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J. Gasiūnas
Didysis automobilių trustas, 

kaip ir kiti pramonininkai, 
deda daug pastangų padidin
ti savo bizni ir pelnus pietry
čių Azijos šalyse, kuriose A- 
merikos imperializmas įsiga
lėjęs ir dominuoja.

Juos ten vilioja darbininko 
'dviejų dolerių į dieną atlygi- 

* nimas, 12 valandų darbo die
ną ir per 5 metus nereikia jo
kių taksų mokėti. Tai geriau 
negali būti.

Todėl kai kurios automobi
liui kompanijos jau ten įsi
steigė savo fabrikus, kurie 
prigamins automobilių ne tik 
Azijai, bet teks jų nemaža 
Jungtinėms Valstijoms. čia 
atvežti automobiliai parsiduo
da kiek pigiau. Todėl Ame
rikoje automobilių gamyba 
gali būt sumažinta ir nema
žai automobilių darbininkų 
neteks darbo.

“N. Y. Times” vedama.)ame 
antai labai teisingai pareiškė, 
kad Pietų Vietnamo revoliu
cinė valdžia suteikė gerą pro
gą baigti karą Vietname,

Buvo pasiūlyta amerikie
čiams pasitraukti iš Vietna
mo, kurio reikalus galės pa
tys vietnamiečiai susitvarkyti. 
Tuo pačiu metu visi ameri- 

► kiečiai karo belaisviai bus pa
leisti namo 'vykti.

“N. Y. Times” rašo, kad tai 
reikėjo senai padaryti. Bet 
Nixonas pasirodė tikrai ne
norįs karą baigti be ‘‘garbin
gos pergalės”, kurios jis nie
kad n (‘.su lauk s.

“N. Y. Post” kolumnistas 
Tom Braden, išstudijavęs slap
tus Pentagono dokumentus, 
pasakė, kad Jungtinės Vals
tijos atplėšė nuo Vietnamo 
pusę teritorijos ir sud’arė Pie
tų Vietnamą ir jam sukūrė 
valdžią.

Bet nei viena Pietų Vietna
mo valdžia, kurias palaiko ir 
finansuoja Jungtinės Valsti
jos, negali užkariauti žmonių 
širdžių ir protų.

“N. Y. Post” kolumnistas 
primena, kad Vietnamo liau
dis pasitiki tik komunistais, 
kurie vadovavo nacionalistų 
sukilimui prieš japonus, pran

cūzus okupantus ir dabar jie 
vadovauja kovai prieš Ameri
kos imperializmą.

Garsusis negras kumštinin
kas Cassius Clay arba Muham
med Ali, kaip griežtas karo 
priešas, teismuose laimi prieš 
valdžios bandymą jį paimti 
militarinėn tarnybon. Bet ko
va dar nebaigta.

Apskaičiuojama, kad toji 
kova jam kainuos apie $200,- 
000. Kadangi jis turtingas, 
tai gali 'pasisamdyti geriausius 
advokatus jį ginti.

Eilinis karo priešas, netu
rėdamas finansų gintis, lieka 
nuteistas kalėjime išbūti po 
tris ir daugiau metų.

Druskininkuose daugelis su
sižavėję kaskada (dirbtinu 
kriokliu). Dažnus ten pasi
maudymas, sakoma, stiprina 

T kraujo apytaką ir esti sveika- 
f tai daug naudos.

Kitas sveikatai tvirtinti šal
tinis — mineraliniai vandenys,

Socialistines šalys siūlo 
uždrausti biologinius ir 
chemikalinius ginklus

Geneva. — Europos socia
listinės šalys pasiūlė 25 
valstybių nusigink 1 a v i m o 
konferencijai planą visai 
uždrausti biologinius ir che
mikalinius ginklus. Savo 
planą pasiūlė ir Jungtinių 
Valstijų delegacija.

Tarybų' Sąjungos dele
gacijos vadas A. Roščinas, 
priduodamas konferencijai 
socialistinių šalių planą, 
reikalavo uždrausti tiek bi
ologinius, tiek chemikali
nius g i n k 1 u s. Jungtinės 
Valstijos sutinka uždrausti i 

Kinijos premjeras norėtų 
“plačių pasitarimų”

Pekinas. — “N. Y. Times”0
kolumnistas James Reston 
turėjo kelių valandų inter
viu su K i u i jos premjeru 
Čou En-lai. Interviu suko
si daugiausia apie propo- 
nuojamą Nixono kelionę į 
Kiniją.

Premjeras aiškino, kad 
jis nori plataus pasitarimo 
įvairiais tarptautiniais klau
simais. Svarbiausi — Indo- 
kini j os karas, Taivano pri
pažinimas Kinijai, Jungtinė
se Tautose Kinijos narystė 
ir t. t. :.

Čou En-lai priminė, kad 
Japonijos militarizmo augi
mas ir Tarybų Sąjungos ne
draugiški santykiai su Kini
ja sudaro nenormalią ir Ki
nijai nepageidaujamą pa
dėtį. Jis priminė, kad Ki
nijai priklausanti įtakos 
pirmenybė Azijoje.

JAV fabrikai Meksikoje
Washingtonas. — Iš 290 

Meksikoje fabrikų netoli 
J u n g t i n i ų Valstijų rube- 
žiaus 85 procentus kontro
liuoja Jungtinių Valstijų 
pramonininkai ir bankinin
kai.

Meksikos nelavinti darbi
ninkai sudaro jiems pigią 
darbo jėgą. Jie tegauna 
apie $3 į dieną. Taipgi fa
brikų savininkai gauna tam 
tikrų taksais nuolaidų, to
dėl pasidaro labai didelius 
pelnus.

Nashville, Tenn..— Dau
giau kaip 30,000 šio miesto 
gyventojų pasirašė peticiją, 
reikalą u j ančią dabar iš
traukti amerikiečių jėgas iš 
Indokinijos. Peticija buvo 
priduota Senato daugumos 
vadui Mansfieldui.

trykštantieji tiesiai iš žemės 
gilumos. Prieš pietus prie 
vandeny šaltinių ten susiren
ka daug sveikatos ieškotojų 
su savo stiklais ir puodukais.

Visomis paslaugomis sveika
tai tvirtint Lietuvoje nemo
kamai naudojomės Jungti
nėse Valstijose už tai tektų 
brangiai sumokėti.

biologinius, bet priešinasi 
uždrausti chem i k a 1 i n i u s 
ginklus, kokius ji naudoja 
kare Indokinijoje.

Washingtonas. — Senati
ms ginkluotųjų jėgų komi
tetas užgyrė Pentagono bi
lų daugiau 21 bilijono dole
riu militariniams reikalams. 
To komiteto pirmininkas 
Stennis pareiškė, kad JAV 
laikys 100,000 amerikiečių 
Indokinijoje ilgam laikui. 
Vadinasi, taikos ten nesi
mato.

Camden. N. J. — Mieste 
tiek daug kriminalistų, kad 
nesaugu ir valdžios parei
gūnams gatvėse pasirodyti. 
Miesto tarybos nariai dabar 
apsiginklavę eina į gatvę. 
Be to, tarprasinis įtempi
mas sudaro neramumų pa
vojų.

Arabu pasitarimas
Tripolis (TASS-ELTA).— 

Čia pasibaigė penkių arabų 
valstybių — Jungtinės Ara
bų Respublikos, Sirijos 
Arabų Respublikos, Jemeno 
Arabų Respublikos, Jemeno 
Liaudies Demokratinės Res
publikos ir Libijos Arabų 
Respublikos — vadovų pa
sitarimas.

Pasitarime buvo svarsty
ta padėtis Jordanijoje, su
sijusi su puolamaisiais Jor
danijos kariuomenės veiks
mais prieš Palestinos parti
zanus.

Pasitarimo dalyviai suda
rė komitetą bendram komu
nikatui paruošti.

Koalicija taikai
Detroitas. — Michigano 

valstijoje susikūrusi liau
dies koalicija taikai ir tei
singumui paskelbė pareiš
kimą aktyviai dalyvauti tai
kos judėjime šį rudenį.

Pareiškimą užgyrė susi
rinkę daugelio miestų ir 
miestelių atstovai. Jie rei
kalavo Nixono prieš vyks
tant į Kiniją baigti karą In
dokinijoje, Pietų Vietnamo 
revoliucinės valdžios siūlo
momis sąlygomis.

Maskva. — Mirė tarybinis 
erdvių mokslininkas dr. Ba- 
bakinas. Taipgi mirė Bol- 
šoj Baleto orkestro direk
torius Juris F. Faieris, 81 
metų amžiaus.

Sydney. — Australijos po
licija areštavo du bandžiu
sius išgauti iš lėktuvų kom
panijos Qantas $550,000 
grąsinimu bomba išsprog
dinti lėktuvą.

Reikšminga TSRS-Indijos 20 
mėty draugiškumo sutartis

New Delhis. — Kai čia 
atvyko Tarybų Są j u n g o s 
užsienio reikalu ministras 
Gromyko, iškilmingai jį pa
sitiko valdžios pareigūnai 
ir tūkstančiai piliečių.

Gromyko turėjo pasitari
mą su Indijos užsienio rei
kalų ministru Singh, vėliau 
su premjere Gandhi. Gro

TARYBŲ LIETUVOJE
Tėvynes apdovanojimai
Vilnius (ELTA). — Vals

tybiniame spaudos komitete 
įteikti TSRS ordinai ir me
daliai respublikos poligrafi
jos pramonės ir knygų pre
kybos darbuo tojams, ku
riais jie apdovanoti už lai
mėjimus, vykdant praėjusio 
penkmečio užduotis.

Lenino ordinas įteiktas K. 
Požėlos spaustuvės rinkėjui 
R. Šiaučiuliui, Darbo Rau
donosios Vėliavos — “Vaiz
do” spaustuvės direktoriui 
I. Ginzburgui,. Lietuvos KP 
CK leidyklos ir Panevėžio 
spaustuvių rinkėjams G. 
Bogdanovai bei P. Dargini, 
“Garbės ženklo” — V. Mic
kevičiaus-Kapsuko spaustu
vės brošiūruotojai T. Rut
kauskienei ir K. Požėlos 
spaustuvės gamybos sky
riaus viršininkui V. Žu
kauskui. Medalį “Už šaunų 
darbą” gavo “Vaizdo” 
spaustuvės mašinistė M. 
Sviridovienė, “Už pasižy
mėjimą darbe” — Lietuvos 
KP CK leidyklos spaustu
vės stereo tipini n kas V. 
Gvazdauskas ir kiti. Iš vi

Svarsto kainą-algy 
kontrolę

Washingtonas. — 14 re- 
publikonų senatorių pasi
sakė už prekių kainų-algų 
kontrolę kovai su infliacija. 
Tūo klausimu jie gavo >pri- 
tarimą daugelio demokra
tų senatorių. Jie teiravosi, 
ką apie tai pasakys prez. 
Nixonas.

Nixonas pasisakė galįs 
dalinai pritarti tokiai kont
rolei, bet abejoja, ar ji ga
lės sulaikyti infliaciją. Jis 
dar vis mano, kad infliaci
ja jau dabar sumažėjusi, 
nors jokių ženklų tam su
mažėjimui nesimato.

Kaip tik priešingai, urmi
nės kainos smarkiai kyla. 
Pakilo automobilių ir plieno 
kainos, taipgi seka ir kitų 
produktų kainos.

Maskva. — Prasidėjo de
batai spaudoje ateizmo klau
simu. Religijos gynėjai ga
li savo nuomones pareikšti 
tomis pačiomis t e i s ė m i s, 
kaip ir ateistai.

Paryžius. — Prancūzijos 
policija ir armija rodo ne
pasitenkinimą ir kalba apie 
streikavimą, jei nebus jų 
reikalavimai patenkinti. 

myko už Tarybų Sąjungą ir 
Singh už Indiją pasirašė 20 
metų draugiškumo sutartį.

Singh pasakė, kad ši su
tartis labai reikšminga. Tai 
“taikos sutartis prieš karą” 
ir visokią agresiją. Dabar 
abi šalys artimiau koope
ruos už taikos išlaikymą 
pasaulyje.

so apdovanotas 21 žmogus.
Apdo v a n o š i m u s įteikė 

Valstybinio spaudos komi
teto pirmininkas F. Bie
liauskas. Lietuvos KP CK 
ir respublikos vyriausybės 
vardu jis pasveikino poli
grafijos pramonės ir kny
gų prekybos darbuotojus.

Apdovanoto jų vardu pa
dėkos žodį partijai ir vy
riausybei tarė R. Šiaučiulis, 
G. Bogdanova ir P. Dargis.

• 
Ne minutės veltui

Kaunas. — Dainavos gy
venamajame rajone atiduo
ta 50 butų viršum pusme
čio plano. Jį namų stąty- 
bos kombinatas įvykdė sa
vaite anksčiau laiko.

Tarp geriausiųjų yra Jono 
Kryžioko kompleksinė ap
dailininkų brigada. K. Gri
galiūnas, M. Mikalauskas, 
J. Mikavičius, A. Arcikaus- 
kas, B. Zemkevičius ir kiti 
brigados nariai moka po 2-3 
gretutines specialybes. To
dėl ir 70 žmonių brigada su
geba įvykdyti ir po pusant
ros užduoties — nė minutė 
čia nepraeina veltui.

Arabai smerkia Sudano 
valdžios terorą

Sana, Jemenas. — Arabų 
laikraštis “alA^ahda” pa
smerkė Sudano valdžios te
rorą prieš komunistus, uni- 
jistus ir abelnai pažangius 
žmones. Keletas kitų arabų 
laikraščių panašiai pasisakė 
prie valdžios tęsiamą te
rorą.

Sudano valdžia pareiškė 
draugiškumą Kinijos vald- 
džiai, kuri neprotestavo 
prieš terorą Sudane. Tokiu 
būdu tarp Kinijos ir Suda
no “santykiai pagerėjo.”

Hanojus. — šiaurės Korė
jos premjeras Sung pasakė, 
kad prez. Nixonas savo ne
laimingą karo pralaimėji
mą vešis į Kiniją.

Phnom Penh, Kambodija.— 
Patriotų jėgos netikėtai už
puolė valdžios laivyną ir pa
darė jam žalos. Apsišaudy
me žuvę 3 kareiviai ir 29 
sužeista.

Atėnai, Graikija. — Pub
licistai ir žurnalistai pradė
jo vajų prieš valdžios pro- 
ponuojamą įstatymą dar 
daugiau cenzūruoti spaudą 
ir persekioti žurnalistus.

Tūkstančiai katalikų kunigų 
meta kunigystę, raportuoja 

Romos vyskupų sinodas
Roma, — Pasaulinis Ro

mos Katalikų Vyskupų si
nodas paskelbė, kad tūks
tančiai katalikų kunigų me
ta kunigystę vyriausiai dėl 
celibato. Apskaičiuojama, 
kad per sekamus 5 metus 
tokių kunigų gali atsirasti 
daugiau kai]) 20,700.

Raportas susideda iš 300 
puslapių. Jame įrašyta, kad 
kasmet pasitraukimas iš ku-

nio sveikatos plano, kuris 
padengtų sveikatos reika
lus nuo gimimo iki mirties. 
Amerikos Medicininė sąjun
ga tokiam planui priešinga, 

Tarp 1939 ir 1969 metų nes tai reiškiąs socializmą.

nigystės stono didėja. 1968 
metais tokių buvo 1,906. Jie 
reikalauja popiežiaus pa
naikinti celibatą, kad kuni
gai galėtų apsivesti.

120,000 žemdirbių protesto 
streike Italijoje

Modena, Italija. — Dau-0
giau kaip 120,000 žemės Washingtonas. — Jungti-
ūkio darbininku Emilia- nių Valstijų pastangos iš-
Romagna provincijoje pa
skelbė pro t e s to streiką 
prieš užmušimą jų unijos 
vado E. Cattanio, kuris va
dovavo žemdirbių kovoms 
prieš dvarininkus.

Streiką remia socialistai, 
komunistai ir darbo unijos. 
Spaudoje rašoma, kad dva
rininkai šioje apylinkėje pa
laiko terorą prieš kovojan
čius žemdirbius.

Gamina daugiau prekių
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga šiais metais pagamins 
35 procentais daugiau įvai
rių prekių. Tai bus daugiau 
kaip už 3 bilijonus rublių 
prekių virš nusakyto plano 
perviršio.

Maisto pramonės gamyba 
pakils 50 proc. Smarkiai 
pakils kitų reikalingų pro
duktų gamyba. Pirmas šių 
metų pusmetis parodo, kad 
tai bus atsiekta su pervir
šiam.

Izraelis atmetė JAV 
taikos siūlymą

Tel Avivas.—Izraelio prem
jerė Meir atmetė Jungtinių 
Valstijų siūlymą laipsniškai 
pasitraukti iš okupuotos Si
nai teritorijos ir tokiu būdu 
sudaryti sąlygas atidaryti 
Suezo kanalą.

Egipto prezidentas Sadat 
pasakė, kad Izraelis visai 
nemano trauktis iš okupuo
tų arabų žemių. Tai reiš
kia, kad “be abejonės, ko
va artinasi.”

New Yorkas. — čia kalbė
damas Georgia valstijos le- 
gislatorius negras Julian 
Bond pasakė, kad reikia 
saugotis Alabamos guber
natoriaus Wallace, nes jis— 
“pavojingas žmogus.” Wall
ace vėl ruošiasi prezidenti
nei kandidatūrai.

8,287 kunigai gavo teisę 
apsivesti. Raportas atžymi, 
kad katalikų skaičius ne
mažėja, o kunigų skaičius 
mažėja. 1960 metais buvo 
vienas kunigas 1,250 katali
ku, 1969 m. — vienas ku- v 7
nigas 1,417 katalikų.

Washoingtonas. — Jung
tinių Valstijų žmonių dide
lė dauguma nori nacionaii-

laikyti Taivaną (Formosa) 
Jungtinėse Tautose gali su
silaukti pralaimėjimą šį ru
denį, kai atsidarys J. T. 
asamblėja, mano kai kurie 
Mxono diplomatai.

Socialistinė ekonomika 
nugalės kapitalistinę
Maskva. — 8 Europos so

cialistinių valstybių vado
vai turėjo svarbų susirinki
mą ekonomikos reikalais. 
Jie aptarė, kaip sėkmingiau 
konkuruoti su kapitalistinių 
šalių ekonomika. V

Bendrame pareiškime pa
sakoma, kad socialistinė 
ekonomika nugalės kapita
listinę ekonomiką. Aptar
tas nuo 15 iki 20 metų pla
nas bendram kooperavimui.

Minot Island, Maine.—Čia 
turėjęs atostogas prez. Nix
onas išsiskubino į Washing- 
toną pasitarti su JAV am
basadorium Bunkeriu, tik 
ką atvykusiu iš Saigono. 
Pasitarė, kaip geriau padė
ti prez. Thieu laimėti pre
zidentinius rinkimus spalio 
3 d.

Haga, Olandija. — Dolerio 
krizė rinkoje siaučia ne tik 
Vakarų Vokietijoje, bet ii’ 
kitose Vakarų Europos ša
lyse.

: :t M IRĘ
Iš Bostono apylinkės te

lefonu pranešė E 1 z b i e t a 
Repšienė, kad mirė dvi 
draugės. Margaret Stonie
ne mirė rugp. 11 d., laido
tuvės įvyko rugp. 13 d. Ve
lionės liūdi vyras Jonas ir 
kiti šeimos nariai.

Julia Zuliene mirė rugp. 
11 d.

Apie šių dviejų draugių 
mirtį ir laidotuves bus pla
čiau spaudoje pranešta.
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GRAŽŪS, ŠILTI 
DAILININKO ŽODŽIAI

Sužinome, kad neseniai 
Tarybų Lietuvoje vėl lankė
si plačiai žinomas dailinin
kas Viktoras Vizgirda, šį 
kartą lankėsi su žmona 
Alena. Matyt, kad jis ir 
vėl Lietuvoje buvo gražiai 
priimtas.

“Gimtasis kraštas” (lie
pos 29 dieną) įdėjo tokį šio 
dailininko pasisakymą:

žmogaus gyvenime yra du 
brangūs dalykai: tai motina 
ir tėvynė. Kartais jauti

Santykiai su Japonija
JAPONIJOS premjeras Šato esąs užsigavęs ir supy

kęs ant mūsų prezidento Nixono. Paaiški, kad mūsų pre
zidento buvo pasisiūlyta apsilankyti Kinijoje be apie tai 
iš anksto informavimo Japonijos valdžios. Japonai buvę skausmą, kai prisimeni, kad 
labai pritrenkti. Iki šiol Japonijos valdžia šoko pagal ne visada buvai švelnus savo 
Amerikos muziką Kinijos klausimu ir save laikė artima 
Jungtinių Valstijų bendradarbe. Bet, štai, Amerika pa
daro savo politikoje tokį griežtą posūkį, apie tai nieko 
nepranešdama tai savo bendradarbei! Juk yra ko užsi
gauti ...

Japonijoje Kinijos klausimu seniai reiškiasi aštrus 
pasidalijimas. Kaip jau sakyta, premjeras Šato ir jo Li
beralų Demokratinė partija laikėsi Amerikos direktyvų. 
Kaip jai buvo įsakyta, taip ji žiūrėjo į Kiniją. Bet Ja
ponijos komunistai, socialistai ir dar kelios mažos poli
tinės grupės jau seniai reikalauja pakeisti nusistatymą: 
atšaukti pripažinimą Chiang Kai-šekui ir pripažinti ko
munistinę Pekino vyriausybę. Pačiame parlamente pa- gė je’ bet mh-šta vienišas. Gel- 
sidalijimas šiuo klausimu yra toks: Premjero Šato mėje gali jausti paguodą, jei- 
partija turi 44.6 procento atstovų, o opozicija — 41.5' 
procento. Likusią dalį atstovų sudaro be aiškaus nu-

motinai. Gyvenimas, mat, ne
šė jaunystę per laukus ir pie
vas. Nebuvo ir laiko suvokti, 
ką jaučia motina, palydėda
ma savo žvilgsniu ir savo šir
dimi tavo žingsnį.

Kai netenki tėvynės ir vėl 
ją pamatai nors akimirkai, 
staiga atgimsta visas tavo 
praeities gyvenimas. Tada 
tavo mintys ir jausmai su
krečiami iš pagrindų.

Nors žmogus gyvena drau-

buvusius kolūkio pirminin
kus ir sako:

“.. .Iki tol kolūkyje daž
nai keitėsi pirmininkai. Va
silijų Rutkauską banditai 
užmušė. Petrą Tylą kartu 
su visa šeima gyvą sude
gino. Buvo dar keli.... ”

Tik visiškai išsigimę “Nau
jienų” redaktoriai šituos 
baisius sutvėrimus, kurie 
ištisas lietuvių šeimas gy
vus degino, gaji vadinįti 
lietuviais, atstovaujančiais 
lietuvių tautai. Lietuvių 
tautai ir 1940 metais, ir 
1946 metais atstbvavo šos- 
takai ir protapai. Visds 
“veiksnių” ir “vaduotojų” 
pastangos tą istorinę tiesą 
ištrinti iš lietuvių 
istorijos yra veltui.

Melais—jų duona kasdieninė

Ar yra tokių skaitytojų?

Kas liečia Japonijos žmones, tai sakoma, kad jų 
didelė dauguma stoja už pakeitimą politikos. Bet prem
jerui Šato apsiversti aukštyn kojomis, kaip apsivertė 
mūsų prezidentas, tsą baisiai sunku. Juk tai reikštų 
prisipažinimą prie klaidos, o japonų akyse—tai būtų ne
dovanotina politinė nuodėmė. Taigi, Šato turi pagrindo 
nervuotis ir pykti ant mūsų Nixono. vĄv-

Istorine sutartis
VISIEMS pasaulio taikos šalininkams tenka tiktai 

nuoširdžiausiai pasveikinti šiomis dienomis padarytą ir 
pasirašytą 20 metų bendradarbiavimo ir draugiškumo 
sutartį tarp Indijos ir Tarybų Sąjungos.

Paslėpimui savo nusiminimo mūsų šalies komercinė 
spauda skubinasi šią sutartį savotiškai interpretuoti, 
būtent, kad sutartis esanti nukreipta prieš Pakistaną. 
Mat, santykiai tarp Indijos ir Pakistano yra įtempti. 
Girdi, Tarybų Sąjungos pakrypimas į Indijos pusę yra 
skaudus smūgis Pakistanui.

Bet mums atrodo, kad šitokia sutarties interpreta
cija yra paremta ne tikrove, bet troškimais. Kaip žinia, 
Tarybų Sąjunga visą laiką siekė palaikyti kuo geriausius 
ryšius su abiemis šalimis. Juk anais metais Tarybų Są
junga buvo tarpininke užbaigimui ginkluoto konflikto 
tarp Indijos ir Pakistano. Ir nuo to laiko Tarybų Są
jungos santykiai su abiemis šalimis buvo vienodai arti
mi ir šilti. Nesinori tikėti, kad jie būtų dabar iš Tary
bų Sąjungos pusės pakeisti.

priepuolis mergaitei vėl pa
sikartojo. 1*0 kelionės daina 4 
nutarė parodyti savo paltą 
ekspertui, kuris patvirtino, ! 
kad paltas iš tikrųjų yra iš 
triušių kailiukų. Ši istorija 
baigėsi teismu: buvo teisia
ma apgavikų gauja, “gami
nantieji brangius kailius”. 
O jauna mergaitė sirgo 
alergija.

tame pat dienraštyje 
išspausdintus žodžius: 
“Daugumas išeivijos (kaž
kodėl nerašoma — kokios 
išeivijos? juk naivu tikėti, 
kad kažkokia grupė gali 
atstovauti išeivijai apskri
tai) lietuvių stengiasi padė
ti savo... tėvynei arba puo
selėti jos kultūrą čia, dirbti 
lietuvybės išlaikymo labui.”

Norint įsitikinti, ko ver
tos tos “pastangos” (čia jo
kiu būdu nenoriu įžeisti tų 
tikrai dorų ir kultūrai pasi
šventusiu lietuviu išeiviu, 
kurių dėka šiandien išvis 
dar įmanoma kalbėti apie 
lietuvišką kultūrą emigra
cijoje), užtenka pavartyti 
to paties “Draugo” kom
plektas. Kone kiekviename 
numeryje rasi nusiskundi
mų “veiksnių” organizacijų 
abejingumu kultūrai, švieti
mui, rasi straipsnių, ku
riuose rašoma, jog didžiau
si politiniai “veiksnių” ii’ 
“vaduotojų” rėksniai sielos 
gilumoje (o ir poelgiais) vi
siškai abejingi lietuvybei.

... Žinant visa tai, ne
įgali nesistebėti “Draugo” 
beviltiškomis pastang o.m i s 
sumenkinti Tarybų Lietu
vos mokslą, kultūrą, švieti
mą.

Yra sena patarlė: viena
kis norėtų, kad visi būtų 
panašūs į jį; nežinia, kiek 
ši patarlė teisinga apskritai, 
bet “vaduotojams” ir “veik
sniams” ji visiškai' tinka. 
Jie baisiai norėtų, kad Lie
tuva būtų atsilikusi visose 
gyvenimo srityse, kad jos 
žmones ištiktų visos įma
nomos nelaimės.

Kadangi gyvenimas gim
tinėje rieda visiškai kitaip, 
negu kad norėtų “vaduoto
jai”, šiems belieka .griebtis 
savo duonos kasdieninės — 
melo.

Yra tačiau gyvenimo sri
čių, kurių faktų dažniausiai 
nedrįsdavo ginčyti net la
biausiai įsimelavę “veiks
niai” — tai — mokslas, švie
timas, kultūra. Bet prieš 
kiek laiko neišlaikė “laisvo
jo pasaulio lietuvių dienraš
čio” “Draugo” širdis, ir jis 
išpleškino straipsnį “Oku
pantai siekia, kad Lietuva 
būtų tamsi ir juoda”.

Kažkoks “v.b.”, demago
giškai naudodamas ir pai
niodamas Tarybų Sąjungos 
gyventojų surašymo faktus, 
mėgino įrodyti, kad Lietu
vos gyventojai “tamsūs ir 
juodi”, ir kad visa tai—dėl 
“okupantų užmačių”. Straip
snelio autorius kažkodėl nu
tyli, kodėl kaip tik Lietuva 
iš daugybės Tarybų Sąjun
gos tautų “juodinama”, ko
dėl, pavyzdžiui, ne Estija 
ar Latvija?

“B.V.” eina dar toliau: 
jis numato, kad ir ateityje 
Tarybų Lietuvos “atsiliki
mas planingai didės”. Tik 
viena nežinia: ar dar yra 
tokių “Draugo” skaitytojų, 
kurie nežinotų apie tiesiog 
milžiniškas lėšas ir pastan
gas, kurios Lietuvoje ski
riamos švietimui, kurie ne
žinotų neginčyjamų ir kiek
vienam matomų laimėjimų 
šioje srityje.

Nei “Draugas,” nei kiti į 
jį panašūs negali nuslėpti 
nuo savo skaitytojų (kad ir 
norėtų) ta fakto, kad Ta
rybų Lietuvoje knygų lei
dyba tikrai puiki' ir plati. 
Leidžiama ir mūsų klasika, 
ir šiuolaikiniai autoriai, ir 
įvairiausių sričių studijos 
(užtenka, pavyzdžiui, pami
nėti Lituanistinės bibliote
kos seriją, žodyną, J. Basa
navičiaus raštus, lietuviško
sios bibliografijos pirmąjį 
tomą, pasaulinės literatūros 
klasikų naujus leidinius ir 
kt.).

Net tą faktą, kad ši lite- 
už visą lietuvių tautą. ’ ratu r a, papildomi jos tira- 

nedovano- žai, šiandieninėje Lietuvoje 
tina klaida gereisnio ko ti- išperkama labai greit, 
kėtis iš “N.” bendradarbio, “veiksnių” spauda bando 
To laikraščio ne tik ben- komentuoti savaip: “oku- 
dradarbiai, bet ir redakto- pantas,: 
riai seniai atsisveikinę su plistų knygos! 
sveiku protu Lietuvos klau- klausti — kodėl tas 

pantas” leidžia tas knygas?; 
Kaip atsitinka, kad net siau
rai specializuoti leidiniai 
(tokie, apie kuriuos prieška
rinėje Lietuvoje net švie
siausi ir optimiškiausi pro
tai nedrįso nė svajoti) iš
perkami toje “sutamsintoje 
ir sujuodintoje” Lietuvoje?

Nesunku suprasti, kad 
“Draugas,” hesididžiuojan-

tautos

AR JAU ESAMA 
IR TOKIŲ?!

Atrodo, kad helaimingų 
“lietuviškų vaduotojų” bė
dos jokiu būdu nepasibai
gia. Jų pasekėjuose auga 
didelis nepasitenkinimas. I

Tai matosi iš Chicagps
gu žinai, kad gulėsi po gim- men§evįRų laikraštyje (lie
tojo krašto velėna, ir jinai _ Q v M.rVn.
bus tavo amžinas bičiulis. 
Bet nerimas ima, kai likimas 
t a v e bloškia kažkur į labai 
tolimą kraštą sunykimui sve
timo ir šalto grumsto glėbyje.

Antrą kartą apsilankęs tė
vų žemėje, vėl sutikau daug 
naujų veidų, regėjau daugi 
naujų ir brandžių kūrimų. 
Norisi tikėti, kad Lietuva yra 
dailininkų ir poetų žeme.

Joje nėra nei didelių kalnu, 
nei gilių slėnių. Nėra milži
niškų upių, nešniokščia ir 
kriokliai, bet Lietuvos gam
ta yra pasakiška savo slap
tingais burtais.

Tokioje žemėje galėjo gimJ 
ti Čiurlionis, suklestėti liau
dies menas, pasakos, dainos,; 
padavimai.

Ainių pasirinktuoju keliu 
eina ir dabarties lietuvių me
nininkai. Jų kūryba kaip vi
joklis leidžia vis naujas atža
las, prasiskleisdama naujom 
vertybėm. Nuo realizmo iki 
avangardinio bedaiktiškumo 
kaupiasi vis naujos ir naujos 
lietuvių kultūros vertybės.

Retai užtinkamas kolekty
vas, kurio nariai būtų taip 
skirtingi savo individualybė
mis.

Stilių ir žanrų įvairumas yra 
lietuviu dailės stiprybė. Ji tę-

Yra kuo jam susirūpinti
VĖLIAUSI pranešimai iš Vatikano kalba apie didelį giasi pel. kartas

popiežiaus Pauliaus VI susirūpinimą, kodėl tiek daug 
katalikų bažnyčios kunigų meta kunigavimą. Kaip žinia, 
tas bėgimas iš kunigystės pasidarė beveik masinis. Su
sirūpinęs ir išsigandęs popiežius neseniai paskyrė komi
siją suradimui tikrosios tai bėgimo epidemijai prie
žasties.

Komisija dabar jam praneša, kad ateinančiais pen- 
keriais metais kunigystę mes dar mažiausia 20,700 ku
nigų!

Žinoma, yra visa eilė priežasčių. Mokslui ir apšvie- 
tai plintant masėse, tikėjimui ir burtams mažiau dirvos- 
bepalieka. Bet komisija sako, kad didžiausia ir vyriau
sia priežastis yra celibatas. Neleidimas kunigams tuoktis 
ir gyventi normališkai, kaip pridera normaliam, sveikam 
žmogui, jaunus kunigus priverčia arba ištvirkauti, slap
tai atlikinėjant lytines pareigas, arba mesti kunigystę.' 
Kurie kunigai nebenori veidmainiškai gyventi, pasirenka 
antrąjį kelią. j

Kokias iš šios komisijos suradimų išvadas dabar pa-; 
darys popiežius? Kaip žinia, neseniai jis yra pasmer-i 
kęs tuos, kurie katalikų bažnyčiai siūlo leisti tuoktis 
tiems kunigams, kurie nori tuoktis. Nemanoma, kad jo 
paskirtos komisijos išvados staiga pakeis jo tokį nusi-< 
statymą. Gal kada vėliau.

IR MES SVEIKINAME 
ĮŽYMŲJĮ POETĄ

Vilniaus “Tiesoje” (rugp.
3 d.) skaitome Eltos pra
nešimą :

“Už ilgametį vaisingą li
teratūrinį darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą, ryšium 
su penkiasdešimtosiomis gi
mimo metinėmis “Gimtojo 
krašto” laikraščio redakto-

rius, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas poe
tas Vacys Reimeris apdo
vanotas Lietuves TSR 
Aukščiauis i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.”

Šia proga ir mes norime 
įžymųjį poetą ir žurnalistą 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
ir palinkėti daug daug švie
sių ir laimingų dienų.

NEGALI ISTORINĖS 
TIESOS IŠTRINTI

Lietuviškos hitlerinės at- 
raugos dar ir šiandien tebe
prakaituoja, kad ištrintų iš 
lietuvių tautos istorijos tą 
tiesą, jog tauta savanoriš
kai (per visuotinius slap
tus rinkimus į Liaudies sei
mą) pasirinko socialistinį 
kelią ir įstojo į tarybinių 
tautų šeimą. Antai, menše
vikų laikraštis i(rugp. 5 d.) 
kaTba apie pokarinius Lie
tuvoje įvykius ir. klausia: 
“Jeigu Lietuva 1940 metais 
savu noru įsijungė į Tary
bų Sąjungą, tai kuriais su
metimais lietuviai 1946 me-' 
tais kovotų prieš sovietų 
karius ir sovietų armijoje 
tarnaujančius šostakus ir 
įprotapus?” j

Tai įžeidimas lietuviui 
tautos lietuviais vadinti 
hitlerinius banditus, kurie 
1946 metais skerdė Lietu-j 
vos žmones. O kad tie sker
dikai buvo paprasti žmogžu-i 
džiai, tai tame plačiame ve
damajame parodo paduota 
iš tarybinio veikėjo partie-1 
čio Šostako, kolūkio pir
mininko pasakojimo citata. 
Šostakas kalba apie prieš jį

pos 2 d.) kokio ten Myko
lo Jako nusiskundimo. Sa
vo straipsnyje “Vienšališ- 
ko ekstremizmo reikalu,” 
jis smerkia tuos, kuriems 
nebepat i n k a “vaduotojų” 
politika Lietuvos klausimu. 
Matyt, jiems jau labai atsi
bodo “vaduotojų” spaudoje 
smerkimai visko, kas tik 
padaroma arba sukuria
ma Tarybų Lietuvoje.

Mykolas Jakas šaukia:
“Šioje vietoje mums ir 

kyla mintis, kas yra eks
tremistas ir dargi smerkti
nas: ar tas nepriklausomy
bės karų savanoris, kuris 
kartais jausmingesnių žo
džiu reaguoja į apraišką ar 
įvykį, ar tas pinigais ap
tekęs lietuvis gydytojas, ar 
inžinierius, ar kunigas, ku
ris taria, jog Kajecką rei
kėtų pakeisti Laurinčiuku, 
ir tai daro net visuomenės 
susirinkime ?”

Teisingas tų žmonių rei
kalavimas. Albertas Lau- 
rinčiukas atstovautų Lietu
vai. O kam atstovauja Ra
jeckas? Tiktai Smetonai, 
kurio jau ir kaulai žemėje 
pavirtę į dulkes.

Jakui toks pakeitimas at
rodo baisiai baisiu. Bet tas 
tik parodo, kad jis nesi
skaito su realybe ir nesi- 
vaduoja sveiku protu. Jam 
prieš trisdešimt metų palai-1 
d o t a s fašistinis režimas; 
brangesnis už visą Lietu-

• .• i • , > , • ■ j - • L ’ !vą,
Būtų, žinoma,

” atseit, nenorįs, kad
Knieti pa- 

oku-
Simu.

Sofija. — Bulgarija ofi
cialiai paneigė melagingą 
kaltinimą, būk Bulgarija 
kišasi į vidinius Sudano fei-i 
kalus. Tokie kaltinimai ne-i 
turi pagrindo. t I

apskritai nemaža vietos ski
riantis šiems klausimams, 
tikrai norėtų Lietuvą ma-i

MAMAI

Palaukėje svyruokliai šlama,! tis savo kultūriniu priedu, 
Godas primindami senas.
Argi žinot galėjau, mama, I
Kad kelias vien tik priekin i

ves?|!tyti tamsią ir juodą. Tai 
neatsi t i k t i n a i: juk tada, 
lengviau valdyti žmonių 
mintis ir protus.

... Kaip kitaip, jeigu nei 
veid m a i n y s te, pavadinti

Godas šakoti beržai šlama, i 
Ir išsipildžiusias, ir ne... 
Visų toksai likimas, mama, , 
Aplink pasaulį — pas tave.

Aug. Tamaliūnas

Juozas Lukys

ĮVAIRUMAI
Auksinę monetą, kurios 

vienoje pusėje pavaizduota 
graikų deivė Atėnė, o kitoje 
— pergalės deivė Nikė, ra
do gruzinų moksleivis ant 
Juodosios jūros kranto už 
kelių kilometrų į pietus nuo 
Suchumio. Moneta gerai iš
silaikė, galima įžiūrėti smul
kiausias Nikės aprangos 
detales, sparnus ir kitus at
ributus. Išilgai sparno įra
šytas karaliaus Filipo Ma
kedoniečio vardas.

Įžymus tarybinis moksli
ninkas D. Kapanadze parei
škė, kad iki šiol tebuvo ži
nomos kelios tokios 
tos. Jos saugomos 
blausiuose pasaulio 
juose.

mone- 
stam- 

muzie-

Tarybinio ūkio “Abchas- 
kij” (Celinogrado sritis) 
šaltkalvis Kononenka žvejo
damas pagavo lydeką sve
riančią keletą kilogramų. 
Žmona, ruošdama žuvį pie
tums, rado skrandyje laik
rodį “Pobeda”. Kononenka 
išdžiovino laikrodį, užsuko, 
ir jis pradėjo tiksėti lyg 
nieko nebūtų atsitikę. Ar 
reikia geresnės reklamos 
šiam puikiam laikrodžiui!

Liepos 26 d., 1971 
Sveikiname “Laisvę” ir 

kolektyvą iš Vilniaus. Jau 
mes čia porą dienų. Susi
tikome draugus iš Niujor
ko ir Chicagos. Taipgi vil
niečius, kurie anksčiau gy
veno Niujorke.

Linkėjimai visiems.
Povilas ir Aldona 
Aleknai

Škotijos mokslininkai pe
dagogai sumanė patikrinti, 
kiek per dieną vaikai pa
sako žodžių. Jie buvo ap
vilkti specialiomis liemenė
mis su radijo siųstuvais. 
Pasirodo, trijų metų vaikas 
per dieną ištaria apie 3,000 
žodžių.

Elegantiška moteris bran
giu kailiniu paltu įsėdo į 
traukinį Paryžius — Nica. 
Jauna mergaitė, sėdėjusi 
kampe, tučtuojau pradėjo 
kosėti. Po kosulio priepuo
lio mergaitė atsiprašė: “Aš 
visada pradedu kosėti, kai 
prieinu arčiau prie triušio 
■kailiuko”. Dama nusišypso
jo: “Triušio kailiukas! La
bai klystate, už šitą paltą 
vyras užmokėjo fantastišką 
sumą”. Netrukus kosulio

Gerbiamas Drauge,
Pranas Ulevičius pabu

vojo Jūsų šalyje nuo 1971 4 
m. balandžio 18 d. iki bir
želio 30 d. Filadelfijoje bū
damas jis susi i’go. Dėl in
sulto jam suparalyžiavo 
kairiąją kūno pusę. Fila
delfijoje gyvenančios jo 
seseris duktė, medicinos se
selė, nuvedė jį pas gydyto
ją, kuris nustatė, kokia li
ga jį sugriebė.

Liepos 2 d. d. P. Ulevi
čius buvo jau Vilniuje. Ap
lankiau jį ligoninėje Vil
niaus mieste. Radau su 
žmonos pagalba ir su laz
dele bevaikštantį ligoninės 
koridoriuje. Jis kalba, sa
kosi einąs sveikyn ir savo 
daktaro disertaciją norįs 
tęsti toliau. Nuotaika jam 
nebloga.

Su P. Ulevičium viename 
kambaryje gulėjo Jonas 
Čiulada, Jūsų pažįstamas 
partizanas ir sumanus Kin-j 
tų paukštininkystės tarybi
nio ūkio vadovas Šilutės ra
jone. Neseniai jis mirė ir 
buvo gražiai Vilniuje pa
laidotas.

Atidavėme leidyklai Vin
co Kapsuko raštų 10-tą to
mą (1924-1926) ir Lietuvos 
Komunistų partijos istori
jos apybraižos pirmąjį to
mą, kuriame aprašomi 18- 
87-1920 metų Lietuvos revo
liucinio judėjimo įvykiai. 
Ilgus metus rinkome šiai is
torijai medžiagą, tyrinėjo
me spaudą, arvchyvus, įvai
rią literatūrą. Surinkome, 
ką galėjome, ir dabar api
bendrinę leidžiame skaity
tojams susipažinti. Istori
ją paįvairins apie 170 nuo
traukų, 4 žemėlapiai, įvykių 
kronika, pavardžių rodyk
lė ir kiti priedai, kurie pa
dės skaitytojui greičiau at| 
rasti norimus faktus. Tiki
mės šių metų pabaigoje tu
rėti atspausdintą istoriją.

Besilankantieji Lietuvoje 
Jūsų turistai kaTtais užeina 
pas mus pasimatyti ir pa
sikalbėti. Tai gerai. Užra
šome jų prisiminimus.

Iš Amerikos gavome 1928- 
1933 metų “Balso” pavie
nius numerius, taip pat 
“Komunisto” 1922, 1924-19- 
28 m., “Moterų balso” 1916- 
1920 m. ir “Komunaro” 1921- 
1922 m. atskirus numerius. 
Tai papildė mūsų bibliote
kos turimus šios periodikos 
komplektus. Gavome taip 
pat R. Mizaros straipsnių, 
pjesių, laiškų rankraščius. 
Sutvarkysime ir pasaugosi
me mokslo reikalams.

Su draugiškais linkėji
mais,

R. šarmaitis *
Vilnius, 
1971.VIII.4
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LAISVE 8 puslapiu

i Miami, Fla.
Liepos 28 d. atsibuvo L. 

L.D. 75 kuopos susirinki
mas ir pietūs. Pietų ga
mintojos buvo tos pačios 
geros draugės — E. Kan- 
cerienė, J. Jurevičienė, H. 
Hinman, A. Bečienė. Bet 
jos padarė ir kitą gražų 
dalyką. Tai buvo specia
liai geri pietūs. Todėl, kad 
ilgus metus dirbus prie pie
tų gaminimo ir einant LLD 
75 kuopos iždininkės pa
reigas drg. Kancerienė mi
nėtą dieną atžymėjo savo 
gimtadienį. Tai visi, kurie 
valgėm skanius pietus, 
Emilijai palinkėjom ilgiau
sių metų.

Po pietų atsibuvo susi
rinkimas. Nors susirinki
mo prad/.ia buvo nelabai 
sklandi, bet toliau viskas 
buvo gerai, o pabaiga bu
vo ir visai graži. Nutarta 
paaukoti 100 dolerių dien
raščiui “Vilniai,” nes dėl

> didelio brangumo labai rei- 
* kalinga finansinė parama.

Pasibaigus susirinkimui, 
V. Bovinas padarė praneši
mą, kad kultūros komisija 
turi prirengus gražų pri
siminimą dėl mirusio di
džiai garbingo žmogaus po
eto ir rašytojo Antano 
Venclovos. Pirmiausia Jis 
trumpai ir aiškiai paaiški
no apie Venclovos pergy
ventą laiką ir atliktus bran
gius, naudingus darbus. 
Tinkamai paruoštus eilė
raščius skaitė J. Kanceris, 
Ignas Urbonas ir S. Zavis. 
Šie draugai gražiai, tinka
mai atliko savo užduotis. 
Pagerbimas mirusio draugo 
už jo darbus yra prakil
nus dalykas. Tais laikais, 
kada Venclova buvo jaunas, 
Lietuvoje siautėjo brutališ- 
kas Smetonos režimas. Jis 
pragyveno visko, buvo per-

► sakioj amas. Bet jo nuveikti 
darbai paliko gražų atmi
nimą ne tik lietuvių tautai, 
bet visam pasauliui. A. 
Venclova buvo ne tik rašy
tojas, bet h\ kovotojas už 
geresnę ateitį.

E. K. Sliekienė

Waterbury, Conn.
Prieš kelias dienas sun

kiai susirgo Juozas Vaito
nis, kuris gyvena 25 Roose
velt Dr. Gavo širdies smū
gi- •

Buvo nuvažiavęs su žmo
na į valgomųjų daiktų krau
tuvę. Susipirko reikmenis, 
ir jis pradėjo skųstis žmo
nai, kad labai prastai jau
čiasi. Tiek susirgo, kad 
negalėjo vairuoti mašinos, 
turėjo prašyti kitą žmogų, 
kad juos parvežtų namo. 

‘ ^Sugrįžus į namus, žmona 
pašaukė gydytoją, ir tuojau 
buvo nuvežtas į Waterburio 
ligoninę. Ir ten jį dabar 
gydo. Lankytojais leidžia 
tik artimus gimines ir tik 
po vieną antsyk po penkias 
minutes. Svetimų neleidžia.

Taip aiškino man jo sesu
tė Mary Ųlozienė.

Linkiu Juozui Vaitoniui 
greitai pasveikti ir grįžti į 
savo namus.

M. Svinkūnienė

Binghamton, N. Y.
Skaudi Nelaimė

Prieš kurį laiką draugą 
Antaną Pagiegalą ištiko 
skaudi nelaime. Mat, An
tanui besidarbuojant savo 
gražioje vasarinėje sodybo
je, Chenango Forks, N. Y., 
nei nežinia kaip tai įvyko, 
traktorius, kurį jis vaira
vo, kokiu tai nesupranta
mu būdu apsivertė. Anta
nas atsidūrė po juo, kuris 
savo svoriu labai skaudžiai 
sužalojo visą Antano kūną, 
sulaužo kai kuriuos kaulus.

Pats vienas Antanas, ne
galėdamas pasiliuosuoti, 
šaukėsi pagalbos. Jo žmo
na Helena, išgirdusi Anta
no šauksmą, skubiai bėgo 
žiūrėti kas atsitiko. Rado 
Antaną po traktorium. Ji 
matydama, kad negalės pa
gelbėti jam, greitai išbėgo 
and kelio, sulaikė kelias 
mašinas ir jų vairuotojus 
prašė, kad jie pagelbėtų iš
imti iš po traktoriaus An
taną. Atbėgo 8 vyrai į ne
laimės vietą, gelbėti. O 
tuo pačiu metu dvi,’ geros 
širdies, m1 pažįsta mos mote
rys, skubotai nuvažiavo į1 
Chenango Forks ir prane
šė šerifui. Tuojau pribuvo 
policija ir ligoninės vežimas 
ir nugabeno Antaną į Wil
son Memorial ligoninę.

Antanas buvo labai silp
nas, per kelias dienas ne
buvo leidžiama lankytoju, 
išskyrus jo žmoną Heleną.

Truputį sveikatai page
rėjus, Antanas grįžo na
mo. Jo adresas 459 Main 
St., Johnson City, N. Y. 
13790. Tačiau jis ir dabar 
dar yra sunkiai sergantis. 
Pats negali nei apsiversti, 
nei iš lovos išlipti. Vaikš
čioja su “walkers” pagalba. 
Žmona Helena jį slaugina 
dieną ir naktį.

Ant anas yra laikraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” ilga
metis skaitytojas ir uolus 
jų rėmėjas. Taipgi LLD 20 
ir LDS 6 kuopų narys ir 
nuolatinis jų pramogų lan
kytojas ir rėmėjas.

Labai gaila, kad žmogus 
turi taip skaudžiai kentėti.

Linkėtina Antanui sėk
mingo ir greito pasveiki
mo.

Liepos 2 dieną neilgai sir
gęs mirė -Jonas Krasaus
kas, 79 metų. Čia išgyve
no berods 62 metus. Liūdi 
dvi sesutės: Valerija Kra
sauskas ir Barbora Marti- 
nionienė, ir jų šeimos Lie
tuvoje, ir visi artimi gimi
nės ir draugai, gyvenanti 
Čia Binghamtone. Jonas bu? 
vo našlys, savo šeimos ne
turėjo. Jo žmona Izabelė 
mirė vasario 28 d., 1966 m,

Velionis priklausė prie 
lietuvių parapijos. Ir jau 
buvo pasiliuosavęs iš En
dicott Johnson Co., kurio
je išdirbo virš 40 metų. Ta
čiau jis glaudžiai bendravo 
su pažangiečiais, lankė jų 
pramogas, per ilgus metus 
skaitė laikraštį “Laisvę” ir 
ją prenumeravo savo švo- 
geriui Martinioniui Lietu
voje ir nuolat prisidėdavo 
su auka darbininkiškiems 
reikalams.

Su Jono Krasausko mir
tim mes pažangiečiai nete
kome nuolatinio mūsų pra
mogų lankytojo, o laikraš
tis “Laisvė” — dviejų skai
tytojų ir gero rėmėjo fi
nansiniai. Labai gaila, ne
tekus gero žmogaus ir pa
žangios veiklos gausaus rė
mėjo.

Antradienį, liepos 6 die
ną, daugelis draugų buvo 
lydimas į amžiną poilsio 
vietą — Kalvarijos kapines. 
Visi palydovai buvo pakvie
sti susirinkti į bažnyčios 
svetainę, kur atitinkamai 
buvo pavaišinti.

Lai būna mirusiam ra
mybė, o likusiems jo arti
miesiems užuojauta.

Ona Wellus

Pranešimas
Cranford, N. J.

Rugpiūčio 22, sekmadienį, 
įvyks LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos susirinki
mai. Vieta: 460 Brookside 
Place, Cranford, pas drau
gę ,t Lillian Novak-Šerelis. 
Pradžia 2 valandą popiet.

Draugės ir draugai, kurie 
esate šių draugijų nariais, 
stenkitės pribūti į šį susi
rinkimą. Bus svarbių da
lykų apspręsti. Nepatingė
kite, atsilankykite!

LLD 54 kp. raštininkas
J. Gredaitis (62-65)

Prisiminimas brolio
Juozo Šlekaičio

Mielas broleli, jau treji 
meteliai kaip guli žemelėje 
Lietuvoje, Bartininkų kai
melyje, kur gimei ir užau
gai tėvelių gražiame name
lyje. Ten pavasarį sode 
medeliai gražiai žydėjo, 
paukšteliai čiulbėjo ir rai
boji gegutė kukavo. O va
sarą aukšti medžiai žaliais 
lapais šlamėjo. Ten tykiai, 
tykiai sriuveno negilus upe
lis. ..

Mūsų motinėlė tave svei
ką užaugino ir labai mylė
jo. Kai caro valdžia norėjo 
tave pagrobti į kariuomenę, 
ji gailiai verkė.

Turėdamas protingą gal-
vėlę, tarnavai Bartininkų 
valdžioje. Kaimynai ir ki
ti žmonės tave labai gehbė, 
nes neskriaudei biednųjų — 
visiems lygiai tarnavai.

Atsimenu tą dienelę, kai 
parvežei į mūsų tėviškę, sau 
gražią žmonelę Magdutę, 
kurią mes visi mylėjome. 
Užauginote pulkelį gražų 
dukrelių, visas išmokslino- 
te. Aš, gyvendama už Jū- 
rų-marių, nežinojau, kada 
mirė tavo mylima žmonelė.

Rašei, broleli, man daug 
laiškelių, daug gražių žode
liu...

Liko liūdinčios tavo duk
relės, ženteliai, mylimi anū
kėliai. Likau ir aš liūdinti 
tavo seselė. Kaip gaila, kad 
negalėjau palydėti tave į 
paskutinę kelionę, į Barti
ninkų kapinyną, į tą dar
želį pas tavo mylimą žmo
nelę. -■ ’

Anna Norkiene
Detroit, Mich.

Baltimore, Md HELP WANTED-MALE-FEMALE.

žmogus sensta tik po 60-ties
Tbilisio Medicinos institu

to patologinės anatomijos 
katedros bendradarbiai iš
aiškino naujus organizmo 
biologinio senėjimo dėsnin
gumus. Daugelio metų ty
rinėjimai parodė, kad žmo- 

f gus pradeda senti po 60-65 
t metų. Iki to amžiaus tebe

sitęsia intensyvus ląstelių 
atsinaujinimas.

Jau beveik metai Neringos ligoninės vy
riausioji gydytoja, Kauno medicinos instituto 
aspirantė Vanda Česnauskienė (žiūr. nuotr.) 
Nidoje dirba mokslinį tiriamąjį darbą. Jo tiks
las — nustatyti Nidos mikroklimato fiziologi
nį ir higieninį veikimą žmogaus sveikatai. Tri
jose Nidos vietose — pajūryje, miške ir pama
ryje — pastatyti drėgmės, temperatūros ma
tavimo ir vėjo greičio nustatymo prietaisai. 
Tokie tyrimai Neringoje atliekami pirmą kar- 
tą. Po trejų metų stebėjimai bus apibendrinti 
ir panaudoti klinikiniam ligonių gydymui.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Pradžia rugpiūčio mėne
sio mūsų miestui ir apylin
kei buvo skaudi. Didelė au
dra, smarkūs lietūs sužalo
jo daugelį gyvenamų vietų. 
Sunaikinta daug turto to
se vietose, kur vyko smar
kūs lietūs.

Viso žuvo 16 žmonių. Lie
tus be mažų pertraukų tę
sėsi ištisas keturias dienas. 
Kad palengvinus nukentė- 
jusiems, Raudonasis Kry
žius atidarė dviejose vieto
se pašalpai teikti įstaigas, 
kaip tai — maisto, drabu
žių ir kitokių reikmenų. 
Maryland valstija irgi iš iž
do duos pagalbą nukentė- 
jusiems gyventojams.

Mūsų gera draugė O. Že
maitienė sunkios ligos pri
spausta randasi Maryland 
General ligoninėje. Lanky
mo valandos patogios—nuo 
10 vai. ryto iki 8:30 vai. 
vakaro. Kada sveikata lei
do, ji buvo visuomet su 
mumis. Dalyvaudavo mū
sų parengimuose bei šiaip 
sueigose. Todėl atlankymas 
jos ligoninėje būtų padėka 
jai.

Vinco Duktė

Philadelphia, Pa.
Laukiame parengimo
Didieji liepos mėnesio 

karščiai praėjo, kuomet 
temperatūra dažnai pakil
davo net virš šimto. O da
bar rugpiūčio mėnuo daug 
malonesnis, oras puikus, 
dažnai palyja, žolė visur 
gražiai sužaliavo. Iš pažan
giečių kai kurie atostogau
ja, kiti vyksta į pajūrį pa
simaudyti suram vandenyje 
ir pasisemti energijos. Ir 
net nepajusime, kaip at
slinks pradžia rudens. Toji 
visų laukiama “Darbos Die
na” (Labor Day), kurioje 
įvyks didysis banketas 
“Laisvės” naudai.

Aš prašau šios srities 
“Laisvės” skaitytojų, kad 
jie pakalbintų savo drau
gus ir pažįstamus, kurie 
“Laisvės” neskaito ir skel
bimų apie parengimą nebe
žino, pakviestų telefonu, 
laiškučiu, arba asmeniškai 
žodžiu. Padarykim tą die
ną skaitlinga ir reikšmin
ga!

Pasidarbuokime visi iš 
artimų ir tolimesnių kolo
nijų, kad šis parengimais 
būtų sėkmingas.

Westford, Mass.

HEAD SUPERVISOR

Must be experienced in Building 
Service operations. Supervise Jani
torial and elevator personnel in 
downtown Newark, N. J. 7 days. 
Must have references. Excellent pay. 
914-968-1000. Ask for Bob. (60-62)

MECHANICS. Experienced, for 

expanding suburban Volkswagen 

dealer. Call 914-528-8076.

(62-66)

Laiškelis iš Lietuvos
Gerasis Dėde,

Sveikinu jus, Dėde, linkė
damas daug laimės ir geros 
sveikatos.

Dėde, koks tu geras, kad 
prisimeni mane. Visų ap
leistas aš augau vaikų na
muose. Man ten buvo ge
rai, bet pas tetą geriau 
augti, nes teta viskuo rūpi
nasi, viską man nuperka.

Jau visi vaikai važiuoja 
dviračiais, važiuot ir aš mo
ku. Kai nuvažiuoju pasbro- 
likus Musteikon, jie turi 
dviratį, tai ir man duoda 
pavažiuoti. Bet dabar aš 
dviračio .nepirksiu, pirksiu 
kai paaugsiu didesnis.

Aš mokausi gerai, ketvir
toje klasėje, ir noriu moky
tis. Man sekasi gerai. Ačiū, 
Dėde, už dovanas. Niekas 
man tiek nepadėjo, kiek jūs 
su teta, kuri viskuo rūpi
nasi.

Jonas Gaidys
Taip rašo dešimties me

tų berniukas.
J. Gaidys

Aromatas ir vaisiai
Bulgarų medikai paskel

bė naujus tyrimus apie pa
čią kvapniausią pasaulyje 
Kazanlyko rožę. Jau seno
vėje toji rožė tarnavo ne 
vien kosmetikai, bet ir gy
dymui. Gydymo praktika 
parodė, kad rožių aliejus ir 
vanduo užmuša bakterijas, 
gali būti naudojamas prieš 
uždegimus ir kaip nuskaus
minanti priemonė. Sofijoje 
rožių aliejumi buvo sėkmin-

Philadelphijoje randasi 
devynios miesto užlaikomo^ 
sveikatos įstaigos. Vicmas 
namų statybininkas susi
žeidė aukščiau kulno koją 
ir nuėjęs į vieną Medical 
Center prašė pagalbos Jap- 
tvarstyti nedidelę žaizdą. 
Bet slaugė atsisakė, sako, 
mes to nedarome. Eik į li
goninę, o ligoninėse ima 10 
dolerių už aptvarstymą.

“L.” Reporteris

Washingtonas. — Izraelio 
valdžia tariasi su Nixono 
administracija gauti raketų; 
kovai su arabais0

OWNER OPERS.
For local pier work with 

containers.
Contact SELECTIVE 
TRANSPORTATION 

201-437-3403
(62-66)

Nursery School
Mother Hubbard’s cupboards 

are not bare.
All contented children are there! 

MOTHER HUBBARD 
NURSERY CUPBOARD

660 South Rd. 7:30—5:30
914-462-2114

(62-66)

REAL ESTATE

MANHASSET. Flower Hill, spa- 
cious colonial 5 bed-rooms, 3’/ž 
baths, large paneled family room, 
air-conditioned. All amenities.

$98,500. Owner 516-627-3269.
(62-66)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
ROOFING AND SHEETMETAL 

MECHANIC, working foreman re
sidential and commercial, work 
straight salary $50 per day. Year 
round position, opportunity for con
scientious mechanic. Paid holidays, 
vacation and bonus. Apply South 
Shore Roofing Company, Manas
quan, N. J. 201-223-1289.

(58-65)

LOCKSMITH
Experienced. Good salary, steady 

work with growing firm.
206 E. 88th St. 212-348-5000.

(58-62)

Automotive Transmission Builder. 
Need good lead builder, top salary, 
plus commission. Excellent poten
tial. Call Herb. 201-227-6690.

(62-65)

Button Manufacturer needs ex

perienced set-up man on Polyester 

buttons. Call 201-344-4214.

(62-63)

MAINTENANCE & GROUNDS
MEN. Full time for Franklin 
Township Board of Education. Good 
salaries, paid hospitalization, pen
sion, sick leave, paid holiday. App
ly in person to Mr. Pieter Dehaan, 
Maintenance Supervisor, Franklin 
Township Board of Education, 761 
Hamilton St., Somerset, New Jer
sey, or call 201-249-3900, ext. 12 
for further details. (62-65)

Chester, Pa.
V. L. Pašaipūno Klubo 

susirinkimas buvo neskait
lingas, bet brandus. Po ap
svarstymo klubo reikalų, 
nariai pakvietė N. Dudonį, 
tik ką sugrįžusį iš Tarybų 
Lietuvos, kai ką pasakyti. 
Sakė, Lietuvoje išbuvęs du 
mėnesius, plačiai pavažinė
jęs, visus gimines aplankęs 
ir pamatęs kaip jie gyvena. 
Sakė matęs puikius ūkius 
su didelėmis galvijų ban
domis, tai]) pat neužmato
mus laukus puikių kviečių 
ir rugių su tomis auksinė
mis varpomis. Tai Tarybų 
Lietuvos didžiausias turtas. 
Labai džiaugiasi, kad tai 
visa galėjo matyti. Sugrį
žo pilnai patenkintas savo 
kelionės įspūdžiais. Žada 
ir vėl Lietuvą aplankyti.

Sakė ten radęs visą gy
venimą labai daug kuo pa
gerėjusį. Visi dirba ir turi 
'visko, kas jiems reikalinga 
dėl gyvenimo.

Po susirinkimo Dudonis 
puikiai pavaišino narius, 
neis jis parsivežė lauktuvių 
iš Tarybų Lietuvos.

A. Lipeius

gai išgydyti sergantys tul
žies akmenimis.

Tyrinėjama, kaip rožių 
aliejus veikia skrandžio 
opą. 100 gyvulėlių dirbti
niu būdu buvo žadinama 
skrandžio opa; 70 iš jų ne
susirgo, nes jiems iš anksto 
buvo duodama gerti rožių 
aliejaus.

Tyrimais nustatyta, kad 
rožių aliejus plečia krauja
gysles ir teigiamai veikia 
emocinius galvos smegenų 
centrus. 

r— .................. u ..................

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

MACHINE CUTTER
Experienced on men’s shirts, 

full or part time.
Good pay. 201-442-4607.

(62-66)

Malūnas be girnų
Posakis “į miltelius su

trinti” kartais skamba kaip 
grasinimas. Tačiau meta
lurgams, chemikams, ce- 
mentininkams arba energe
tikams -- tai technologijos 
procesų spartinimo, koky-
bes gerinimo kelias. Liau
dies ūkyje vartojami šim
tai įvairiausių miltelių rū
šių. Jiems pagaminti mask
viečiai inžinieriai sukons
travo naujo tipo smulkin- 
tuvą. Juose vietoj girnų 
dirba pačios medžiagos da
lelės, kurios į kamerą pa
tenka didesniu už garsą 
greičiu su priešpriešinėmis 
dujų srovėmis. Susidaužda- 
mos dalelės virsta dulkė
mis.

Nauji agregatai jau iš
bandyti Chersono ŠE, ga
minant antracito dulkes. 
Jie pasirodė 6-10 kartų na
šesni už dabar naudojamus.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Rugpiūčio 6 d. įvyko LDS 

6 kuopos (susirinkimas. Ne
daug narių dalyvavo. Ta
čiau bendrai susirinkimas 
buvo geras.

Iš praeities buvome nusi
vylę, kad negalėsime su
rengti pikniko šią vasarą. 
Buvo ir paskelbta, kad pik
niko nebus. Bet komisija 
darbo neapleido, reikalą 
svarstė ir surado, kaip vi
są reikalą sutvarkyti. Iš
rinkti į komisiją A. Burt 
ir J. Vaicekauskas. Pikni
kas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
22 d., John Kulbio pikniko 
vietoje, kuri yra visiems 
žinoma. Gaspadinės tor 
pačios pasiliko dirbti: Ma
ry Lynn, A. Maldaikienė, 
A. Strolienė ir L. Mainio- 
nienė. Prie jų prisidėjo 
Ona Kirei'lis su savo vyru.

Visus kviečiame dalyvau
ti piknike. Tą dieną nega
minkite valgių namie, nes 
gausite gerų valgių pikni
ke, taipgi ir gėrimų.

Taipgi kalbėta apie ren
giamą banketą spalio (Oct.) 
9 d., American Legion sa

ulėje. Vienbalsiai nutarta 
pakviesti Joną Grybą pa
rodyti filmą.

Dar tebeserga keturi mū
sų kuopos nariai: abu Na
valinskai, Ona Wellus ir A.
Pagiegala, kuris susižeidė 
na u d o d a m a s traktorių.

Linkime greitai visiems 
pasveikti.

Sekantis susir i n k i m a s 
bus rugsėjo 7 d., toje pa
čioje vietoje.

J. Vaicekauskas
Sekretorius

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Katalikų masinė kova prieš 
policiją ir kareivius tęsiasi 
keliuose miestuose. Katali
kai ruošia protesto demon
stracijas prieš protestan
tus ir jų palaikytojus. Susi
rėmimuose ž m u št a 14 
žmonių* ■



/ puslapis

G. KESTENIENĖ ŠIAURĖS KAUKAZO LEGENDA

LAUROS AŠAROS
Ten, kur Juodosios jūros nuolat besi

keičiančios ir raibuliuojančios vandens 
platybės skalauja Tuapse miesto pakran
tę, kur srūva galingos kalnų upės ir upe
liai, netoli Lazarevsko palmių ir kiparisų 
alėjų, stovi didinga, vietom apaugusi sa
manom, uola. Stovi ir verkia. Stovi ir 
dejuoja. Jos ašaras sugeria ties jos ko
jomis tekantis upelis, kurio vandenys at
spindi šimtus vaivorykščių spalvų.

Kodėl amžinai verkią uola?
Kodėl taip sielvartingai dejuoja jos šal

ti ir negyvi akmenys?
• • •

Buvo pavasaris. Kalnuose ir žmonių 
širdyse. Aštuonioliktą pavasaiį gyvena: 
ir kalnų čabano duktė Laura. Lengva— 
kaip stirna. Graži— kaip gamtos pla
tybės. Akys — kalnų melsvieji ežerai. 
Kasos — dvi deimantėliais spindinčios ir 
saulėje žvilgančios gyvatės. Lūpos — 
daina ir nerami jaunystė. O proto gilu
mas, o širdies gerumas!

— Tėve, gal vandens atnešti?
— Mama, tu pavargai, leisk aš tau 

padėsiu, ir dvi karštos rankos myluoda
vo senąją kalnietę. Myluodavo ir visur 
užvaduodavo.

• • •

Sužinojo Kaukazo krašto valdovas, — 
piktas ir kerštingas, šeštą dešimtį einąs 
našlys, kad netoli Tuapse prie didžiųjų 
uolų gyvena čabanas su savo gražiąja ir 
išmintingąja Laura. Ir pa s i godo senojo 
valdovo širdis jaunosios mergelės. Par
sivežtų jis Laurą į savo pilį, šilkais ap
rėdytų, auksu ir brilijautais papuoštų.

Liepė valdovas girdyt žirgus, šveisti 
kamanas ir mostis tolima j ai kelionei. O 
savo kūną bei plaukus liepė aliejais ir 
šventais tepalais ištepti, kad jis visas 
kvepėtų, plaukai saulėje žvilgėtų ir jau
nąją mergelę pakerėtų.

Nustebo senasis čabanas tokius nere
gėtus svečius išvydęs. Žirgų ir palydos 
gražumėlis. Valdovo rūbų ir kalavijo 
puikumėlis.

Ir atkėlė plačiai vartus, ir pakvietė 
nežinomus, svečius i savo kiemą kumyso 
išgerti.

D kai gražioji Laura tiesė gaivinančio 
gėrimo ąsotį, tas, paėmęs ją už rankelių, 
kreipėsi į senuosius kalniečius:

—• Išleiskite už manęs savo dukterį. 
Valdove ją padarysiu, auksu, sidabru ją 
aprėdysiu.

Paniuro čabanas tokius žodžius iš
girdęs, suprato, ko atjojo valdovas į jų 
vargingąjį aulą. D-

Graudžiai pravirko senoji motinėle.
— Tegu ji pati nusprendžia, tegu ji 

savo žodi tariu, — tepasako k 1 n i e a e. i a i.
Staiga Laura ištraukė rankeles savą

sias iš valdovo rankų, rūsčiai pažiūrėjo, 
visa išsitempė, ir kaip kalnų stirna 
slinktelėjo iš kiemo.

—- Pavyk. , . pėsčias pavyk mane kal
nuose — būsiu tavo žmona, — šaukė 
mergelė, o pati jau bėgo aukštyn į kal
nus.

Patiko valdovui jaunosios pokštas ir 
ir jis, greit nulipęs nuo žirdgo, paėmęs 
šautuvą, leidosi paskui ją. Nė nepagal
vojo jis, kad jam, daug žygių ir karų

laimėjusiam kariui, nepavyks pagauti 
paprastos mergelės.

Kalnai darėsi statesni, uolos skardes- 
nes, o Laura kaip stirna šokinėjo nuo 
vieno akmens prie kito aukštyn ir aukš
tyn. Ji bėgo, lipo, skrido. Ir kvatodama 
šaukė:

J Pavyk — tekėsiu už tavęs. — Pa- 
vyk.

Kuo aukščiau, tuo sunkiau darėsi val
dovui. Jis duso iš nuovargio ir pykčio, 
o kalnai ir uolos kartojo:

— Pavykkk... yyk!
O kaip ji aukštai, jau visai nema

tyti, tik kalnai tebekartojo aidą — 
Pavykyyyk... ..yyyk!!!

Jis Laurą0 vėl išvydo, kai ji pasiekė 
aukščiausią vienos uolos viršūnę. Pa
žiūrėjusi žemyn, mergelė pamatė toli, 
toli, ten apačioje rankomis kažką jai ro
dantį jaunikį. Suprato — įsako jai grei
čiau grįžti žemyn.

— Ne!.. — šaukė Laura, — nelip
siu.. tu pats pagauk, jei gali, mane.

Užsirūstino senio širdis, kad paprasta 
mergaitė karališkai galvai tokią gėdą 
padarė.

Nesudrebėjo kerštingojo valdvo ran
ka, kada jis nusiėmęs šautuvą ėmė tai
kyti į Laurą. Siaubas sukaustė čabano 
dukterį, pamačius kam ryžosi ateivis. 
Tačiau vos spėjus aikteiti mergelės krū
tinę pervėrė mažytis švino gabalėlis.

— Oooch,. — veriantis šauksmas nuai
dėjo kalnais ir tarpekliais.

O-o-o-ch, — ilgai vaitojo uolos.
Laužė rankas senoji motina. Visai 

pražilo tėvas. Laurą laidojo visas aulas, 
dideli ir maži, seni ir jauni. O kada jos 
kūną atidavė kalnų žemei, pravirko ne 
tik žmonės, bet gūdžiai suvaitojo uola, 
ant kurios viršūnės žuvo jaunoji merge
lė. Suvaitojo, suaimanavo ir pravirko. 
Liūdnai, nenutrūkstamai. Pravirko, kad 
verktų amžiams.

Stovi., dejuoja, ir verkia.
Sovi, dejuoja ir verkia.
Ir jei tu, keleivi, kada nors būsi netoli 

Tuapsės, aplankyk šią uolą, ji tau pasa
kys, kad akmens širdis kartais yra daug 
tyresnė ir geresnė už žmogų — beširdį. 
Uolos ašaros, tekančios į šimtaspalvį 
upelį, tau primins, kaip niekino turtus 
ir brangino savo laisvę kalnų čabano 
duktė Laura.

Tuapsė, 1963 m. kovas

Džiugi žinia
Antradienį priešpiet skam

ba telefonas. Kalba dr. A. 
Petriką. Pasirodo, kad jis 
jau sugrįžęs Brooklynan į 
namus. Porą ar kiek savai
čių su žmona Margareta 
praleido savo vasarnamyje. 
Sako: “Sugrįžau savo au
tomobiliu. Pats jį vaira
vau !”

Tas vienas jau pasako la
bai daug. Tai reiškia, kad 
mūsų įžymiojo visuomeni- 
nininko sveikata jau yra 
gražiai sustiprėjus. Tiesa, 
jis pats sako, kad jis; dar 
nėra pilnai susveikęs ir vėl 
su žmona vyksiąs į Catskill 
kalnus toliau ilsėtis, bet aiš
ku, jog jo sveikata jau ke
lyje į pilną sugrįžimą.

t

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 13, 1971

UPELIS
Sraunus teka upelis, 
Tempia naštą — kiek gali: 
Neša laimę ir džiaugsmą, 
Neša ašaras, skausmą 
Ir svajones jaunystės, 
Ir senatvės nedalią.
Bangos veržias tarp kalnų, 
Per tarpeklius giliausius, 
Kur jos lekia, kas žino...
Bet upelis neklausia
Randa kelią pats vienas, — 
Skuba tiesiai į jūrą, 
Į gelmes, į bedugnę, — 
Ten sukraus visą lobį, 
Ką kelionėj sukūrė.

K. žakavičienė

The End of a 
Perfect Day

On Sunday, Aug. 8, 1971, 
I was witness to the final 
chapter of Olympia Park in 
Worcester, Mass. This fa
mous picnic park was found
ed by Lithuanians many 
years ago and has been 
faithfully preserved by the 
members until in recent 
years the ranks of these 
stalwart people have been 
dwindled by time and now 
there is nobody to carry on 
in their place. It is a pity 
that our (younger) genera
tion had not been blessed 
with the emotional and 
physical stamina of our pa
rents.

This beautiful park, ad
joining a lake, will be no 
more as it has been sold 
just as had many other fa
vorite parks like Dexter 
Park, Klaschius Hall, etc.

But this day was not entire
ly a sad one. On the way 
to Worcester we stopped to 
visit an old friend, Ralph 
Kruch, who is now living 
at the Matulaitis Nursing 
Home in Putnam, Hass., 
which was right on our 
way. Just in case you have 
forgotten, Ralph Kruch had 
his photography studio in 
Maspeth for many years 
until his retirement. He is 
now living among other 
Lithuanians and their place 
of residence is really more 
beautiful than can be de
scribed. Their food is ex
cellent, the Staff is most 
considerate, the place is 
kept spotless and all the 
residents appear to be hap
py in their new home. The 
home is located in the coun
try, no noise or smell of a 
city, trees, grass and flow
ers abound.

We could not visit here 
more than several hours as 
we still had to reach Olym
pia Park to partake of the 
festivities. Unfortuna t e 1 y

Majoras Lindsay—- 
jau demokratas!
Jau seniai ėjo gandai, 

kad mūsų New Yorko ma
joras John Lindsay žada ir 
rengiasi iš Re pu bl ikonų 
partijos pereiti į Demokra
tų partiją. Dabar tuos gan
dus trečiadienį per radiją 
patvirtino pats majoras. Jis 
pareiškė, kad jis ir jo žmona 
meta republikonus ir persi
kelia pas demokratus.

John Lindsay sako, kad 
jis nebegali sugyventi su 
republikonų politika ir va
dovybe. Jis nurodo, kokio
je baisioje padėtyje yra 
atsidūrę mūsų miestai ir vi
sa šalis, o republikonų ran
kose valdžia nieko nedaro 
tuos . blogumus pašalinti. 
Todėl jis su jais atsisveiki- 
na.

Aišku, kad republikonų 
vadams toks Mr. Lindsay 
žygis nepatinka. Bet jie sa
ko, kad jau seniai mūsų ma
joras buvo tik iš vardo re- 
publikonas. Natūralu gi, 
kad demokratai majoro per
sikraustymą pas juos šiltai 
sveikina.

Majoras buvo paklaustas, 
ką jis galvoja apie iškėlimą 
savo kandidatūros Demo
kratų partijoje į Jungtinių 
Vasltijų prezidentus. Jis at
sakė, kad dar ir jis pats ne
žino, kaip reikalai toliau 
vystysis. Jis sako, kad jis 
darbuosis su kitais demo
kratais ir šiaip pažanges
niais žmonėmis sudaryti 
plačią koaliciją, kuri galė
tų paimti valdžią į savo 
rankas ir pasukti mūsų ša
lį nauju keliu.

Rep.

Mieste pasidairius
Brooklyno mokyklų tary

ba išmetė 5 mokyklų princi- 
palus Ocean Hill-Browns
ville rajone, kur daugiau
sia negrų ir puertori kiečių 
gyvena. Rasinė padėtis 
smarkiai įtempta.

Bronxo boro prezidentas 
Abrams sumanė siūlyti ne
mokamą subviu ir autobusu 
keliavimą. Jis mano, kad 
bus geriau, negu pakelti va
žinėjimą iki 50 c., ką nori 
padaryti Metropolitan 
Transportation Authority. 
Bet tada transportacijos iš
laidos tektų padengti tak
sais. Suprantama, taksų 
mokėtojai būtų nepatenkin
ti, ypač tie, kurie nesinau- 
doja ar mažai naudojasi 
transportacija.

Pramogų Kalendorius
v

Rugpiūčio (August) 29 d.
Cranford, N. J.

LLD 54 kuopa ir LLD 2 
apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veiklą — Lillian Sherelienė- 
Novak ir Lucy Vaičionienė.

Vaistinių ir ligoninių uni
jos lokalas 1199 nubalsavo 
prisidėti prie kovos už iš
laisvinimą Angela Davis. 
Unija renka peticijoje pa
rašus, reikalaujant paleisti 
Angela Davis iš kalėjimo 
po kaucija.

Vientiane, Laosas. — Tai
lando valdžia informavo 
amerikiečius, kad Tailando 
jėgos bus sustiprintos ir eis 
reguliares pareigas. Jas fi
nansuoja Amerikos Centra- 
linė žvalgybos Agentūra 
(ČIA).

Hirosima, Japonija.—Tai
kos Parke atidengtas pa
minklas nuo Amerikos ato
minės bombos žuvusių mo
kinių pagarbai. Bomba už
mušė daugiau kaip 2,000 
mokinių ir 300 mokytojų.

Phnom Penh, Kambodija.— 
Valdžios kontroliuojam oje 
teritorijoje liaudies kovoto
jai apšaudė valdžios milita- 
rinį konvojų ir padarė ne
mažai nuostolių.

w’e could not remain for the 
end of the program as 
there was a 5 hour drive 
waiting for us to struggle 
through to get home.

The end of a perfect day.

Pranešame visiems tarybiniams piliečiams, 
gyvenantiems Jungtinėse Amerikos valstijose, 
kad nuo 1971 m. liepos 1 d. TSRS Pasiuntiny
bėje JAV, tarybiniai laikini pažymėjimai gy
venti užsienyje keičiami nuolatiniais TSRS 
Užsienio pasaiis.

Nuo 1975 m. sausio 1 d. pažymėjimai gy
venti užsienyje bus laikomi negaliojančiais.

Papildomos
šiuo adresu:

informacijos prašom kreiptis

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Miestas atmetė 211 Wel
fare aplikacijų ir 26 apli- 
kantus grąžino namo, ap
mokant jiems kelionę, iš kur 
jie buvo atvykę. Dabar vei
kia įstatymas, kuris nuro
do, kad naujas welfare apli- 
kantas turi būti metus išgy
venęs šioje valstijoje. Taipgi 
žiūrima, ar jis negali užsi
dirbti pragyvenimo. Bet fe
deralinis teismas pripažino 
tą įstatymą nekonstituci- 
niu.

200,000 IRT subvės kelei
vių rugpiūčio 9 d. prakai
tavo porą valandų, kai elek
tros jėga atsisakė tarnauti. 
Temperatūra buvo pasieku
si 92 laipsnius.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Spalio (Oct.) 16 d.
i

Lietuvių Namo Bendro- . 
ves (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 389 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai. 157 
Hungerford St. Vėliau bus 
daugiau pranešimų. r

Bronxe Mary McDougal 
peršovė 11 metų vaiką, šal
džiusį bolę prie jos namo. 
Ji areštuota, vaikas ligoni
nėje kritiškoje padėtyje.

Miesto cenzaus biuras skel
bia, kad New Yorke ne
baltieji sudarys 62 proc, vi
sų gyventojų. Dabar baltų
jų gyventojų skaičius mies
te mažėja 620,000 į metus, 

o nebaltųjų prisideda po 
700,000 į metus.

Brooklyno Brownsville ra
jone dviejuose gaisruose žu
vo trys žmonės.

Rep.

Nuolat papildomas Lietuvos žvejybos laivynas. Neseniai jis gavo nau
jausio tipo žuvies perdirbimo bazę “Palanga,” kurią pastatė Gdansko lai
vų statytojai. Laivas žūklės rajonuose apdoros laimikį. Jame bus šaldoma 
žuvis, gaminami konservai, filė ir kita produkcija. Iš viso per artimiausius 
penkerius metus žvejybos laivynas padidės daugiau kaip šimtu modernių 
laivų, o žuvies sugavimas — beveik pusantro karto.

Nuotraukoje: “Palanga” Klaipėdos uoste.

USSR Embassy
Consular Division
1609 Decatur Street, N. W.
Washington, D. C. 20011

TSRS Pasiuntinybės JAV
Konsulinis skyrius

“LAISVĖS” ROMIEČIO

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 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

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

—Ad ministraci j a 
Rašykite: “Laisvė” 

1O2-O2 Liberty Avė. , 
Ozone Park, N.Y. 11417

ŽMOGUS TIKI 
RYTDIENA

Nereikia užbūrimų 
nei totemų 
tiems, 
kas neklaupiasi 
prieš stabą nežinios. . .

netikėtum pilnatim 
dienos —

Jei

rytą, 
prašvitus,
— sutemtų. ..

jau 
vos 
tau
Ir upė, 
išsiveržus iš 'versmės, 
juk nepasiektų 
savo vandenyno, 
jei, sunkiai rėžiant 
vingį šiandieninį, 
nebūtų srautui 
rytdienos prasmės.
Mes užsispyrę gal, 
gal apsigimę optimistai 
ir gal žyniai, — 
kaip tas garsus senukas, 
kurs ir mirties taške 
tikėjo dar: o vis tiktai... 
O vis tiktai — 
ji sukas!..
Kelionėj — 
kaip ir kuo tu besidžiaugsi, 
(ar nusivilsi net), 
o gera juk tikėti, 
kad ir gyvenimo diena 
gražiausia, 
ir kelio gabalas 
įspūdingiausias — 
prieky.

Kad ten dar 
tavo lobiai užkeikti... 
ten dar ir darbas tavo 
pats didžiausias, 
ir vis dar prieky, 
vis dar ateity — 
ir tavo 
pats didžiausias 
džiaugsmas.

V. Reimeris




