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KRISLAI
Mūsų parengimai
Kur dingo taikos sąlygos? 
Bus jų ir daugiau 
Tegu ir vardan biznio 
Miesto našta
Viena ranka muša, 

o kita glosto
— A. Bimba —

Reikia pasidžiaugti, kad 
jau įvykę vasariniai pa
rengimai buvo labai gražūs 
ir sėkmingi.. Ypač gražiai 
pavyko Olympijos parke 
spaudos piknikas.

Tas tik parodo, kad kie- 
w tai suglaudę savo gretas 

mes dar galime nemažus 
kalnus pajudinti.

Vasara dar nepasibaigus. 
Turėsime dar keletą paren
gimų “po atviru dangumi.” 
Žiūrėkime, kad visi jie taip 
pat būtų sėkmingi.

Visoje komercinėje spau
doje užviešpatavo didžiau
sia tyla apie šiaurės Vietna
mo ir Liaudies Išsilaisvinimo 
Fronto pasiūlytas Vietnamo 
karui baigti sąlygas. Mat, 
tegu prezidentas mums taiką 
parveš iš Pekino!

Baisus savęs apgaudinėji
mas laukti arba tikėtis taikos 
tuo keliu. O valdžiai kaip tik 
tokios nuotaikos padeda ko
vą tęsti.

New Yorko miesto majoro 
Mr. Lindsay perėjimas į ‘'De
mokratų partiją paskatins ki- 

įJ<is liberališkų pažiūrų re- 
publikonus bėgti iš Republiko- 
nų partijos. Tuo, matyt, la
bai susirūpinę republikonų va
dai.

Bet yra ir kita pusė to pa
ties medalio. Senatorius Jack- 
son jau suriko, kad Demokra
tų partijai pavojus iš “kairių
jų’’ pusės. Jie siekią partijos 
vadovybę pasiimti Į savo ran
kas. Lindsay jiems padės tą 
tikslą pasiekti. Reakciniai 
demokratai kraustysis pas 
republikonus.

Gerai, kad valdžia leido 
sunkvežimių firmai parduoti 
dalis Tarybų Sąjungai dėl sta
tomo naujo didelio fabriko, 
nors tai daroma, aišku, gry
nais biznio sumetimais. Gal 
tas ves prie bendrai praplėti
mo prekybos su Tarybų Są
junga ir kitais socialistiniais 
kraštais.

Ir vis dar galo nesimato, 
šiandien mūsų New Yorke iš 
gaunamos mizernos pašalpos 
priversti gyventi 1,195,577 
žmonės. Ir ta vargšų armija 
dar vis auga. Jai išlaikyti 
reikia daugiau pinigų. Mies
tas tiesiog subankrutavęs.

O New Yorko miestas nėra 
išimtis. Visi didmiesčiai pa
našioje padėtyje.

Amerikos Darbo Federaci
jos - Industrinių Organizacijų 
Kongreso pild. taryba atlaikė 
susirinkimą, kuriame svarstė 
daug reikalų.

Keisti sutvėrimai tie unijų 
vadai. Ir šiame susirinkime 
jie griežčiausiai pas m e r k ė 
prezidento Nixono naminę po
litiką. Bet iš kitos pusės — 
jie šimtu procentų užgyrė to 
paties prezidento Vietnamo 
karui tęsti programą. Jiems 
tik nepatinka, kad Nixonas

JAV Senate svarstyta TSRS 
pramones didžiulė pažanga

Nixonas ilgina karą, sako 
Harrimanas Kongresui

penkių metų plane
Washingtonas. — Valsty

bės departamento europinių 
reikalų vedėjas, Valstybės 
sekretorius deputatas Rich
ard T. Davies labai susirū
pinusiai aiškino Senato eko
nominiam komitetui apie 
Tarybų Sąjungos didžiulę 
pažangą bendroje gamybo
je.

Davies nurodė, kad TSRS 
penkių metų planas tikrai 
gali pakelti pramonės ga
mybą i k i 8 proc. į metus, 
kuomet Jungtinių Valstijų 
pramoninė gamyba stovi

Užgyrė liejyklos įrankių 
pardavimą Tar. Sąjungai

Washingtonas. — Nixono 
administracija užgyrė par
davimą liejyklos įrankių 
Tarybų Sąjungai 162 mili-
jonų dolerių vertės. O tai 
reiškia prekybos padidinimą 
su TSRS.

Iš Amerikos nuvežti įran- tinti militarines jėgas Tar. 
kiai bus naudojami staty- Sąjungoje. Tais argumen- 
bai didžiausio pasaulyje tais pasiremiant buvo pa- 
sunkvežimių fabriko, kuris naikinta Fordo sutartis su 
jau pradėtas statyti Tarybų TSRS. Bet dabar Nixonas 
Sąjungoje.

Nixono kelionė galinti 
pakenkti Vietnamui
Maskva. —Jungtinių Val

stijų politikos sekėjas, Ta
rybų Akademijos mokslų 
direktorius Arbatovas 
“Pravdoje” rašo, kad Nixo
no kelionė į Kiniją gali bū
ti žalinga Vietnamo ko
voms prieš agresorius.

Kartu Nixono pastangos 
paveikti Kiniją prieš Tary
bų Sąjungą gali žymiai pa
bloginti JAS-TSRS santy
kius, ypač pasitarimus 
ginklų lenktynių limitacijos 
klausimu.

Arbatovas nurodo, kad 
Nixonas su savo kelione 
bandys 1972 m. laimėti pre
zidentinius rinkimus repub
likonų partijai.

Beirutas. — Du Sirijos 
aukšti valdininkai išsiskubi
no į Maskvą pasitarti Suda
no valdžios palaikomo te
roro klausimu.

Junginių Tautų generali
nis sekretorius Thantas at
sišaukė į pasaulį su prašy
mu daugiau paramos Rytų 
Pakistano pabėgėliams In
dijoje.

San Rafael, Calif. — Tei
sėjas Arnason neleido An
gela Davis advokatams ap
klausinėti grand džiurės 
narių.

ruošiasi važiuoti į Kiniją. Jie 
priešingi keitimui ipolitikos 
šiuo klausimu.

Vadinasi, 'viena ranka jie 
valdžią muša, o kita glosto

ant vietos. 1970 m. TSRS 
pramoninė gamyba pakilo 
nuo 7 iki 8 proc., o Jung
tinių Valstijų pramoninė 
gamyba tepakilo tik vieno 
procento du trečdalius.

Šiame plane Tarybų Są
junga turi mierių pagamin
ti daug daugiau įvairių pro
duktu, kuriu iki šiol buvo 
trūkumas. Militar i n i a m s 
reikalams skiria tik 8 pro
centus bendros gamybos. 
Pasirodo, su laiku Tarybų 
Sąjunga gali būti pirmaei
lė pramoninėje gamyboje.

Gynybos departamentas 
pasisakęs prieš pardavimą 
įrankių Tarybų Sąjungai. 
Jis sakė, kad sunkveži- 
mins galima naudoti karo 
metu militariniams reika
lams. O JAV priešingos tvir-

sutiko užgirti pardavimą.

Pakistanas neįsileidžia 
senatoriaus Kennedžio
Kalkuta, Indija. — Sena

torius Kennedy apkeliavo 
Rytų Pakistano pabėgėlių 
stovyklas ir surado, kad pa
bėgėliams reikia skubios pa
ramos.

Kennedy norėjo nuvykti 
į Pakistaną pasitarti pabė
gėlių šalpos reikalais, bet 
Pakistano valdžia atsisakė 
jį įsileisti, paskaitydama 
Kennedy esant Pakistano 
valdžios politikos priešu.

Bijo civilinio karo
Vatikano laikraštis “Ob- 

servatore Romano” rašo, 
kad Šiaurės Airijoje gali 
kilti civilinis karas tarp ka
talikų ir protestantų.

Laikraštis atžymi, kaip 
per desėtkus metų tarp ka
talikų ir protestantų neapy
kanta augo, kaip protestan
tai nemažai skriaudų kata
likams padarė. Tai dabar 
katalikai įsitikinę, kad be 
ginkluoto sukilimo jie nega
lės apginti savo reikalų.

New Delhis, Indija. — 
Premjerė Gandhi pasiūlė 
parlamentui panaikinti ti
tulus, pensijas ir privilegi
jas 278 maharadžiams. Pa
našus siūlymas 1970 metais 
nebuvo užgirtas. Dabar 
Gandhi bando laimėti.

Tol Avivas. —Prie Jorda
no upės netoli Bethlehemo 
kas nors metė į autobusą 
bombą, kuri užmušė 5 ara
bus ir 10 sužeidė.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas savo provokaci
niais veiksmais ilgina karą 
Indokinijoje ir šaltąjį karą 
prieš socialistines šalis, pa
reiškęs b u v ę š Amerikos 
delegacijos Paryžiuje vadas 
Harriman.

Mūsų tauta yra pavergta 
prez. Nixono 81 bilijono do
lerių karo biudžetu ir tokio
je padėtyje pasiliks tol, kol 
karas Indok in ii j o j e nebus

TARYBŲ LIETUVOJE
žurnalistų stovykloje

Aštuntoji kūrybinė žurna
listų stovykla šiemet su
rengta Palūšėje. Tris sa
vaites iš visų Lietuvos kam
pelių suvažiavę žurinalistai 
čia dalysis darbo patirtimi, 
klausysis paskatų, susitiks 
su partiniais ir tarybiniais, 
darbuotojais.

Kūrybinę žurinalistų sto
vyklą organizavo Lietuvos 
Žurnalistų sąjunga bei laik
raščių ir žurnalų susivieni
jimas “Periodika.” Joje pir

McCloskey reikalauja 
nutraukt bombardavimą

Concord, N. H. — Kon- 
gresmanas Paul N. McClos
key iš Kalifornijos čia pa
reiškė, kad jis esąs pasiruo
šęs būti republikonų prezi
dentiniu kandidatu prieš 
Nixoną. Jis reikalauja da
bar sulaikyti Laoso ir Kam
bodžos bombardavimą^

McCloskey nurodo, kad 
sen. McCarthy, 1968 m. kan- 
didat u o d a a m s prezidento 
vietai, reikalavo prez. John- 
sono sulaikyti Šiaurės Viet- 
n a m o bombardavimą. Ir 
Johnsonas tai padalė. Mc
Closkey yra karo priešas. 

Partizanai užima 
amerikiečių vietas

Saigon as. — Partizanai 
lengvai užima kai kurias 
vietas, iš kurių amerikie- 
pasitraukia. Tokiu būdu jie 
jau įsigalėjo Binh Dinh 
provincijoje.

Quang Nam, Long Khanh 
ir Phu Yen provincijose 
taipgi revoliucinės valdžios 
jėgos įsigalėjo, kai iš tų 
provincijų amerikiečiai iš
vyko namo.

Saigono valdžios kariai 
nepajėgia, be amerikiečių 
pagalbos, atsilaikyti |prieš 
partizanus.

Reykjakiv. — Islandijos 
užsienio reikalų ministras 
Agustsson pasakė: “Ab 
surdas nepripažinti Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos kaip pilnos ir lygios 
valstybės.” Islandija ruo
šiasi pripažinti Rytų Vo
kietiją.

baigtas, sakė Harriman 
Kongreso Jungtinei ekono
minei komisijai.

Harriman ragino Kon
gresą nieko nelaukiant pri
versti prez. Nixoną baigti 
karą. Kongresas turi galią 
sulaikyti visus militarinius 
fondus ir tokiu būdu karą 
bus galima baigti. O kol ka
ras tęsis, iliuzija tikėtis ka
ro išlaidų mažinimo.

mą kartą dalyvauja Latvi
jos, Estijos, B ai tamsi jos, 
Kaliningrado srities žurna
listai.

Jaunieji laosiečiai Lietuvoje
Vilnius. — Į svečius pas 

mūsų respublikos jaunimą 
atvyko didelė grupė jaunų
jų laosiečių.

Svečiai viešėjo tris dienas. 
Jie aplankė Kauną, Tra
kus, pabuvojo tarptautinė
je studentų darbo ir poil
sio stovykloje Elektrėnuose.

TSRS išbandžius atomo 
bombą erdvėse

Washingtonas. — Penta
gonas tvirtina, kad Tarybų 
Sąjunga išbandžiusi atomi
nę erdvių bombą. Tai esąs 
penktas toks išbandymas 
nuo 1966 metų.

Bombos išbandymas bu
vęs sėkmingas. Tarybų Są
junga turinti priemones 
erdvėje paleisti branduoli
nes bombas, turinčias po 
tris milijonus dinamito to
nų pajėgumo.

Juodieji advokatai už 
Angela Davis gynimą
Atlanta, Ga — Daugiau 

kaip 1,000 negrų advokatų 
dalyvavo Nacionalinės Ad
vokatų Sąjungos 4-j ame su
važiavime.

Suvažiavimas pasmerkė 
“Grand jury” sistemą, ku
ri apkaltino Angela Davis. 
Kovai už jos išlaisvinimą 
paskyrė $2,500.

Frankfurt, Vakarų Vo
kietija. — Amerikos dolerio 
krizė pasiekė Vakarų Euro
poje visas finansines rin
kas. , Dolerio vertė smar
kiai puola žemyn.

Paryžius-. — Prancūzijos 
Kompartija išleido knygą 
apie Angela Davis gyveni
mą ir jos* persekiojimą.

Nagasakis, Japonija. — 
Čia buvo minėta Amerikos 
atominės bombos numetimo 
tragedija, kurioje 1945 m. 
rugpiūčio 9 dieną žuvo apie 
70,000 žmonių, apdegintų li
ko 43,736. Pereitais metais 
mirė 101 tokių aukų.

Amer. remiama Indonezija 
kankina 90.000 politinių 

nuo 1965 metų perversmo
Londonas. — Amnestijos | 

Internacionalas išleido me
morandumą, kuriame skel
biama, kad Indonezijos ka
lėjimuose yra tarp 75,000 
ir 90,000 politinių kalinių, 
areštuotų prieš 6 metus. Jie 
dar vis laukia teismo.

Memorandumas buvo pa
siųstas Indonezijos prezi
dentui Suharto, raginant jį 
pritaikyti kaliniams amnes
tiją, taipgi pagerinti kalėji
mų sąlygas. Šie kaliniai yra 
dalis prieš šešis metus areš
tuotų 200,000 žmonių, kaip 
komunistu, v

Indijos liaudis užgiria SU 
Tarybų Sąjunga sutartį

New Delhis. — Indijos' 
premjerė Gandhi kalbėjo 
apie Indijos - TSRS sutartį 
masinėje demonstracij oje, 
kurioje dalyvavo daugiau 
kaip milijonas žmonių.

Gandhi aiškino, kad toji 
20 metų draugiškumo su
tartis padės Indijai kovoti 
už socializmą, už naujas pa
žangias reformas, už gerovę 
Indijos žmonėms.

Ji pabrėžė reikalą griež
tai kovoti prieš reakcionie
rius, šovinistus, kurie ardo 
šalies nacionalinę vienybę 
ir kenkia progresui.

22 bilijonai deficito
Washingtonas. — Kong

resinis komitetas apskaičiu- 
ja, kad šie fiskaliniai metai, 
prasidėję liepos 1 d., duos 
daugiau kaip 22 bilijonus 
doleriu deficito federali- 
niam biudžetui.

Prieš metus laiko prez. 
Nixonas pranašavo, kad 
1970-71 fiskaliniai metai 
duos daugiau kaip bilijoną 
dolerių pelno. Tais metais 
deficitas siekė daugiau kaip 
23 bilijonus dolerių.

Pittsburgh, Pa. — Strei- 
kieriai sulaikė 40 autobusų, 
kurie perveža daugiau kaip 
6,000 žmonių. Streikas kilo, 
kai negrui vairuotojui buvo 
uždrausta nešioti sagą su 
užrašu “Free Angela Da
vis”

Washingtonas. — Per 10 
metų nuomos pakilo 55 pro
centais.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjerė Meir paskelbė, 
kad streikuojantieji gydy
tojai bus kalėjimu ir pinigi
niai baudžiami, jeigu jie 
tuoj nesugrįž darban. 2,000 
gydytojų grįžo darban.

Edge water, N. J. — Pa
bėgęs iš proto ligų ligoni
nės, Ted Boles kelyje pasi
gavęs dvi 14 metų mergai
tes išprievartavo ir sužalo
jo. Policija vėliau jį pagavo.

Amnestijos Internaciona
las yra nepriklausoma or
ganizacija, kuri rūpinasi 
politinių kalinių padėtime 
visose šalyse.

Chicago. — Helikopteris, 
naudotas t r a f i k o porei
kiams, susidaužė. Žuvo jo 
vairuotojas ir trafiko poli- 
cistas.

Teheranas, Iranas.— Že
mės drebėjimas buvo jaus
tas šiaurrytinėje Irano da
lyje. Nepranešta, kiek nuo
stolių padaryta.

Išvaro savanorius iš 
Piety Vietnamo

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu nu
sprendė išvaryti iš Pietų 
Vietnamo Tarptautinės Sa
vanorių tarnybos narius. 
Manoma, tos organizacijos 
nariai galį surasti ne regu - 
lia r u m ų prezidentiniuose 
rinkimuose.

Tą organizaciją palaiko 
Jungtinės Valstijos ir jos 
nariai yra daugumoje ame
rikiečiai. Bet nevisi jie su
tinka su prez. Thieu politi
ka.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas “uššaldė” 
algas ir kainas trims mėne
siams. Bet neužšaldė kapi
talistų pelnų. Tuo nepasi
tenkinę organizuoti darbi
ninkai. Taip pat preziden
tas uždėjo 10 procentų tak
sų ant visų įvežamų iš už
sienio prekių. Ir faktinai 
nupigino (nuvertino) dole
rį, paskelbdamas, kad nuo 
dabar ši šalis atsisako už po
pierinį dolerį atsakyti auk
siniu doleriu. Dėlei to dide
lis susirūpinimas užsienyje. 
Taip pat prezidentas pa
reiškė, kad jis ateinančiais 
metais federalinės valdžios 
išlaidas ..sumažinsiąs ketu
riais bilijonais septyniais 
šimtais milijonų dolerių.

šį savo planą prez. Nix
onas išdėstė sekmadienį sa
vo kalboje apie šalies sun
kią ekonominę padėtį, šie 
žygiai esą reikalingi kovai 
prieš infliaciją ir nedarbą.

Aišku, kad republikonų 
vadai prezidento planą la
bai giria. Tuo tarpu demo
kratų vaduose aštrus pasi
dalijimas. Vieni (kaip sen. 
Fulbright) prezidentą svei
kina, o kiti (kaip sen. Mc
Govern) aštriai kritikuoja.
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Turi būti galas šiam boikotui
KEISTA, kad Nixono administracija vieną po kito 

kvailus prekybinius uždraudimus prieš socialistinius 
kraštus nuima, bet juos palieka nepajudintus prieš Ku
bą. <0 Kuba rubežiuojasi su Jungtinėmis Valstijomis. 
Atrodo, jog ekonominis boikotas prieš šį mažą socia
listinį kraštą turėjo būti pirmiausia panaikintas.

Nejaugi mūsų valdžia dar ir šiandien neįsitikino, 
kad visos pastangos ekonominiu boikotu pasmaugti Ku
bą buvo veltui? Ir bus veltui Jeigu tos pastangos bus 
tęsiamos. Tiesa, ekonominis boikotas iš savo didžiojo 
kaimyno pusės smarkiai kenkė ir kenkia Kubos ekono
miniam klestėjimui. Apie tai negali būti jokios abejo
nės. Bet šis boikotas nepadeda nė Jungtinėms Valsti
joms. Plati prekyba, platus bendradrbiavimas padėtų 
čionai keliems šimtams tūkstančių darbininkų gauti 
darbus. Būtų visokeriopos naudos.

Todėl mes sveikiname šiuo tarpu visur keliamą rei
kalavimą, kad Amerikos ekonominis ir prekybinis boi
kotas nuo Kubos būtų nuimtas. To reikalauja geriau
si šalies žmonių interesai.

Susidarė proga karą pratęsti
DAUGELIS amerikiečių sveikino prezidento Nx- 

ono nutarimą vykti į Kiniją tuo sumetimu, kad Kinija 
padės mums baigti Vietnamo karą, mums naudingai pa
veikdama Šiaurės Vietnamo valdžią ir Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo Frontą. Juk tokios nuomonės 
neslėpė ir pats prezidentas. Jis sakė, kad vienas iš šios 
jo misijos tikslų bus paieškoti Pekine būdų ir galimybių 
taikai atsteigti Azijoje.

Bet kas pasirodo? Pasirodo, kad išeina kaip tik 
atbulai. Išeina taip, kad vykimas į Kiniją panaudoja
mas Vietnamo skerdynei pratęsti. Pastebimas susilpnė
jimas spaudimo į prezidentą šį karą užbaigti ir iš Viet
namo išsikraustyti dabar, tuojau. Daugelis žmonių, mat, 
galvoja: Na, dabar mūsų prezidentas per Kiniją ir Ki
nijos pagalba Vietnamo karą likviduos. Turime turėti 
kantrybės, turime palaukti, duoti jam progą mums tai
ką iš Pekino parvežti...

Kaip tik tokių nuotaikų mūsų prezidentui ir reikia. 
Jis žino, jog tai yra apgaudinėjimas Amerikos žmonių. 
Bet juk visas šis daugiau kaip dešimties metų karas 
buvo iš pradžios ir šiandien tebėra baisus Amerikos 
žmonių agaudinėjimas.

Mes su visais Amerikos pažangiaisiais žmonėmis 
seniai reikalavome išmesti iš Jungtinių Tautų Chiang 
Kai-šeko kliką ir pripažinti Liaudies Kiniją. Todėl ir 
dabar pilnai pritariame Kinijos klausimu senosios nepri
pažinimo politikos likvidavimui. Bet mes netikime, kad 
šios misijos į Kiniją tikslas yra laimėti Kinijos pagalbą 
Vietnamo karui užbaigti. Šio nelegalaus, nepateisinamo 
barbariško karo nutraukimas yra tiktai vienose šios 
šalies valdžios rankose. Ieškojimas taikos yra tiktai 
išsisukinėjimas nuo šios atsakomybės.

Kas ką rašo ir sako
SVARBUS PRIPAŽINI
MAS LIETUVOS 
DAILININKAMS

Malborko pilies muziejus 
Lenkijoje išleido platų 
čia šiais metais vykstan
čios penktosios tarptautinės 
ekslibrisų bienalės katalo
gu . .Jame išspausdinti vienuo
likos lietuvių dailininkų — 
bienalės dalyvių V. Anta
navičiaus, G. Didelytės, R. 
Gibavičiaus, V. Jurkūno, S. 
Katausko, S. ir V. Kisa
rauskų, P. Repšio, M. Vi- 
lučio ir kitų — darbai.

Kaip įžanginiame straips- 
nyje rašo menotyrininkė 
Eva Garziecka, tarp dau
gelio pasaulio kraštų eksli
brisų kūrėjų bienalėje gra
žiai reprezentavo savo kū
rybą Tarybų šalies meni
ninkai. Iš jų labiausiai išsi
skyrė lietuvių grafikai. Au
torei ypač patikusi subtili 
Elvyros Kriaučiūnaitės eks
librisų poetika, A n t a ų o 
Kmieliausko darbai, pasi
žymintys, anot jos, turtin
ga tematika, nepaprastai 
vertinga ir gražia faktūra.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

KAIP “LAISVĖ” 
JIEMS PADĖJO

“Gimtajame krašte” (lie
pos 29 d.) skaitome ištrau
ką iš buvusio žymaus Pietų 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių veikėjo dabartinio vil
niečio Antano Zoko atsimi
nimų knygos apie Brazili
jos lietuvių gyvenimą ir 
veiklą. Ištraukoje pasako
jama, kaip anais metais 
Brazilijos lietuviai sun
kiausiose sąlygose slaptai 
įkūrė ir leido laikraštį “Tie
sa”. Mums labai džiugu, 
kad tose draugų braziliečių 
pastangose daug pasitarna
vo mūsų laikraštis “Lais
vė”. Drg. Zokas rašo:

Pagaliau pasisekė atnaujin
ti ryšius su laisviečiais Niu
jorke. Pradėjome gauti, nors 
ir neleguliariai, dienraštį “Lai
svę”. Bet su vienu egzemp
lioriumi negi apibėgsi visQ ko
loniją, išsimėčiusią milijoni
nio miesto pakraščiuose!

Eidama iš rankų į rankas, 
“Laisvė” greitai susitrindavo, 
kad jos numeriai nenusimestų, 
surinkdavau svarbesnius strai
psnius, iškirpdavau ir skilti

mis suklijuodavau į specia
liai pasigamintus sąsiuvinius. 
Tokiu būdu (pagaminau ir “iš
leidau” kelias savo gamybos 
brošiurėles-sąsiuvinius.

Kaip dažnas, iš pažiūros 
nors ir menkas bandymas ne
jučiomis virsta naudingu išra
dimu, taip ir mus šie sąsiuvi
niai paskatino imtis nelega
laus laikraščio.

Kartą su vienu lipdytiniu 
sąsiuviniu užsukau į Mooką 
pas Alfonsą Marmą. Pavartęs 
sąsiuvinį, pagyrė darbą, bet 
kartu apgailestavo, kad su 
vienu egzemplioriumi nedaug 
skaitytojų nudžiuginsime.

—• žinai ką, Antanai,— sako 
jis, — jeigu mes pabandytu
me leisti slaptą laikraštį ? Pa
tyrimo juk netrūksta, spaus
tuvės reikmenis visus turime. 
Guli be naudos. . .

Ir taip:
1942 m. kovo mėnesį pa

sirodė pirmasis “Tiesos” nu
meris. Nei pirmame, nei se
kančiuose numeriuose nenu- 
rodėme, kokiame mieste laik
raštis leidžiamas, nežymėda
vome net išleidimo datos. 
Taip darėme todėl, kad žval
gyba negalėtų nustatyti “Tie
sos” periodiškumo. O jo ne
žinodama, ji negalėjo daryti 
masinių kratų lietuvių apgy
vendintuose rajonuose.

Bet kaip ir kuo laikraštį 
užpildyti. Ir čia mūsų“Lai- 
svė” atėjo draugams į pa
galbą. Antanas Zokas sa
ko:

Pagrindinė medžiaga mūsų 
laikraščiui būdavo parenkama 
iš “Laisvės” dienraščio. “Lai
svės” redakcija tais metais 
buvo greitai ir tiksliai infor
muojama. O kad reakcija 
mums neužkirstų informacijų 
šaltinio srauto, perspausdin
dami straipsnius, vengėme žy
mėti, iš kur jie paimti.

MOTERYS SMARKIAU 
GENDA Už VYRUS

Chicagos kunigų “Drau
go” korespondentas Vyt. 
Alseika paduoda baisių duo
menų apie mūsų Ameri
kos moteris. Jis rašo:

“New Yorkas laikomas 
nusikaltimų centru visame 
pasauly. Tačiau apie mote
rų nusikaltimų nepaprastai 
didelį padidėjimą žinios pa
skelbtos vakarų Amerikos 
mieste — Los Angeles. Tos 
žinios nėra malonios, nes, 
štai, tik viename Los An
geles valsčiuje 1970 metais 
suėmimų vyrų tarpe skai
čius padidėjo 10 proc., tuo 
tarpu moterų grupėje padi
dėjimas siekė 23 proc.

Būdingi ir FBI statisti
niai duomenys. Jie rodo, 
kad per 9 metus, 1960 — 
1969 metais, vyrų įvykdžiu
sių sunkiuosius nusikalti
mus, tarpe suėmimų skai
čius pakilo 61.3 proc., tuo 
tarpu moterų tarpe— 156.2 
procentai.”

DIDELĖ BEDARBIAMS 
SKRIAUDA

Chicagos unijų organas 
“Federation News” (liepos 
mėnesio laidoj e) atidengia 
mažai kam žinomą Ameri- 

; kos bedarbiams skriaudą. 
Faktus laikraštis paima iš 
valdžios Darbo Departa
mento leidžiamo žurnalo 
“Monthly Labor Review.”

Iš čia sužinome, kad ma
žiau negu pusė visų Ameri
kos penkių milijonų bedar
bių gauna taip vadinamą 
“nedarbo apdraudos” pa
šalpą. Daugiau kaip pusė 
bedarbių skęsta skurde be 
jokios pašalpos.

Kodėl keli milijonai be
darbių negana pašalpos ? 
Priežasčių esą daug. Vie
na, iy bene didžiausia, tai 
kad daugelio bedarbių pa

šalpų gavimo terminas pa
sibaigė, ir jie neturi nei 
darbo, nei pašalpos. Yra 
tokių, kurie metus kitus 
negali susirasti darbo. An
tra priežastis: įstatymas 
pripažįsta tikru bedarbiu 
tiktai tą, kuris būna iš 
darbo išmestas prieš jo va
lią. Jeigu dėl kokių nors 
nepakeliamų sąlygų pats 
darbininkas pametė darbą, 
jis pašalpos negali gauti. 
O tokių bedarbių yra daug. 
Toliau: darbininkas -turi 
būti išdirbęs tam tikrą lai
ką, kad gautų pašalpą, ne
tekus darbo. Ir tokių ne
išdirbusių nustatyto laiko 
bedarbių yra nemažai.

AUKŠTAS ĮVERTINIMAS 
GYDYMO SISTEMOS 
LIETUVOJE

Mūsų senas veikėjas chi- 
kagietis “Vilnies” redakto
rius Jonas Mažeika buvo 
nuvykęs į Tarybų Lietuvą. 
Ten, rodos, pabuvo gerų 
porą mėnesių. Dabar, su
grįžęs, “Vilnyje” (rugp. 7 
d.) pasikalbėjime su J. Ža-
liuku paduoda mums dalį 
savo ten išgyvenimų. Ypa
tingo dėmesio vertas jo pa- linksmintis, 
sakojimas apie gydymo sis
temą Lietuvoje. Tik pasi
klausykite:

—- Išvažiavau iš Čikagos, 
pasakysiu atvirai, vos bepa- 
vilkdamas kojas, — pasako
jo Mažeika. — Kamavo ma
ne fizinis nusilpimas, kai jau 
esu prislėgtas 83 metų am
žiaus. Ypač baugu buvo, kad 
viena akis baigė išeiti iš ri
kiuotės, beveik jau nieko ne
bemačiau. Ir štai, per šešias 
savaites laimėjau penkis 
svarus svorio ir mano akis 
vėl pradėjo veikti. Ir tai tik 
dėkui tenykščių gydytojų 
pastangoms kad ir senam 
žmogui gyvenimą pailginti. 
Gydė jie mane ir rūpinosi 
kaip savo tėvu.

— Kur ir kas Jus gydė?
— Pasidairęs Vilniuje vie

ną ^savaitę, nuvykau į Kau
no klinikinę ligoninę. Čia se
nas mano bičiulis, dar - iš 
1961 metų, gydytojas profe
sorius Petras Jašinskas pri
ėmė kuo širdingiausiai ir pa
guldė ligoninėn. Gydytoja 
paskyrė Aldoną Lukoševi- 
čiūtę, kuri per dvi savaites 
taisė mano sveikatą ir akį% 
Po savaitės laiko, kaip mat, 
pradėjau atsigauti ir akimi 
matyti. Dar savaitę pabuvau 
jos priežiūroje ir buvau pa
siųstas į Druskininkus, kur 
Dainavos sanatorijoje (pabu
vau dar savaitę laiko, prie
žiūroje gydytojos Elenos 
Kriaučiūnaitės. Druskinin
kuose visiškai atsistojau ant 
kojų. Bet tai ne tas svarbu. 
Svarbu tas, kad kaip Kaune 
klinikinėje ligoninėje, taip 
Druskininkuose buvau vienas 
iš labiausiai nusilpusių ir sun
kiausių ligonių. Lie t u v os 
žmonės savo sveikatos nenu- 
varo nuo koto, kaip mes čia 
Amerikoje. Ten — truputį 
susirgo ir tuoj pas gydytoją 
eina. O šis, jeigu tik yra rei
kalas, siunčia į ligoninę. Li
goniui gydytojai tenai bando 
užbėgti ligai už akių, kad ji 
neįsisenėtų. Stebėjosi gydy
tojai, kad taip buvau aplei
dęs savo sveikatą.

— Kiek kaštavo visa tai ? 
—• Niekas nekaštavo.

Florenso (Indonezija) sa
los gyventojai miške rado 
nedidelį pitoną. į Po kurio 
laiko jis išaugo iki 6 metrų 
ilgio ir svėrė 140 kilogramų. 
Pitonas labai prijunko prie 
savo šeimininko ir pasirodė 
esąs neb 1 o g as pagalbinių- 
kas: kai prinokdavo kokoso 
riešutai, pitonas šliauždavo 
medžio kamienu ir purtyda
vo jį tol, kol žemėn nukris
davo paskutinis riešutas.

Dar kartą atsisveikinant su 
Ta iv Imi Lietuva

Lietuvos savaitraštyje “Gimtasis kraštas” (liepos 
29 d.) skaitome mūsų redaktoriaus Jono Gasiūno atsi
sveikinimo žodį. Kaip žinia, Jonas su žmona Valerija 
penkias savaites praleido Lietuvoje.
Jonas pasakė:

Šis mano apsilankymas ti viską, ką norėjome, bet 
Lietuvoje — jau ketvirtas, dargi nemokamai gydėmės,
Džiaugiuosi, kad teko ją 
aplankyti dar 1959 metais 
— kartu su pirmąja JAV 
lietuvių grupe. Vėliau, bu- 
vodamas antrą, trečią ir 
ketvirtąjį kartą, turėjau 
galimybę palyginti matytą.

Mane, kaip ir daugelį 
tautiečių, aplankiusių gim
tinę, stebina statybų mas
tas. Kitaip jų ir nepava
dinsi — tiesiog milžiniškos. 
Kur besidairysi — Vilniuje, 
Kaune ar kitur—kyla gau
džia statybos.

Gerai nuteikia Lietuvos 
kultūra, jaunimas, jo san
tūri, kultūringa laikysena.

Amerikiečio, pagyvenu
sio žmogaus akimis žvilgte
lėjus, Lietuvos jaunimui ga
lima pavydėti m o k ė»j i m o 

geros nuotai
kos. Amerikoje dalis jau
nimo sukelia pasibaisėtiną 
vaizdą. Hipiai ir kitokios 
jaunimo mados bei papro
čiai kelia širdgėlą tėvams. 
Be to — Vietnamo karas. 
Jame jau žuvo daugiau kaip 
50 tūkstančių jaunų ameri
kiečių, apie 300 tūkstančių 
sužeista, iš kurių dauguma 
visam gyvenimui lieka in
validai. Pažangesnioji jau
nimo dalis protestuoja prieš 
karą, atsisako eiti militari- 
nėn tarnybon. Į užsienį pa
bėgo taip pat daugiau kaip 
50 tūkstančių jaunuolių, o 
kiek tūkstančių už protes- 
tavimą prieš karą uždary
ta kalėjimuose?!.

Viešėdami Lietuvoje, ti
krai pasijutome esą gimta
jame krašte. Mes ne tik 
turėjome galimybę pamaty-

Kreipimasis j Lietuvius del 
kuygii ir kitų leidinių

Tūkstančiai knygų, žur- 
jnalų ir laikraščių, spausdin- 
itų lietuvių kalba, kasmet 
žūsta ateities kartoms, ne
turint patalpų jiems apsau
goti. Šiuo metu dalis lietu- 
v i ų spaudos, daugiausia 
knygų, yra sutelkta keliose 
viešosiose bibliotekose, bet 
beveik visose tose instituci
jose spaudos telkimas yra la
bai atsitiktinis: nėra sten
giamasi surinkti visus gali
mus gauti leidinius, ypač 
surinkti ir išsaugoti’ laik
raščius bei kitą periodiką.

Pirmasis lietuvių laikraš
tis Jungtinėse Valstijose 
pasirodė 1874 metais. Apie 
1940 metus šiame krašte 
buvo spausdinama daugiau 
nei 30 lietuviu laikraščiu, V 4- z
jų tarpe keturi dienraščiai. 
Daugumo tų laikraščių ir 
kitų periodinių leidinių 
komplektų niekur nėra, 
dažnu atveju jau ir per vėlu 
surinkti pilnus komplektus.

Nėra reikalo įrodinėti be
galinę tos medžiagos reikš
mę — medžiagos, kuriai su
rinkti galimybės sparčiai 
mažėja, mirštant vyresnia
jai ateivių kartai, Ameri
kos miestų centruose užsi- 
darinėjant tautinių parapi
jų bažnyčioms, nykstant se
noms politinėms, fraternali- 
nėms ir kultūrinėms orga
nizacijoms. Jų bibliotekos, 
archyvai, protokolai, susi
rašinėjimas — dažnai su is- 

ilsėjomės. Man jau septy
niasdešimt aštuoneri metai, 
tad ir gydymasis, ir poil
sis labai pravertė. Ameri
koje už visa tai būtų tekę 
sumokėti daug tūkstančių 
dolerių.

Dar noriu pasidžiaugti 
Lietuvos gamta, jos pievo
mis, laukais, miškais. Ma
nau, kad gimtinės grožis 
kiekvienų m išeiviui tautie
čiui d a u g mielesnis u ž 
triu k š m i n g ą Amerikos 
blizgesį. Tarp kitko, tokių 
kurortų, kaip Druskinin
kai, su jų ramuma, dailumu, 
aukštu gydymo lygiu dar 
niekur nemačiau.

Kaip sekasi “Laisvei” ir 
laisviečiams? Dirbame, plu
šame, nors visų jos ben
dradarbių amžius jau ne 
pats produktyviausias. An
tanas Bimba ir Ieva Miza- 
rienė, negailėdami jėgų, 
darbuojasi redakcijoje, ad
ministracinius reikalus ge
rai tvarko Lilija Kavaliaus
kaitė. Aš dėl pablogėju
sios sveikatos “Laiisvei” ra
šau namuose. Žmona raštus 
nuneša į redakciją. Visi 
mes, laisviečiai, džiaugia
mės, kad “Laisvės” šešias
dešimtmečio jubiliejus bu
vo labai gražiai paminėtas. 
Salė buvo perpildyta. Di
delį įspūdi padarė sveiki
nimai iš Lietuvos įrašyti į 
magnetofono juostelę.

Baigdamas norėčiau iš vi
sos širdies padėkoti už mie
lą viešnagę gi m t a j am e 
krašte ir palinkėti Tarybų 
Lietuvos žmonėms kuo ge- 

! riausios sėkmės.

toriškai svarbiais asine- 
nimis, — būna sunaikinami, 
ir taip būsimoms kartoms 
dingsta nepaprastos svar
bos medžiaga, atspindinti 
Lietuvos kultūrą ir už Lie
tuvos ribų gyvenančių lie
tuvių pažiūras bei siekius.

Kent State Universitetas, 
įvertindamas lietuvių kalba 
leistų knygų, žurnalų, laik
raščių ir kitų leidinių reikš
mę bei neatidėliojimą būti
numą juos surinkti, univer- 
si toto bibliotekoje įsteigė 
specialų skyrių -— Lietuviš
kąją Kolekciją (Lithuanian 
Collection). Pradėtas pla
ningas darbas visiems lie
tuvių leidiniams surinkti, 
sukataloguoti ir išsaugoti, 
taip ]) a t — v i s i e n i s lie tuvių 
laikraščiams mikrofilmuoti. 
Nebus atmetama jokia 
spausdinta pažiūra ar pasi
renkama tik viena kuri.

Surinktoji medžiaga bus 
patalpinta greitai augančio 
universiteto neseniai pasta
tytoje 12 aukštų biblioteko
je. Naudojant tarpbibliote
kinio skolinimosi sistemą, 
Kent State Universiteto 
Lietuviškoji Kolekcija bus 
prieinama mokslininkams ir 
visiems besidomintiems as
menims Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje.

Lietuviškosios Kolekcijos 
steigimą entuziastingai pa
rėmė universiteto administ
racija ir bibliotekos direk

torius Mr. Hyman Kritzer. 
Šios kolekcijos išvystymas 
bus svarbus įnašas Pabalti-a 
jo ir Rytų Europos studi
joms Jungtinėse Valstybė- i 
se.

Pastaba
Dėl platesnių informacijų 

galite kreiptis šiuo adresu:
John Cadzow
Baltic — East European
Room (1112)
K. S. U. Library 
Kent State University 
Kent, Ohio 44242

Iš Laiškų
Drauge,

Vėl guliu Palm ligoninė
je, tai turiu laiko pasiskai
tyti. Prisiunčiu šią iškarpą 
is “The Petersburg Times”. 
Gal galėsi pasinaudoti.

Draugiškai sveikinu visus 
laisviečius.

J. Stanelis
St. Petersburg, Fla.

Pirmas • *
t

Bruožai iš kelionių
Liepos 27 d., 4 vai. ryto, 

sėdom į mūsų 13-kos metų 
seną De-Soto, kuris jau 
175,250 mylių įvažiavęs, 
bet, rodosi, jis dar lengvai 
padarys mūsų kelionę iš 
Floridos į šiaurines valsti
jas ir jų miestus, o tai bus 
nei kiek ne mažiau 5,000 
mylių.

Daugelis sprendžia, kad 
visiškai nauja automašina 
tokioms ilgoms kelionėms 
nėra praktiška, nes ji dar 
nėra tinkamai įsijungus, 
dar visos jos dalys suvar
žytos ir greitas su ja va
žiavimas gali ją perdeginti.

Šiuo laiku važiuotė did
žiaisiais keliais, nuo 80 iki 
95 mylių į valandą greičiu. 
Kas tiek nesuspėja arba 
nebegali savo automašiną ( 
važiuoti, tą visi stumia Jų 
saij. dar ir patrūbina. Tai
gi mūsų De-Soto nors ir 
13 metų amžiaus, vis dar 
suspėja tiek bėgti-

Is Seminole, Fla-, mes 
ėmėm 1-75 kelią, kuris vie
nas iš geriausių ir veda per 
Georgia, Tennessee, Ken-^ 
tucky, Ohio ir Michigan 
valstijas į pačią šiaurę:

Tiesa, jis dar kaUkur ne
visiškai baigtas, [ypatingai 
per Georgia ir ^Tennessee 
valstijas, ir Floridlojeri tak 
atvestas iki Tampos, net 
Florida turi labai gerus ke
lius, ir nebaigimas šio ke
lio nieko nereiškia.

Mūsų kelionės pirmas su
stojimas turėjo būti pas 
mūsų žentą Eugene Brown 
ir anūkėlius Greenville, 
Ohio (mūsų dukrelė yra 
mirusi), arti 1,200 mylių, ių * 
mes lengvai pasiekėme į 
dvi dienas.

1 'e r šias visas valstijas 
važiuojant, pastebėjom, kad 
niekur nestoka lietaus, pa
kelėmis žolė ir krūmai bei 
medžiai gražiai žaliuoja.

Matėsi ir dirvožemiai bei 
miškai, nors jau taip vėlai 
vasarą, dar pačiame grožy
je. Viskam gamtiškos 
spalvos, puošnumas, rodosi, 
tos spalvos piešėjo rankos 
dar tik vakar duotos, tep
tos...

Dzūkelis

Šunelis, vardu Baronas, 
kurį garsusis rašytojas V. 
Hugo padovanojo į Maskvą 
išvykstančiam markizui de 
Faletansui, grįžo pas savi
ninką po trijų mėnesių, su
koręs apie 2,400 kilometrų . 
nuotolį tarp Maskvos ir Pa-1 
ryžiaus.



Antradienis, Rugpjūčio (August) 17, 1971

“Mėlyno Nemuno Vingio” autorius
Visuose pasaulio kontinentuose pasie- 

T kė lietuvius nemaloni žinia, kai 1971 
metų birželio 28 dieną Tarybų Lietuvoje 
mirė visuomenės veikėjas, poetas, rašy
tojas — Antanas Venclova. Velionis gi
mė 1906 metais, Trempimų kaime, Ma
rijampolės apskrityje (dabartiniame 
Kapsuko rajone), valstiečių šeimoje. 
Venclova mokėsi Marijampolės gimna
zijoje, studijavo Kauno universitete. Vė
liau mokytojavo Klaipėdos ir Kauno 
gimnazijose.

Literatūrinį darbą Venclova pradėjo 
buržuazinėje Lietuvoje. Kaune jis su
sitiko su vyresnėses kartos rašytojais, 
kaip Krėvė, Vaižgantas, Maironis, My
kolaitis ir kitais. Poetas savo autobio
grafijoje prisimena, kad jam buržuazinė
je Lietuvoje buvo momentai, kuomet 
“vaikščiojau po Kauną išbadėjęs, nie
kam nežinomas ir visai niekam nereika
lingas.” Tačiau buvo ir pasėkų -- jis 
rašė: “Kaune išėjo mano pirmosios kny
gos, dar nesubrendusią ranka rašytos.”

Jaunatvėje Venclova ieškojo rašytojo 
kelio į tiesą. Jis neapkentė fašistinės 
diktatūros. Politines ir ideologines tie- 

* sas Venclova surado klasinėje kovoje.
Jis rašė, kad to meto Lietuvoje politinės, 
idėjinės kovos vyko “fabrikuose ir lau
kuose, kalėjimuose ir mokyklose, pogrin
dinėje ir viešoje spaudoje, miestų gatvė
se ir kumetynuose.” Tos kovos už laisvę, 
už darbo žmogų tapo įamžintos visoje 
Venclovos kūryboje, o tai bus — virš 70 
įvairaus žanro knygų. Šio straipsnio 
tikslas — tik visuomeniniais ir idėjiniais 
aspektais pažvelgti į Venclovos poetinę 
kūrybą.

Venclova kalbėjo ir rašė, kad Lietuva 
turi atmesti fašizmą, kad ji gali “išlikti 
kaip tauta, labiausiai branginanti lais
vę, savo kalbą, papročius, kultūra,” —« 
tik kovoje už socialistinę santvarką. Ji 
turi tik “vieną kelią — su Tarybų Są
junga.” Venclova nebuvo vienas — jo 
kovos sankeleiviais buvo K. Korsakas, P. 
Cvirka, V. Montvila, J. Šimkus, S. Nė
ris ir kiti. Tas pažangiečių būrelis pra
dėjo leisti “Trecio fronto” žurnalą, kurį 
valdžia uždarė. O tai buvo jau pirmieji 
žiedai socialistinės literatūros Lietuvoje, 

k.Šiandien jau iš minėtų pirmūnų tik aka
demikas K. Korsakas yra gyvųjų tarpe.

Venclova socialistinėje kūryboje
Nuvertus buržuazinę santvarką Lie

tuvoje A. Venclova visa jėga ir energija 
dirbo socialistinės santvarkos kūryboje. 
Jis buvo renkamas liaudies seimo atsto
vu, dirbo valdžioje kaip liaudies švietimo 
ministras ir rašė džiuginančius eilėraš
čius, nes jau

Ir sužėrėjo ilgai lauktas rytas.
Sugriuvo priešų įpriespauda karti
Ir iš kalėjimų, mirties stovyklų, 
štai platūs vartai laisvėn atkelti.
Antanas Venclova dirbo Tarybų Lie

tuvoje kaip įsitikinęs marksistas, plačios 
erudicijos literatas. Jis buvo ne “veid
rodinis” rašytojas. Jis rašė, kad “Greta 
talento, rašytojui būtina turėti pasau
lėžiūra. Vienu didžiausiu savo laimėjimų 
aš laikau tai, kad marksizmas-leninizmas 
pasaulį man nušvietė aiškia šviesa, be 
kurios klaidžiočiau tartum užrištomis 

f akimis, negalėdamas suprasti reiškinių 
esmės ir jų ryšio bei vystymosi kryp
ties.”

Venclova gausiai praturtino lietuvių

socialistinę literatūrą. Jo poetinės kū
rybos knyga “Mėlyno Nemuno vingis”— 
veik 600 puslapių. Joje poeto eilėraščiai 
datuoti, nuo 1926 iki 1968 metų. Vėliau
sias velionio eilėraščių rinkinys “Vaka
rinė žvaigždė” — spausdintas jau šiais 
metais (1971). Tai irgi virš 200 puslapių.

Venclova rašė Lietuvos liaudžiai. Jo 
poetinės emocijos gimė žmogaus darbe, 
jo kovoje už idėją, už laimingesnį gy
venimą. Šimtuose Venclovos poetinių 
kūrinių — nerasi eilėraščio, kuris būtų 
nesuprantamas ar nepasakytų ką nors 
vertingo skaitytojui. Visa epocha, ku
rioje Venclova gyveno ir kovojo, atsi
spindi jo poetinėje kūryboje.

Poetas Tėvynės karo audrose
Šių metų birželyje jau buvo 30 metų, 

kai hitlerinė Vokietija 1941 metais pra
dėjo karą prieš Tarybų Sąjungą. Vokiš
ki fašistai okupavo Lietuvą, kuomet ji 
buvo tik pradėjusi kurti socialistinę san
tvarką. Venclova, kaip ir kiti tarybiniai 
veikėjai, pasitraukė į Tarybų šalies gi
lumą. Jis tikėjo, kad “plėšikai iš Berly
no” bus sutriuškinti. Jo talentinga 
plunksna tapo kardu ir durklu prieš “ne
prašytus svečius.” Poetas rašė:

žydra, tyli naktis kaip jaunas sapnas!
Po darbo snaudė poilsiu giliu, 
Kada tamsus plėšikas užsimojo 
Ant mūsų krašto kruvinu peiliu.

Kai 1941 metais hitlerinis šturmas 
griovė ir degino tarybų šalį, Vakaruose 
ir Rytuose atsirado skeptikų, kurie pra
našavo tarybinės valstybės sužlugimą. 
Venclova tokiems sakė:

Mes pergalę kovos ugny išplėšimi 
Vėl Lietuva žydės ir vėl žaliuos.
Seni draugai gimtosios žemės laimei
Vėl stos į darbą ryto spinduliuos.

Venclova Lietuvos kovą prieš vokiškus 
fašistus nudažė ir istorinėmis spalvomis. 
Poetą priminė kryžiuočių puolimus ir 
jų pralaimėjimus ties Žalgiriu ir kitose 
kovose. Venclova rašė: “Jus laisvos 
tautos sutryps, nušluos nuo žemės vei
do.” Už tai, kad Lietuvoje “bibliotekos 
griūdamos liepsnoja,” už tai, kad “mo
terys, vaikai griuvėsiuose miršta”—Lie
tuvos liaudis priešui kelia kumštį:

šimtais jos kyla partizanų vyrų, 
Atkeršyt šaukia pavergtą šalį!
Ir bunda kraštas tarp žaliųjų girių — 
Pasmaugt fašistai Lietuvos negali!

Venclovas karo meto poezijoje 
tuvos gamtos grožis tarsi drobėje 
šiamas — su jos kalnais ir kloniais, 
lynais ežerais ir miškais.
“Tėvynė” poetas rašė:

Mano tėviškė — mėlyno Nemuno vingis, 
Gintariniai krantai ir sena Palanga.
Supa vilnį ramiai drungnas vėjas aptingęs, 
Smėly plakas pavargusi marių banga.

Mano kraštas — laukas ir beržynai, ir kalvos 
Lyg pražydę linai — ten padangė gili. 
Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos, 
Kai užminga diena — ir skaisti, ir tyli.

Lie- 
pie- 
mė- 

Eilėraštyje

Aš gimiau tėvynėje. Tėvynėje išaugau.
Vienas kūnas ir kraujas. Tu — aš, aš — tai 
Su tavim šaknimis, šakomis aš suaugau, — 
Mes kovosim drauge ir laimėsim kartu.

Tai poeto Venclovos meilė tėvynei, už 
kurią jis kovojo ir laimėjo. Jis skaitė 
eilėraščius karo frontuose ir grįžo į tė
vynę su pergalės vėliava.

(Pabaiga sekamam num.)

tu.

Kovojo ir už pavasarį
Naktį žmogus laukia die

nos. Nekantrauja. Net pa
žvelgia: ar aušra jau ver
čia raudoną, plačią vagą. 
Ir štai diena. Ją lakštinga
la pasitinka su giesme. Bet 
taip stichiškai, taip lengvai 
Lietuvai neišbrėško socia
linio teisingumo pavasaris. 
Proletarai už jį kovojo. Il
gai. Kantriai.

Kaip?
Slaptai pasišnekėdami apie 

Marksą. It žvaigždes pa- 
berdami J. Janonio posmus. 
Raudonoje vėliavoje užra
šydami Markso ir Engelso 
vienybės šūkius. Skaityda
mi knygeles. Na, kurios fa
šizmo metais švystelėdavo 
Kauno rūsiuose.

Tokius entuziastus mes
davo už grotų. Tie prole
tarai ir man nubrėžė gaires 
į saulėtektį. Žingsn i a v a u 
jo link. Žingsniavau, kol 
policininkai pastojo taką.

Binghamton, N. Y.
LDS 6-osios kuopos 

piknikas-išvyka
Rugpiūčio 29 dieną Jono 

Kulbio gražioje sodyboje 
(kuri yra tinkamiausia mū
sų apylinkės piknikų vieta), 
ant Susquehanna upės kran
to prie Canklin Avė., įvyks 
LDS 6 kuopos pirmas pik
nikas šią vasarą, kurin 
Binghamtono ir jo apylin
kių lietuviai suvažiuos, kur 
visi galės linksmai pasikal
bėti, pasivaišinti ir nuotai
kingai dieną praleisti;

Norisi sakyti, kad tai bus 
malonnus susitikimas ir se
nų pažinčių atnaujinimas 
bei naujų užmezgimas. Dau
giau negu smagu bus pasi
matyti su tais draugais, 
kurie toliau gyvena, ir re
tai mes juos matome.

Kad visi būsime maloniai 
sutikti ir pavaišinti — ne
tenka abejoti. Šeimininkės 
jau turi suplanavusios pa
ruošti šviežio maisto pie
tus, prie to, bus kavutės ir 
saldumynų, ir tiktai už

Po kariuomenės teismo at
sidūriau Kaune grotuotuose 
mūruose.

Ilgiausiai su draugais sė
dėjau trečiame aukšte. Lan
gai į kiemo pusę. Pavasarį 
matyd a v a u sužaliavusius 
medžius, Nemuno lopinėlį. 
Bet kalėjimo šeimininkams 
ir to pagailo. Iškėlė į apačią 
—59 kamerą. Ją tempdė sie
nos iškyšulys,* malkos, 
aukšto mūro tvora. Vidu
je tamsiau lyg rūsy j et

O Prometėjai šviesiai nu
siteikę. Dar linksmiau jų 
akyse sužėrėjo 1940 m. Ge
gužės Pirmąją. Į juos pra
bilo J. Gruodis. Jis jau 10 
pavasarių p a la i d o j o tarp 
mūrų. Jis šnekėjo ramiai. 
Pagaliau virptelėjo:

— Tarybų Sąjunga Lie
tuvai grąžino Vilnių. O Ge
gužės Pirmosios išvakarėse 
tautininkai ir ten suiminė
jo darbininkus.

Oratorius baigė optimis
tiškai: artėja diena, kaųjau 
nereikės į Lietuvą žvelgti 
pro geležinį audinį.

Jis jau ne kartą savo kal
bą pertraukė. Raktininkas 
dažnokai atidarinėjo duris. 
Apžvelgdavo susikaupusius 
veidus. Ir vis murmteli: 
“Švenčiate?”

Pagaliau oratorius baigė 
savo šneką. Vyrai sužiuro 
į kampą. Bakelis su van
deniu. Tai “scena.” Vienas 
po kito “saviveiklininkai” 
deklamavo J. Janonio pos
mus, S. Nėries eilėraščius 
apie pavasarį, D žambui o 1 i • v 1 • T i • i

HELP WANTED-MALE-FEMALF
MECHANICS. Experienced, for 

expanding suburban Volkswagen 

dealer. Call 914-528-8076.

(62-66)

OWNER OPERS.
For local pier work with 

containers.!
Contact SELECTIVE
TRANSPORTATION 

201-437-3403
(62-66)

All around BUILDING 
CH ANIC, capable of doing 
pentry, plumbing, electric, 

Cardinale Trading Corp.
109 Union St., Brooklyn, N.

212-624-7540

ME- 
car- 
etc.

Y.

(63-67)

EXPERIENCED FOREMAN

Must have the experience and 
knowledge of '’extrusion compound
ing. Good pay, steady work. Ap
ply to — Mr, R. Carlson, Ampacet 
Corp., 250 S. Terrace Ave., Mt. 
Vernon, N. Y.

914-699-9100
(63-67)

AUTO METAL MAN. Must be 
experienced. Steady work, all ho
lidays paid.. Excellent salary for 
right man. Many benefits.

NEMETH BROTHERS, InC. 
921 Clinton Ave., Irvington, N. J.

201-372-3333
(63-65)

Nursery School
Mother Hubbard’s cupboards 

are not bare.
All contented children arc there!

MOTHER HUBBARD 
NURSERY CUPBOARD

660 South Rd. 7:30—5:30
914-462-2114

(62-66)

REAL ESTATE

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

Automotive Transmission Builder.
Need 
plus 
tial.

good lead builder, top salary, 
commission. Excellent poten- 
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 
J1 ami]ton Si., Somerset, New Jer
sey, or call 201-249-3900, ext. 12 
for further details. (62-65)

MACHINE CUTTER

Experienced on men’s shirts, 
full or part time.

Good pay. 201-442-4607.
(62-66)

SURVEYING PARTY CHIEF 
for housing development, Municiple 
work. Private surveys. Many 
benefits. (Pension plan pending). 
Salary $180 to $225. 201-442-9292.

(63-65)

Binghamton, N. Y.
Atostogos, mokslas ir 

darbai
Liepos 18 d. mūsų duktė 

Viktorija Sasute suplanavo 
per savo atostogas patirti 
daugiau mokslo savo profe
sijoje. Ji mokytojauja jau 
per 20 metų aukštojoje mo
kykloje Westel, N. Y. Ji 
nuvyko į North Carolina 
Greensboro College, nes ten 
duodamos lekcijos per vie
ną savaitę, kur suvažiuoja 
iš kitų valstijų mokytojai 
pasisemti daugiau mokslo.

1 Greensboro College mo
kosi Viktorijos duktė Ka-

thy Ralffi, tai pas ją ir ap
sistojo Viktorija. ,

Viktorijos antroji duktė 
Sonia Sasute taipgi per ato
stogas lanko State Teachers 
College, Albany, N.Y. Tuo 
pačiu laiku ji dirba biblio
tekoje. Ji jau dirbusi bib
liotekos darbą per keturis 
metus Endicott, N. Y.

Dabar Sonia dirba State 
Library Westel Plaza, N. Y. 
Matyt, kad jai gerai sekasi 
toje srityje. Ji taipgi mokė
si rusų kalbos — yra narė 
rusų klubo Albany j e.

Mes linkime joms geros 
sėkmės jųjų moksle.

Senelis ir bobute J. ir K.

Kai kurie keliautojai tvir
tina, kad daugelis pasaulio 
vietų turi kvapą. Arabų 
kraštams būdingas kupra
nugario, Ceilonui — betelio 
(pipirinio augalo), Afrikos 
pakrantėms tropikų miškų 
puvėsių kvapas. Malakos 
sąsiauris tarp Malakos pu
siasalio ir Sumatros salos 
kvepia prinokusiais vaisiais, 
o Ramiojo vandenyno salos 
-—.apdžiūvusiais kokoso pai
mu riešutais.

Jau nuo seniai yra įprotis, 
kad draugai ir draugės at
veža kai ką iš skanėsių ar 
šiaip maisto produktų pra
turtinti maisto stalą. Vei
kiausiai atsiras draugių, ku
rios tą padarys ir dabar.

Dabar tik liko, kad mes 
patys 6-osios kuopos nariai 
pasiruoštume dayvauti ir 
pakviestume savo draugus 
bei kaimynus, tegul ir jie 
linksmai ir naudingai pra
leidžia .rugpiūčio 29-ąją die
ną Jono Kulbio sodyboje, 
puikioje LDS 6 kuoos šei
moje.

Visiems yra žinoma Jono 
Kulbio sodyba. Privažiavi
mas lengvas. Važiuojant 
Canklin Avė. po kairei pri
važiuosite River Rd., tai ir 
sukite po kairei ir važiuo
kite iki galo, ir vėl sukite 
po kairei, ir ten rasite pik
niko vietą. Pietūs bus duo
dami 12:30 vai. Prašome 
visus būti laiku.

Rengimo Komisija

Gimęs krokodilas trissyk 
didesnis už kiaušinį, iš ku
rio ką tik išsirito^

LDS kuopos nariams
LDS 6-osios kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 7 d. 
Tikrenybėj e susirin k imas 
pripuola rugsėjo 6 d., bet 
ta diena,, yra Labor Day, 
svetainė uždaryta. Tpdėl su
sirinkimas įvyks rugsėjo 7 
d., Sokol salėje, 226 Clin
ton St 
kare.

patosiškas eilutes apie tau
tų draugystę...

Dainių žodžių klausėsi 
ir darbininkas J. Gvildys, 
ir Jonavos valstietis M. 
Vaitenko, ir studentas O. 
Rozauskas, ir ...

O kur J. Garelis? Juk jį 
1940 m. pradžioje atvežė iš 
Šiaulių kalėjimo. Jį pasku
tinį kartą mačiau 1936 m. 
gruodžio mėnesį. Pūga dai
navo. Mudu kieme piovėme 
malkas. Jį klausiau apie 
man gerai žinomus rašyto
jus:

—■ Ar pogrindininkai pa
laiko su jais ryšį? Kaip 
vertini S. Nėries, Cvirkos 
paskutinius kūrinius?..

J. Garelis mielai atsakinė
jo. Jis buvo dar tardomas. 
Veidas raudonas. Neprilei- 
dau, kad toks ąžuolas po 3 
metų apsirgs. O dabar — 
išbalęs. Akys patamsėju- 
sios. Matyt,' jį skausmai 
raižo. Beveik nekalbėjo. 
Tačiau jo ligoninėn nepriė
mė. Š. Šadevičius jam pa
buvo gailestingąja sesute. 
Patalynę klojo. Prausė. 
Valgydino.

— Paguldykite ligoninėn, 
— reikalavo vyrai. Bet per
kėlė į vienutę. Tik gegužės 
mėnesio pabaigoje J. Gare
lis atsidūrė palatoje. Man 
padarė dvi operacijas. Už 
sienos gulėjo ir Juozas. Čia 
jis it žvakė audroje užgeso.

O aš su aprišta žaizda ne
trukus išvydau pavasarį. 
Pavasarį be grotų. Pava
sarį, apkaišytą ne tik gėlė
mis, bet ir raudonomis vė
liavomis. Bet tą dieną, kai 
Prometėjai eilėraščių pos
mais.drebino mūrus, — Ga
relis savo šventę atžymėjo 
vienutėje.

Niūriame kamputyje ją 
su saulėta mintimi palydėjo 
ir A. Sniečkus. Jam praeitą 
rudenį fašistai sulipdė bylą. 
Rodos, jau buvo gavęs kal
tinamuosius aktus.

Už pirties korpuso — mo
terų skyrius. Jame — 20 

M. Lyno draugių. Jos irgi su prane-

Pradžia 7 vai. va-

LDS 6 kp. f in. sekr.

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

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

BAKER. Cakes. For Rochester, 
N. Y. Must be experienced in all 
cake baking and decorating. Good 
salary, excellent opportunity with 
established bakery Call collect 
716-266-3444.

(63-66)

Šimu, sir tyliai niūniuojama 
daina pasitiko Gegužį. O 
turėtų — jį kaip nuotaką 
apkaišyti žiedų žiedais...

Jau birželis. Birželis?! 
O kodėl nesimato žydinčios 
lankos? Kodėl nesigirdi 
lakštingalos giesmės?

Ak, mūrai, tanki grotų 
giria užgožia! Ir vis dėlto 
118 Kauno kalėjimo vyrų ir 
moterų prasiveržė į vasarą. 
Atidarė duris. Tik ne sar
gas. Tik ne fašistų dikta
torius. Jis jau buvo pas 
Hitlerį. Atvėrė tuos var
tus į ateitį, į saulę proleta
rai. Apie jų žygius neseniai 
su patosu 59-je kameroje 
šnekėjo J. Gruodis.

Išvaduotus Prome tėjus 
minia apkaišė nuo kojų ligi 
galvos gėlėmis. Ir man 
jauna moteris įteikė vešlią, 
didelę it saulė puokštę. Va
kare nakvojau pas A. Gu- 
zevičių. Su juo už grotų su
sipažinau 1 9 3 6 m. vasario 
mėn. Jis grįžo iš ištremties. 
Iš Vilkaviškio. J J

Pražydo pavasaris ne tik 
lankose. Ne tik ant Nemu
no krantų. Bet ir fabrikuo
se, gatvėse. Pražydo taip, 
kai]) numatė “Kapitalo” au
torius — didysis filosofas.

A. Liepsnoms

ASSEMBLERS. 3 yrs. minimum 
experience in assembly of heavy 
equipment. Must have own tools, 
be able to accurate layout, drill, 
tap, room, benhwork. simple 
typing, ability to do quality work. 
Contact Dave Sutton. 201-561-3700 

(63-67)

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 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! J

L L D 54 kp. raštininkas
J. Gredaitis (62-65)

Kalnai keliauja
Baigus tyrinėti 1965 m. 

stipraus žemės drebėjimo 
Aliaskoje rezultatus, paaiš
kėjo, kad čugačo ir Kena- 
jaus viršukalinės pasistū
mėjo 15-16 metrų į pietus 
nuo savo pirmykštės vietos. 
Jūros dugnas ties Aliaskos 
krantais pakilo daugiau 
kaip 15 metrų. Viena pa
krantės sala pakilo 10 me
tru ir gerokai pasviro.

HARTFORD, CONN.

Juozas Žemaitis
Jau dveji metai kai mirė mano mylimas vy

ras Juozas. Jis mirė Rugpiūčio-August 17 d., 
‘ 1969 m. Labai liūdžiu pasilikusi viena.

Lucy žemaitis, žmoną 
Louise Butkevich, švogęrka

M
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Iš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisves” skiltis bevartant
1942 metais tebesiaučia lonijų. Vieton buvusio pun- 

žiauriausi karo mūšiai visu dėlių komiteto, šioji Tary- 
rytii frontu. Kovo 19 diena
“I^aisvėj” Justas Paleckis 
rašo: “Nacių sušaudyti 4 
lietuviai partizanai įkvėps 
kitus didiems žygiams prieš 
įsiveražėlius. Žuvo liaudies 
keršytojai už žvėriškus Hit
lerininku darbus.” i*.

Netenkame jaunimo jėgų
Šiais metais vienas po ki

to traukiami J. V. armijon 
mūsų judėjimo veikliausi 
jaunuoliai. Išleidome F. 
Yakštį, Al. Dobinj, Ad. Stu- 
purą, W. Žuką, V. Žilinską, 
J. Ormaną ir eiles kitų. 
Darosi spraga jaunimo vei
kloje.

LDS 6-tame seime, įvyku
siame liepos men., rapor
tuojama, kad virš 600 mūsų 
jaunų narių randasi J. V. 
armijoje. Aišku, jog tai 
turėjo žymiai sumažinti vi
są Liet. Darb. Susivieniji
mo jaunimo veiklą, kuri iki 
šiol buvo plačiai ir sėkmin
gai vedama.

Mūsų moterys imasi už 
mezgimo, ir siunčiami koji
nių, p i r š t i n i ų, šalikų ir 
megztinių pundai J. V. ir 
raudonajai armijoms.

Įsteigiamas komitetas rin
kimui aukų pirkti ambulan- 
są. Jį sudaro: J. LeVan
da, pirm.; K. Petrikienė, vi
ce pirm.; S. Bredes Jr., 
sekr.; J. A. Draugelis ir J. 
Kairys—nariai. Ambulan- 
sas nupirktas ir paaukotas 
Raudonajam Kryžiui.

Dėl jaunų jogų stokos 
1943 m. su balandžio mėn. 
netenkame angliško “Lais
vės” skyriaus “Youth Sec
tion”. Matas Sholl, kuris 
buvo užėmęs J. Orman o vie
tą per 10 mėnesių, išeina 
laivynan tarnauti.
Sumobilizuota visos jėgos
Renkami drabužiai ir nau

ji megztiniai ir siunčiami 
kovotojams prieš Hitlerio 
fašistinę armiją. 1943 m. 
telpa “Laisvėje” praneši
mas : “Lietuvos Raudona- 
sios Armijos Dalinys karš
tai dėkoja Amerikos lietu
viams už pagalbų.”

Eina platus Pundelių Va
jus, kuriuo rūpinasi komite
tas, kurin įeina: A. Bimba, 
sekr.; F. P a k a 1 n i Š k i enė, 
ižd., ir nariai — M. S incus,' 
B. Kalaka u skaitė, Ona 
Jakštienė ir L. Kavaliaus
kaitė.

Lapkričio mėn. “Laisvėj 
drg. Paleckis dėkoja už do
vanas Lietuviams raudonar
miečiams, vaikams ir eva
kuotiems iš Lietuvos žmo
nėms.

Platus sambūris
Gruodžio mėn. įvyksta 

sėkmingas Demokratinių 
Lietuvių suvažiavimas, ku
riame dalyvauja 312 delega
tų nuo įvairių organizacijų. 
Greitam karo laimėjimui 
suplaukia su pasveikinimais 
1,500 dolerių aukų.

Prezidiumą sudaro: Dr. 
M. D. Palevičius, R. Mizara, 
Dr. A. L. Graičiūnas, Pr. 
JoČionis, K. Stanislovaitie- 
nė, adv. K, Michelsonas, Ks. 
B. Karosienė, Dr. J. Baltru
šaitienė, J. Grybas, V. An
drulis ir J. Vilkelis. Pirmi
ninkai renkami kiekvienai 
sesijai, o sekretorium R. Mi
zara visam laikui; jo pa
galbininkės — O. Savukai- 
tė ir E. Mizarienė.

Sudaryta labai plati De
mokratinė Lietuvių Taryba 
iš atstovų nuo įvairių ko- 

ba įsteigia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, ku
rį sudaro: A. Bimba, pirm., 
V. Čepulis — pro t. sekr., L. 
Kavaliauskaitė — fin. sekr., 
F. Pakalniškienė — ižd, na
riais j — K. Petrikienė, N. 
Buknienė, J. Varisonas, J. 
Kuraitis, ir V. Bunkus.

Dirbama visais garais
Su pradžia 1944 metų pa- 

1 žangūs lietuviai visomis jė
gomis veikia už greitą karo 
laimėjimą. Renkami dėvėti 

I drabužiai, moterys mezga, 
neša už bei siunčia pundais 

;į centrą; perkami nauji 
drabužiai ir kiti reikmenys, 
ir siunčiami užsienin.

Sausio 12 d. “Laisvėj” ra
šoma: “Amerikos lietuvių 
antroji gentkartė mielai iš
tiesia ranką kariaujantiems 
ir kare nukentėjusiems pus
broliams Europoje.” Ir LDS 
centro tarnautojų — Ona 
Jakštienė, Elsie Gasiūnienė, 
Pranė Pakalniškienė ir Bi- 
rutą Kalakauskaitė — nuo
trauka. .

Sausio 18 d. gaunama ži
nia, kad pirmas pundelių 
siuntinys pasiekė lietuvius 
Europoje, o antras bile 
dieną pasieks. Ruošiamas 
trečias siuntinys.

“Laisvės” sausio 34 d. lai
doje skaitome: “Iš Mak- 
vos rašo Jonas Šimkus: 
Frontas, kur lietuviai rau
donarmiečiai šiandien kovo
ja prieš vokiečius, yra ar
čiau Lietuvos negu Mask
vos^ Nelengva todėl buvo 
įteikti Amerikos lietuvių do
vanas kovūnams frontuose. 
Specialė delegacija vyko ke
liu, kuriuo lietuviškieji pul
kai žygiavo linkui vakarų, 
kovodami dėl kiekvieno co
lio žemės. Visur buvo ma
tyt mūšių pėdsakai. Keliai 
užteršti sudaužytais vokie
čių tankais, kanuolėmis, ap
virtusiais trokais, ir t. t.

Dovanos buvo padalintos 
lietuviškiems Raudonosios 
Armijos junginiams.”

Kovo 3 d. laidoje R. Šar
ma i t i s rašo : “Sausio pabai
goj šiemet Justas Paleckis, 
pirm, prezidiumo Vyriau
sios Tarybos, Lietuvos Ta
rybinės Respublikos gavo 
pranešimą, kad gauta iš 
Amerikos lietuvių, 62 dėžės 
siuntinių Lietuvos žmo
nėms.” Tai buvo antrasis 
mūsų siuntinys.

Partizanų kovos
Gegužes 5 d. “Laisvės” 

editorialas — ”Už ką Lie
tuvos Partizanai Kovoja.” 
Ten sekama citata:

“Mes kovojam už greites
nį vokiečių plėšikų išvijimą 
iš Lietuvos, už Lietuvos iš
laisvinimą, už laisvą ir lai
mingą gyvenimą Lietuvo
je... "čuli.

Juo blogesnė darosi vo
kiečių padėtis, juo plačiau 
jie imasi kr u v i n o teroro 
prieš lietuvius. Po neseniai 
įvykdytų lietuviams mirties 
sprendimų šiomis dienomis 
vėl vokiški budeliai nužudė 
eilę lietuvių. Nedovanosime 
nė už vieną lašą budelių 
pralieto lietuvių kraujo! 
Atkeršysime dešimteriopai. 
Neišgelbės vokiškų banditų 
nei lietuvių tautos išdavikai 
kubiliūnininkai, nei parsi
davėlio Biržiškos sudarytas 
balaganas, vadinamoji tau
tos taryba...

Partizanas K.”

Dvi malonios viešnios iš toli
Praeitą šeštadienį iš San 

Francisco į New Yorką lėk
tuvu atskrido dvi labai ma
lonios viešnios — tai šau
nioji laisvietė veikėja Vale
rija Sutkienė ir jos gimi
naitė maskvietė Julia Go- 
lovčiova (Žirgulytė). Abidvi 
gražiai atrodo ir labai ge
roje nuotaikoje. Viešnios 
yra apsistojusios pas drau
gus Keršulius.

Pasirodo, kad maskvietė 
Julia po keturių mėnesių 
viešnagės San Franciske ir 
jo apylinkėse jau grįžta į 
Maskvą (išskrenda šį tre
čiadienį), o Valerija ją čio
nai atlydėjo. Jos viešnia Ju
lia yra velionio Benio Sut
kaus sesers duktė. Kai ku
rie senosios kartos Ameri
kos lietuvių veikėjai gal dar 
prisimenate labai veiklius, 
gerus laisvus žmones Žir
gulius. Julia jiems gimė 
Amerikoje, Amsterdamo 
mieste. Bet jai tik šešerių 
metų esant jos tėveliai 1920 
metais sugrįžo į Lietuvą. 
Kadangi ten gyvenimo sąly
gos pasirodė jiems nepaken
čiamos, tai jiedu su dukry
te už vienerių metų persi
kėlė į gyventi į Maskvą. Ten 
jie pastoviai ir įsikūrė. Ten 
Julia ištekėjo už ruso vai
kino ir susilaukė dukrelės. 
Bet jos vyras žuvo per di
dįjį karą. Julia ir šiandien 
tebenašliauja. Gražu, kad 
lietuvių kalbos ji tebėra ne-

pamiršus. Atsimena Kap
suką, Angarietį ir kitus 
Lietuvos komunistų parti
jos vadus prieškariniais lai
kais. Didžiuojasi, kad jau 
turi anūkę.

Aišku, kad Julia iš mūsų 
Amerikos parsiveža daug 
įvairiausių įspūdžių. Džiau- 
gražiai, linksmai paviešėti, 
pas mūsų draugę Valeriją 
gražiai, linksmai paviešėti.

Na, o mūsų mieloji Vale
rija mus aplankė ne tuščio
mis rankomis. Jai visada 
laikraštis “Laisvė” ir visa 
pažangioji spauda labai arti 
prie širdies. Ji išsiėmė visą 
šimtinę ir sako: “Tai ‘Lais
vei’ parama mano gimtadie
nio proga.” žinoma, nedrį
sau paklausti, kelintasis jos 
gimtadienis. Be to, Vale
rija atvežė ir kitų ke
lių sanfranc i skiečių bei 
LLD 153 kp. “Laisvei” do
vanų. Bet jų vardai ir pa
vardės bus paskelbti admi- 
nistraci j os praneši m u o s e. 
Širdingai ačiū visiems už 
dovanas. Rep.

Dėkoja
Gegužės 9 d. telpa prane

šimas: “Tarybų lietuviai 
gavo trečią amerikiečių 
seiuntinį:” Sakoma:

“Maskva — Gavome tre
čiąjį jūsų pundelių siuntinį 
evakuotiems iš Lietuvos 
vaikams ir lietuviams ka
riams. Antrasis siuntinys 
jau padalintas tarpe lietu
vių vaikų, lietuvių kareivių 
ir iš Lietuvos evakuotų 
žmonių, c

Vardu Tarybinės Lietu
vos vyriausybės ir lietuvių 
visuomenės organizacijų, aš 
prašau jus perduot nuošir
džią mūsų padėką visiems 
tiems Amerikos lietuviams, 
kurie siuntė dovanas ir ku
rie dalyvavo daiktų rinki
me pundeliams.

Jūsų dovanos, mieli drau- 
gai, yra brangus įrodymas 
dvasinės lietuvių vienybės 
kovoje prieš vokiečius įsi
veržėlius.

Justas Paleckis 
Prez. Tarybinės 
Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo...”

Rėmimas mūsų J. V.
kovotojų

Manila, Filipinai. —Spau
dos reporteris B. S. David 
lankėsi Šiaurės Korėjoje. 
Jis ten matė, kaip gerai 
prižiūrimi vaikai, praveda
ma didžiulė statyba, visur 
jautėsi žmonių pagarba ir 
meilė premjerui Sungui.

Paryžius. — Saudi Arabi
jos princas Elphenis čia at
vyko su 6 žmonomis ir pa
tarnautojais, kurių didelis 
autobusas negalėjo visų 
kartu nuvežti į viešbutį.

“Laisvės” skiltys užpildy
tos mūsų veikla už greitą 
karo laimėjimą prieš vokiš
kus nacius. Jaunieji vyrai 
tarnauja Dėdės Šamo armi
joje. Laikas nuo laiko ga
vę dieną kitą laisvą prieš iš
vykstant užsienin, jie atlan
ko mus ir mūsų įstaigas, ir 
mes tuo džiaugiamės. Li
kusieji — moterys mezga, 
siuva ir kartu su vyrais 
renka, taiso siuntinius.

Jaunosios mūsų draugės 
daugiausia rūpinasi siunti
niais mažų pakelių mūsų 
jaunuoliams. Eina nuolati
niai susirašinėjimai su jais 
ir naminių gardumynų, ci
garečių ir dovanėlių siunti
nėjimas kariams Jungtinėse 
Valstijose ir vėliau užsie
nin.

Elena N. Jeskevičiūte
Jub. Kom. Narė

Daltonizmas kankina dau
gelį žmonių. Japonų firmos 
“Hejakava” specialistai su
kūrė elektroninį prietaisą, 
padedantį atstatyti sugebė
jimą skirti spalvas. Prie 
akių prijungiami elektro-į 
dai, kuriais kas trys sekun- į 
dės eina kintamosios srovės 
77 ir 42.5 Hz dažnumo im
pulsai ir teka kelių šimtųjų 
miliampero stiprumo srovė. 
Per dieną gydymas trunka 
20 minučių. Po metų regėji- 
m a s pagerėja, dauguma 
žmonių ima skirti spalvas.

Ekvadoro sostinėje kaip 
brangiausia relikvija iki šiol > 
saugomas molinis puodas,' 
kuriame buvo išauginti pir- j 
m i e j i kviečiai Amerikos 
kontinente.

Visokios Žinios
Londonas. — Sudano val

džia svarsto pavaryti tary
binius ekspertus ir patarė
jus, pakeisti juos Kinijos 
žmonėmis. Manoma, Suda
nas palinko daugiau prie 
Kinijos.

Berlynas. — 43 bažnyčių 
dvasiškiai Rytų Vokieti jo jė 
pareiškė solidarumą su An
gela Davis, reikalauja ją pa
leisti po užstatu.

--------------k—.——.

Jersey City, N. J.— Fede
ralinis teisėjas Shaw nutei
sė buvusį šio miesto majo
rą Wheleną 15 metų kalėti 
už ėmimą įvairių kyšių ir 
bendravimą su raketiėriais.

Uljanovskas, TSRS. — 
Amerikos atominių moksli
ninkų grupė čia apžiūrėjo 
TSRS atominį reaktorių, 
esantį ant Volgos upės 
kranto, už 350 mylių nuo 
Maskvos.

Ne su visais atsiskaitysi!
Ne su visais atsiskaitysi! 

Vieniems tenka su žodžiu 
priminti, kitiems ir visą tie
są laišku išdėstyti.’ Bet ti
kiu, kad tie, kurie supras, 
pasiten kins ir melodija. 
Taigi siunčiu bent trumpu
tį raštelį ir noriu, kad jį su
prastų taip, kaip jis pata
šytas.

LDS 198 kp., Oakland, 
Calif., sveikina ir linki grei
tai pasveikti ir pergalėti li
gą. Sveikina M. Mozuraitis, 
J: Mozuraitienė, A. ir K. 
Mugianiai, J. ir M. Karnas,
J. ir D. Mackules, A. Valai
čiai, Uršulė Burda, Pranas 
Balčiūnas, Joe Kaross, EI. 
Shalergeris, - Violet Taraš- 
kienė, Alex Taraška.

Nuo Miami, Floridos, 
draugų: V. Bovinas, Mar
garet ir Al Valilioniai, Ig- 
las Urbonas, Apalionija Be- 
čienė, Mr. ir Mrs. Shukai- 
tis, Charles ir Mrs. Amilė 
Aimont, Mrs. ir Mr. Kon- 
kariai, Mr. O Kvietkus, P. 
Gudelis-Vertelga, C. Toma- 
šiūnas, V. J. Stankus, Helen 
Mikitas- Mankauskienė ir 
Frank Mankauskas, J. Sma- 
lenskas, Sigizmund Zavis, 
R. and M. Chulada, E. Vi- 
tartienė, Mr. &Mrs. Alex 
Nevins.

Ap. ir Zina Sinkevičiai, 
Julia Spera tore, Amelia Jes- 
kevičiūte-Young, Helen Jes- 
kevičiūtė, Paul ir Nellie 
Ventai, E. ir M. Liepus, 
Anastazija Paukštis, J. ir
K. Karossai, Adelė Rainis, 
Jonas ir Henry Juškai, Jo
nas ir Kastulė Rušinskas, 
Alex ir Domicėlė Velička & 
Family, Vicki & Clyde Fal
len, Elizabeth Repšienė, Ri
chards, Joan ir Michael 
Tringa, Agnes česnavičiu- 
tė-Hanna, Adelė, Mama ir 
Sim Puiskis, J. Frances ir 
Joe Weiss, J. Stanelis, 
Jules and Lil Leson, Robert 
ir Elena Feiferiai, Helen & 
Joe Sharkey, Use ir Bimba, 
R. šarmaitis, L. Kavaliaus
kaitė, Salomėja Narkeliū- 
naitė, Arthur ir Nat Pet
rick, Wolter & Bronė Ker- 
šuliai, Jonas Valaitis, Vale
rija Tyslevienė, Joe Wana- 
gas.

Daugiausia prižiūri ir 
viskuo rūpinasi mano žmo
na Margareta Petriekienė. 
Ji dieną ir naktį mane pri
žiūri. Be jos aš neapsieičiau!

A. Petriką

SERGA
Ieva Graunienė vėl iš

vežta į ligoninę — Long Is
land Jewish Medical Cen
ter, 270th St (near Hillside 
Ave. and Union Turnpike), 
New Hyde Park, room 710. 
Lankymo valandos nuo 11 
vai. ryto iki 2 popiet, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
per visą dieną.

Jonas Juška

SKELBIMAS
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 pasais.

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

Papildomos informacijos prašom kreiptis 
šiuo adresu:

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

. TSRS Pasiuntinybės JAV
Konsulinis skyrius

ėG ii, - j - - -  -

Mieste pasidairius
Anglijos konsulatą pike

tavo protestuojantieji prieš 
Anglijos armijos terorą 
Airijoje. Kai kurie konsu
lato raštinėje paskelbė sė
dėjimo streiką. Policija 
areštavo keturis.

400 miesto prokurorų nu
sitarė sukurti savo uniją, 
ir pradėti kovą už didesnį 
atlyginimą bei geresnes dar
bo sąlygas.

Brooklyno kalėjime- mirė 
kaliniš Cintron, prieš tai 
policijos buvo apmuštas už 
“netvarkų elgesį.” Cintron 
kalintas kaip narkotikų 
agentas.

Našlė Fay Ungar nubaus
ta teisme užsimokėti $250 
už nelegalų laikymą apar- 
mente šunies, nors ten drau
džiama šunis laikyti. Ji lai
kanti šunį, kad apsiginti 
nuo plėšikų, kurių dabar 
visur pilna.

Romos Katalikų archhidi- 
ocezija paskelbė, kad ji pa
sistatys už 31 milijoną do
lerių namą ant First Avė. 
ir 55 gatvės Manhattane.

New Yorko valstijos AFL- 
CIO konvencijoje smarkiai 
kalbėta prieš įvežimą įvai
rių prekių iš užsienio, nes 
įvežimas mažina darbą, di
dina nedarbą.

FBI investigatorius sako, 
kad kai kurie New Yorko 
policistai gauna kyšius iš 
įvairių gemblerių.

_____ * •

Majoras Lindsay ne pir
mas N. Y. majoras, pasi
traukęs iš republikonų par
tijos. 1936 metais majoras 
La Guardia pasitraukė iš 
republikonų partijos, kaip 
iš konservatyvios organiza
cijos. La Guardia buvo li
beralas, kaip Lindsay.

•

Iš New Yorko sunkveži
miai išvežė drabužių, mais
to ir medikamentų į Cairo, 
Ilk, kur Jungtinis Frontas 
boikotuoja baltuosius biz
nierius. Ten griežta kova 
tęsiasi prieš rasinę diskri
minaciją. Fronto vadas ku
nigas Koen St. Louis kalė
jime paskelbė bado streiką. 
Jis buvo policijos smarkiai 
sumuštas. Dabar perkeltas 
ligoninėn.

Rep.

Hanojus. — šiaurės Viet
namas ir Alžyras pasisakė 
už bendradarbiavimą ir rė
mimą tų šalių veiklos.

Tel Avivas. — Izraeliečiai, 
besimušdami su arabų par
tizanais, įsiveržė toliau į Le- 
banono teritoriją. Mūšiuose 
abi pusės panešė nuostolius.

Pramogų Kalendorius
Rugpiučio (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.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (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: 339 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.

Roma, Italija. — Vatika
nas griežtai pasmerkė so
cialistų siūlymą parlamen
tui Italijoje aborcijas lega
lizuoti.

Maskva.— Du Jungtinių 
Valstijų ambasados auto
mobiliai čia buvo smarkiai 
apdaužyti.

“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. L.G

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.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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




