūrybingas ko
munizmo statytojų darbas. 
Monumentas bus pastatytas 
antrojoje Tauro kalno tėra- nusiplauna rankas, atsisako 
soje, žemiau Profsąjungų Konstitucijos Kongresui pa- 
rūmų. vedamų galių, visą ateako-

ŠIMTAMETIS ĄŽUOLAS 
“Laisvės” jųbiliejų prisiminus

Ne, aš ne ąžuolas
Ir man ne šimtas metų. 
Aš tiktai laikraštis 
Ir “Laisve” vadinuos.

Bet biografijos 
labai labai anašios.
Aš tarpsta liaudyje, 
O jis laukuos.

Ne, aš ne ąžuolas
Iš Tėviškės giružių — 
Likimo vėtrų 
Nublokštas svetur.

Po mano vainiku
Nuo darganų, perkūnų 
Pasislepia būriai
Idėjų ir žmonių.

Ir nesvarbu man, 
Kad šakos apdraskytos
Ir žaizdų raukšlės 
Liemeny stipriam.

Su kiekvienu pavasariu 
Aš vėl ir vėl pražysiu 
Ir šaknys žemėn 
Eis kaskart giliau.

Ne, aš ne ąžuolas,
Bet bus man šimtas metų. 
Srautai minčių
Vis tvinkčioja širdy.

Dabar globoju
Ne tik daigą mažą — 
Manim didžiuojas 
Jau ir dideli.

O. Gaudešiene
Vilnius, 1971.VI.10

Z V * v 1s Laiškų
Mielas Drauge, per Jūsų 

laikraštį norėtume Jums ir » 
visiems tautiečiams New r 
Yorke, Chicago j e, Detroite, 
San Franciske, Philadelphi- 
joje tarti nuoširdų ačiū už 
globą mano tėčio Prano 
Ulevičiaus viešnagės Ame
rikoje metu. Tenka apgai
lestauti, kad taip netikėtai 
ir nenumatytai nutrūko jo 
buvimas Amerikoje. Gavę 
žinią mes iš Vilniaus nu
vykome į Maskvą jo pasi
tikti. Dar Maskvoje gydy
tojai apžiūrėjo ligonį. Die
ną pailsėję liepos 2-ąją at
skridome į Vilnių. Pasie
kęs namus Pranas Ulevi
čius pateko Vilniaus dakta
rų globon. Tad dar kartą 
ačiū ir linkime sveikatos ir 
sėkmės Jūsų sunkiame ir 
garbingame darbe.

Vladas Ulevičius
Vilnis, 1971.VII 7 —L

Kelionė į Štutgartą
Trumpai pabuvę Bonoje, 

traukiniu išvaži a v o m e į 
. Kelias ėjo dau

giausiai Reino upės kran
tu pro eilę žymių miestų, 

, Visbade- 
>nas, Manhemas ir daugelį 
| mažesnių/ pro kalnuose 
riogsančias viduramžių pi
lis, kuriomis taip turtinga 
vokiečių žemė, privaišinusi 
daugybę feodalų.

Vokiškojo vagono tylą .ir 
orumą staiga suardė vieno
je stotyje sugarmėjusi 
triukšminga grupė. Tai bu*, 
vo italų turistai, be per
stojo kalbėję savo tarpe ir 
garsiai reiškę jausmus dėl 
prabėgančių pro langus pa- 
reinio vaizdų. Kai prisi
miniau populiarios italų 
partizanų dainos priedainį 
“Belą čao” ir pasakiau ke
letą žodžių itališkai, kilo 
triukšmingas entuziazmas, 
užsimegė pokalbis įvairio
mis kiek suprantam o m i s 
kalbomis. Manheime au
dringiems pietiečiams išli
pus, vagone vėl užviešpata
vo tyla ir rimtis. Vos su
spėjome pažvelgti į legen- 

į darinę Lorelei uolą, viršum 
kurios iškelta juodai- gelto- 
nai-raudonoji VFR vėliava, 

■ kaip traukinys įlindo į eilinį 
t tunelį.

Štai ir Štutgartas, buvęs 
Viurtembergo karai y s t ė s 
sostine, o dabar esąs Ba
den - Viurtembergo provin
cijos centru. Tai aštuntas 
gyventojų skaičiumi mies
tas VFR — jame apie 650,- 
000 gyventojų. Jų tarpe 
daugiau kaip 70,000 svetim
šalių darbininkų — italų, 
jugoslavų, graikų, ispanų, 
austrų, turkų ir kitų. Tai 
tipiškas reiš k i n y s dides
niuose VFR miestuose, nes 
dėl darbo rankų stokos ten
ka kviestis darbininkus iš 
užsienio. Viso VFR-je to
kių svetimšalių proletarų 
esą daugiau 2 milijonų. Jie 
atlieka daugiausiai nekva
lifikuotus darbus pramonė
je, tarnauja viešbučiuose, 
restoranuose.

Pirmiausiai nuvykome į- 
senąją Štut g a r t o rotušę, 
kur tarybinę delegaciją pa
sveikino burmistras Dr. O. 
Zanderis, pažymėjęs svarbą 
gerų santykių tarp abiejų 
šalių ir prisiminęs malonius 
įspūdžius iš apsilankymo 
Tarybų Sąjungoje. Bur
mistro pakviesti, nuvykome 
į aukščiausią Štu t g a r t o 
punktą—televizijos bokštą. 
Jis turi 217 metrų aukščio, 
panašus Į Maskvos televizi
jos bokštą, tik pusiau že
mesnis. Tačiau jis pastaty-

kad jam su JAV pagalba kai Koblencas M Irt /J 11 \ / 'pasiseks greit likviduoti Vo- 
kietijos Demokratinę Res-* 
publiką ir Berlynas vėl 
taps sujungtos buržuazinės 
Vokietijos sostine. Tačiau 
nuspindėjo Adenaueriis, nu- 
spindėjo ir tos revanšistinės 
viltys.

Senoji Bona, kuri didžia
vosi savo universitetu, Be
thoveno gimtuoju namu, se
naisiais baroko rūmais, pa
statytais kadaise čia vieš
patavusių kurfiurstų, dabar 
stengiasi augti, plėstis ir 
modernėti. Abiejuose Rei
no krantuose iškilo moder- 
n i š k o s statybos, nemažai 
daugiaaukščių namų.

Vieną tokių naujų staty
bų kompleksą užima spau
dos centras, į kurį pirmiau
siai patekome. Čia įvyku
sioje spaudos konferencijo
je žurnalistai buvo infor
muojami apie TSRS ir VFR 
politinių ir visuomenės dar- 
b u o t o j ų pasikalbėjimus. 
Spaudos atstovai daugiau
siai domėjosi Vakarų Ber
lyno problema ir dauguma 
jų siejo tos problemos rei
kalą su Maskvos sutarties 
ratifikavimu ir Eur opos 
saugumo konferencija.

Susitikimas su vadais
Naujuose milžiniškuose 

Užsienio reikalų ministeri
jos rūmuose susitikome su 
ministro pavaduotoju par
lamento reikalams Dr. K. 
Meršu. Tarp kitko pain
formavome jį apie TSRS 
Parlamentinės grupės są
state sudar y t ą j ą TSRS - 
VFR (sekciją, kurios užda
viniu bus glaudesnių ryšių 
tarp abiejų šalių parlamen
tų skatinimas. Paklaustais, 
ar VFR Bundestagas yra 
priėmęs arba numato pri
imti įstatymą dėl karo pro
pagandos uždraudimo, koks 
veikia Tarybų Sąjungoje ir 
kitose socialistinėse šalyse, 
Dr. Meršais atsakė, kad to
kio įstatymo nesą.

— Karo propaganda, — 
pasakė jis, — gali būti už
kirsta baudžiamojo kodek
so nuostatais. Tačiau sun
ku nustatyti, ką laikyti ka
ro propaganda.

Per priėmimą TSRS pa- 
Įsiuntinybėje, kurį suruošė 
pasiuntinys A. Falinais, da
lyvavo visa eilė Bundesta
go deputatų iš įvairių frak
cijų. Atvyko ir vienas žy
mių opozicijos lyderių, bu
vęs apsaugos, paskui vi-

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija, i -

Prašyčiau, jei rastųsi vie
tos Jūs gerbiamo laikraš
čio skiltyse, atspausdinti šį 
trumputį straipsnelį.

Garbingo “Laisvės” 60- 
mečio jubiliejaus proga pa
geidaučiau paminėti vieno 
uolaus pažangiosios spau
dos — “Laisvės,” “Vilnies” 
ir knygų — platintojo ir 
rėmėjo, mano pusb r o Ii o , 
Repečkos Petro, mirusio 

11963 metais liepos men.
14 d. Inglewood, Calif., aš- 
tuonerių metų mirties su
kaktį ir, velionies P. Re
pečkos dėka, nuo 1940 iki 
šio laiko palikusiu nuolati
niu “Laisvės” prenumerato
riumi (nuo 1963 m. “Lais
vę” gaunu dėka gerojo pus
brolio Repečkos Viktoro, 
gyvenančio St. Petersburg,* * 
Fla.), nuo savęs palinkėti 
“Laisvei” ilgų sėkmingos, 
pažangos ir humanizmo ba
ruose, darbuotės metų!

Mirtis, per pastaruosius 
metus išplėšusi iš gyvenimo 
daugelį mums brangių pa
žangiųjų tautiečių, tame 
skaičiuje ir mano brangų 
pusbrolį, Repečką P., pada
rė nepataisomą žalą pažan
giųjų darbuotojų darbo — 
literatūros, meno ir mokslo 
baruose. Mes Juos su gi
lia pagarba minėdami, jų 
idėjas, Hskelbtas “Laisvėje,” 
puoselėdami, palinkėsime li
kusiems Jų draugams, dau
giausia pažangiajam jauni
mui, sėkmės kultūros - pa
žangos darbe, užpildant 
mirties padarytą draugų 
gretose spragą.

P. šapalas 
Žagarė, Lietuva 
1971 m. liepos 6 d.



Antradienis, Liepos (July) 20, 1971 L AI s yja 8 puslapis

Iš KARO ĮSPŪDŽIŲ THOM A LOTH

KAMIKAZE Naugatuck, Conn. kai dažnai susitikdavom ir 
mėgdavom pasikalbėti. Da- Rochester, N. Y.

Tą ankstyvą rytą mūsų 
lėktuvnešis plaukė Okina- 
vos salų rajone. Visi jau
tėme, kad karas Europoje 
artėja į pabaigą. Netrukus 
ties Elbe turėjo susitikti 
amerikiečių sausumos dali
niai su Tarybų Sąjungos 
kariais.

O karo baigtis prieš Ja
poniją tebeslypėjo visiškoje 
nežinomybėje.

Ypač mus gąsdino tie 
siaubūnai kamikazes. Nors 
daugelis tų savižudiškų, gy
vaisiais sviediniais pasiver
tusių lakūnų neprasiveržda- 
vo pro mūsų naikintuvus ir 
zenitinės ugnies užtvaras, 
bet kartas nuo karto koks 
nors vienas iš tų “japoš- 
kių,” kaip mes juos vadin
davome, susprogdavo drau
ge su lėktuvu, lemtingai pa
taikęs Į kokį mūsiškį Ame
rikos jūrų laivyno šarvuotį.

Prisimenu, lyg tai būtų 
įvykę vakar, kaip tą rytą 
staiga buvo paskelbtas oro 
aliarmas. Padangėje ėmė 
kaukti mūsų naikintuvai. 
Mūsų lėktuvnešis buvo vi
liojantis taikinys kamika- 
zėms. Milžiniškas sprogs
tamosios medžiagos smūgis 
į jo denį galėjo mus visus 
bematant nugramzdinti į 
jūrų dugną.

Suūžė sugriaudėjo lėk
tuvnešį lydinčiųjų karo lai
vų užtveriamoji ugnis. Aki
mirką atrodė, kad danguje 
ėmė siausti pragaro jėgos. 
Siūbtelėjusi oro banga reiš
kė, kad susprogo vienas ka
mikaze padangėje, dar ne
pasiekęs taikinio.

Ir vėl staiga viskas nuti
lo, nurimo. Tarsi aliarmo 
nė būti nebuvo!

Visi atsikvėpėme, lyg 
mums būtų buvęs atšauk
tas mirties nuosprendis.

Ir kaip nustebome, kai, 
praslinkus kiek laiko, mus 
pasiekė žinia, kad vienas 
kamikaze, sugedus jo lėktu
vui, nusileido vienoje mū
sų kontroliuojamoje saloje.

Kamikaze rusų rankose! 
Kamikaze! Vienas iš tų 

mirtininkų, iš tų siaubūnų! 
Vienas iš tų gorilų, kurie 
nepažįsta jokios mirties bai
mės! Vienas'iš tų žmogiš
kų žvėrių, kuriuos išsiugdė 
naudoti kare vienintelė vals
tybė — imperialistinė Ja
ponija!

' Tas kamikaze buvo kvočia
mas per vertėją. Jis tebe
buvo subintuotas: kairįjį 
skruostą ir pusę kaktos 
dengė baltas raištis — mer- 
linis tvarstis. Matėsi tik 
nosis ir lūpos. Žvitriai žvel- 

fgė veriančios akys.
Ir kaip aš nustebau, išvy

dęs visišką priešybę to, ką 
buvau įsivaizdavęs: tas“ja- 
poškė” atrodė simpatiškas! 
Dar daugiau — jis malo
niai šypsojosi...

Negali būti! Čia, tur būt, 
įvyko klaida! Kas nors, be 
abejo, supainiojo tuos ma
žai vienas nuo kito besiski
riančius japonus!

Bet ne! Tai buvo tikras 
kamikaze, kurio vairuoja
mas mirties krovinys prieš 
kiek laiko, gal būt, buvo nu
taikytas į mūsų lėktuvnešį!

Kamikaze — japonų kal
ba reiškia “dievo vėjas.” 
Neblogai sugalvota! Vadi
nasi, jie — kerštingos dievo 
valios vykdytojai!

— Kaip jūs tapote kami
kaze? — davė jam klausi
mą kvočiantis štabo pulki
ninkas.

— Mane mobilizavo į ar
miją, į aviaciją, kaip la

kūną, — aiškino per vertė
ją tas kamikaze. — Maža 
šansų buvo išlikti gyvam. 
Jei nežūsi per pirmą, ant
rą, trečią skrydį, tai žūsi 
per dešimtą, dvidešimtą... 
O aš turiu šeimą: penketą 
vaikų. Jie mieli, gabūs vai
kučiai. .. Jei aš žūčiau kaip 
kamikazė, jie gautų iš vals
tybės pašalpą, kurios jiems 
užtektų pasiekti aukštajam 
mokslui. Koks man skirtu
mas kaip man žūti! Be to, 
tada aš tikėjau, kad dievy
bė Šinto yra nulėmusi ja
ponų nacijai valdyti visą 
Aziją ir sudaryti grėsmę 
ištvirkusiai baltųjų rasei. O 
dabar aš džiaugiuosi, kad 
išlikau gyvas. Turiu viltį, 
kad manęs negrąžinsite at
gal į Japoniją.

Mes klausėmės šios visiš
kai įtikimos istorijos. Jo
je nebuvo nieko siaubūniš
ka. Mus tik stebino impe
rialistų sugebėjimas įkinky
ti savo tikslams kilniausius 
žmogaus prigimties potrau
kius.

— Bet juk jūs, būdamas 
toks inteligentiškas, galėjo
te pagaliau suprasti, kad 
Japonija karą jau pralai
mėjo, ir atsisakyti būti ka
mikaze? — kvotė jį toliau 
pulkininkas.

— Buvo per vėlu, — at
sakinėjo belaisvis. — Mano 
protestas būtų likęs visai 
nesėkmingas. Juk japonų 
masės dar tebetiki pergale. 
Jos taip siaubingai apmul
kintos!' Likdamas kamika- 
zių gretose, aš bent buvau 
tikras dėl savo šeimos at
eities.

Mes, amerikiečiai kari
ninkai, tiesiog savo ausimis 
netikėjome, girdėdami ši
taip kalbant tą pabaisą, 
priešais kurį dar taip ne
seniai virpėjome, kad jis 
mūsų nepasiųstų žuvų 
maistui į jūrų dugną... 
Negi jis būtų buvęs toks 
humaniškas ir susisprogdi
nęs tyčia šalia laivo, gailė
damasis mūsų, “ištvirkėlių 
rasės,” kaip jis išsireiškė, 
gyvybių! ?
\ — Ar jūsų lėktuvas tikrai 
buvo pažeistas? O gal jūs, 
nutūpdamas salos smėlio 
/ruože, savotiškai dezertyra
vote iš kamikazių? — vėl 
gavo jis klausimą.

— Ne! Mano lėktuvo vai
ras nebeklausė manęs. Man 
tik per stebuklą pasisekė 
nutūpti, — atsakė tas ka
mikaze su gudria, reikšmin
ga šypsena...

Nežinau, koks buvo to be
laisvio kamikazes likimas. 
Be abejo, jis grįžo į Japo
niją ir stojo dirbti kokio 
naudingo darbo.

To kamikazes vaizdas 
man dažnai iškyla akyse, 
kai išgirstu kalbant apie 
tam tikrus žmones kaip 
apie siaubūnus, kaip pusiau 
žvėris, neturinčius jokio 
žmoniškumo, jokios sąži
nės. ..

Kokiais sudėtingais bū
dais kartais pas i r e i š k i a 
žmogaus psichologija! Ypač 
koks komplikuotas yra jo 
pasąmonės pasaulis, taip 
mažai dar teištirtas šian
dieninėmis didžių mokslinių 
laimėjimų dienomis!..

Iš anglų kalbos išvertė

J. Subatavičius

Birželio 23 d. po trumpos 
ligos Jones Nursing Home 
mirė John E. Ynamaitis, 
sulaukęs 87 metų. Pirmiau 
per 60 metų gyveno 231 N. 
Main St. Per paskutinius 
metus gyveno Waterburyje.

Buvo pašarvotas Fitzge- 
rald-Zembruski Funeral 
Home. Laidotuvės buvo 
privatiškos, ir buvoi palai
dotas birželio 25 d. Grove 
Cemetery, Naugatuck—ten, 
kur jo žmona buvo palaido
ta jau prieš keletą metų.

Liūdesyje liko du sūnūs— 
Edward, gyvena Beacon 
Falls, ir John, gyvena Chi
cago, ILL; dvi dukterys — 
Mrs. Clarence Ludst r o m, 
gyvena Clinton, Conn., ir 
Mrs. Russell Weaving, Sr., 
gyvena Beacon Falls; du 
broliai — Casper ir Juozas, 
gyvena Vokietijoje; 7 anū
kai ir 6 proanūkiai.

Buvo gimęs Lietuvoje 
1884 m. rugsėjo 13 d. Dar 
jaunas būdamas atvyko į 
šią šalį, į Naugatuck, ir per 
60metų čia gyveno ir dirbo 
Uniroyal Co. ir iš ten buvo 
išėjęs į pensiją prieš apie 
20 metų. .

Dirbdamas dirbtuvėje ir 
būdamas dar jaunas, turėjo 
daug energijos, laisvu laiku 
mokėsi spaustuvės darbo ir 
prasilavinęs įsisteigė mažą 
spaustuvėlę savo namuose. 
Spausdino mažus plakatus, 
tikietus, pagarsinimus, ves
tuvėms pakvietimus ir kitus 
mažus darbus. Mūsų pa
žangiosioms organizacijoms 
tokius darbus padarydavo 
už mažą atlyginimą, nes jis 
buvo Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo narys ir lankydavo tų 
visas tų organizacijų pra
mogas ir susirinkimus.

Per daugelį metų skaitė 
“Laisvę” ir remdavo ją fi
nansiškai. “Laisvės” vajaus 
metu jis išrinkdavo pre
numeratas už “L” iš Nau
gatuck skaitytojų

Buvo progresyvus ir lais
vamaniškas žmogus ir la
bai gero būdo, su visais su
sitaikindavo ir gražiai su
gyveno.

Gyvendamas Waterbury
je, jis dažnai užeidavo į 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo užeigą (nors ir ne
buvo Klubo narys), kad su
sitikti s u laisvamaniškais 
žmonėmis, su kuriais mėg
davo padiskusuoti apie po
litiką ir kitus bėgančius 
klausimus. Buvo nusistatęs 
ir užsigrūdinęs politikoje 
ir niekuomet savo oponen
tams nenusileisdavo, kiek-! 
vienam turėdavo atsakymą.

Mudu buvome geri drau
gai ir abu būdami pensinin-

bar bus sunku pamiršti jį 
ne tik man, bet ir kitiems 
draugams, kaip gerą drau
gu

Gili užuojautą jo dukte
rims, sūnums, broliams ir 
kitiems artimiesiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O tu, Jonai, ilsėkis ramiai 
atlikęs ilgą gyvenimo kelio
nę.

• • • "*

Birželio 15 d. staiga mirė 
Petras Kukanskis, senas 
Waterburi o. gyventojas ir 
gerai pagyvenęs žmogus. 
Gyveno 299 Wilson St. Bu
vo gerai žinomas tarp Wa- 
terburio lietuvių ir kitų 
tautų žmonių, nes per dau
gelį metų buvo “plumingo” 
biznyje po vardu Brooklyn 
Plumbing Co. Dabar jau 
buvo pensininkas. Jo biznį 
perėmė sūnus.

Buvo Lietuvių Piliečių 
Politinio Klubo ir Lietuvių 
Neprigu 1 m i n g o Politinio 
Klubo narys.

J. S.

Montello, Mass.
Mirę lietuviai, seni 
Montellos gyventojai

Peter C. Slazas, 57 me
tų, mirė liepos 2 d. Quincy 
Adams Nursing Home. Bu
vo Antrojo pasaulinio karo 
veteranas. Priklausė prie 
Franklin Klubo. Liko sesuo 
Eva Couble, trys brdffiii — 
Adam ir Martin Brockto- 
ne, ir John Dorchesteryje. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse.

Liepos 8 dieną mirė Mary 
Kemzūrienė (Martilionytė) 
Cardinal Cushing Hospital. 
Buvo gimus Lietuvoje. Į 
Ameriką atvyko po Antro
jo pasaulinio karo. Liko 
seserėčia Aldona Schmid, 
North Easton, Mass., ir 
brolėnas Stephen Kemzūra, 
Brocktone. Palaidota Kal
varijos kapinėse.

Man patinka
Mačiau per televiziją, kad 

Pietų Korėjos valdžia išlei
do įstatymą, kad per tam 
tikrą paskirtą laiką kud- 
liai nusikirptų plaukus ir 
nusiskustų barzdas. To ne
padarę bus gaudomi, ir po 
prievarta bus jiems plaukai 
nukerpami ir barzdos nu
skutamos. Daugelis to įsta
tymo neklausė. Tai televi
zijoje buvo parodyta, kaip 
tie kudločiai gaudomi ir ve
žami į kirpyklas.

Man rodos, kad taip tu
rėtų būti padaryta ir mū
sų Amerikoje. Nes čia per 
daug priviso įkudlių, net 
baugu į juos ir pažiūrėti.

George Shimaitis

Ralph Barauskas-Braus
Mano mylimas tėvelis mi

rė balandžio-April 13, š. m. 
Paliko mane dideliame liū
desyje.

Šia proga noriu išreikšti 
mano nuoširdžią padėką vi
siems tiems, kurie buvo at
ėję į koplyčią atsisveikinti, 
taipgi už gėles, už suteiktus 
raminimo žodžius asmeniš
kai ir per korteles. Visas 
tas man suteikė ištvermės 
laike mano liūdesio. Aš ir 
mano šeima labai dėkingi. 
Tėvelio atminimui įteikiu 
laikraščiui “Laisvei” $50.

Lila Semans, dukra 
Robert Semans, žentas 
Linda Semans, anūkė

Dirbą nematomieji 
spinduliai

Atominė energetika — 
svarbi, tačiau toli gražu ne 
vienintelė taikaus atomo 
veiklos sfera. Šiandien 
“nemato m i e j i spinduliai” 
darbuojasi fabr i k u o s e ir 
gamyklose, laukuose ir la
bor atorijo.se.

įdomų poveikį ionizuo j an
tis spinduliavimas daro der
liui. Pavyzdžiui, apšvitinus 
prieš sėją ridikėlių sėklą, 
jie subręsta 4-6 dienomis 
anksčiau, o derlius padidė
ja 10-20 procentų. Apdo
rojus nematomaisiais spin
duliais supiltus į elevato
rius grūdus, žūsta jų ken
kėjai.

O štai kitas pavyzdys. 
Kviečių grūdus, apkrėstus 
sunkiu grybeliniu susirgi
mu — rūdimis, mokslinin- 
aki apšvitino gama spindu
liais, o po to pasėjo. Der
lius buvo puikus. Analogiš
kai apdorojus kukurūzus, 
juose atsiranda daugiau 
vertingų maisto medžiagų.

TSRS Mokslų akademi
jos Organinės chemijos in
stitute sukurtas pirmasis 
pasaulyje kilnojamas gama 
spindulių įrenginys “Kolos,” 
kuriuo galima apdoroti sėk
lą lauke. Mūsų pramonė jau

Albuquerque, N. M. —200 
visuomeninių veikėjų sukū
rė politinę Koaliciją seka
miems prezidentiniams rin
kiniams.

pagamino pirmąją tokių
įrenginių partiją.

Daugeliu eksperimentų įro
dyta, kad branduolinis spin
duliavimas padeda sumažin
ti nuostolius, ilgai laikant 
žemės ūkio ir gyvulininkys
tės produktus. Pavyzdžiui, 
apšvitinus gama spindu
liais bulves, gumbai nesu- 
dygsta, kiek ilgai juos be
laikytume.

Nematomieji spinduliai pa
deda ir selekcin inkams. 
Keičiasi augalų, išaugintų 
iš apšvitintų sėklų, paveldi
mosios savybės. Aišku, ne 
visi pasikeitimai būna nau
dingi. Selekcininko užda
vinys — atrinkti augalus su 
vertingais žemės ūkiui po
žymiais.

Waterbury, Conn.
Kaip girdėti, keli mūsų 

draugai ir pažįstami va
žiuoja aplankyti tėvynę 
Lietuvą iv savo gimines. 
Liepos 15 dieną išvažiavo 
J. ir M. Ulozai ir Kunigun
da Vaitonienė, Juozo Vaito
nio žmona. Kiti waterbu- 
riečiai išvažiuoja liepos 19 
dieną.

Mes linkime jiems laimin
gos kelionės ir geros svei
katos, kad jie laimingai pa
siektų Lietuvą ir sveiki su
grįžtų atgal.

*"* • "" *" • " * •
Dar turiu prisiminti apie 

birželio 27 dienos pietus, 
kurie įvyko pas Vaitonius.

Oras buvo patogus, tai ir 
svečių atsilankė nemažai iš 
kitų miestų.

Parengimas pavyko ne
blogai. Prie to parengimo 
kai kurie draugai prisidėjo 
su aukomis, tai Kleni Yen- 
keliūnienė, M. Ulozienė ir 
William Yokubonis, Komi
sija taria širdingą ačiū 
tiems visiems, kurie prisi
dėjo su aukomis ir darbu. 
Taipgi ačiū Vaitoniams už 
vietą, nes be vietos nei pie
tų nebūtų galima surengti.

Mūsų ligoniai
Stanley Tolius, senas “Lais

vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
jau seniai serga. Jo nelai
mė yra su kojomis. Buvo 
ligoninėje ir vieną koją jam 
nupiovė, bet sako, k a d ir 
kitą labai skaudą. Dabar 
randasi Canvalescent Home 
prie West Main St.

John Bartkus, Oakville, 
Conn., serga jau nuo šių me
tų pradžios. Jau du sykiu 
buvo ligoninėje, dabar yra 
savo namuose, bet silpnos 
sveikatos. Sako, kad jam 
sunku kvėpuoti.

Charles Kalinauskas gy
vena Oakvillė j, jau keleri 
metai serga. Randasi po 
daktaro priežiūra. Mažai 
gali pavaikščioti, daugiau
sia laiko praleidžia namuo
se.

Petronė Katonienė, kuri 
gyvena pas dukterį Pro
spect, Conn., turėjo širdies 
smūgį, buvo ligoninėje ke
turias savaites. Dabar gy
dosi namie ir, sako, eina ge
ryn.

Sophie Zdanis, Oakville, 
Conn., mano sesutę, ištiko 
nelaimė jos namuose. Eida
ma laiptais žemyn parpuo
lė ir sulaužė koją. Buvo li
goninėje, darė operaciją, po 
to 3 mėnesius buvo Canva- 
lescent Home, dabar randa
si savo namuose, bet vaik- 
čioti negali, važinėja su 
“wheelchair.”

Mary Zelenakienė, Juozo 
Zelenako žmona, jau antri 
metai serga ir neina geryn. 
Negali vaikščioti, ir ją ner
vai kamuoja, yra daktaro 
priežiūroje.

Ona Zuraitienė, Oakville, 
Conn., irgi silpnos sveika
tos, tik po stubą gali vaikš
čioti, niekur negali, išeiti iš 
namų.

Gaila tų žmonių, kad juos 
taip ligos vargina.

Aš linkiu visiems ligo
niams greitos ir geros svei
katos ir ilgo amžiaus.

M. Svinkūniene

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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.

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)

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.
Call 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)

Prancūzijai priklauso Eu
ropos dirvonų rekordas. Že

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

mės 'ūkio mainisterijos sta
tistikos duomenimis, šalyje 
dirvonuoja — 3,800,000 hek
tarų (7 procentai visos že
mės). Antroje vietoje—Ita
lija (6 procentai) e

Miami, Fla.
Minėtinos datos liepos 28

Liepos 28 dieną mes rink
simės į Lietuvių Socialio 
Klubo salę — tai LLD 75 
kuopoš 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 u ž Lietuvos 
laisvę ir gražesnį gyveni
mą. Visus kviečia

LLD 75 kuopa

Haverhill, Mass.
Klaidos atitaisymas

Liepos 9 dienos “Laisvė
je” korespondencijoje iš Ha- 
verhillo įdėtas sąrašas au
kotojų spaudos piknikui, 
įvykusiam birželio 27 d. 
Bet ten nepažymėta, kad 
M. P. Jocinskai aukojo $10. 
Labai atsiprašome ir klaidą 
atitaisome.

Rabatas. — Marokos ka
raliaus Hassano įsakymu 
buvo sušaudyti 10 sukilėlių 
vadų.

atorijo.se


4 puslapis

Kelionės įspūdžiai SPECIALIAI “LAISVEI”

Ten, kur dega oras!
rią milžiniški presai supre
suodavo į 200 kg. kipus. 
Juos iš čia išveždavo į ša
lies verpimo fabrikus. O iš 
grūdų, kuriuos išskirdavo 
iš vatos pumpurų, vietos 
fabrikai spaudė aliejų. Gy
ventojai jį vartojo blynams 
arba, įmaišę kupranugarių 
mėsos ir aštrių prieskonių, 
gamino garsiuosius čibure- 
ki, kuriais ir mus pavaišino.

Kiekvienas turistas buvo 
apdovanotas rieškučiomis 
medvilnės pumpurų ir išva
lytų sėklų, ir visi mes dėko
jome šeimininkams.

Sekantis sustojimas—kra
kulio kailiukų įmonė. Vaiz
dingoje salėje įmonės direk
torius N. Sergejevas paro
dė mums 420 rūšių kraku
lio kailiukų. Įvairaus išdir- 
bimo ir įvairių spalvų. Su
pažindino su ėriukų atrin
kimu, kailiukų technologija, 
jų išdirbimu. Turistai pa
geidavo nusipirkti krakulio 
kailiukų, tačiau direktorius 
pareiškė pretenzijas, kad iš 
Pabaltijo tik Talino preky
bininkai krakulio kailiukus 
užsako, o Vilniaus ir Kauno 
— pamiršta. Matyt, lietu

Nemažai man teko keliau
ti ir po Europos valstybes, 
ir po TSRS europinės dalies 
broliškąsias respublikas, ta
čiau niekur nepatyriau tiek 
daug meilės ir šilumos, skir
tos turistui, kaip susitin
kant su Vidurinės Azijos 
tautomis.

Aplankėme Kislovodską, 
Petigorską, Baku, persikėlė
me dideliu laivu per Kaspi
jos jūrą. Traukiniu nudun
dėjome per Karakumų dy
kumas. Bekraščiai rudi, pil
ki ir baltai mėlyni, verpe
tais suversti barchanai, kur- 
ne-kur rateliais stovinčios 
apvalios ir gausios avių ir 
ku p r a n u g a r i ų kaimenės 
mums buvo niekur nematy
ti vaizdai. Nepatirtas sau
lės karštis, buranų atneštas 
smėlis mus alino, ir kartais 
mes pasidarydvame miegu
istai pavargę, visai nepana
šūs į entuziastingus turis
tus, kaip kad atrodėme 
prieš savaitę, mums išvyks
tant iš Vilniaus.

Tačiau netrukus tolumoje 
pasirodė žali medžiai. Pra
dėjome skirti gatvių duvalus 
ir bestogius namus.

— Oazė! — karkas iš tu- lietuviai nemėgsta nešioti
ristų šūktelėjo, ir mes atgi-1----1 °
jome.

— Ne, tai miražas! — pa
prieštaravo joniškietis gam
tininkas S. Baikštys, ir vėl 
visi nukabinome nosis. Dy
kumose visokiausių netikė
tumų pasitaiko. Tačiau nei 
vieni, nei antri neįspėjo. 
Privažiavę pastebėjome, kad 
tai Turkmėnijos Čaddžou 
srities miestas. Ir vos tik 
mūsų turistinis traukinys 
atbildėjo į stotį, rožių bri
ketais nešini mus pasitiko 
miesto darbo žmonės. Čia 
vienur, čia kitur pasigirdo 
nuoširdžios kalbos, sveiki
nimai, linkėjimai. Vykdo
mojo komiteto kultūros sky
riaus vedėjas I. Unrodas pa
žymėjo, kad turistų iš toli
mos Lietuvos retai pasitai
ko. Dabar laukia visas mies
tas ir kviečia susipažinti su 
žymesniais fabrikais, kolū
kiais. Tam reikalui miesto 
transporto kontora išskyrė 
dešimt autobusų. Sėskitės, 
mieli sveteliai, ir, kur tik 
širdis geidža, prašome va
žioti. Visur vartai atkelti.

Mes fabrikuose
Gatvių kraštais pamatėme 

rusvo vandens arikus. Prie 
šaligatvių ošė baltosios aka
cijos. Mūsų autobusai su
stojo prie “Raudonosios vė
liavos” medvilnės apdoroji
mo fabriko. Pasitiko mus 
fabriko specialistai ir, su- 
skirstę grupėmis, įvedė pro 
milžiniškus geležinius var- 
tuh, draugiškai įspėję, kad 
už vartų paliktume visas 
viltis užsidegti papirosą, nes 
fabriko teritorijoje nuo ma
žiausios kibirkštėlės dega 
oras.

Mums atrodė priešingai. 
Priešais mus išaugo sniegy
nai arba mažių mažiausiai 
šiaurės aisbergai. Tačiau 
geriau įsižiūrėjus pastebė
jome, kad oras pilnas leng
vų pūkelių, kurie lekiojo lyg 
mažos peteliškės ir segėsi 
prie kiekvieno daikto. Ir mes 
buvome atsargūs. O maši
nos, pakrautos milžiniškais 
pūkų kalnais, pačios iškrovė 
juos, kitos konvejeriais 
siurbė į valytuvus.

Iš čia medvilnė išeidavo 
dar baltesnė ir minkštesnė. 
Atskiri vatos pumpurai su
siliedavo į vieną masę, ku-

važiavome Uzbekijos Fer- 
ganos miestą, pasislėpusį 
žalioje lapijoje.

Dar iš tolo virš stoties 
baltų rūmų pamatėme mus 
sveikinančius plakatus: 
“Cuš kelidsliz!” “Sveiki atvy
kę!” Devynioliktosios vidu
rinės mokyklos dūdų orkes
tras griežė trenksmingus 
maršus. O mums tik pasiro
džius iš vagonų, miesto de
legacijos įteikinėjo dideliais 
žiedais rožių bukietus. Mes 
— Vilniaus suvenyrus. Ir 
kiek džiaugsmo, kiek kalbų, 
pasibučiavimų... O už sto
ties aikštėje mūsų laukė de
šimt miesto autobusų. Vėl, 
mieli sveteliai, sėskitės ir, 
kur tik pageidaujate, pra
šome važiuoti.

Žinoma, pradžioje susipa
žinome su miesto žymesnė
mis vietomis, čia daug mo- 
įkyklų, technikumų, keli in
stitutai, teatrai. Aplankėme 
etnografinį muziejų, nuvy
kome prie vandens baseino, 
iš kur mažais kanaliukais! 
dykumas pavertė žydinčiais 
sodais, vešlia augmenija.

krakulio, juokavo Sergie- 
jevas.

Altajaus kalnuose
Vakare, kai jaunas mėnu

lis, apvirtęs aukštyn ragais, 
suspindo juodame tarsi ak
somas danguje, mūsų turis
tinis ešalonas pajudėjo dar 
toliau į pietryčius. Pavargę 
nuo gausybės įspūdžių, gai
vinant nakties vėsai, sukri
tome ant minkštu vagono 
lentynų. Ir vos tik, suleidę 
lipnias blakstienas, numigo
me pirmąjį blaustą, apie an
trąją valandą Maskvos lai
ku, staiga nugelsvėjo rytų 
dangus, lyg kažkas už ho
rizonto didelę žvakę būtų 
uždegęs. Ir staiga pasiro
dė geltonas saulės diskas. 
Staiga pašoko karštis. Mes 
visi prilipome prie langų. 
Ir vėl dykumos. Raudonos, 
suskeldėjusios. Tai fakyrai. 
Bet laimei už kelių valan
dų pasirodė medžiai. 0 jei
gu medžiai, tai jau gyven
vietės. Ir neapsirikome, pri-

laisve

atsiklausia savo klasės va- W—_ - __ S
dovo. į voirama!

VI klasės mokiniui Haki- 
mui Šachmardanui susirgo 
motina. Hakimas atėjo į 
klasę ir atsiklausė, ar jam 
pasilikti pamokose, ar grįž
ti slaugyti motiną. Pionie
rių ir komjaunimo organi
zacijose dažnai veda dispu
tus, apie jaunuolio dvasinį 
grožį, meilę gimtajam kraš
tui. Organizuoja žygius Al
tajaus kalnų tarpekliais, 
kopia į kalnų viršūnes.

— O mokyklos apipavida
linimas pasenęs, — sakė Ku
šakovas. — Estetikos reikė
tų pas jus pasimokyti. Mes 
žinome, kad Lietuvos mo
kyklos šioje srityje toli nu
žengė.

Mes santūriai paty
lėjome. Atsisveikindami pa
kvietėme aplankyti mūsų 
respubliką.

— Būtinai atvyksime! Bū
tinai! — pasižadėjo Hami
za-Abado mokytojai, ir jie 
mus paldyėjo iki autobusų.

Bronius Jauniškis

Daugelį metų “skraidan
čių lėkščių” problemą tyri
nėjo JAV aviacijos ministe
rija ir pagaliau ryžosi nu
traukti “ateivių iš kosmoso” 
paieškas. Nuo 1948 metų 
buvo išnagrinėti maždaug 
7,000 pranešimų apie “skrai
dančių lėkščių” pasirodymą 
virš Amerikos. Ekspertai 
padarė išvadą, jog dažnai 
žmones ištinka optinės iliu
zijos ir “lėkštėmis” palaiko
mi meteoritai, lėktuvai, oro 
balionai. Neapsieinama ir 
be pokštų mėgėjų, kurie su-
fabrikuoja nuotraukas.

Antradienis, Liepos (July) 20, 1971

Puikiai pavyko Pramogų Kalendorius

Iš Fergonos miesto auto-{Thinking About a Great 
Man — A. Venclova 
With deepest sorrow Lith-

mobiliais nuvykome į Alta
jaus priekalnes. Kalnai — 
sniego viršūnėims dangų re
mia. 7“.....
Hakim Žadės vardo viduri
nę mokyklą. Mus pasitiko 
mokytojas M. Kušakovas. 
Mokykla šviesi, erdvi. Kla
sės didelės. Mokytojai ko
lektyviai ruošia vaizdines 
priemones. Čia mes ir įsikal
bėjome apie pedagoginį dar-

Kišlake užsaukom į uanians everywere heard the 
news of passing of a great 
man, well known and belo- 
ved writer—Antanas Venc
lova. Just the other day I 
was looking at the beauti- 
book—Lithuania Today.Int- 
roduction to the book was 
written by Venclova. In that 
he says: “Today you travel 
through Lithuania and can

Pereitą sekmadienį gra
žiajame Forest Parke lais- 
viečių ruošti pietūs pavyko 
kuo puikiausiai. Oras buvo 
nepaprastai gražus. Pasi- 
valgyti ir pasivaišinti susi
rinko gražus būrys laisvie- 
čių ir jų simpatikų. Ma

Worcester, Mass.
“Laisvės” naudai Jubilie

jinis piknikas įvyks August- 
Rugpiūčio 8 d., Olympia 
Park, Shrewsbury.

Sekite skelbimus.

Biskajos užutekyje yra 
nedidelė salelė Re. Kažka
da joje buvo gausybė uodų, 
kurie neduodavo ramybės 
jokiam gyvam daiktui, ir 
vietos gyventojai, norėda
mi gyvulius apsaugoti nuo 
kraugerių, ėmė siūti... kel
nes. Šiuolaikinė chemija iš
vadavo salelę nuo uodų, bet 
keistas paprotys pasiliko: 
joti mulu, kuris be kelnių, 
ten ir dabar laikoma gėda.

Iš visur apie viską
Per 167 metus JAV (iki 

Vietnamo karo) užsienyje 
kariavo 163 kartus. Vadi
nasi, intervencijos beveik 
kasmetinės.

tėsi gera grupė net iš Great 
Necko. šį kartą iš New 
Jersey buvo tik vienas, o 
iš Connecticut—nė vieno.

Maistas buvo puikiai pa
ruoštas ir jo visiems pil
nai užteko. Taigi, dar kar
tą jau senas posakis, kad 
“jeigu nori gerai pasivalgy- 
ti ir gerus laikus turėti už 
labai žemą kainą, tai eik į 
laisviečių parengimus,” ta
po patvirtintas.

Rep.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Tarp Lietuvių
Ketvirtadienį, ““Laisvės” 

raštinėje lankėsi svečiai iš 
Waterbury, Conn., Petras 
ir Elena Velykiai, buvę 
brooklyniečiai. su jais buvo 
ir jų draugas newyorkietis 
Stundis. Jie prašė pasvei
kinti visus jų draugus-pa- 
žįstamus. Po viešnagės New 
Yorke, grįžo į Waterbury. •

L. K-tė

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

Indokinijoje užbaigti su šių 
metų pabaiga ir iš jo sugrą
žinti mūsų jaunus vyrus į na
mus ant Kalėdų.”

Taip, bet, sako Hali, t£i ne
atsitiks automatiškai. Priklau
sys nuo Amerikos žmonių 
spaudimo. Nemažai priklau
sys ir nuo Komunistų Parti
jos, kaip ji pajėgs padėti žmo
nėms susimobilizuoti, kad ga
lėtų valdžią priversti karą 
nutraukti.

Mieste pasidairius
Daugiau kaip 200 milijo

nų dolerių miesto statybos 
sulaikyta, reikalaujant pri
imti į statybos unijas dau
giau negrų ir puertorikie- 
čiu.

Mokyklų, bibliotekų, gais- 
ragesių namų ir kitų svar
bių pastatų statyba visai su
laikyta.

Federalinis teisėjas Mans
field patvarkė, kad miestas 
panaikintų tradicinius egza
minavimus dėl parinkimų 
mokyklų viršininkų (prin
cipais), kadangi tie parinki
mai turi negrų ir puertori- 
kiečių diskriminavimą.

Pirma telefonu darbinin
kų streiko dieną buvo kai 
kur telefonų sutrukdymas. 
Dabar atrodo, kad telefo
nai kol kas normaliai veikia.

•

Fašistinis žydų teroristų 
vadas Kahane pareiškė, kad 
jo vadovaujama Žydų Apsi
gynimo Lyga ir toliau nau
dos visokias kriminalines 
priemones prieš tarybines 
įstaigas.

•

Coney Island pliažas 
(beach) gavo daug aliejaus 
iš Navy laivo, kuris išpylė 
40,000 galionų aliejaus ties 
Bayonne, N. J. «

Aktoriaus St. John 33 me
tų žmona rasta sumušta ir 
keliais šūviais nušauta 
Greenwich Village aparta
mente. Prie jos tuo metu 
buvo 7 metų sūnelis.

_____ ••-

Policija zuja Times Squa
re, gaudydama prostitutes 
ir jų agentus, taipgi porno- 
grafų įstaigas. Nemažai 
areštuotų.

Rep.

Marselis Baronas, Šolė 
miesto (Prancūzija) gyven
tojas, surado grybą, kuris 
svėrė 118 kiolgramų. Kad 
“nupjautų” šį grybą, jam 
prireikė kirvio ir dviejų 
vyrų pagalbos.

Tas beveik metro aukščio 
grybas pasirodė esąs neval
gomas, bet garsis apie jį 
apskriejo visą Prancūziją.

Hamiza-Abado apylinkėje 
žmonių išsilavinimą skirsto hardly recognize your home- 
pagal jų amžių. 50 metų. land. You catch yourself 

thinking: Is this the same 
country whose beauty, 
whose struggle against ene
mies and oppressors, whose 
age-long misery has been 
depicted by Donelaitis, Dau
kantas, Strazdas, Mickie- 
wicz, Maironis, Žemaitė and 
Cvirka? And you answer 
yourself: “Yes, it’s the same 
undoubtedly.” The same 
plains, pine-forest on sandy 
hills, ancient castle hills — 
eyewitnesses of past battles 
against invaders, the same 
blue ribbons of rivers and 
the same blue Baltic with 
the golden dunes along its 
shores. And the same melo- 
dous, ancient and rich lang
uage sounds wherever you 
go. But how much it is 
changed, this beautiful 
land, once so poor and mis
erable! How great is the 
cultural advance and the 
rise in the living-standards 
of the people that live and 
work here, that are building 
there their own future and 
the future of their child
ren !”

Those are the words of a 
great man. He has died but 
we never loose his heritage 
to his country, his people 
and mankind.

žmogus — mai raštingas. 45 
metų — baigęs septynmetę, 
25 metų — baigęs vidurinę 
mokyklą. Auklėjimo kryp
tis— savojo kišlako patrio 
tinę meilė. Kiekvienas mo
kinys siekia, kad jis išaug
tų, kaip poetas Hakimas 
Žade, arba, kaip raudonar
mietis Borisas Samsonovas, 
arba, kaip jų kišlake dir
bantis, jų mokyklą baigęs, 
du kartus Tarybų Sąjungos 
darbo didvyris, traktorinin
kas Zuchuridinas Sadikule- 
vas. Todėl kiekvienas mo
kinys šventai vykdo kiekvie
ną mokytojų nurodymą, pa-' 
liepimą, kiekvienu atveju

. Viduramžiais Anglijos 
bažnyčiose stovėdavo sunki 
skrynia, kuria buvo išban
domos jaunos nuotakos. 
Kandidątė į nuotakas ją tu- 
rėvo pakelti viena ranka. Jei 
nepajėgdavo, ji buvo laiko
ma per silpna, dirbti visus 
ūkio darbus, ir jaunikis ga
lėdavo nutraukti vestuvių 
sutartį.

Pats didžiausias perlas 
buvo surastas 1963 metais 
prie Šulu archipelago (Fili
pinai). Jo ilgis 
tis — 6.5.

9 cm, plo-

Už aktyvų dalyvavimą Ame
rikos kareivių antikarinėje 
demonstracijoje Anglijoje oro 
jėgų kapitoną Culver milita- 
rinis teismas nubaudė. Bet
nubaudė labai lengvai. Pa
sitenkino tik pabarimu ir pa
reikalavimu vieno tūkstančio > 
dolerių.

Tai išaiškinama susidariu
siomis nuotaikomis Amerikos 
ginkluotose jėgose. Vietnamo 
karas toks nepopuliarus, toks 
įkyrus, jog daugelis ir kari
ninkų prieš jį protestuoja. 
Skaudi bausmė būtų dar pa
didinus tas antikarines nuo
taikas.

si ŪBAVĘ BŪTŲ MEDŽIAI 
TARSI DUKROS, SŪNŪS...

Kai frontas slinko čia ne kartą, 
Sodybas griovė, liepas vartė, 
Daug dykviečių ir tyrų liko, 
Riogsojo plikos plytos nykiai, 

Pakol iš lėto piktžolėm apžėlė.

Ir sykį vakarą jau vėlų
Grįžai pro mišką pamažėliai
Ir parnešei laibutį klevą,
Pasodinai palangėj savo, — 

Tegu nors dalį usnių ir dagių užgožia!

Ir kai jis šiandien aukštas ošia 
Ir skleidžia vėsų, žalią grožį, 
Kai langus tau nuo vėtrų saugo, 
Kai jis galingas toks išaugo,

Tau gaila, kad jį sodinai tik... vieną...

? Kodėl daugiau jaunų kamienų 
Neįdiegei čia ošt kaip siena, — 
Jie augtų nūn plačia alėja, 
Namus užstotų tau nuo vėjų, 

Virš piktžolyno salos stiebtųsi žaliasis!

Klevai lyg sūnūs — veržlūs, drąsūs! 
O liepos — dukros geltonkasės!
Vidur gi obelys svyruotų,
Kasmet tau gražų derlių duotų, — 

Reikėjo tik toliau į ateitį žiūrėti!

Reikėjo rytdieną regėti!
Kantrybės žiežirbom žėrėti
Ir šiandien būtų čia žaliavęs
Ne vienas plačiašakis klevas, 

O sodas visas dukrom, sūnumis siūbavęs!

Ilse

Just in Memory
Yes, I remember when 

first I’ve seen and read 
Laisvė. In 1912 my boy 
friend brought it to my 
house and handed to me 
saying, “'Here, read it, it is 
a good paper.” Yes, it was 
a good paper and I’m read
ing ever since. In 1913 I 
married that friend Bill 
who brought me Laisvė in 
civil wedding and lived 
together 56 years. Now 
he is resting in Peace.

Oh, those “Holy Bodies” 
of Elizabeth, what they

ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

Gargždai. — Klaipėdos ra
jono kultūros namai ėmėsi 
organizuoti trijų mėnesių 
anglų kalbos kursus. Vado
vauti pakviesta prityrusi 
šios disciplinos mokytoja D. 
Vosylienė. Kursuose —- ne 
vien teoriniai užsiėmimai. 
Užplanuotos išvykos į Klai
pėdos internacionalinį jū
reivių klubą, pokalbiai su 
taisyklingai šnekančiais an
gliškai.

Fabriko Esperantininkai
Šiaulių “Verpsto” triko

tažo fabrike įsikūrė espe
rantininkų ratelis. Espe
ranto kalbos stojo mokytis 
nemažas būrelis komjau
nuolių.

didn’t say of o u r marri
age. Yes, it was awful.

We had three children—- 
boy and two girls. Son is 
an engineer, works at A. C., 
has a private office. One 
daughter is a school teach
er in Flint and the other 
daughter is a counselor in 
Detroit High School. Yes, 
they are good children.

Mrs. Wm. Stolpin

BASEINAI VĖŽIAMS
Ignalina. — Naujas, įdo

mus ir sudėtingas Ignalinos 
žuvivaisos įmonės eksperi
mentinio vėžių veislyno sta
tybos kompleksas. Šiemet 
melioratoriai čia atliks dar
bų už 50 tūkstančių rublių. 
Baseinų sieneles jie statys 
iš betono. Dugne iš moli
nių drenažo vamzdžių nu
matyta įrengti 6,000 vėžių 
slėptuvių. Gal būt, šie ba
seinai išgelbės benykstan- 
čius atviruose vandenyse 
gyvūnus.

Jungtinių Tautų specialė- 
je sesijoje Portugalija buvo 
vėl pasmerkta, kaip agreso
rė Afrikos kolonijose. S

Helsinkis. — Tarybų Są
junga padeda Suomijai pa
statyti 440,000 kilovatų ato
minės energijos jėgainę.

Liepos 13 dienos laidoje 
“Daily World” pirmajame sa
vo puslapyje atspausdino jau
no gražaus kareivio unifor
moje nuotrauką. Pavardė: 
Edmund O. Jurėnas. Jis tik 
23 metų. Chicagietis.

Jis irgi “bėdoje.” Bus mi- 
litarinio teismo teisiamas. 
Mat, jis su kitais kareiviais 
Alaskoje leidžia antikarinį 
laikraštuka “Arctic Arsenai.” 
Kaltinamas pažeminimu ir pa
žeidimu armijos lojalumo.

Pavardė labai lietuviška.
Gal lietuvių šeimos sūnus. Šio- B 
vė didvyriui už drąsą ir su
sipratimą.

Washing tonas.—J. A. Ya- 
blonskio sūnus Kenneth ir 
kai kurie kiti mainieriai 
kaltina Darbo Departamen
tą už netyrinėjimą suktų 
rinkimų unijoje 1969 m. ir 
nebaudimą kaltininkų. O tai 
prisidėjo prie nužudymo J. 
A. Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters jų namuose Clarks
ville, Pa.

Paryžius.—Prancūzu Kom. 
partijos politinis biuras pa
smerkė Kinijos valdžią už 
diskriminavimą Prancūzijos 
komunistų parlamento at
stovų, kurie su kitais par
lamento atstoviai buvo nu
skirti lankytis Pekine, bet 
Pekino valdžia pareiškė, y 
kad komunistai — “nepagei- t 
daujami”.




