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KRISLAI
Net sunku tikėti
Niekas nepasikeitė 
Apendicitas ir žurnalistas 
Norisi pasveikinti 
Vėliausi duomenys 
Nė negalvoja...
Trys leidiniai

— A. Bimba —

Paskutinis gyventojų sura
šymas parodo, k a d dar ir 
šiandien mūsų šalies pietinėse 
valstijose esama beveik mili
jono beraščių. Tai žmonės, 
kurie nemoka nė savo pavar- 

fdės pasirašyti. y 
» Beraščių randame ir kito

se valstijose, bet gerokai ma
žiau. šiuo laiku visoje ša
lyje tokių žmonių yra 1,400,- 
000! -a

Kur pateisinimas? Nėra 
jokio.

Kailiniukai — federalinė, 
valstijų ir miestų valdžios. ?

Anų dieną skaičiau straips
nį apie socialistinės Lenkijos 
žemės ūkį. Ten žemė tebe
santi dirbama pačiais primi- 
tyviškiausiais įrankiais. Ark
lys tebesanti pamatinė varo
moji jėga. Daugumoje vals
tiečiai yra mažų ūkių savi
ninkai Jų laukuose su trak
toriais ir kombainais negalima 
nė apsisukti.

Tai visa mačiau ir savo 
akimis, kai 1966 metų pra
džioje lankiausi Lenki j oje. 
Stebėjausi padėtimi. Tuolai
kiniai lenkų vadai sakė, kad 
tai labai trumpa, laikina pa
dėtis. Jie pripažino, kad so- 

* dualizmas mieste, o kapitaliz
mas kaime yra didžiausia 
kontradikcija.

Bet pasirodo, kad per tuos 
paskutinius penkerius metus 
žemės modernizavimo srityje 
dar nieko nepadaryta.

James Reston, “The N. Y. 
Times” redakcijos narys, su
manė su vizitu j Kiniją pra
lenkti prez. Nixoną. Bet' jį 
ten ištiko dvi nelaimės: viena, 
tai staiga labai smarkiai su
sirgo, kai jo apendicitas trū
ko, antra —- tai kai tapo sku
biai paguldytas į “Peking’s 
Anti-Imperialist Hospital.”

Sakoma, kad operacija ge
rai pavyko ir ligonis gražiai 
sveiksta.

įdomu bus išgirsti, kaip 
Mr. Reston jautėsi, patekęs į 
komunistų gydytojų rankas ir 
antiimperialistinę ligoninę.

» * O tie mūsų mielieji Phila- 
delphijos laisvieČiai nenusi
leidžia jokiems sunkumams. 
Jie jau garsina didžiulį pa
žangiosios spaudos naudai 
parengimą per L a b or Day 
šventes. O šią vasarą jie jau 
atlaikė porą parengimų. Tuo 
tarpu yra nemažų kolonijų, 
kuriose nesimato nė vieno 
parengimo.

Filadelfiečiams nuoširdžiau
si sveikinimai ir giliausia pa
dėka už rūpinimąsi mūsų 
spauda.

Ir vėl buvo pravesti apklau
sinėjimai apie Amerikos žmo
nių numonę Vietnamo karo 
klausimu. Pasirodo, kad dau
giau kaip 60 procentų reika
lauja šią skerdynę tuojau nu
traukti ir Amerikos militari- 
nes jėgas iškrausyti iš Indoki- 
nijos.

* Kitas dalykas su šiuo ka- 
* ru jau labai aiškus, būtent, 

kad mūsų vyriausybė nė ne-

Nixono vizitas Kinijoje 
gali būti susietas su anti
tarybiniais

Maskva.—Tarybinė spau
dą rašo, kad Nixono vizitas 
Kinijoje gali būti susietas 
su antitarybiniais manev
rais, kadangi Jung t i n ė s 
Valstijos ir Kinija yra nu- 
sistačiusios prieš Tarybų 
Sąjungą.

Daleidžiama, kad Nixo
nas gali pasižadėti Kinijai 
kokiais nors būdais pudeli 
kovoti prieš Tarybų Sąjun
gą, kuri vadovauja Europos 
socialistinėms šalims ir tu
ri pritarimo iš pasaulio ko

Senatas nepritarė Nixon ui 
padidinti ragangaudizmą

Washingtonas.—Nors Se
natas užgyrė 47 balsais 
prieš 40 Subversyvės Veik
los Kontrolės tarybai $450,- 
000 fondą, bet nesuteikė 
galios plačiai veikti. Tary
ba pasiliko Aukščiausiojo 
teismo apkarpytais spar
nais j

Prez. Nixonas bandė su
tvirtinti .tarybos veiklą. Jis 
siūlė, kad taryba perimtų iŠ 
genėralinio prokuroro visus 
“subversyvius sąrašus” ir 
pradėtų platų ragangaudiš- 
ką tyrinėjimą. Bet Senatas 
tam nepritarė, tai tarya pa
siliko neturinti daug galios. 
Vistiek ji bandys parodyti 
reakcinius dantis.

Accra. — Ghanos uostų 
darbininkų unija reikalau
ja priimti į darbą paleistus 
darbininkus. Jeigu tai ne
bus padaryta, tai bus pas
kelbtas generalinis uostų 
darbininkų streikas.

Rawapindis. — 3,000 Pa
kistano tekstilės darbinin
kų sustreikavo. Jie reika
lauja valdžios grąžinti jų 
unijos sekretorių, kuris yra 
valdžios sulaikytas.

sapnuoja apie visų Amerikos 
jėgų ištraukimą iš Indokinijos. 
Gynybos sekretorius sako, kad 
ten neribotam laikui turės 
pasilikti iŠ 50,000 gerai gin
kluota amerikiečių armija. 
Be jos Saigono režimas neiš
silaikytų nė vienos dienos.

štai mano rankoje trys iš 
gimtojo krašto gauti leidiniai. 
Du jau perskaičiau, o su vie
nu “tebepraktikuoju.” Mat, 
pirmieji du labai lengvo pa
siskaitymo. Jie skiriami Lie
tuvos vaikučiams. Tai poeto 
Eduardo Mieželaičio eilėraš
čių rinkinys “Dvejetuką ga
vau” ir žurnalisto Alberto Lau- 
rinčiuko iš šešių kūrinėlių 
leidinėlis “Matadoras.”

Astronomo Antano Juškos 
prisiųsta knyga “žemė ir kos
mosas” beveik dviejų šimtų 
puslapių. Tai daugelio auto
rių kūrinys. Juškos straipsnis 
pavadintas “Saulės sistemos 
vidinė sritis.” Dėkoju astrono
mui Juškai už knygos prisiun- 
timą.

manevrais
munistinių partijų. Tik Ki
nija ir Albanija laikosi 
priešiškai.

Manoma, kad antitarybi
niai manevrai taip pat ne
pavyks, kaip pirmiau visokį 
sąmokslai prieš Tarybų 
Sąjungą nepavyko.

Westwood, N. J. — Dr. 
Possick aiškina, kad 120,000 
į metus suserga odos vėžiu 
nuo nešvarių pramoninių 
darbu, v

ra—-------------------------------------------------------

San Jose. — Costa Rikos 
prezidentas Figueres giria 
Tarybų Sąjungą už žymią 
paramą išvystyti nepriklau
somą šalies ekonomiją ir už 
sumušimą reakcinio suokal
bio nuversti valdžią. TSRS 
supirko Costa Rikoje daug 
kavos.

Washingtonas. — Komer
cinės spaudos koresponden
tė M. Davis, apsilankiusi 
Tarybų Sąjungoje, rašo, 
kad ten vaikai sudaro pri
vilegijuotą klasę, kuriais 
visi daugiausia rūpinasi.

Kinijos premjeras su 
Amerikos studentais
Pekinas. — Kinijos prem

jeras Chou En-lai turėjo 
susitikimą su amerikiečiais 
studentais. Jis priminė 
jiems, kad Jungtinės Vals
tijos turi ištraukti visas 
savo jėgas iš Indokinijos. 
Tik tuomet gali pagerėti 
santykiai tarp Amerikos ir 
Kinijos.

Premjeras kalbėjosi su 
studentais pusketvirtos va
landos. Jis išdėstė Kinijos 
poziciją Indokinijos klausi
mu. Nixono atvykimas ir
pasitarimai gali būt naudin
gi tik tuomet, kai bus baig
tas karas Indokinijoje.

Perversmas Sudane
Kairo radijas skelbia, kad 

komunistų simpatikas ma
joras Hashem al-Atta nu
vertė majoro al- Nu me i r y 
valdžią ir sudarė naują val
džią, kuri arčiau kooperuo
sianti su socialistinėmis ša
limis.

Irako socialistinė valdžia 
pirmiausia pripažino naują
ją Sudano valdžią.

Jordano premjeras Tai 
skelbia, kad arabų partiza
nų išstojimas prieš Jordano 
karalių Husseiną nugalėtas, 
2,300 partizanų pateko ne
laisvėn. Sakoma, palestinie
čiai partizanai nesilaiko su
tarties. j,! ,

TARYBŲ LIETUVOJE
Su1 laimikiais iš Atlanto
Klaipėda. — Po penkių 

mėnesių įtempto darbo At
lante į uostą sugrįžo žvejy
binis traleris šaldytuvas 
“Žemaitija”. Šaunias darbo 
dovanas parvežė jūreiviai 
Žvejo dienai. Reiso užduo
tys gerokai viršytos.

Pirmą kartą tralerių lai
vyno bazėje įgula įsisavino 
naujos produkcijos — šal
dytų kalmarų gamybą. Šia
me reise pasižymėjusių tar
pe yra jūreiviai A. Raubi- 
nis, S. Saulėnfts, mašinistas 
E. Juozapaitis, virėja J. 
Čiuikienė.

Žvejo diena šiai įgulai ir 
kita šventė — sukanka ly
giai metai kai VDR Štral- 
zundo laivų statykla atidavė 
“Žemaitiją” klaipėdiečiams.

E. Uldukis

Kiaušinių siuntos keliauja 
lėkt u v a i s

Vilniaus paukščių fabrike 
susumuoti pirmojo pusme
čio darbo rezultatai. Viršum 
pusmečio plano jau parduo
ta valstybei 400 tonų paukš
tienos. Įvykdytas metinis

Apollo 15 keliauja į Mėnulį
Cape Kennedy, Fla. —As

tronautai Alfred M. Wor
den, David R. Scott ir 
James B. Irwin buvo pa
rinkti kelionei į Mėnulį su 
erdvėlaiviu Apollo 15. Tai 
kelionei jie gerai pasiruošė.

Į Mėnulį jie turėjo pakil
ti liepos 26 d. Kelionė tęsis 
4 dienas. Jie tikisi pasiekti 
Mėnulį liepos 30 d. Jie ve
žasi nedidelį sunkvežimį, 
kuriuo tikisi pavažinėti po 
Mėnulio paviršių. Jie tikisi 
ant mėnulio pabūti 67 va
landas.

Gromyko laiškas Thantui
Maskva. — Dienraštyje 

“Pravdoje” tilpo TSRS už
sienio reikalų ministro Gro- 
m y k o laiškas Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui Thantui.

Laiške Gromyko nurodo 
būtiną reikalą Kinijos Liau
dies Resp u b 1 i k ą priimti 
į Jungtines Tautas. Tai rei
kia padaryti nieko nelau
kiant.

Demokratai nori pirma 
vykti Kinijon

Washingtonas. — Kong
reso spikeris (speaker) Al
bert su demokratų kongres- 
manais Addabo ir ^Wolff 
ruošiasi vykti į Kiniją.

Demokratų vadai tikisi 
Kiniją aplankyti pirmiau, 
negu prez. Nixonas. Valsty
bės departamentas pareiškė 
nepaisitenkin imą, kad jie 
skubinasi Kinijon vykti. 
Pataria jiems vėliau vykti. 

veislinių kiaušinių realizavi
mo planas, didelė jų siunta 
specialiu lėktuvu šiomis die
nomis iškeliavo į Kurgan o 
paukščių fabriką Charkovo 
srityje.

Fabriko pasiekimais do
misi ir užsienio specialistai. 
Čia viešėjo Erfurto žemės 
ūkio darbuotojų grupė. Sve
čiai domėjosi broilerių au
ginimo technologija, paukš
tininkystės naujovėmis.

I. šimelionis

Indija susikirto su JAV
New Delhis. — Indijos 

užsienio reikalų ministras 
Singh raportavo parlamen
tui, kad Jungtinių Valstijų 
siunčiami ginklai Pakista- 
nui sudaro naują pavojų 
taikai tarp Indijos ir Pakis
tano.

Pakistano valdžia smar
kiai supyko, kam Indija rė
mė Rytų Pakistano sukilė
lius ir priglaudė apie 5 mi
lijonus pabėgėlių. Amerikie
čių ginklai gali privesti prie 
ginkluoto susikirtimo tarp 
abiejų šalių.

Erdvių mokslininkai tei
ravosi pas Tarybų Sąjungos 
erdvių mokslininkus, kurie 
užtikrino amerikiečius, kad 
trijų tarybinių kosmonautų 
žuvimas nesudaro kliūčių 
amerikiečiams ast r o n a li
tams keliauti į Mėnulį.

Jakarta, Indonezija. — 
TSRS ir Indonezija susitarė 
baigti statyti tarybinius 
projektus, kurie buvo sulai
kyti ■ įvykus militariniam 
perversmui Indonezijoje.

Indokini j os klausimu 
Gromyko nurodo, kad jokia 
svetimų šalių konferencija 
nepadės baigti karą. Ame
rika turi ištraukti savo mi
ll tarines jėgas ir leisti pa
tiems Indokinijos žmonėms 
savo reikalus susitvarkyti 
be kitų šalių kišimosi.

Jis ragina praplėsti Jung
tines Tautas ir visokią dis
kriminaciją naikinti.

Vietkongas pastebi 
prezidentui Nixonui
Saigonas. — Pietų Viet

namo revoliucinės valdžios 
radijas paskelbė, kad Ame
rikos diplomatų važinėjimas 
ir Nixono kelionė į Kiniją 
neišriš Indokinijos proble
mų.

Nixonas turi žinoti, skel
bia radijas, kad tik tiesio
giniai tariantis su Indokini
jos liaudies atstovais bus 
galima baigti karas.

Plieno d ar b i 11 i ii k a i rengiasi 
skelbti generalinį streiką 

rugpiūčio pirmą dieną
Washingtonas. — Jung

tinės Plieno Darb i n i n k ų 
unijos pasitarimai su plie
no korporacijų atstovais 
dar nieko gero nedavė. Uni
ja ruošiasi skelbti streiką 
rugpiūčio 1 d. Streikas pa
lies daugiau kaip 400,000 
darbininkų.

Kai kurios plieno kompa
nijos jau iš anksto pradėjo 
uždarinėti plieno virinimo 
pečius. Wheeling - Pitts
burgh plieno korporacija 
jau uždarė savo liejyklas

10,000 Saigono kareivių vėl 
įsiveržė į Kambodiją

Saigonas.—Daugiau kaip 
10,000 Pietų Vetnamo ka- 
rių vėl įsibriovė į Kambo
diją tikslu užimti svarbų 
koridorių, kuriame prieš 
kiek laiko jie buvo sumušti 
ir iš Kambodijos išvyti.

Komandierius Tri rapor
tuoja, kad pietvietnamiečiai 
kariai buvo gerai paruošti 
ir dabar eina pirmyn Kam- 
bodijoje, nesutinkdami di
delio pasipriešinimo. Jis 
tikisi, kad kambod i e č i ai 
patriotai, su šiaurvietna- 
miečių pagalba, nepajėgs 
juos sumušti ir pirmiau iš
tikusi tragedija nepasikar
tosianti.

Portugalija naudoja 
! nuodingus chemikalus

Paryžius.—Prancūzų kal
ba leidžiamas savaitraštis 
“Africasia” rašo, kad Por
tugalija įsigijo iš Amerikos 
chemikalinių nuodų ir da
bar pradėjo Afrikoje nau
doti.

Angoloje chemikalai su
naikino tūkstančius javų 
akrų. Sunaikintų javų pa
vyzdžiai atvežti Europon. 
Sunaikinti javai panašiai, 
kaip Pietų Vietname.

Jungtines Tautos pasmer
kė Portugaliją už naudoji
mą chemikalinių nuodų 
Angoloje ir apnuodijimą 
šimtų vietinių žmonių.

Davis bus išlaisvinta
New Y orkas. — Komu

nistų Partija pasiuntė laiš
ką Angelai Davis į kalėji
mą. Laiške aiškinama, kad 
suokalbis ją neteisingai ap
kaltinti bus atidengtas ir ji 
bus išlaisvinta bendromis 
liaudies kovomis.

Kompartija pasižada pa
dvigubinti kovą už jos iš
laisvinimą. Pirmiausia da
bar kovoja už jos paleidimą 
po užstatu.

Geneva. — Tarybų Sąjun
ga padovanojo Jungtinėms 
Tautoms 85 pėdų aukščio 
paminklą, atžymint ž m o- 
gaus atsiekimus erdvėse.

ir paleido iš darbo 17,500 
darbininku.

Iki rugpiūčio 1 d. dar bus 
bandyta susitarti ir streiką 
sulaikyti. Bet visai tam 
nesimato vilties. Streikais 
esąs neišvengiamas.

Amanas. — Jordano val
džia skelbia, kad ji palei
do 2,000 suimtų palestinie
čių partizanų, kurie sutiko 
laikytis pirmesnės sutar
ties.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Šiomis dienomis dvi bombos 
čia sprogo, bet nedaug ža
los tepadarė, nieko nesužei
dė. Tai esąs katalikų tero
ristu darbas, c

Cleveland, Ohio. — Kalti
nimą, kad garsioji aktorė 
Jane Fondą spardė policis- 
tą aerodrome lapkričio 3 d. 
dabar panaikino, nes polici
ja neturi pakankamo įrody
mo, kad Fonda būtų krimi
naliniai prasižengusi.

Armija naikina gazus
Denver, Colo. — Armija 

ruošiasi sunaikinti 3,071 to
ną nuodingo mustardinio 
gazo, kuris buvo pagamin
tas karui naudoti, bet dabar 
pripažintas nelegaliu.

Daugiau kaip 7 milijonų 
dolerių projektas priruoš
tas gazo sudeginimui prie 
1,400 laipsnių karščio.

Pekinas. — “N. Y. Times” 
vice prezidentas Reston tu
rėjo čia apendicito opera
ciją gydėsi ligoninėje. 
Jis nuvyko Kinijon rašyti 
apie tos šalies gyvenimą.

Lansing, Mich. — 1970 
metais 50,000 darbininkų 
buvo darbuose sužeista M i - 
chigano valstijoje. Jeigu 
būtų buvusi tinkama apsau
ga, tai dauguma jų nebūtų 
sužeista.

Baltimore, Md. — Pakis
tano prekybinis laivas “Pad
ma” buvo trejetą dienų su
laikytas prieškarinių de
monstrantu. Jis veža Ame
rikos ginklus į Pakistaną.

EKSTRA
Cape Kennedy, Fla.—Pir

madieni, nustatytu laiku 
9:45 vai. prieš pietus, erdvė 
laivis Apollo 15-tas sėkmin
gai pakilo kelionėn į Mėn»i- 
lį. Visas pasaulis linki šau
niesiems astronautams di
džiausios sėkmės.
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“Operation Phoenix”
YPAČ vėliausiais laikais komercinėje spaudoje be

veik nieko nebesigirdi apie taip vadinamos “pacifikaci- 
jos” programos pasisekimus P. Vietname. Kaip žinia, 
šiai programai buvo duotas ir mažai kam suprantamas 
pavadinimas. Ji vadinama “Operation Phoenix.” Bet 
ji vykdoma ir šiandien. Ji vykdoma jau per keletą me
tų. Ją vykdo bendromis jėgomis amerikiečiai ir Pietų 
Vietnamo militaristai.

“Operation Phoenix” yra nukreipta prieš civilinius 
žmones. Sudarytas platus šaltakraujų žudikų aparatas, 
kuriems pavesta medžioti ir skersti visus civilinius žmo
nes, nužiūrimus liaudiečių simpatikais. Čia neįeina žino
mi ir pripažinti suimti liaudiečiai. Visi žinome, kad jiems 
jokio pasigailėjimo nuo pat karo pradžios nėra rodoma. 
“Operation Phoenix” žudikams pavesta susidoroti tiktai 
su nužiūrimais liaudiečių simpatikais. Koks nors supy
kęs ant žmogaus niekšas parodė pirštu, kad jis yra “liau
diečių agentas,” ir jam kulka į kaktą. Žvalgyba pra
nešė “Operation Phoenix” žudikams, kad ten, va visas 
kaimas “simpatizuoja liaudiečiams,” ir jie visą kaimą 
privalo nušluoti!

Kiek šitaip vietnamiečių yra išskerdžiama? Nerei
kia nė aiškinti, jog pilnų duomenų Washingtono ir Sai- 
gono valdžios ir “Operation Phoenix”, žudikai viešai ne
skelbia.

Šiai civilinių žmonių malšinimo-žudymo programai 
vadovauja William E. Colby. Šiomis dienomis jis buvo 
pakviestas į vieną Kongreso komisiją, kad paaiškintų, 
kaip tai mūsų pacifikacijos programai “Operation Phoe
nix” sekasi. Na, ir Mr. Colby gyrėsi ir didžiavosi, kad 
“labai, labai sekasi.” Tik paklausykime: nuo 1968 metų 
“Operation Phoenix” žudikai nužudė net 20,559 civi
linius vietnamiečius, “liaudiečių agentus.” Colby su pa
sididžiavimu pranešė, kad 1968 metais tokių “agentų” 
buvo nužudyta 2,559, 1969 m. — 6,187, 1970 m.8,191. 
O šiemet nuo pradžios metų iki gegužės mėnesio pabai
gos buvo sugauta ir nužudyta 3,560!

Kąd niekas nepagalvotų, jog mes šiuos faktus iš 
piršto išlaužėme, pasakysime, kad jie yra paimti iš “The 
N. Y. Times” liepos 20 dienos laidos.

Ir demokratai!
KAD jau atsidarė durys, tai tegu jos būna atdaros 

visiems! Taip, matyt, galvoja Demokratų partijos se
natoriai. Ko geresnis prezidentas Nixonas, kad jis “nie
ko neatsiklausęs,” gavo ir priėmė pakvietimą vykti pas 
Kinijos komunistus į svečius? Kodėl to paties nepada
ryti ir mums, demokratams!

Tai va ir turime: Net penki demokratai senatoriai 
nutarė kreiptis į Kinijos valdžią ir prašyti jos, kad ji 
juos priimtų į svečius. Jais yra: J. W. Fulbright, Se~ 
natinio užsienio reikalais komiteto pirmininkas, Edward 
Kennedy, Adlai Stevenson, Alan Cranston ir Daniel K. 
Inouye. Visi penki plačiai žinomi ir įtakingi žmonės.

Žinoma, labai gerai. Demokratams šiuo klausimu 
nusileisti republikonams reikštų atsisakyti vieno iš svar
biausių klausimų ateinančiuose prezidentiniuose rinki
muose. Niekas neabejoja, kad tuose rinkimuose Ame
rikos santykių su Kinija atsteigimas gali būti labai po
puliarus klausimas. Juk lygiai tais sumetimais ir pre
zidentas Nixonas, per metų metus spiaudęs ant Kinijos 
ir visomis jėgomis rėmęs Chiang Kai-šeko kliką, stai
ga atrado tą Kiniją ir pasipiršo jai viešnagėm

Tokį aukštyn kojomis apsivertimą diplomatijoje se
niai bebuvome regėję.

VELTUI Į JUOS 
KREIPIMASIS

Mums jau net ir gaila 
“N. L.” bendradarbio Al. 
Gimanto. Jis ir vėl sušilęs 
nori prie ‘‘dvasios šventos’’ 
atvesti savo kolegas. Bara 
jis juos, kad jie visus Tar. 
Lietuvos darbuotojus laiko 
lietuvių tautos priešais. To
kiu savo elgesiu jie smar
kiai nusideda savo tautai. 
G i mantas klausia:

“Ar tikrai būtų geriau, 
kad lietuviai tegalėtų likti 
žemdirbiais ir fabrikų dar- 
binink a i s, vadovaujančias 
pozicijas palikdami svetim
taučiams?”

Ir atsako: “Nesąmonė”.
Ir savo apdūmojimus jis 

baigia kitu klausimu: “Ar 
neturėtumėme tikėti ir pa

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

sitikėti savąja tauta?”
Tas tik parodo, kad Al. 

Gimtasis savo “veiksnių” 
ir “vaduotojų” dar vis ne
pažįsta. Jis dar vis nežino 
arba nenori žinoti, kad tie 
reakciniai sutvėrimai seniai 
seniai prarado visokį savą
ja tauta tikėjimą ir pasiti
kėjimą. Atrodo, kad ir šios 
Gimanto pastangos juos iš 
tos ligos išgydyti bus vel
tui.

Tebi mieste netoli Stok
holmo dvidešimt šešerių me
tų Vermontas Malgrenas ir 
septyniolikmetė Vania Per
son sumanė dar vieną pa
saulio rekordą. Jie be per
traukos šoko 22 valandas ir 
15 minučių. Ankstesnis re
kordas — 22 valandos.

Kas ką ra
ŠIRDYJE SKAUSMAS
IR DŽIAUGSMAS

žurnalo “švyturys” “, m. 
13-me numeryje skaitome 
M. Macijauskienės straips
nį “Akimirka, pati gražiau
sia.” Ji rašo apie gydyto
jos Emilijos Daktaravičie- 
nės šiokiadienius. Ir ko 
tie mūsų gydytojai ir gy
dytojos nepergyvena! Ar 
tai visa “apsimoka”?

Šio straipsnio paskutinis 
posmas į tai gražiai atsako. 
Prašome:

Ateini į darbą — nuo pat 
ryto dejavimai ir prašymai 
padėti. Visą laiką paskui ta
ve vaikšto kitų tragedijos. Gi
mė aklas. Mokykloje peš- 
damiesi išsidūrė akis. Sumu
šė — apako. Stiprus pergy
venimas — vėl aklas. Išsiža
dėjo artimieji. Neteko mėgs
tamo darbo... Paskui tave 
vaikšto kitų nelaimės. Ir rū
pestis. Ji niekad negalės at
sisakyti rūpesčio. Tas, ką at
vedė į kelią, meilė profesijai, 
meilė žmonėms, dirba iš pa
šaukimo, negalės nusigręžti, 
kai į tavo duris, į tavo sąžinę 
belsis kito skausmas. Sako, 
kad medicinos darbuotojai gi
mę tarp dienos ir nakties, 
tarp vilties ir netekimo. Jų 
rankose tas raktas į džiaugs
mą — “Aš noriu gyventi!” 
Tik reikia jį saugoti, kad ne
surūdytų.

Išgirdai “Matau!” Ir tai pa
dėka. Akimirka? Bet pati 
gražiausia. Nereikia rožių, 
nes jos nuvysta. Reikia tik 
vienintelio žodžio. Kupino 
džiaugsmo ir nustebimo, švel
numo ir dėkingumo.

O vis dėlto gydytojų vei
duose visad šešėlis liūdesio. 
Juk kažkur dar lieka laukian
tis jo stebuklingų rankų li
gonis.

PERSERGĖJIMAS 
AMERIKAI

Mūsų valdančiuosiuose ra
teliuose dabar plačiai lošia
ma su klausimu, kaip prez. 
Nixono kelionė atsilieps į 
Vietnamo karą. Nėra jokia 
paslaptis, kad prezidentas 
siekia paveikti Kiniją, kad 
jinai priverstų Šiaurės Viet
namą baigti Vietnamo ka
rą Amerikos sąlygomis. 
Bet ar tai pavyks? Tenka 
paabejoti.

Kaip tik šiuo klausimu 
jau pasisakė Šiaurės Viet
namo laikraštis “Nhan 
Dan.” Laikraštis sako, kad 
“didžiosios jėgos klysta, 
kai jos mano, kad mažosios 
šalys nusilenks prieš jų no
rą arba susitarimą.” Tai 
reiškia, kad tarp Kinijos ir 
Amerikos susitarimas dėl 
Indokinijos dar nereiškia, 
jog Indokinijos šalys (Viet
namas, Tailandas, Laosas, 
Kambodija) pasiduos jų su
sitarimui.

“Nhan Dan” tiesiog sa
ko, kad “prezidentas Nixo
nas sušilęs ieško kelio, bet 
klaidingoje vietoje.” Vieto
je ieškoti susitarimo baigi
mui karo, su Pietų Vietna
mo Liaudies Išsilaisvinimo 
Frontu ir su šiaurės Viet
namu, jis pasikėlęs sparnus 
skristi į Pekiną ir per jį 
surasti išeitį.

STEĘISI SKIRTINGAIS 
ATSINEšIMAIS

“The N. Y. Times” ko
lų muistąs William V. Shan
non tame laikraštyje lie
pos 22 d. atkreipia dėmesį 
į griežtai skirtingus nusi
statymus Pekine ir Wash- 
iųgtone. Jis sako, kad čia, 
Washingtone, dėl preziden
to kelionės į .Kiniją labai 
daug kalbama ir rašoma,

šo ir sako
yra susidariusios labai op
timistiškos nuotaikos, plau
kia prezidentui N i x o n u i 
sveikinimai iš visų Ameri
kos kampų ir t. t.

Tuo tarpu toje Kinijoje 
viskas klojasi visiškai ki
taip. An tai, pranešimui 
apie mūsų prezidento kelio
nę į Pekiną Kinijos spaudo
je paskirta tiktai septynios 
eilutės. Ir toje pačioje 
spaudoje ir per radiją pra
sidėjus padidinta propa
ganda prieš Jungt. Valsti
jas. Be.to, juk ir pats Kini
jos premjeras Chou En-lai 
niekur nesako, jog Kinija 
yra pasiruošusi pakeisti sa
vo politiką vardan pageri
nimo santykių su Amerika.

Žurnalistas Shannon kal
ba ir apie Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas. Jis 
mano, kad Kinija Jungtinė
se Tautose bandytų suda
ryti tautų bloką prieš Ame
riką ir kitus Vakarų kraš
tus. Jis taipgi mano, kad 
Kinija jokiu būdu nenusi
leis ir Formozos klausimu. 
Ji norės tą salą prisijungti.

I š LAI S K ĮJ
Draugai laisviečiai!

Aš šiemet nebegalėjau 
suruošti išvykos savo sody
boje, kaip kitais metais pa
darydavau. Vienas dalykas, 
tai darbas labai didelis ir 
sunkus ką nors vienam su
rengti, o tos jėgos mažina- 
si. O kitas svarbus dalykas, 
tai ta kritika. Nors organi
zacijos ir nieko nerengia, 
bet ir tu nė nebandyk...

Tai kadangi nieko nesu
rengiau, aukoju šimtinę 
tam dideliam reikalui. 
“Laisvė” gauna $25, taip 
pat “Vilnis,” “Liaudies Bal
sas” ir tarptautinis apsigy
nimas. Tai tiek tuo tarpu 
tegaliu...

Draugiškai,
Vera Smalstiene 

Livonia, Mich.

Gerbiama “Laisvės” 
redakcija.

Su giliu liūdesiu mes su
tikome žinią, kad mirė mū
sų giminaitis Mikas Riske- 
vičius, gyvenantis 125 Stagg 
Walk Brooklyn N. Y. 11206.

Gerbiamos “Laisvės” re
dakcijos darbuotojus\ mes 
prašome paskelbti laikraš
tyje “Laisvė” mūsų užuo
jautą Marijai Riskevičienei 
—Miko Riskevičiaus žmonai 
nuo Lietuvoje gyvenančių 
Muliuolių ir Laukaičių.

Iš anksto būsime Jums la
bai dėkingi.

Buenos Aires. — Argenti
nos skolos užsieniui jau sie
kia arti 5 bilijonų dolerių. 
Šiuo metu skolos pakilo 
20 proc.

Silver City, N. M. — Va
rio kasėjai ir apdirbėjai šio
je apylinkėje išstreikavo 4 
savaites ir streikui dar ga
lo nesimato.

Sheboygan, Wis. — Dvi 
našlės ir trys jų vaikai ras
ti jų namuose lovose mirti
nai peršauti. Policija tyri
nėja, kas juos užmušė.

Karakas. Venezuelos — 
Senatas užgyrė bilių nacio
nalizuoti aliejaus pramonę.

Londonas. — Anglija su
mažino taksus tikslu sulai
kyti infliaciją.

A. Venclova: t
1929 m. sausis man buvo 

audringas. Ne todėl, kad pū
ga dainavo. Pradėjo tardy
ti, grąsinti pašalinti iš Za
rasų gimnazijos. Mat, 1928 
m. lapkričio mėn. įteikiau 
direktoriui pareiškimą. No
rėjau gauti leidimą antifa
šistinei organizacijai veikti, 
toks kuklus jaunuolio žvilg
snis įžiebė gaisrą. Bet jo 
nepabūgau. Tik širdyje už
virė vėtra. Va ir prabilau 
A. Venclovai į Kauną: pak
vipo Varnių stovykla ar ka
lėjimu.

Jis tuoj atsiliepė. Užsi
mezgė bičiulystė. Ji žėrėjo 
42 metus.

Tai atskleidžia jo charak
terį: jis su draugu ir vasa
rą, ir šalčiausią žiemą. Pa
grasina kapelionas už at
spausdintą protestą prieš jo 
išpuolius, sužavi Barbiuso 
“Ugnis”, Janonis, švysteli 
pažangaus rašytojo knyga 
— atidarau širdį jam. Pas
kęs pavasarį žemė žiedų 
pusnyse—primenu jam eže
rų krašto, gamtos poeziją. 
Tuo Venclova tiek susižavė
jo, kad 1930 m. balandžio 
mėn. pažadėjo: aplankysiąs 
šią Šveicariją.' Štai jis su 
Cvirka žiūri į ežero mėly
nas akis. Aš ariau. Laukiu 
svečių. A. Venclova žadėjo 
su P. Cvirka atsilankyti 
pas mano Kamariškį. Pa
ruošiau ant šieno patalėlį. 
O motina tarė:

—■ Mielai rašytojus pa
vaišinsiu pienu. Mano mal
ta duonele.

Bičiuliškas, atviras...
Nuliūdau. Teradau Zara

suose jo laišką. Nespėjo. 
Iškeliavo į Anykščius. Pas 
Vienuolį. Paskum jis išti
sus metus siuntė per maną 
linkėjimus moksleivei. Jai 
buvo svetimas davatkišku
mas. Su ja pašoko. Cvirkai 
ši kelionė buvo lemtinga. 
Sekančią vasarą jis Zara
suose mėnesį viešėjo. Su 
juo smulkiai pasišnekėjau 
apie tų metų garsiuosius 
rašytojus. Vėliau irgi Cvir
ka atvažiavo. Manęs nera
do. Svečiavausi Kauno ka
lėjime. Ligi arešto iš Venc
lovos gavau apie 30 laiškų. 
Jam išliejau patosišką nuo
monę dėl Barbiuso romano. 
Jis ja pasidžiaugė. Pridūrė: 
—matyt, turi gabumus ra
šinėti... 1930-1932 m. spaus- 
dinausi. Tai laikiau kuk
liais ’švystelėjimais. Neiš
drįsau jam priminti apie 
tai. Jis mėgo dėstyti sam
protavimus apie savo kūri
nius. Štai—Apysaka “Nas- 
tazė” paimta iš tikrovės. 
Pažinau tokia stambaus 
ūkininko dukterį... Nusi
skundė, kad “Trečio Fron-

auri asmenybe 
to” 1 N'r. jo apysaką smar
kiai karpęs cenzorius. 1930 
m. vasarą Kaune jį aplan
kiau. Iš karto krito: bičiu
liškas, atviras. Mėgsta su 
kitu dalintis literatūrinėmis 
mintimis. Įterpė:

— Šią vasarą su Cvirka 
būsiu Zarasuose. Tavo tė
viškę būtinai aplankysiu. 
Noriu kelionėje geriau pa
žinti Lietuvą.

1932 m. pavasarį parašė 
laišką. Jame išdėstė litera
tūrinius principus. Reikia 
rašinėti darbo žmonių spau
dai. Jam eserai ir socialde
mokratai—reformistai, sve
timi. Prieš pat areštą 1933 
m. rugsėjo pradžioje vėl at
virai pašnekėjome. Tarė:

— T arybinė spauda pro
testuoja prieš “Trečio Fron
to” uždarymą.

Neužsiminiau, kad esu 
komjaunuolis. Tik įterpiau:

— Liberalinėje spaudoje 
neverta spausdintis.

Iš už kalėjimo sienų
Tai jis man rašė prieš 

metus. 1929-1933 m. gavau 
iš jo gan įdomius laiškus su 
literatūriniais samprotavi
mais. Iš kalėjimo jam ne
rašiau. Nes mano ryšys pa
skatintų žvalgybą jį įtarinėti. 
Tylėjau. 1937-1939 m. jam 
iš Kauno grotuotų namų 
parašiau du laiškus slaptai. 
Išliejau entuziastingą nuo
monę dėl “Draugystės.” 
1940 m. sausį jam išdrįsau 
viešai prabilti. Kodėl? Pro 
grotas jau mačiau ties Ne
munu švintančias prošvais
tes. Tikėjau: jos palaidos 
naktį.

Jis rašė: “Mielas Alpai!” 
Taip kreiptis į kalinį, iš ku
rio pulkininkai Rudminas ir 
S. Leonas atėmė dešimt va
sarų,—buvo rizikinga. Bet, 
matyt, ir Venclova matė 
naujo gyvenimo rytą. Rizi
kavo.

Pas jį slaptai pateko ma
no “Lietuvių literatūros 
erudicijos klausiniu”. 30 pu
slapių. Atsakė: patiko... 
“Sugebi rašinėti .. . Patariu 
pasiųsti “Laisvei”.

Taip rašė 1940 m. vasario 
mėn. Bet cenzoriai dar bu
vo koralinis. Mano dalyko 
jis negalėjo atspausdinti 
“Prošvaistėje.” Jis su ma
nimi bičiuliavosi, kai sėdė
jau mokyklos suole. Nepa
miršo, kai grotos septyne
rius metus neleido spaus
dinti Lietuvoje. Spausdino 
tik “Laisvė”, “Šviesa”, ka
linių “Kovotojas”.

Jo būdo paprastumas
Jis bičiuliavosi karo me

tais. Bičiuliavosi būdamas 
deputatu, rašytojų pirmi
ninku. Jis bičiuliavosi, kai 
jo kūriniai visose respubli

kose švietė ryškiais žibu
riais. Tai jau būdo papras
tumas. Susitinki: *

— Kaip, Alpai?
Pasiteiraus apie sveikatą, 

na ir apie literatūrinę vagą. 
Nesimatome. Rašo. 1952 m. 
— 1955 m. studijavau žur
nalistiką Leningrade. Nuo
lat aplankydavo žodeliu. 
Vis nuoširdžiai. Grįžau 
Kaunan — rašė. Labai mė
go teirautis apie savo kny
gą nuomonės. Dėsčiau laiš
ke. Dažnai prabildavau 
spaudoje. Ir jau skaitai: 
“Ačiū už gerus žodžius”.

Būtinai dalinosi mintimis: 
kokį meno šadėvrą skaito. 
Taip prabildavo 1929-1933 
m. Taip ir ligi mirties. Jei 
kas suskaičiuotų — kiek 
Venclova perskaitė knygą, 
pamatytų jų aukštą kalną! 
Nuostabaus literatūrinio iš
silavinimo! Ką bedarė, be
galvojo—vis man rašė. Štai 
dabar, kariaudamas su in
farktu, iš ligoninės parašė 
du laiškus. Pirmas opti
mistiškai nuteikė: medici- * 
nos dievai imasi atsargu- ' 
mo... Antrame: gal pasku
tinė atomazga.

Gegužės pabaigoje J. Bal
tušis priminė: parašyk jam. 
Nes' dėl pablogėjimo nelei
džia ligonio lankyti. Prabi
lau jausmingai. “Laukia 
grįžtant namo skaitytojai, 
lakštingalos”.

Abudu po infarktu
Jis buvo jau po dviejų 

infarktu. Aš irgi. Bet gal
vojau, jog Venclovos padė
tis geresnė. Nes man nuėmė 
inkstą. O kai gulėjau su 
antru infarktu, inkstas pro
testavo prieš gulėjimą. Ga
vosi dialektinė priešingybė: 
inkstas rėkė — bėk. Širdis 
—gulėk. Kai kam išplepė
jau: “Trečio infarkto ir ak
muo neperneštų”. Mane iš
barė: “Išgelbsti ir nuo 
penkto, šešto... ” . >

Vis dėlto į rašytojo gyve
nimą infarktas įneša patai
są: ark literatūroje šiandien 
—nesitrauk nuo arimo nė 
mėnesiui. Tai gerai suprato 
Venclova. Dar 1960 m. kurs
čiau: “Rašyk atsiminimus”. 
Jis: “Ne! Ne;.”

Po antro širdies smūgio 
atsisėdo ir ant memuarų 
laivo. Skubiai plaukė. Pe
reitą vasarą peršoko į lyri
kos valtelę. Gan sėkmingai. 
Padarė eilėraščiais meninį 
šuolį. Nuo 1956 m. ligi mir
ties laikėsi taisyklės: per
skaito mano apie politinius 
kalinius — revoliucionie
rius, pogrindininkus, rašy
tojus — laiške lieja nuošir
džiausias mintis.

Klasinis priešas 1945. II. 
4 d. nužudė Agotą. Vilniaus 
žurnalas įdėjo apie ją ma-^ t 
no pasakojimą su nuotrau
ka. Venclova atsiliepė: jau
dinančiai parašyta apie se
serį. Atsiminimus apie Cvir
ką mano redagavo. Primi
nė: teisingai jį pavaizdavęs. 
Tai]) iš širdies atsiliepė ir 
apie eilutes, skirtas S. Nė
riai, veikėjui J. Gareliui.

Paskyriau apybraižą gy
dytojui, jis mane išgelbėjo 
nuo antro infarkto. Palydė
jo į literatūrinį daržą. Venc
lova priminė: teisingai at
skleidęs infarktininko per
gyvenimus. Pernai nuste
bino. Mokslinėje įstaigoje 
perskaitė rašomą knygą 
“Gėlių sėjikai”. Tuoj iš jos 
pats apie F. Kiršą padarė 
ištrauką. Pasiuntė žurnalui. 
Toje knygoje skyrius ir apie 
jį. 1966 m. jis apie save 
perskaitė mano rankraštį. 
Vieną kitą vietelę siūlė pa- ♦

(Tąsa 3-ame pusi.)
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A. Venclova: 
" tauri asmenybė
* (Tęsinys iš 2-tO psl.)

taisyti. Na ir išleisti knygą. 
Jis dar 1950 m. mane kurstė 
pripulti prie memuarinės 
knygos: “Juk pažinojai ge
rai pažangius rašytojus, da
lyvavai kovoje.. •” Pasku
tinį laišką iš jo gavau iš li
goninės balandžio 10 d. Su
tikau K. Korsaką:

— Aplankyk jį. Sakė: už
klupo priepuolis. Vos spėjęs 
paspausti mygtuką.

Iš Venclovos gavau apie 
240 laiškų (rašyti ligi mano 
arešto 30 ’žuvo). Džiaugda
vosi, kad laiškuose ir spau
doje parašydavau apie jo 
knygą. Švystelėjo tęsiniais 
žurnale ‘Gimimo diena.” Pa
prašė pastabų. Išdėsčiau jas 
dėl kiekvieno tęsinio 1958 
m. Knygoje pagal jas-pasta- 
bas — paryškino skyrių, pa
vaizduojantį Kauno kalėji
mą. Pagal mano pasiūlymą

♦ priminė, kokias slaptas kny
gas Prometėjai skaitydavo 
už grotų.

Jo dovana bibliotekai
Kartą užsukau į Respub- 

likinę biblioteką Vilniuje. 
Išgirdau: “Venclova pado
vanojo 600 knygų su auto
grafu”. Šimtai rašytojų jam 
ant savo raštų išliedavo tau
rias 
nuo rankraščio 
Apserga - 
je — skaito. Taip visą gy
venimą. Iš čia jo didelė 
erudicija, subtili pažiūra į 
žmogų, į gyvenimą, į tiesą.

mintis. Pasitraukia
skaito.

skaito. Kelionė-

Scranton, Pa.
Jau virš pusmečio pra

slinko kai Ig. Klevinskas 
mirė. Nors ilgai ir sunkiai 
sirgo, bet vis turėdavome 
viltį, kad gal dar nugalės 
ligą, dar susveiks ir pagy
vens ir bus tarp savo drau
gų. Bet visos tos viltys ta
po “kaip kirviu nukirstos.” 
Jo gyvybės siūlas nutrūko. 
O buities eiga taip plaukia, 
kaip upės srovė: vieną gy
vybę atnešdama, o kitą pa- 
kirsdama.

Po jo mirties netekome 
visos eiles draugų ir pažįs
tamų. Ir del jų teko sielo
tis, kaip ir dėl Igno. Ot, ar
timas kaimynas, būdamas 
visai sveikas, savo namų 
prausykloje puolė ir taip 
susimušė, kad, kelias dienas 
išbuvęs be sąmonės, mirė.

Mirė ir Viktorija Vai- 
dauskaitė - Palubinskie n ė, 
gyvenusi New Yorke. Ji 
puldama nusilaužė klubo 
kaulą ir virš keturių mėne
sių išbuvo ligoninėje ir už
baigė savo gyvybę.

O čia, Scrantone, mirė 
Vincas Šileikas, dagyvenęs 
arti 80 metų. Jis buvo se
niausias Lietuvių Pašalpi- 
nės Draugijos narys. Jam 
mirus, likosi vos keletas na
rių atvykusių, iš Lietuvos. 
Visi kiti jau čia gimę.

Norėtųsi prisiminti ir 
apie mano gimtųjų Skriau
džių apylinkės “jaunuolius,” 
kurių pirmiau gana daug 
buvo pasisklaidžiusių Ame
rikos padangėje. Kiek da
bar man žinoma, tai tebe
same gyvi tik trys: Pranas

1046. Paliko liūdesyje sū
nų Richard, gyvenantį So. 
Easton, Mass., ir dukterį 
Clementine ir jos vyrą Til
den, Brocktone.

Liepos 15 dieną mirė Ju
lius Siauris, 85 metų am
žiaus. Buvo gimęs Lietuvo
je. Daug metų gyveno So. 
Bostone ir Mattapan, Mass. 
Per paskutinius 7 
gyveno Montello j e. 
do tas New Calvary 
tery, Bostone.

Serga
Sunkiai serga laisvietė 

Anna Kirslis, 48 Cottage 
St. Pirmiau ji buvo Brock
ton ligoninėje, o dabar ran
dasi namie, 
rimą.

“Laisvės” 
na Skrobis, 
per dešimtį

So. Boston. Mass

metus 
Palai- 
Ceme-

dukters prižiū-

skaitytoja An- 
57 B,ai tie Avė., 
dienų buvo li

goninėje, dabar gydosi na
mie. Ją kankina artritas. 
Rankos sužalotos ir negali 
gerai vaikščioti.

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks rugpjūčio pirmą die
ną, salėje 715 N. 6th St., 
2 vai. po pietų. Plačiau pa
sitarsime apie busimąjį 
spaudos naudai didžiulį 
banketą Darbo dienoje (La
bor Day). Taipgi išgirsime 
raportą iš parengimo ko
misijos apie buvusios suei
gos liepos 25 d. pasekmes. 
Turime ir kitų svarbių rei
kalų.

Valdyba

Apie kai ką
Kaip kasmet, taip ir šią 

vasarą nemažai lietuvių iš- 
Bostono ir kttų Massachu
setts miestų aplankys gim
tąjį kraštą. Liepos 14-ą die
ną iš Bostono išvyko į Lie
tuvą trys “Laisvės” skaity
tojai: Julia Družienė, Styvis 
Einingis ir Qna Žinskieriė. 
Tikiu, kad jie sugrįžę pasi
dalins gautais patyrimais 
su laisviečiais.

Pas mus šiais metais va
sarinis oras labai geras. Ne
turėjome didelių karščių, 
žmonės prie jūrų nebėga, 
būtų gerai, kad surengtų 
daugiau piknikų. Po birže
lio 27-o atsibuvusio pikniko 
Haverhilly, nieko negirdėt. 
Kaipgi su Olympia parku? 
Ar worcesterieciai nemano 
kokį nors'’vieną (jei parkas 
neparduotas) pikniką su
rengti?

si beveik vien šmeižtai prieš 
T. Lietuvą, prieš tėviškę, 
kuri mus iššauklėjo ir išmo
kino; prieš tą liaudį, kurią 
skriausdami, dabar užsie
nyje besirandą, mokslus iš
ėjo.

Viščinis kalbėdamas apie 
pasaulinius įvykius, nuklys
ta nuo reališkos padėties ir 
apsilenkia su tikrais fak
tais. Dažnai cituoja kitų 
pabėgėlių išsvajotas nesą
mones ir plačiai vartojamas 
tuščias frazes bei pažadus 
Lietuvą “išlaisvinti.” Nie
kuomet Viščinio negirdėjau 
kalbant apie skurdą mūsų 
pagarsėjusioje, grinorių iš
būdavote je Amerikoje.

Ketvirtoji ir seniausioji 
lietuviška radijo programa 
biznierių Stepono ir Valen
tinos Minką rankose; gy
vuoja 37-us metus. Minkai 
pirmos kartos amerikiečiai. 
Jie abu nematę nei senosios, 
n e i dabartinės Lietuvoje 
santvarkų, o per radijo pus
valandį labai biauriai šmei
žia dabartinę Lietuvos val
džią ir tuos žmones, kurie 
gina liaudies reikalus. Per

Kaip kiekvienos tautos 
dauguma žmonių, taip ir aš 
branginu lietuvišką kalbą, 
gerbiu gerąją dalį tėvų pa- & . _ v. . v. . 
pročių, myliu liaudies e dešimt minučių Mmkus

Buvo man net familiariš-1 Mockapetris-Mack, A. An
kas. Ir visiems paprastas. 
Nemėgo, kai žmogus svaigs
ta laurais. Visą gyvenimą 
skaitė ir skaitė. Buvo lai
mingas, kai atsirasdavo to
kia proga. Ir paskutinį kar
tą atsidūrė palatoje su glė- 

vJbiu knygų. Rašė man: skai
tąs. Knygos giedrina nuo
taiką.

Sudegė nuo trečio infark
to. Netekau tauriausio bi
čiulio. Rodos, dabar jo kny
gos kvepia gedulu. Bet jose 
žydi nuostabi vasara. Jis 
savo širdies ugnį atidavė 
liaudžiai.

A. Liepsnoms
Kaunas, 1971. VII. 1.

Montello, Mass*
Draugiškas lietuvių pik

nikas įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 1 d., K. Ustupų sode, 
27 Cleveland Ave. Pradžia 
nuo pietų. Įėjimas nemoka
mas. Jeigu oras būtų lie
tingas, tai parengimas 
įvyktų Lietuvių Tautiška
me Name, 8 Vine St.

Piknike jau bus sugrįžę 
turistai iš Lietuvos. Jie 
papasakos apie mūsų gim
tąjį kraštą.

Pikniką rengia LLD 6 
kuopa ir Moterų Apšvietos 
Klubas.

Geo. Shimaitis

kudavičiūtė-Bečienė, na, ir 
aš, kol kas dar galiu pa
slankioti. Visi kiti jau “iš
keliavę”. ..

Bloga padėtis ir mūsų 
miesto draugų ir drau
gių. Iš s kai 11 i n g o bū
relio gyvųjų tarpe dar ran
dasi tik koks desėtkas, ir 
tie patys sunegalėję, daugu
mai teko persirgti slogomis 
i r kitomis “kvarabomis.”

Tokia padėtis yra ne tik 
tarp pažangiųjų, bet abel
nai tarp visų lietuvių, ir nė
ra vilties, kad tatai pagerėtų. 
Tikrenybėje, tai lietuvybė 
taip nyksta, kaip vasara 
prieš žiemą.

Dar vis laukiu, ar Apolo
nija Ankudavičiūtė parašys 
ką nors daugiau iš savo 
keliones po Lietuvą, o ypač 
apie Skriaudžiuose įvyku
sius pasikeitimus...

- • • i • . ■ .

Worcester, Mass.
Žodis kitas dėl LLD 7- 

osios apskrities ruošimo 
“Laisvės” pikniko rugpiū- 
čio 8 dieną Olympia parke. 
Olympia parkas jau parduo
tas ir šis piknikas rengia
mas jau susitarus su nau
jais savininkais. Nuošir
džiai raginame ir prašome 
“Laisvės” skaitytojus, rė
mėjus ir plačiąją lietuvių vi
suomenę dalyvauti piknike.

Lai visi keliai visus pik- 
nikų lankytojus veda į 
Olympia parką!

Piknikas bus su vaišėmis 
ir dainomis.

Rengėjai

Brockton, Mass.
Mirę lietuviai

Liepos 18 dieną mirė An
thony Vaitiekaitis, 86 me
tų amžiaus. Ilgai sirgo. 
Buvo gimęs Lietuvoje. Čio
nai išgyveno 65 metus. Pa
laidotas Pine Hill Cemetery, 
W. Bridgeport, Mass. Buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Priklausė prie 
American Legion Brockton 
Post 35 ir prie VEW Post

NUOŠIRDI PADĖKA
Mirus Veronikai Woolik 

reiškiame nuoširdžią padė
ką visiems už prisiųstas 
puikias gėles, už atsilanky
mą į šermeninę, už palydė
jimą į kapus ir abelnai už 
suteiktas paslaugas ir sim
patijas žodžiu, graboriui 
Karoliui už mandagų patar
navimą.

Sūnus Juozas
Dukros Julija ir Stella
Paulina Petrauskienė

sesutė, ir jų šeimos

nas ir tokią muziką, prie 
kokios iš mažens pfiaugau, 
kad ir toli nuo savo gimtojo 
krašto gyvendamas.

Kai Bostono apylinkėje tu
rėjome pažangiečių per ra
diją leidžiamą progratną, gir
dėdavome daugiausia liau
dies dainas, liaudies reika
lus ginančias kalbas ir lietu
viams įprastą muziką. Tai 
programai vadovavo prof. 
Kubilius ir Zavis su žmona 
Maryte, kuri mirus. Gaila, 
kad susidarė nepatogios są
lygos ir mes pažangios ra
dijo programos netekome.
Tuo metu, kai gyvavo “Am

berland” (Gintaras), prog
resyvių vadovybėje radijo 
programos pusvalandis, tu
rėjome keturias lietuviškas 
radijo programas.

Antanas Kniežys, vargo
nininkas (miręs), vadovavo 
katalikų remiamą progra
mą. Per antrą pasaulinį ka
rą iš Lietuvos išbėgę ir į 
JAV atsikraustę įsteigė 
progamą. A. Kniežiui su
sirgus, katalikų oro bango
mis leidžiamui žodžiui va
dovauti ėmėsi Jonas Roma
nas, kuris dabar susirietęs 
tupi užpečky, meldžiasi už 
Smetonos laikais Lietuvoje 
papildytus griekus, ir lau
kia, kuomet dzievulis pasi
šauks. .. •

Romanui pasitraukus, 
Petras Viščinis naujųjų at
eivių ir katalikų programas 
suvienijo. Būtų įdomu Viš
činio sklandžiai ir aiškiai 
lietuviškai vedamos progra
mos klausyti, bet jos turi
nys, reališkai galvojantį 
lietuvį atšaldo... Ypatingai, 
kai kalba politiką, tai girdi-

aplaksto aplink Visą pasau
lį, keikdamas. visas socialis
tinės santvarkos valdomas*

Detroit, Mich.
Detroitiečių pažangiųjų 

draugijų spaudos naudai 
susigrupavimas įvyko sek
madienį, liepos 18 d., “Vil- 
nies” prietelių draugų Ter- 
zų ūkyje. ųjN;

Kiek buvo privažiavę 
spaudos rėmėjų, neturiu 
tikrų duomenų, tik sužino
jau, jog buvę -trys vežimai 
iš Chicagos.

Iš spaudos parengimo at
vyko i Detroito Lietuvių 
Klubą trys žymus daininin
kai: Valeria Urbikas, Chi
cagos chorų vadovautoja 
ir turinti malonų balsą. R. 
Žilis, grupių ir solo daini
ninkas. Martin Vidra, turi 
labai stiprų balsą. Kai jie 
visi trys dainuoja, jų melo- 
d i j o s kutena klausytojų 
jausmus.

Šiuos dainininkus, su ki
tais jų dainoriaįs, girdėjau 
keletą kartų lankydamasis 
Chicago j e, ir parašiau apie 
dainavimą į laikraštį “Vil
nis”.

Martin Vidra labai daug 
pavaišino klubiečius, pa
reikšdamas. “Aš atvykau 
paremti Dėt. Liet. Klubą, 
kad ir nemažai praleisiu, 
dar liks ir man”.

Klubo vardu, galiu padė
koti Vidrąi už širdingumą. 

. Sužinojau apie “Vilnies” 
redaktoriaus Vinco Andru
lio dalyvavimą spaudos pa
rengime. Jis savo kalboje 
pareiškęs, jog Detroito pa
žangiečiai esą antri prie či- 
kagiečių, kurie remia “Vil
nį” doleriškai, koresponden- 
tiškai ir vąjininkiškai.

Kiek čikagiečiai “Vil
nies” darbuotojai gavo aukų 
spaudos išvykoje, ir kiek 
išvyka padarė pelno dėl 
spaudos, matysime aprašy
mus “Vilnyje”.

Kadangi negalėjau dalyvau
ti minėtame parengime, au
koju “Laisvei” $5.

ne-

zo-

Scranton, Pa.
Išbuvus kelionėje virš po

ros savaičių laiko pradžioje 
liepos mėnesio, M a ryte 
Čerkauskaitė sugrįžo į na
mučius aplankius Tarybų 
Lietuvą: Vilnių, Kauną, 
Druskininkus ir dar kitas 
vietoves. Nors po kelionės 
jautėsi pavargus, bet buvo 
labai patenkinta, kad tą žy
gį ryžosi atlikti.

Apart aplankymo brangių 
vietovių, dar jai tekę susi
tikti su giminėmis, o tuos 
susitikimus ir jų malonumą 
veik neįmanoma apsakyti. 
Maistas buvo skanus ir ge
ras, o paslaugos irgi 
peiktinos.

Tai taip tik keliais
džiais Marytė apibūdino 
savo grupės kelionę, kuri 
susidarė iš apie dvidešim
ties keleivių, kurių daugu
ma buvo po karo atvyku
sių, dipukų, įdomaujančių 
pasidairyti po tėvynę, kuri 
jų atmintyje ne tiek išblė
sus, kaip tų, kurie atvyko 
prieš pirmutinį karą.

Galima būtų daug ką pa
rašyti apie jos dviejų savai
čių viešnagę, vienok daug 
yra aprašymų tų, kurie pir
miau viešėjo savo tėvynėje, 
o Marytė išsireiškė, kad 
jeigu tik proga pasitaikys, 
tai ji ir vėl vyks, ir gal il
gesnį laiką praleis savo tė
vų žemėje tarp savo gimi
nių ir artimųjų.

, K. G.

CAMBRIDGE, MASS

Jonas Gricius
Mirė liepos 27 d., 1961 m. Likome jo liū

dinti. Greitai laikas bėga, jau 10 metų kai jis 
mirė, o mūsų širdyse skausmai nemažėja. Jo 
kapą lankome, dabiname gėlėmis, ir lankysime 
iki gyvi būsime.

Ona, žmona
Edward, sūnus
Amilija, dukra

Mirus

Veronikai Woolik
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje liku

siai šeimai, dukroms Julijai ir Stellai, sūnui 
Juozui, sesutei Paulinai Petrąuskienei, jų šei
moms ir visiems velionės artimiesiems ir drau
gams.

J. J. Demikiai
F. M. Petkūnai
J. K. Sabaliauskai
J. U. Jaskevičiai
J. B. Jakaičiai
J. D. Lukai

Petkūnai
Raulušaitis
M

B. Be’Ąiotienė
M. Sukackienė 

Pilkauskienė 
Balčiūnienė 
Šiupėnienė 
Dudienė 
Ausiejienė 
Daugėla

M

Nežinomas šviečiantis ob
jektas, kuris vieną naktį bu
vo pastebėtas viršum Toki
jo, sukėlė sąmyšį policijoje 
ir karinių oro paėgų štabe. 
Iš Henedo aerodromo paki
lo specialus lėktuvas. Pi
lotas raportavo, kad objek
tas juda, tačiau jis negalįs 
nustatyti kokiu at s t u m u 
yra nuo jo. Netrukus vis
kas paaiškėjo. Tą naktį virš 
Tokijo nebuvo, kaip papras
tai, susikaupusio tiršto dū
mų debesies ir giedrame 
danguje japonai nežinomu 
objektu palaikė ... Venerą.,

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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 S
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)

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)

Wanted MENDERS on' double 
knit fabric, or willing to train who 
arc handy with needle work.

Call 201-561-6260 
Personnel Office

(54-61)

CABINET MAKER needed im
mediately. Good pay, good benefits, 

working conditions.
Call 201-862-0707 
between 8-5 PM 

(56-57)

good

JOURNEYMAN machinist.
Good pay, Comp, benefits.

Apply in person or call 
CLEVELAND PARTITION CORP. 

1480 N. W. Blvd. 
Vineland, N. J. 

1-609-691-9610
(56-57)

. ... .... ......y, i,

St. Petersburg, Fla.
Liepos 3 d. vietiniame 

angliškame lai k r a š t y j e 
“Evening Independent” įtal
pino nuotraukas Antano 
Rusecko ir jo brolio Marto 
su gražiu aprašymu. Sma
gu, kad mūsų LLD nariai 
moka dalintis žiniomis iš 
Tarybų Lietuvos su JAV 
piliečiais.

Antanas, kuriam jau su
kako 86 metai, atvyko į 

! Ameriką 1907 metais. Lie
tuvoje paliko brolį Martą 5 
metų. Ruseckas sako ma
žai tekę jam susirašinėti su 
broliu per toki ilgą laiką, bet 
labai nudžiugo gavęs prieš 
keletą savaičių nuo brolio 
laišką su nuotrauka. B r o lis 
atrodo sveikas, gerai nusi- 
teikęsi, f

Sveikiname ir mes Anta
ną su linksma žinia. O gal 
dabar Antanas panorės 
vykti į T. Lietuvą susitikti 
su broliu?

Iškarpą iš laikraščio at
vežė reda k c i j a i P. ir A. 
Aleknai. Dėkojame jiems.

’ . Rep.

AUTO BODY METAL MAN

Experienced, full time.
201-241-6990
Roselle Area

(56-58)

CARPENTERS

Experienced. Steady Job.
Call between 9 AM and 2 PM.

201-792-1507
(56-58)

CABINET Makers, machine men, 
spray-painter, to work on formica 
store fixtures. Steady work, plenty 
of overtime, only experienced men 
need apply. 201-636-1921. Seymore 
Franks General Woodworking, Inc. 
135 Essex Ave., East Avenel, N. J. 
An equal opportunity employer.

(56-58)

CABINET MAKER, experienced.
Well equipped shop doing quality 
custom work need a good full time 
man.
time available. Pay commensurate 

; with

Group insurance and over

experience.
201-297-9400

(57-60)

SUERINTENDENT wanted for 
Fkd apts. Mature couple desired 
for light cleaning and minor repairs. 
Apt. & salary.

Mr. Steven
DE 8-9500

(56-58)

NURSES, RN’S, GLPN’S

3 to 11, 11 Io 7.
Full or part time.

Good starting salary.
ROSLYN NURSING HOME

TU 4-6425
(56-58)

NURSE—RN

W 11 to 7 Shift
Immediate opening.

757-3730
(56-58)

Pekinas. — Kinijos prem
jero Chou En-Lajaus pava
duotojas Li Hsien-nien pa
reiškė, kad Kinija išlaisvins 
Formozą (Taiwaną) ir to
liau gelbės Indo kini jos žmo
nėms atremti Amerikos im
perialistų agresiją.

Washingtonas. — 26 mili- 
j o n a i v a i k i į yra, už algą dir
bančiųjų motinų, skelbia 
Darbo Biuro statistika L t ■

NURSES? . RN’s. Charge Nurses, also 
Cook and Cook helpers. New and 
modern l|^sing home and E. C. F. 
has opening on all shifts. Call Mrs. 
Rau, 201-233-9700, Westfield Con
valescent Center, 1515 Lamberts- 
mill Rd., Westfield, N. J. An equal 
opportunity employer. (56-60)

Šarimoje netoli Haifos (Iz
raelis) kasinėjant rasta stik
linė 8.8 tonos plyta iš VI 
amžiaus prieš mūsų erą. 
Praėjo daug daug amžių, 
kol žmonės vėl išmoko paga
minti tokio didumo stiklo 
gabalą.
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Apie arabų vienybę
Arabų tauta yrą sena. 

Prieš tūkstančius metų ji 
buvo galinga valstybė, ku
ri nukariavo daug Azijos 
valstybių ir visą Šiaur. Af
riką net iki Atlanto vande
nyno. Arabai labai daug 
davė pasauliui moksle ir 
kultūroje. Vėliau jie pateko 
į Europos ir Turkijos im
perialistų nelaisvę.
Po Pirmojo ir Antrojo pa

saulinių karų jie atgavo ne
priklausomybę. Dabar yra 
apie 20 arabų nepriklauso
mų valstybių. Vienose iš jų 
dar laikosi karaliai — šakai, 
kitose jau yra respublikinė 
santvarka.

Arabų valstybės išsidės- 
čiusios nuo A 11 a n t o iki 
Suezo kanalo Šiaurinėje Af
rikoje, ir nuo Suezo iki In
dijos Azijoje. Ten gyvena 
apie 125,000,000 arabų.

JANIS SIBMBARDIS

APIE GRYBUS IR DAR 
KAI

Grybautojai iš miško neša 
Pilnais krepšiais baravykus. 
Kad šio patiekalo per maža, 
Pasaulis šiemet nesiskųs.
Jie gomuriui pagunda, 
Kai tarp svogūnų apskritų 
Keptuvėje skaniai paskrunda 
Ir patys prašos tarp dantų!

Grybautojai! Kaip jūsų savas 
Man savas metas iš namų.
Aš irgi šiandien apsiavęs, 
O veidas šviečia rimtumu.
Jei grybų dienos —jums, 

bičiuliai,
Tai man — poezijos diena. 
Štai kupini krepšiai didžiuliai, 
O posmuose eilutės guli, 
Ir jums, ir man —— sėkmė 

viena...
Apžiūrinėju kas eilutę,— 
Ar verta šitą imt? Kažin.
Jei sukirmijęs jums pakliūtų, 
Ar grybą dėtumėt krepšin?
Kai sekasi — liūdėt netenka, 
Bet kartais pustuštis krepšys, 
Ir nusiminęs tu po tankmę 
Pukši lyg nuskriaustas ežys.
Net pasiskųsti tau nelemta, 
Kad laimė tavo negera.
Kai grybų daug — jie patys 

lenda. 
Kada nėra — visai nėra.
Po eglėmis kiek nori tūpčiok 
Ar aplink beržus žolę trypk— 
Virtuvėj stovi puodas tuščias, 
Jame viltis, kad seksis ryt.
Poezijos virtuvėj esti 
Tuščių taipogi valandų: 
Tikėjaus viralo tirštesnio— 
Net šuniui kaulo nerandu.
O būna šitokie dalykai: 
Eini per mišką, ir staiga — 
Dievuliau — tiltai baravykų, 
Tik nėr pintinės po ranka ! — 
Stveri, į kišenes juos murdai, 
Paskum į užantį bruki, 
Bet ar sudėsi tokį turtą! 
Ir atsidusęs palieki.
Ir eilės retkarčiais apninka 
Lyg sniego tumulai tave, 
Plevena, sukasi aplinkui, 
O tu kaip tik ėjai gatve.
Ir rankose lyg tyčia—bulkos, 
Kefyro bonkos, dar kas nors... 
Šviesus poezijos stebuklas, . 
Tave palikęs, nuplasnos.
Kiekvienas savo krepšį 

velkam—
Ir jūs, ir aš. Ir kaip dažnai 
Atmušti kojas tenka veltui! 
Bet reikia rasti būtinai 
Vietas eilėraščių ir grybų ...

Ir pasigirsiu — suradau 
As į grybus takų daugybę, 
O j poeziją — nedaug.

Iš latvių kalbos vertė
V. Šimkus

Kai kurios valstybės di
delės plotu, bet neskaitlin
gos gyventojais, štai, Libija 
dešimt kartų savo plotu di
desnė už Angliją, o gyven
tojų ten tik du milijonai.

Arabų apgyventi plotai — 
sausumos, kur daug smėlio 
ir dykumų. Stoka prėsko 
vandens. Sunku žmonėms 
gyventi, blogos sąlygos au
ginti javus, vaisius ir gy
vulius. Bet ž e m ė j e la
bai daug yra na f tos. Ame
rikos ir Europos imperia
listai traukia tą naftą la
bai lengvomis sąlygomis. 
Iš to jie darosi milžiniškus 
pelnus ir lobsta arabų ka
rališki valdonai. Imperialis
tai daro viską, kad nepri
leisti arabų prie vienybės, 
nes jiems susiskaldžius, len
gviau ant jų viešpatauti.

Pradžia arabų vienybės 
Egipto prezidentui Nas- 

seriui vadovaujant, 1958 
metais buvo įvykinta Egip
to ir Sirijos valstybių vie
nybė.

Bet imperialistai kelis są
mokslus vykino prieš Nas- 
serio vyriausybę, kurie ne
pavyko. Vienok Sirijoje bu
vo nuversta valdžia, keli jos 
vadai sušaudyti. Nauja Si
rijos vyriausybė faktiškai 
suardė tą sutartį.

Šiemet, balandžio mėnesį, 
Egiptas, Libija ir Sirija su
sitarė jungtis į federatyvi
nę valstybę. Prieš porą sa
vaičių jų komisija pagami
no naujai valstybei konsti
tuciją, kuri parlamentams 
užgyrus, su rugsėjo 1 d. 
įeis į galią.

Tikslas federtyvinės vals
tybės : suvienyti valstybių 
galią likvidavimui Izraelio 
agresijos padarinių, siekti 
visų arabų valstybių vieny
bės, veikti nacionaliam sau
gumui, bendrai veikti moks
lo ir kultūros srityje. Aukš
čiausią galią turės valsty
bių prezidentai.

Egiptas, Libija ir Sirija, 
bendrai būtų 1,137,000 kvad
ratinių mylių su 40,000,000 
gyventojų valstybių federa
cija. Sakoma, kad prie fe
deracijos netrukus prisijugs 
ir Sudano respublika, kuri 
užima 970,000 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 15,000,- 
000 gyventojų. Tas labai 
sutvi r t i n t ų federatyvinę 
valstybę, nes Sudanas turi 
sausumoje bendrą sieną su 
Egiptu ir Libija, .o Egiptas 
su Libija. Su Sirija susisie
kimas yra tik Viduržemio 
jūromis.

Egiptas jau įrengė milži-

Vilniaus Dailės parodų rūmuose veikia Amerikos 
lietuvių dailininkų Vytauto Igno kūrinių paroda. Joje 
eksponuojama apie šimtą darbų — tapybos drobių, gra
fikos lakštų, akvarelių.

Nuotraukoje: lankytojai parodoje.
A. Jurkšto nuotrauka

niška Aswan e skersai Nilio 
upę, kuri pakėlė upės van
denį per šimtus mylių Egip
te ir Sudane, kas d u oda 
abiems šalims daug prėsko 
vandens apdrėkinimui lau
ku, v

Pradžia gera ir daug ža
danti arabų žmonėms.

Nereikia nei kalbėti, kad 
tas labai nepatinka Vakarų 
imperialistams. Jie labai 
džiaugėsi, kada dabartinis 
Egipto prezidentas Sadat 
įvykino puolimą prieš kai
resnius žmones. Bet vėl ap
rimo, kada tarpe Egipto ir 
Tarybų Sąjungos tapo pa
daryta 15-kos metų bendra
darbiavimo sutartis.

Dabar imperialistai džiau
giasi, kad Morokoje nepa
vyko sukilimas prieš kara
lių Husaną 2-j į. Sakoma, 
kad tas pakenks arabų val
stybių vienybei. Pagyven
sime, pamatysime. Bet yra 
vilties, kad vienybės šali-
ninkai nuveiks imperialistų 
sąmokslus, nes vienybė siū
lo arabų žmonėms išsilais
vinimą iš užsienio imperia
listų ir savųjų karalių iš
naudojimo.

D. M. šolomskas

įvairumai
Mokslininkai teigia, kad 

cigarų rūmai du kartus pa
vojingesni, negu cigarečių. 
Taip pat įrodyta, kad rūko
riai, giliai įtraukdami ciga
rečių dūmą, patiiia mažiau 
žalos, negu tie, kurie daž
niau išpučia cigarų dūme
lius, neįkvėpdami jų į plau
čius.

Europos rekordininku ta
po Škotijos futbolo “Aber- 
dis” vartininkas Klarkas. 
Per dvidešimt Škotijos ly
gos rungtynių metų jo var
tai liko “sausi.” Iš viso per 
1,093 žaidimo minutes Klar
kui nė karto nereikėjo išim
ti kamuolio iš vartų tinklo. 
Ankstesnis 16 metų išsilai
kęs rekordas priklausė Po- 
cui—Italijos “Genuos” klu
bo vartininkui (791 minu- 
t).

Amerikiečių profesorius 
A. Montegas teigia, jog iš 
tiesų moterys yra stiprioji 
lytis. Tai patvirtina tokie 
faktai: moters smegenys su
daro 2.25 procento kūno svo
rio, vyro — tik 2. Mergai
tės taip pat geriau mokosi, 
negu berniukai, ir turi sti
presnę atmintį. Moterų psi
chika yra harmoningesnė. 
Be to, jos ilgiau gyvena.

Mieste pasidairius
Westfal restorano savi

ninkas Sigmund Westfal 
mirtinai peršautas plėšiko, 
bandančio apiplėšti įstaigą. 
Plėšikas pabėgo nieko ne
laimėjęs.

Restoranas randasi* ant 
111-02 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Savininkas 
buvo gerai žinomas dauge
liui lietuvių, nes jo įstaiga 
buvo skersai gatvės nuo 
buvusio “Laisvės” didžiojo 
namo.

Širdies priepuoliu susir
gęs žmogus buvo skubiai 
vežamas į Kings County li
goninę. Ambulansas susi
dūrė su kita mašina, ap
virto ir sergantįjį užmušė, 
vairuotojas buvo sužeistas

Šios apylinkės telefonu 
darbininkai nesutiko grįžti 
darban, nes Washingtone 
unijos sutartis su kompa
nijomis jiems nepriimtina. 
Techniškai jie nei nesi
skaito streikieriais, nes 
kontraktas jų baigiasi lie
pos 28 d.

998 welfare šeimos, ma
ioro Lindsav įsakymu, per
kelta iš viešbučiu i Housing 
Authority projektus ar ki-
tu s privačius namus.

Majoras Lindsay planuo
ja pradėti vaju už savo 
prezidentinę kandidatūrą.

Prie miesto rotušės susi
rinkę tėvai su vaikais pro
testavo prieš vaikams “day
care” centro pakeltą mokes
tį ir reikalavo tą mokestį 
sumažinti.

Pakėlimas mokesties su? 
daro našta neturtingoms 
šeimoms, daugiausia ne
grų ir puertOrikiečių. Kar
tu proteste dalyvavo ir 100 
kiniečiu tėvu, v c

•
Antradieni, liepos 27 d., 

Marksistu švietimo centre, 
29 W. 15 St., Manhattane, 
lekciją duos W. Reynolds 
apie marksistinę psicholo
giją. Pradžia 7 vai. va
kare. ■

Liaudiškas piknikas įvyks 
rusu Arrow Parke sekma
dieni, rugsėjo 12.

y 4 Rep.

Port Washington, N. Y.
Maikis Karazija, 87 me

tų amžiaus, mirė liepos 3 d. 
sirginėjęs per keletą pas
kutinių metų. Liko giliame, 
nuliūdime žmona Emilė, sū
nus Kazys ir kiti tolimesni 
giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Velionis buvo kilęs iš MU 
liūnų kaimo, Kupiškio ra^ 
jono. Į Ameriką atvykęs 
prieš pirmąjį pasaulinį ką
rą. Buvo labai malonaus 
būdo ir visų, mylimas žmo
gus. Tebūna lengva jam 
Amerikos žemelė.

Aldona Aleknienė

Artimiausiais metais Ba- 
tumio kurorte prie Juodo- 
sios jūros 800 žiūrovų galės 
stebėti iš tribūnų delfinų 
pasirodymus. Čia dabar sta
tomas 40 metrų ilgio ir 18 
metrų pločio baseinais, šliu
zais, sujungtas su dviem ma
žesniais, skirtais eksperi
mentams. *

Septynis kartus išsiskyru
si Greta Liuis iš Londono 
ištekėjo aštuntą kartą. Vi
sų jos buvusių vyrų pavar
des —• > Grantai.

Kovosią už Formozos 
nepriklausomybę

New Yorke gyvena ne
maža grupė formoziečių 
(taivaniečių). Jie pradėjo 
judėjimą už Formozos ne
priklausomybę. Jie sako, 
kad jie nori nusikratyti 
Čiang Kai-šeko režimą, bet 
taipgi nenori, kad Formozą 
paimtų į savo rankas ko
munistinė Kinija. Savo or
ganizacijai vardą davė 
“World United Formosans 
for Independence.” Judėji
mo vadu pasiskelbė Yale 
universiteto profesor i a u s 
pade j ė j a s Dr. Lung-chu 
Chen.

Antradienį Bro o k 1 y n o 
gatvėje buvo nušautas 44 
metų amžiaus italų kiįjnes 
Dominick Famulari. Polu 
ciįa sako, kad užmuštasis U 7
buvo italų slaptos Mafia or
ganizacijos narys ir turėjo 
glaudžius ryšius su pašau
tuoju Colombo.

Trečiadienį Manhattane scope, into the rectum and 
Riverside Drive prie 97-osj lower bowel) will uncover 
gatvės staiga įlūžo kelias ir over 75 percent of cancers 
įpuolė važiuodamas auto- in these areats. These ex-
mobilis. Skylė atsidarė apie aminations may also pick 
30 pėdų pločio ir 15 pėdų up other growths of the 
gylio. Kokiu tai būdu au- rectum called “polyps”
tomobilio vairuotojas Fran
cisco Ochoa išliko gyvas.

1
i 

Tūkstantis lazerio i 
“profesijų”

Lazeriai arba kvantiniai 
generatoriai pagrįstai va
dinami mūsų šimtmečio ste
buklu.

Jų veikimas remiasi švie
sos dalelių sugėrimo, ir iš-į 
spinduliavimo- proc e s a i s . 
Lazerio šviesa krinta vie
na kryptimi, lygaus ir tie
saus spindulio pavidalu. 
“Ugnies spindulių veikia
mas metalas išgaruoja, o 
grafito plokštelė per tūks
tantąją sekundės dalį įkais
ta iki 8 tūkstančių laipsnių.

Mokslininkai sukūrė prie
taisą, kurį pavadino lazeri
niu litukliu. Plonutėlis spin
dulys,^ krisdamas ant meta
lų paviršiaus, per akimir
ką juos suvirina nepapras
tai lygiai ir tvirta, siūle.

Lazerio spindulys sujun
gia mikroplokštelines sche
mas, privirina kont a k t u s 
prie keletos mikronų meta
lo sluoksnio, prilituoja prie, 
stiklo šimtosios milimetro 
dalies storumo vielutės...

Pagal lazerio spindulį sta
tybininkai tikrina metro 
tiesumą; daugiaaukščių na
mų vertikalumą. Lazeris 
padėjo labai tiksliai pasta
tyti pusės kilometro aukš
lio Ostankino televi z i j o s 
bokštą Maskvoje.
i “Ugnies spinduliai” jau 
mudojami biologijoje, che- 
nBgyįc, medicinoje. Jie pa- 
deeĮMinokslini n k a m s pa
greitinti medžiagų reakci
jas, sukurti naujas medžia
gas, nuskausminti sudėtin
giausias operacijas.

Lazerio lokatorius leidžia 
žymiai tiksliau prognozuo-

BROKLYN, N. Y.
Mirus

Liudvikui Raibužiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio sese

rims Adelei Rainienei ir Onai Laukaitienei, 
taipgi kitiems giminėms Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Antanas ir Use Bimbai
Richmond Hill, N. Y.

Mūsų Sveikata
Cancer of the large bow

el and rectum kills more 
people annually than ma
lignancy of any other or
gan common to both sex
es. Somewhere between 45,- 
000 and 50,000 people will 
die in the USA this year 
from a cancer that could be 
diagnosed even before it 
produces symptoms and 
treated with much greater 
chance of success because 
of earlier detection.

In the past, the public 
use of such terms as anus 
and rectum, etc., have been 
taboo, but with today’s 
healthier and more realis
tic attitude to the parts of 
one’s body, one can and should 
write more openly of the 
problem of cancer of or
gans such as the large 
bowels and rectum.

Rectal examinations and 
proctosigmoidoscopy (the 
introduction of an examin
ing instrument, a procto-

which in some instances may 
turn into cancer. Polvns 
are simply treated and thus 
cancel’ could be avoided.

In addition to the above, 
the stool should be checked 
for blood and if positive, a 
barium enema should be ob
tained. Similarly, all pa
tients with bowel symp
toms, such as constipa
tion, diarrhea, blood in the 
stool, persistent cramps, 
etc., which represent a. 
distinct and co n t i n u o ns 
change in normal bowel 
habits, should be investig
ated completely.

From studies at various 
cancer detection centers, it 
is reasonable to expect that 
if these recommendations 
were followed, particular
ly in patients over the age 
of 40, approximately one 
half of the individuals now 
dying from cancer of the 
bowel could be saved.

Let ns then not be caught 
up in false modesty and re
luctance to speak openly 
about all parts of our body. 
Each of us should insist 
upon a rectal exam and 
proctosigmoidoscopy as an 
important part of the an
nual checkup for cancer. 
It could save our life.

David State, M. D.
Is “Daily World”

ti orą. Naujasis prietaisas 
“pamato” ndidelius debesis 
maždaug dešimties kilome
trų aukštyje, kurių kitais 
mums žinomais būdais ap
tikti neįmanoma.

Išbandytas lazerinis įren
ginys televizijos programos 
transliuoti.

Iš tiesų dideli lazerio “ga
bumai“!

Pramogų Kalendorius
Worcester, Mass.

“Laisvės” naudai Jubilie
jinis piknikas įvyks August- 
Rugpiūčio 8 d., Olympia 
Park, Shrewsbury.

Sekite skelbimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

TRUMPAI Iš VISUR
Garsus skandalas kilo Pa

ryžiuje, atidarant paveiks
lų parodą. Trys meistrai 
įpykę ištempė savo paveiks
lus iš ekspozicijos salės. 
Ma^ greta jų kūrinių buvo 
demonstruojami ir kūrin- 
niai piešti. . . bež d ži o n ė s 
Pat. Gal būt, viskas būtų 
apsiėję gražiai, bet prie bež
džioniškų “darbų” susirinko 
kur kas daugiau žmonių. 
Tai ir sukėlė abstracidnis- 
tų įnirtį.

Apskaičiuota, kad Japoni
ja (šimtas milijonų gyven
tojų) per metus suvalgo 6,- 
520,000 tonų ryžių, 3 bilijo
nus makaronų porcijų, 18 
bilijonų kiaušinių, 6,800,- 
000 bekonų, 1,016,000 stam
biųjų raguočių, 24,000 ban
ginių, 29 tonas vėžių, išge
ria 3,200,000 tonų pieno ir 
50 tonų įvairiausių vaisių 
nuo skrandžio negalavimų.

Kaustyti arklius buvo pra
dėta dar prieš mūsų erą. Iš 
pradžių juos kaustydavo dėl 
gražumo, ir turtuolių ark
lių pasagos būdavo auksi
nės arba sidabrinės. Pasa
gos greitai nukrisdavo nuo 
arklio kojos, tad rasti auk
sinę’ pasagą iš tikrųjų buvo 
laimė. Anglijos XVII am
žiaus diplomatas Kostelėjo 
jus kartą įsakė silpnai pri
tvirtinti sidabrines pasagas, 
kad greičiau nukristų.

Geras pranešimas
Norintieji praleisti ato

stogas ATLANTIC CITY, 
N. J., pas mane galite iš
sinuomoti gražiai ištaisytus 
apartmentus. Poros ar pa
vieniai, arti jūros.

Galite ir apsigyventi AT
LANTIC CITY. Y ra dar
bų pasirinkimas. Oras ge
ras, žiemą ir vasarą. Aš 
labai norėčiau turėti gerus 
lietuvius gyventi pas mane. 
Kreipkitės: NELLIE R AR
TIS, 18 No. Montpelier 
Ave., Atlantic City, N. J. 
08401. Tel. 345-6009.

(56-59)

“LAISVĖS” 60-MEčIO
Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu- 
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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




