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KRISLAI
Beprotybė tikslo siekimas 
Turėtų bdti galas 
Tragedija S. Dakotoje 
Pasiutus generolas 
Mūsų kalėjimai
Kaip su parengimais?

A. BIMBA
Izraelio aerodrome ne

seniai trijų japonų praves
ta masinė nekaltų žmonių 
skerdynė sukrėtė visą pa
saulį. Sakoma, kad jie buvo 
arabų partizanų pasamdyti.

Nesinori tikėt}. Juk tai 
kraėtutiniauster 'beprotybė. 
O gal arabų priešų provo
kacija? Juk šia skerdyne 
jokio politinio tikslo nepa
siekta, Dargi labai pakenk
ta kovojančių arabų prakil
niam tikslui. Pakenkta jų 
prestižui. •

Pilnai pateisinamas, pa
saulio lėktuvų vairuotojų 
didelis susirūpimas begaū- 
sėjančiu lėktuvų grobimu. 
Jie protestuoja. Jie reika
lauja, kad Jungtinės Tautos 
imtųsi žygių šiam pavojin
gam reiškiniui užkirsti 
kelią. A

Kas nors turėtų būti da
roma. Apeina visus kraš
tus, visą pasaulį. Visa 
aviacija pavojuje.

Mūsų Kongrese kilo pa
siūlymas sušaukti pasauli
nę konferenciją šio reikalo 
aptarimui ir suradimui 
protingos išeities. Dar ne
sigirdi, kaip į tai žiūri Ta
rybų Sąjunga ir visas so
cialistinis pasaulis.

•
Beje, Kongresui yra pa

teiktos Maskvoje padarytos 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų sutartys 
užgyrimui. Jos geros, jos 
naudingos ne tik šiems 
dviems kraštams, bet ir vi
sam pasauliui. Kongresas 
turėtų jas užgini.• ■

Sugriuvo Canyon Lake 
užtvanka ir Rapid Creek 
upe vanduo užliejo didžiu
lius plotus South Dakotoje. 
Baisi nelaimė, baisūs nuo
stoliai. Jau keliai šimtai 
žmonių surasti prigėru
siais. Aukų skaičius dar 
padidės.

Kas kaltas? Kodėl nie
kas niekados tos užtvankos 
neį^pektlno, nepatikrino?

O kaip su mūsų valdžia, 
kurios J šaky m u iš lėktuvų 
griaunamos užtvankos 
(“dams ”) Siaurės Vietna
me? Kiek tūkstančių ne
kaltų žmonių ten paskandi
nama?

Baisiausia tas, kad šitais 
daromais vietnamiečiams 
nuostoliais dar didžiuoja
masi, dargi laikoma gra
žiausiais mūsų karinės 
aviacijos laimėjimais 1• .

Iškilo aikštėn, kad gene
rolas D; Lavelle be įsaky
mo iš Washington© savo va
lia ir nuožiūra pravedė 
prieš S. Vietnamą net 20 
masinių bombardavimų. 
Tai juk pasiutusio žmogaus 
darbas.

O kas atsitiks, jeigu vie
ną “gražią“ dieną kitas pa-

Tarybų Sąjunga kovoja 
girtuokliavimą, mažina 

alkoholinę gamybą

Jungtinių Tautų sušaukta 
konferencija ragina pa

naikint atominius ginklus
Maskva. - Tarybų val

džia įsakė žymiai suma
žinti gaminimą ir pardavi
nėjimą vodkos ir kitų alko
holinių gėrimų, kartu padi
dino gamybą įvairių neal
koholinių gėrimų.

Tarybinėje spaudoje pla
čiai rašoma apie girtuo
kliavimą, kuris žmonių 
sveikatą žaloja ir kartu pa
daro “didelius nuostolius 
visai tarybinei draugijai.“ 
Alkoholizmas sumažina 

Unijų delegatai vyksta
į Taikos konvenciją

Washingtonas. - Dauge- konvenciją ir siunčia ne
lis unijų^amdo lėktuvus, mažą delegatų skaičių.
traukinius ir autobusus 
vežti delegatus į Taikos 
konvenciją. Manoma turėti 
daugiau kaip 1,000 delegatų 
'iš visų valstijų, iš daugelio 
miestų ir miestelių.

Plieno, automobilių, mė
sos pramonės unijos siun
čia delegatus; Rakandų 
darbininkų unijos konven
cija vienbalsiai užgyrė

TSRS pataria valgyti 
4 kartus į dieną

Maskva. - Tarybų Sąjun
gos mitybos ekspertai pa
taria visiems valgyti 4 ar 5 
kartus į dieną reguliariai, 
o prieš einant gulti porą 
valandų nevalgyti ir kavos 
bei arbatos negerti. Reika
le galima išgerti vaisių 
sulčių.

Mitybos departamento 
pirmininkas Petrov skis 
nurodo, kad svarbu gerai 
pavalgyti pusryčius einant 
į darbą. Tada gauni visai 
dienai daugiau energijos ir 
stiprumo.

siutęs generolas savo valia 
pradės branduolines bom
bas sėti and kurios nors 
šalies? Ar manote, kad to
kių hitlerinių pabaisų mūsų 
Pentagone trūksta. . .

Daug kalbama ir rašoma 
apie mūsų šalies kalėjimų 
sistemos reformavimą. 
Šiuo tarpu šį klausimą 
svarsto Senato komitetas. 
Jame smarkiai liudijo bu
vęs sunkvežimių vairuotojų 
(“tymsterių“) unijos pre
zidentas James Hoffa. Kaip 
žinia, jis kalėjime išsėdėjo 
58 mėnesius. Todėl jis 
žino, ką jis kalba. Jis mūsų 
kalėjimus vadina “pekliš
komis olomis.“ Iš jų, gir
di, kaliniai išeina dar dau
giau sugadinti, dar labiau 
išprusę kriminalistai.

•
Tai jau ir vasara. Jau 

turėjome pirmą tikrai va
sarišką parengimą birželio 
4 d. Tai buvo LLD 185Kp. 
piknikas Forest Parke. 
Puikiai pavyko.

Kaip su kitomis kolonijo
mis ? Kodėl tokia tyla ? j 

pramonine gamybą nuo 10 
iki 30 proc.

Alkoholiniai gėrimai da
bar bus pardavinėjami tik 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Šeštadieniais, sek
madieniais ir šventadien
iais jie visai uždrausti par
davinėti. Arti dirbtuvių, 
mokyklų, ligoninių, teatrų, 
geležinkelių stočių ir pa
silinksminimo vietų alko
holiniai gėrimai taipgi vi
sai uždrausti pardavinėti.

Konvencija įvyks birže
lio 23-24 dienomis Saint 
Louis, Mo.

Birželio 22 d. moterys ir 
vaikai, išleisdami delega
tus J konvenciją, piketuos 
Kongreso rūmus. Reika
laus žymiai sumažinti mi- 
litarinius fondus, baigti 
karą Indokinijoje.

Smerkia Kongreso 
rasistinį tarimą

Washingtonas. - Kon- 
gresmanas Hawkins ir kiti 
rasinės diskriminacijos 
priešai smerkia Kongreso 
tarimą panaikinti mokinių 
vežiojimus į desegreguo- 
tas mokyklas. Hawkins 
aiškina, kad šis Kongreso 
tarimas prisideda prie ra
sizmo doktrinos palaiky- 
mo.

218 balsų prieš 180 kon
gresmenai panaikino prieš 
18 mėnesių padarytą Aukš
čiausiojo teismo tarimą 
vežioti mokinius į dese- 
greguotas mokyklas.

Laikas baigti karą
Cleveland, Ohio. - Jung

tinės Plieno Darbininkų 
unijos prezidentas Abel, 
kalbėdamas unijos konfe-\ 
rencijoje, pareiškė, kad jau 
seniai laikas baigti karą In
dokinijoje. Jis ragiho vi
sus reikalauti Nixono iš
traukti visas amerikiečių 
militarines jėgas iš Indoki- 
nijos, tuoj sulaikyti Siaurės 
Vietnamo bombardavimus.

Konferencija minėjo 13 
metų sukaktį nuo šios Uni
jos susikūrimo.

42,000 balsų už 
komunistą

Los Angeles, Calif. - 
Komunistas Wm. Taylor, 
kandidatavęs supervaize- 
rio vietai, gavo 42,000 bal
sų arba 14% visųdalyvavu- 
sių rinkimuose.

1964 m. Taylor buvo ga
vęs J 5,000 balsų mažiau. 
Pasirodo, komunistų įtaka 
didėja.

Unijų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai vyksta į Taikos 
konvenciją birželio 23-24, St. Louis, Mo., kovai prieš karą, už 
taiką ir demokratiją.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
ATIDENGTAS PAMINKLI

NIS AKMUO JONIKUI

VILNIUS, birželio 10. — šilą-; 
les rajono Apvaršuvos kaime, 
toje vietoje, kur stovėjo Čikagos 
“Vilnies” dienraščio atsakingojo 
redaktoriaus, pažangaus JAV 
lietuvių visuomenes veikėjo Leo
no Joniko sodyba, šiandien, bir
želio 10 d., buvo iškilmingai ati
dengtas paminklinis akmuo. 
Ant maždaug dviejų metrų 
aukščio Lietuvos granito prikal
ta lenta, kurioje įrašyta:

“Pažangaus JAV lietuvių vi
suomenes veikėjo, žurnalisto 
Leono Joniko (1891-1968) gim
tinė”.

Atidengiant paminklinjį ak
menį dalyvavo Juodainių tary
binio ūkio (jam priklauso ir 
Apvaršuvos kaimas), Spartako 
ir Požėlos kolūkių žemdirbiai, 
viešnios iš JAV seserys Jeskevi- 
čiūtės. Daug svečių buvo iš Vil
niaus, Šilalės miesto, Joniko gi
mines.

Iškilmėse kalbėjo: Lietuvos 
Kompartijos Šilalės rajono kp- 
miteto pirmasis sekretorius Vla
das Bartašis, LKP Centro komi
teto pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus, pažangi JAV lie
tuvių veikėja, Lietuvių darbi
ninkų susivienijimo viceprezi
dentė Elena JOskevičiūtė-Esker, 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Vytautas 
Zenkevičius, Juodainių tarybi
nio ūkio direktorius Boleslovas 
Elijošius, Lietuvos Draugystės ir 
-kultūrinių ryšių su užsienio šali

,----------- - ■

Laimėjo mažosios partijos
Philadelphia, Pa. - Trys 

federaliniai teisėjai pa
skelbė Pennsylvanijos rin
kimų kodą nekonstituciniu, 
panaikino kai kurias ma
žosioms partijoms re- 
strikcijas.

Teisėjai panaikino parti
jų kandidatams reikalavi
mą gauti 35,624 piliečių 
parašus per tris savaites 
prieš pirminius rinkimus. 
Pirmiau buvo reikalinga tik 
5,000. Iš mažųjų partijų 
tik komunistai galėjo su
rinkti 40,500 parašų ir lai
mėti savo kandidatams rin
kimų sąraše vietą. Kitos 
mažosios partijos negalėjo 
tiek parašų surinkti į tokį 
trumpą laiką.

Teisėjai dabar prailgino

mis draugijos pirmininkas Ra
mojus Petrauskas, Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininko pava
duotojas Vytautas Kazakevičius.

Prie paminklinio akmens Leo
nui Jonikui buvo padėtos gau
sios gėlių puokštės.

Taip vykdomas Lietuvos Kom
partijos ir vyriausybės nutari
mas dėl Leono Joniko įamžini
mo. A. Vaivutfi/kas

■ , ;

PARODA^BROLIU
GRIMU PASAKOS*'

Vilnius. - Vokiečių na
cionalinės bibliotekos ge
neralinis direktorius pro
fesorius Horstas Kunce čia 
atidarė Berlyno valstybi
nės bibliotekos surengtą 
parodą. “Brolių Grinių Pa
sakos.“ Tai savotiškas at
sakymas Į neseniai Berly
ne vykusią vaikiškos kny
gos ekspoziciją.

PRASIDĖJO ŠIENAPIUTĖ
Vilnius. - Puse Lietuvos 

ūkių pradėjo masinę šie- 
napiūtę. Žemdirbiams teks 
nupiauti žoles maždaug nuo 
300,000 hektarų.

Dabar Lietuvoje yra dau
giau kaip milijonas 300 
tūkstančių galvijų, iš jų - 
apie pusę milijono karvių.

V. PETKEVIČIENĖ

parašų rinkimams laiką iki 
rugpiučio 14 d. Tai ‘dabar 
kai kurios mažosios parti
jos galės laiku surinkti pa
kankamą skaičių parašų.

TSRS ragina baigti 
bombardavimą

Maskva. - TSRS prezi
dentui Podgornui grižus iš 
Siaurės Vietnamo, vyriau
sybė nutarė raginti Jungti
nės Valstijas nutraukti 
Siaurės Vietnamo bombar
davimą ir nieko nelaukiant 
atnaujinti taikos pasitari
mus Paryžiuje.

TSRS taipgi primena, kad 
ir toliau bus teikiama vi
sokia parama Siaurės Viet
namu!.

STOKHOLMAS. - Jung
tinių Tautų sušaukta kon
ferencija kovai supoliucija 
nutarė raginti atomines 
valstybes visai sulaikyti 
bet kokių atominių ginklų 
bandymus, taipgi sunaikin
ti visus atominius ginklus. 
Pripažinta, kad atominiai 
bandymai žymiai prisideda 
prie oro, žemės ir vandenų 
teršimo.

Konferencija priėmė pla
čią programą kovai prieš

Amerikiečiai išžudė tūkstančius 
' ■ civilinių . /•

New Yorkas. > Žurnalo 
“Newsweek” korespon
dentas Buckley praleido 
ketvertą metų Indokinijoje 
su amerikiečiais kariais.

Dabar Buckley kaltina 
amerikiečius, kaip civili
nių žmonių skerdikus. Vien 
tik Mekong Delta ameri

Pakistaniečiai nori 
taikos su Indija

Karačis. - Pakistano di
džiausio dienraščio redak
torius M. A. Khan rašo, 
kad Pakistano žmonės nori 
taikingai gyventi su Indija 
ir Bangladešu.

Khan pataria Pakistano 
valdžiai pripažinti Bangla
dešo nepriklausomybę ir 
susitarti dėl taikingo sugy
venimo.

Kinija smerkia 
bombardavima

Pekinas., - Kinijos val
džia griežtai smerkia Siau
rės Vietnamo bombardavi
mą. Kartu pažymi, kad 
bombardavimas arti Kini
jos rubežiaus sudaro Kini
jos saugumui pavojų.

Valdžios pareiškime pa
sakyta, kad tokiais žygiais 
amerikiečiai provokuoja ir 
Kinijos žmones. Kinija pa
sižada ir toliau remti Siau
rės Vietnamą prieš ag
resiją.

PRANEŠIMAS
Tikimės, kad skaitytojai pastebėjote, jog jau praeito 

“Laisvės” numerio technika buvo kitokia. O tai todėl, 
kad dėl susirgimo net dviejų mūsų linotipininkų mes ne
begalime savo spaustuvėje laikrašti surinkti ir atspaus
dinti. Buvome priversti pereiti i naują taip vadinamą 
“ofsetinę“ sistemą ir ieškoti pagalbos kitur. Džiugu, 
kad sudarome išeitį “Laisvės” išleidimo net Ir laikinai 
nenutraukti. Laikinai “L.” išeidinės tiktai vieną kartą J 
savaitę, betbusė puslapių.

Naujoje sistemoje dar nesame pilnai susitvarkę, tai 
sunku pasakyti, kaip seksis verstis finansiškai. Todėl 
labai prašome mūsų mieluosius skaitytojus nė truputį 
nesumažinti teikimo “Laisvei” paramos.

Tikime, kad ši pakaita yra tik laikina, kad su laiku pa
vyks mums surasti galimybes laikraščio surinkimą ir 
atspausdinimą susigrąžinti į savo spaustuvę. Juk labai 
gaila, kad'turėdami savo pilnai įrengtą spaustuvę, esame 
priversti laikraštį spausdinti kitur.

ADMINISTRACIJA 
IR

REDAKCIJA

poliuciją visame pasaulyje. 
Dalyvavo konferencijoje iš 
114 valstybių daugiau kaip 
1,000 atstovų. Jie aiškino, 
kad poliuciją sudaro pavo
jų viso pasaulio gyvybei.

Tarybų Sąjunga ir kai 
kurios kitos socialistinės 
valstybės boikotavo konfe
renciją, atsisakė joje daly
vauti, kai Vokietijos De
mokratinė Respublika buvo 
nepriimta pilnateise nare 
konferencijoje dalyvabti.

kiečiai išžudė 10,899 civi
linius. Kien Hoa rajone 
buvo nužudyta apie 5,000. 
My Lai kaime šimtai taip 
žuvo.

Nužudytieji daugiausia 
buvo paprasti valstiečiai, 
beginkliai. Bet jiepriskai- 
tyti prie amerikiečių 
priešų.

Indija ir Bangladešas 
pasirašė naują sutartį
Bangladešas pasirašė nau
ją sutartį ekonominiam 
kooperavimui tarp abiejų 
šalių.

Indija sutiko padėti Bang
ladešu! atstatyti karo metu 
sužalotą pramonę, taipgi 
padėti išvystyti naujas pra
monės šakas.

Lėktuvų vairuotojų 
protesto streikas
NEW YORKAS. - Lėk

tuvų vairuotojų tarptautinė 
federacija paskelbė streiką 
birželio 19 d. Tai buvo 24 
valandų protesto streikas, 
kuriame dalyvavo 19 užsie
nio linijų ir trijų vietinių 
linijų lėktuvų vairuotojai.

Vairuotojai sako, kad 
lėktuvų grobikai sudaro 
rimtą jų gyvybei pavojų, o 
pilnos apsaugos iš valdžios 
ir lėktuvų kompanijų jiems 
nėra.
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Dar apie sutarčių vertinimą
Labai teigiamai ir entuziastiškai apie Maskvoje pasi

rašytas sutartis atsiliepia profesorius Anatoly A. Gromy
ko, sūnus Tar. S-gos užsienio reikalų ministro Andrei 
Gromyko. Jis jas laiko istoriniais dokumentais, labai 
daug reiškiančiais santykiams tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos gerinti ateityje.

Prof. Gromyko mums primena daugelio jau pamirštą 
tokios pat didelės istorinės reikšmės sutartį tarp šių 
dviejų šalių. Tai, girdi, buvo 1942 metų birželio 11d. 
padaryta ir pasirašyta sutartis, kurioje abi šios šalys 
pasižadėjo bendromis pastangomis kariauti prieš hitleri
nę Vokietiją. Kaip žinia, toji sutartis padėjo nugalėti ir 
sutriuškinti fašizmą. '

Profesorius sako, labai gaila, kad šaltasis karas tuos 
gerus santykius tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos per daug metų buvo labai sužalojęs. Jis mano, kad 
šiomis dienomis Maskvoje pasirašytos sutartys atidengia 
naują lapą tų santykių istorijoje. Tačiau tai dar nereiš
kia, jog jau viskas pastoviai pasiekta. “Tolimesnis san
tykių tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos stiprini
mas,” sako prof. Gromyko, “priklausys nuo to, kuria 
kryptimi tarptautinė situacija vystysis. Ultrareakcinės 
jėgos stengsis Maskvos susirinkimo pasisekimą sužaloti 
ir užkirsti kelią gerėjimui politinio klimato pasaulyje. 
Toks reakcinių jėgų laimėjimas, aišku, būtų priešingas 
mūsų abiejų šalių interesams, ir todėl reikia stengtis, 
kad joms nepavyktų tą tikslą pasiekti.”

Republikonai ir negrai
. . '. : V

Nereikia įsivaizduoti, kad mūsų šalies juoduosiuose 
žmonėse nėra politinių pasiskirstymųvKaip visose kitose 
žmonių grupėse, taip juose reiškiasi visokių partijų įta
ka. Ypač pastaraisiais keleriais metais juose pastebimas 
smarkus Komunistų partijos prestižo ir įtakos pakilimas. 
Juk tai vienintelė politinė partija, kurios visa istorija 
tampriai susieta su nenuilstančia kova už juodųjų žmonių 
laisvę ir lygias teises. Bet, žinoma, kol kaš dauguma 
negrų tebėra didžiųjų kapitalistinių partijų įtakoje. Ypa
tingai vėlesniais laikais didelė jų dalys pakrypo į Demo
kratų partiją. Tai pasteblmama ypač mūsų didmiesčiuose, 
industriniuose centruose.

Tai, žinoma, baisiai nepatinka Republlkonų partijai. 
Prezidentas Nixonas ir kiti vadai labai susirūpinę. Ateina 
rinkimai. Reikia laimėti juoduosius piliečius balsuoti už 
Nixono išrinkimą dar ketveriems metams. Ir štai skai
tome pranešimą iš Washingtono, jog birželio 11d. sosti
nėje buvo suruošti net du negrų sąskrydžiai. Viename jų 
pagerbtas net toks amžinas civilinių teisių priešas ir 
rasistas senatorius Thurmond iš South Carolines. Kitame 
sąskrydyje, kuriame dalyvavo apie 2,000 negrų veikė jų iš 
visų šalies kampų, prezidentas Nixonas buvo lyginamas 

. prie Jėzaus Kristaus ir kitų “pranašų.” Aukštai iškeltas 
šūkis, kad Nixonas turi būti išrinktas antram terminui ir 
kad juodieji piliečiai lapkričio rinkimuose turi balsuoti už

Dabar paaiški, kaip galėjo republikonams pavykti taip 
daug negrų sukviesti į politinę sueigą. “The New York 
Times” korespondentas Paul Delaney, kuris minėtame 
didžiajame sąskrydyje dalyvavo ir kalbėjosi su daugeliu 
dalyvių, sako, kad kai kurie negrai labai skundėsi, jog 
jie buvo prievarta ir gąsdinimu sušaukti. Mat, beveik 
visi dalyviai buvo negrai biznieriai bei valdžios tarnau
tojai. Jiems buvo “gražiai” priminta, kad jie suprastų, 
kaip jie duoną pelno,jnuo ko jų biznis bei tarnybos priklau
so. Jie turi aktyviškai padėti prezidentui Nixonui rinki
mus laimėti ir 1.1.

Žinomu kokie šių pastangų bus rezultatai, pilnai su
žinosime tik po rinkimų.

BAISI FOTONUOTRAUKA
Žinių agentūra Associa

ted Press aną dieną spau
doje paskelbė fotonuotrau
ka, iš Pietų Vietnamo. Joje 
parodoma, kaip vietnamie
čių vaikučių būrelis despe
ratiškai bėga iš jų sunai
kinto kaimo. O kaimą su
naikino Amerikos lėktuvai. 
Vaizdas tikrai baisus, tik
rai šiurpulingas.

“New York Post” (birž.
10 d.) Šiai nuotraukai pa
šventė Mštisą vedamąjį. 
Dienraščio f akcija šau 
kia: “Kada gi \šis kruvi

 

niausias ir žvėriškiausias 

 

karas bus pripažintas bal

 

sia klaida, kokia jįs iš.tik

 

rųjų yra? Si fotonuotrauka 

 

apie vaikučius niėĮcados 
neišdils iš atminties kiek 
vieno, kuris ją pamatys\ly 
giai taip, kaip kad nielp 
dos neišdils Mai Ly n 
traukos, lygiai taip, kaip 
niekados nebus užmiršti 
karo vaizdai tiems vyrams, 
kurie kare dalyvauja, karo 
belaisviams, našlėms, ku
rių vyrai kare žuvo, vi
siems žuvusių artimie
siems, visiems indokinie- 
čiams ir amerikiečiams, 
kuriuos karas taip žvėriš
kai kirto, jų tarpe ir ap
degintiems , ir subrutali- 
zuotiems vaikučiams, ku
rie kitokio gyvenimo nebe
žino.”

Bet, žinoma, svarbiau
sias šūkis mums, ameri
kiečiams, turėtų būti: Kaip 
dar ilgai mes leisime mūsų 
vyriausybei tęsti šitą, anot 
“Post,” kruviniausią ir 
žvėriškiausią agresiją 
prieš Indokinljos žmones?

kritikus. Tai negerai!
Reston sako, kad kritika 

patarnauja Hanojui. Netie
sa! .7. . j

Leib ir Lake mano, kad 
kaip tik dabar, prieš rin
kimus, yra proga priversti 
Nixoną pakeisti politiką ir 
nutraukti karą. Po rinkimų 
bus per vėlu. Aišku, kad 
jeigu Nixonas laimės rin
kimus, jis laikysis dabar
tinės politikos. O susilai
kymas nuo kritikos padės 
jam laimėti rinkimus. 

\ ■

ŽURNALO "ŠVIESA” 
2-RAS NUMERIS

Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai jau bus 
gavę šių ., metų žurnalo 
“Šviesa” antrąjį numerį. 
Reikia pasidžiaugti, kad ir 
šiame numeryje randame 
įdomių, naudingų pasiskai
tymų. Be vedamojo “ Įvy
kių sūkuryje”, skaitytojo 
dėmesį turėtų patraukti net 
keletas puikių straipsnių, 
kaip tai: Astronomo Anta
no Juškos “Mėnuleigis 
Apolonas tyrinėja Mėnu
lį/* prof. P. Slavėno “I 
kosminį amžių Įžengus,” 
Vilniaus universiteto Lie
tuvos TSR istorijos kated- 
ro vyr. dėstytojo Alf. Kaz
lausko “Lietuvių proleta
rinės literatūros telkima
sis tarp dviejų pasaulinių 
karų,” Doc. N. Indrašiaus 
“Psichotechnlka —aut ore- 
gullacija, Instinktų išvys
tymas,” drg. A. Petrikos 
“18-kos katorginių kalinių 
pabėgimas,” Broniaus 
Jaunlškio “Atgimusi seno
vė Viešintose” ir kt.

Be to, ir šiame numeryje 
apstu gražių eilėraščių.

IV |s laiškų
IŠ LAIŠKO IZABELEI 
JACKIM, FLORIDOJE

Rašo brolis J. Steinys, 
Kaune

Brangi sese! Prašai ma
nęs parašyti apie tavo sūnų 
prof. dr. Hall Jacklm, ku
ris pereitą vasarą, keliau
damas aplink pasaulį, 
mokslo tikslais, lankėsi ir 
Tarybų Sąjungoje - Mask
voje, Leningrade, Kijeve ir 
kt., ir tuo metu aplankė 
mūsų gimtąją žemę Lie
tuvą.

Kokie jo Įspūdžiai, susi
tikus su mumis, ir ką jis 
rašo mums iš Sidney, Aus
tralija, kur apsigyveno, 
baigęs kelionę, Amerikos 
atstovybėje?

Jis keliavo su savo šei
ma, dviem vaikais 10-12 
metų ir žmona amerikiete, 
antrukart keliaujant aplink 
pasaulį. Jis rašo savo 
įspūdžių knygą.

Labai puikūs jo įspū
džiai. Labai patenkintas 
mūsų sutikimu Vilniuje ir 
Kaune. Dėdės, tetos, pus
broliai, artimi giminės su
tikome juos su gėlėmis ii 
vaišinomės su jais.

Prof. dr. H. Jackim ap- 
mus ne,t!k,Ss') 

nlbonVo J viske, bet ir puikia, nuo-

Taveras, Fla. - Areš
tuotas šerifas McCall. 
Kaltinamas primušimu iki 
mirties negro kalinio 
Vickers.

lok i jas.- Tarybų Są
jungos laivas su Japonijos 
unijų aukotais medikamen
tais išplaukė iš Osaka uos
to į Siaurės Vietnamą. 
Medikamentai apie $130,- 
000 vertės.

Manila.- Amerikiečiai 
kariai Filipinuose liudija, 
kad Amerikos bazės Filipi
nuose vartojamos kare In
dokinijoje, kad iš tų bazių 
siunčiami lėktuvai bom
barduoti Siaurės Vietnamą.

Shady Nook, La. -Sunk
vežimis susidūrė su ma
žesniu sunkvežimiu, kuriuo 
buvo vežami vaikai f mau
dymosi baseiną. Užmušta 
moteris ir 11 vaikų.

j^oznanė.— Lenkijos va
das Gierekas, kalbėdamas 
prekybos parodoje, pabrė
žė reikalą platesnės preky
bos su Jungtinėmis Val
stijomis.

New Delhis.— - Indija ir 
Peru pa s įraše prekybos 
sutartį. Per sekamus tris 
metus Indija gaus iš Peru 
54,000 tonų vario.

"LIDICE TADA, 
VIETNAMAS DABAR”

Tokiu pavadinimu skai
tome “Daily World” veda
mąjį birž. 10 d. Jame sa
koma:

“Prieš trisdešimt metų 
šiandien naciai išžudė vi
sus Cechoslovakįjos kaimo 
Lidice vyrus. $ Daugumą 
kaimo valkų sunaikino hit
lerinėse dujų lęamerose. 
Visos moterys buvo išsiųs
tos į koncentracijos sto
vyklas.

Trims dešimtims metų 
vėliau vėl žudomi civiliniai 
žmonės - vyrai, moterys, 
vaikai. Tada buvo Cecho- 
slovakija; šiandien-Viet
namas. Šiandien agreso
rius yra Jungtinių Valstijų 
Imperializmas, jo vyriau
sias komandierius - Ri
chard Nixonas.

Šiandien šios agresijos 
tikslas yra visiškai sunai
kinti Vietnamą, kaip pasa
kė viceadmįrolas William 
Mack Washingtone.”

KRITIKOS BALSAS 
NEPRIVALO SILPNĖTI!

Du buvę gana aukšti val
džioje tarnautojai smarkiai 
ragina amerikiečius nesu
lėtinti ir nesusllpninti savo 
kritiško balso prieš val
džios politiką 
mas
“The N. Y. Times” (bir
želio 14 d.).
yra Leslie Leib ir Anthony 
Lake.

Jie pastebi, kad šiuo tar
pu pačiame Washingtone 
kritikos balsas yra sumen
kėjęs. Net toks Jtaklngas 
kolumnistas James Reston, 
girdi, viešai aną dieną pa
smerkė valdžios politikos

Jų patari- 
buvo atspausdintas

Tais vyrais

Jo bičiulis Alfonsas 
menševikų “N.”

8 d.) sako, jog ve-

KODĖL JIE 
NEPROTESTUOJA

Gegužės 29 d. Detroite 
“buvo rastas maudymosi 
baseine” Algirdas Glad- 
kauskas, pabėgėlis, “va- 
duotiško” nusistatymo vei
kėjas.
Nakas 
(birž.
lionis buvo “tragiško pa
saulio auka. ” Iš to gali būti 
tiktai viena išvada: Glad- 
kauskas nusižudė.

Nelaimė, tragedija. Ko
kia nors baisi desperacija 
privedė žmogų prie susi
naikinimo.

Bet tokios savižudystės 
nėra naujiena. Jų pasitai
ko visur.

Mes kreipiame dėmesį į 
mūsų lietuvių tautos at
plaišas - “vaduotojus” ir 
“veiksnius.” Nė vienas jų 
nė viename laikraštyje dėl 
šios tragedijos neprakeikia 
nei mūsų Amerikos sant
varkos, nei valdžios. Nė 
žodelio prieš.

Bet štai Lietuvoje nusi
žudė Kalantų jaunas \sūnus. 
Tie patys “vaduotojai” už 
tą tragediją, kaip žinote, 
kelia baisiausią triukšmą 
prieš Tarybų Lietuvą ir jos 
santvarką. Iš tos tragedi
jos stengiasi sau pasidary
ti politinio biznio.

REIKIA, KAD 
SUSITARIMAI BlJT U 
SĄŽININGAI VYKDOMI

“Gimtajame krašte” 
(birž. 1 d.) Česlovas Jur
šėnas rašo apie mūsų pre
zidento Nixono vizitą Ta
rybų Sąjungoje ir ta proga 
pasiektas sutartis. Jis 
sako:

. . .Šių susitarimų 
gausumas, jų problemati
kos platumas, juose iš
spręstų ar sprendžiamų 
klausimų Svarbumas rodo, 
kad abi šalys labai rimtai 
padirbėjo derybų metu ir 
kad pačioms deryboms 
buvo ilgai ir atsakingai 
ruoštasi. Užtenka čia tik 
priminti, kad betarpiškos 
derybos dėl strateginės 
ginkluotės apribojimo su 
pertraukomis tęsėsi 30 
mėnesių. Bereikia pavir
šutiniškai perskaityti 
Maskvoje pasirašytus ati
tinkamus susitarimus (ra
ketos, radijo lokacijos sto
tys, povandeniniai laivai, 
statybos-remonto, moksli
nio tyrimo darbai, susita
rimų kontrolės sistemos ir 
t. t.), kad suprastume, ko
kios sudėtingos buvo dery
bos, kiek sunkumų reikėjo 
įveikti, siekiant abiem pu
sėms priimtinų sprendimų.

Svarbiausia poderybinia- 
me JAV - TSRS santykių 
etape - sąžiningai įgyven
dinti tai, kas pasirašyta, 
tartis dėl naujų susitarimų. 
Būtent tai nulems ilgalaikę 
tarptautinę Niksono vizito 
reikšmę, būtent tai padės 
mažinti įtempimą pašau- j 
lyje. < 
mūsų žemėje pakanka. . .; 
Štai baigiamajame komu
nikate klausimu dėl padė
ties Indokinijoje ryškiai 
pabrėžtas TSRS solidaru
mas “su teisinga Vietna
mo, Laoso ir Kambodijos! 
tautų kova už laisve, ne-' len 1BeJ'?B

i negu tėvai, išvykę prieš 
I pusę amžiaus. Tik ener
gija ir drąsa plakančios 
širdys sukuria didelę lai
mę. . .

Profesorius didžiavosi 
Lietuva. Gyrė Vilnių ir 
Kauną, Lietuvos lygumas, 
jos žalią peizažą, jos gam
tą. Gėrėjosi tėvų gimtąja 
žeme Lietuva, Vilniaus se
nove, jo seniausia Europo
je mokslo ir civilizacijos 
Šventove - Universitetu, 
senos kultūros vertybėmis 
ir nuostabiu, niekur pasau
lyje nematytu grožiu ir di
dingumu paminklų. . . 
Kaune lankėme K. Čiurlio
nio meno galeriją. Rūpes
tingai apžiūrėjo paveikslus 
genialaus menininko kūry
bą. Prie visų paveikslų 
sustoję, ilgai kalbėjosi su 
moksline muziejaus ben
dradarbe, kuri buvo pa
kviesta išaiškinti paveiks
lo reikšmę, jo-meninę ver-

širdžiausia, saulėta šyp
sena. Ir kas labiausiai pra
džiugino mus, tai gryna, 
šiandieninė mūsų graži 
lietuviška kalba. Gimęs 
Amerikoje prieš 40 metų, 

i ten išėjęs mokslus, bet 
priklausomybę ir socialine; grYn^au^ kalba ^lietuviškai, 
pažangą. . .

Komunikate bendrai pa
žymimas palankus įvykių 
vystymasis įtempimo 
Europoje mažėjimo link
me, pasisakoma už pasi
tarimo saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje klau
simais sušaukimą, suinte
resuotų šalių suderintu 
laiku, tačiau be nepateisi
namo atidėliojimo. Komu
nikate taip pat nurodoma, 
kad tarybiniai vadovai 
priėmė kvietimą aplankyti 
Jungtines Amerikos Val
stijas.*’
LIETUVOJE SVARBUS 
MOKSLINIS DARBAS 
APIE MŪSŲ ’’LAISVŲ”

Chicagos ’’Vilnyje” birž/ 
įsidėtas toks laiškas iš Tar. 
Lietuvos :

Praeitais .metais “Laisve” 
minėjo savo įkūrimo šešias
dešimtmetį. šis laikraštis 
per visą savo gyvavimą 
glaudžiai susijęs su Lietuva, 
su Lietuvos darbo žmonių 
gyvenimu. Todėl “Laisvė” 
yra rimtas Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimo ir kovų 
metraštis. Jis svarbus Lietu
vos istorijos, ypač komunis
tinio ir pažangaus judėji
mo, šaltinis. Todėl mūsų is
torikų žvilgsniai krypsta į šį 
laikraštį.

, Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto bibliotekininkystės 
ir mokslinės informacijos 
katedra ėmėsi darbo su- 
bibliograf uoti “Laisvėje” 
spausdintą medžiagą apie 
Lietuvą.

Praeitais metais, minint 
“Laisvės” šešiasdešimtmetį, 
katedros studentai - diplo
mantai parengė tris diplo
minius darbus, kuriuose su- 
bibliografuoti 1928-1931 ir 
1935-1936 metų “Laisvės” 
komplektai, šiais metais jau 
parengti keturi diplominiai 
darbai, kurie chronologiškai 
pratęsia, pradėtą darbą iki 
1940 metų birželio mėn., t. y. 
iki fašistinės diktatūros nu-
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vertimo Lietuvoje ir liaudies 
vyriausybės sudarymo. Bib- 
liografavimo darbas bus tę
siamas ir ateinančiais me
tais, kol bus aprašyti visi tu
rimi “Laisvės” komplektai. 
Šiems darbams vadovauja 
doc. R. šarmaitis, doc. L. 
Vladimirovas ir šių eilučių 
autorius.

Prie bibliografijų sudaro
mos pavardžių, kolektyvų ir 
geografinė rodyklės, kurios 
padeda lengvai ir greitai su
sirasti reikalingą straipsnį.$ 
Be to, daromos pastangos iš
aiškinti ir atskleisti autorių 
slapyvardžius* čia ypač 
daug padeda Partijos istori
jos instituto direktorius R. 
šarmaitis.

šitos bibliografijos kol kas 
išspausdintos mašinėle. Su- 
bibliografavus visą “Lais
vę”, manoma sudarytą bib
liografiją išleisti.

JONAS BASIULIS, 
Istorijos fakulteto Biblioteki
ninkystės ir moKSlinės infor

macijos katedros docentas

"Laisvės” Redakcijai,
“Laisvės,” Nr. 32, 1972 

metų balandžio 28 d. per
skaičius straipsnį “Kas ką 
rašo ir sako,” nustebau. 
Kodėl pas lietuvius “va
duotojus” išsivystė tokia 
baisi neapykanta savo kraš
tui - Tėvynei Lietuvai? 
Jie net nenori, kad lietu
vių, gyvenančių JAV, vai
kučiai pamatytų savo tėvų 
gimtinę. Visai be reikalo.

Dabar Lietuva daug gra
žesnė negu buvo prieš an
trą pasaulinį karą. Būtų 
labai gražu iš ■ tėvų pusės, 
kad savo vaikus supažin
dintų su savo gimtuoju 
kraštu - Lietuva. Tėvai 
turi savo vaikams skiepyti 
meilę savo Tėvynei, mo
kyti kalbėti gražiai lietu
viškai. O kas išgali, būtų 
malonu matyti pionierių 
stovyklose lietuvių, gyve
nančių JAV, vaikučius.

Lietuvoje pionierių sto
vyklose vaikai auklėjami 
labai labai gražiai. Tuos 
prižiūri įvairių specialy
bių mokytojai. Veikia įvai
rūs rateliai ir 
sporto, šokių, 
piešimo, choro
Daro žygius-išvykas. Vai
kučiai taip pamėgsta sto
vyklose gyvenimą, kad net 
namo nenori važiuoti.

Pagirtini tėyai, kurie ne 
tik patys aplanko savo Tė
vynę, bet ir vaikučius žada 
atsivežti, kad ir jie pama
tytų savo tėvelių gimtinę ir 
ją pamiltų.

Negaliu suprasti, kodėl 
mūsų lietuviai, palikę savo 
tėvų žemę, karo audros 
sunaikintą, ir atsidūrė 
JA V, t a ip nekenčia savų 
Tėvynėje pasilikusių lie
tuvių. Juk žmogiškumas 
neturi net nacionalinių bar
jerų. O mes gi žmonės, 
ir esame tikri broliai lie
tuviai. Ir dar vadinamės 
patriotais. Tikri žmonės 
taip elgtis negali. . .

K. ŽAKAVICIENE

būreliai: 
dramos, 
ir kiti.

Kaunas

Berlynas.— Dešimtasis 
pasaulio jaunimo ir studen
tų festivalis ruošiamas lie
pos pabaigoje. Tai bus 
tarptautinė demonstracija 
prieš Amerikos imperia
lizmą.

Jacksonville, Fla. -Kor- 
porabijų nuosavybėje yra 
vienas trečdalis visų Flo
ridos farmų. Geriausios 
žemės korporacijų kontro-r

Saigonas.— Amerikiečių 
lėktuvai vėl atnaujino na
palmo bombų mėtymą In
dokinijoje išlaisvintose te
ritorijose. Napalmas iš
degina javus ir apdegina 
žmones.

Capetown.- Pietų Afri
kos policija smarkiai puolė 
kovojančius prieš rasizmą 
studentus, 60 studentų su
žeidė, daugelį areštavo. 
Studentai tęsia kovas.'

Fresno, Calif. - Mrs. 
Caroline Cooper, 82 metų 
amžiaus negrė, dabar baigė 
universitete meno mokslą 
ir gavo dailės bakalauro 
laipsni. z

Los Angeles, Calif - 
Karo priešui dentistui Ben
derių! sumažino bausmę 
nuo 15 metų iki \metų ka
lėjimo. Jis nubai as už 
padėjimą jaunuoliams iš
vengti militarinės tarny
bos.

f
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NEGALIMA GYVENTI 
VAKARYKŠTE DIENA

Mūsų išeivijos spaudoje 
pasirodo sveikų idėjų, ver
tų rimto dėmesio tiek emi
gracijoje, tiek tėviškėje. 
Vis daugiau žmonių išdrįs
ta skirti mitą nuo tikrovės 
ir kritiškai verginti išeivi
jos situaciją tėviškės at
žvilgiu. Vienus iš balno iš
meta istorijos malūnas, ki
tiems nusibosta kartu su 
lape - nevykėle peikti pri
nokusias vynuoges. Paga
liau esama žmonių, išvis 
nenorinčių taikstytis prie 
politikanų-demagogų, ku
riems Tarybų Lietuvos 
kritika tapo verslo irpasi- 
pelnymoHŠaltiniu. Prie to
kių savarankiškų žmonių 
priklauso ir F. Jucevičius, 
pasirodęs viešumoje savo 
knyga “Tauta tikrovės ir 
mito žaisme’* (Putnam, 
Connecticut 1970).

Tai atskirų straipsnių bei 
pranešimų rinkinys. Jis 
gerokai margas bei meto
diniu požiūriu nevienodas, 
tačiau tai aiškintina tiek 
retoriniais kai kurių 
straipsnių motyvais, tiek jų 
proginiais akcentais. Vi
sumoje autorius pasirodo 
esąs savarankus ir gilus 
mąstytojas, o joknyga ver
ta rimtesnio apdorojimo 
ir pagilinimo.

“JO DRUMSTOS MINTIES 
VANDENĖLIS’*

Mus stebina ilgi “Aidų“ 
kritiko samprotavimai, 
teisingiau, jo drumstos 
minties vandenėlis. Pada
ręs rimtą miną, jis ieško 
knygoje filosofinių prieš
taravimų, nepastebėdamas 
gilesnės autoriaus idėjos: 
nušviesti mūsų tautos už
davinius ne “substancinės 
lietuvybės“ (skaityk - na
cionalizmo) versijoje, bet 
“tikrovės ir mito žaisme,“ 
- vadinasi,nurodant prieš
taravimus bei Įtampas tarp 
pasenusių romantinių kon
cepcijų ir politinio realiz
mo (plg. “Aidai,“ 1971 m., 
Nr. 8 ir Jucevičiaus knygos 
įžanga).

Pirmiausia pažymėtina, 
kad F. Jucevičius drąsiai 
imasi “nunrJtologinimo,“ 
tiek Lietuvos praei
ties klausimais, tiek da
bartinės situacijos atžvil
giu. Vietoj senos, stipriai 
idealizuotos sampratos, jis 
reikalauja naujo žvilgsnio į 
konkrečius demografinius- 
socialinius faktus. Nenuo
stabu, jeigu bematant 
išaiškėja “substancinės 
lietuvybės“ ; nerealumas: 
“Lietuviškoji civilizacija 
pradėjo įgauti ryškesnes 
formas tik tuomet, kai ji 
susidūrė su krikščioniš
kaisiais vakarais ir rytais, 
bet tai įvyko tautinės kul
tūros sąskaiton. Lietuviai 
nepajėgė duoti savitų for
mų nei atneštosioms dva
sinėms vertybėms, nei 
naujoms socialinėms nor
moms“ (55).

REAKCININKAMS 
NEPATINKA

Jucevičiaus “numitolo- 
ginimo“ užmojai itin nepa
lankūs mūsų išeivijos 
reakcingiesiems sluoks
niams. Autorius nedvi
prasmiškai nuvainikuoja 
tiek ideologinę, tiek partinę 
nacionalistų akciją. I klau
simą, ką gero tie žmonės 
yra nuveikę mūsų krašto 
labui, jis atsako: “Iki šiol 
mūsų netiesioginė įtaka 

griaunamos draugystės ry
šiai“ (“Literatūra ir Me
nas, 1972 m. balandžio 8 d., 
Nr. 15).
NEIŠDRĮSO PRABILTI

' l • • <■' ■ - i
Gaila, kad aštuntasis 

knygos skyrius “Tauta 
krikščioniškojo pasaulio 
vizijoje“ apsiribojo bažny
čios praeitimi ir neišdrįso 
prabilti apie ateiti. O juk 
ši tematika mūsų filosofi
joje jau turi savo užuomaz
gą. Antai, vienas prieška
rinės minties varijantų: 
“Žmogus pačia savo esme 
siekia visumos, nes jis yra 
mikrokosmas, štai kodėl 
jis nesustoja nei prie šei
mos nei prie tautos, bet 
stengiasi sukurti pasaulinę 
sąjungą, kurioje gyvenda
mas ir veikdamas jis įgytų 
josios turini“ (A. Maceina, 
Tautinis auklėjimas, Kau
nas 1934, 278).

Grįždami prie dabarties 
problemų, mes kartu su 
Jucevičiumi norime pa
brėžti II Vatikano Susirin
kimo mintį apie bendrą 
platformą, kurioje privalo 
vykti skirtingų pažiūrų as
menų bendradarbiavimas. 
“Bažnyčia, nors ir visiš
kai atmeta ateizmą, tačiau 
nuoširdžiai pripažįsta, jog 
visi žmonės, tikintieji ir 
netikintieji, privalo akty
viai prisidėti prie šio pa
saulio kūrimo, kuriame 
tenka bendrai gyventi, o 
šito tikrai negali būti be 
nuoširdaus ir protingo po
kalbio“ (II Vatikano^ Susi
rinkimo Nutarimai, Vil
nius-Kaunas 1968, 135).

Taigi, tikintieji privalo 
aktyviai prisidėti prie šio 
pasaulio statybos,, o ne 
griovimo, kaip to norėtų kai 
kurie neatsakingi mūsų 
išeivijos atstovai. Apie 
tokius revanšizmo šalinin
kus Jucevičius teisingai 
pastebi, kad “jie stokoja 
dažnai ne tik paprasčiau
sios logikos, bet taip pat 
elementaraus pažinimo tų 
dalykų, apie kuriuos kalba. 
Paprastai jie vadovaujasi 
Hitlerio propagandos prin
cipu, kad kuo mažesnis 
mokslinis balastas, tuo di
desnis apeliavimas į jaus
mus, tuo didesnis pasise
kimas“ (23).

Tipiškas tokio agresy
vaus naivumo pavyzdys - 
prelatas Ladas Tulaba, ku
ris “Aidų“ (1971 Nr. 4) 
puslapiuose taip nusišne
kėjo: “Komunizmas yra 
mūsų pirmasis ir tiesiogi
nis priešas. Prieš jį pri
valome kovoti, jungdamie
si prie visų tų ideologinių 
ir intereso veiksnių, kurie 
veikia prieš komunizmą 
pasaulyje.“

Argi šis pareiškimas 
nėra atviras išeivijos kvie
timas talkininkauti fašisti
nėms organizacijoms, re
vanšizmo ir imperializmo 
agentūroms? Ir išvis, ar 
Tulabai - Bažnyčios pre
latui, nesuprantama, kad 
“visi ideologiniai ir inte
reso veiksniai,“ kurie ko
voja su komunizmu, apima 
pasaulinės taikos priešus? 
Anot patarlės, - laimė, kad 
Dievas nedavė kiaulei ragų, 
nes ji visą svietą išbady
tų. . . C. KAVALIAUSKAS 

( Pabaiga sekančiam numery )

WASHINGTONAS. - Fe
deralinis teisėjas Bryant 
įsakė Jungtinei Mainierių 
Unijai turėti nacionalinius 
rinkimus gruodžio mėnesį 
po Darbo Departamento 
priežiūra.

apsiribojo radikalia kritika 
viso to,, kas buvo daroma 
Lietuvoje“ (144).

O apie vadinamuosius 
politinius veiksnius taip 
sakoma: “Su veiksniais 
dalykai stovi negeriau. Juk 
dešimt metų reikėjo jiems 
ginčytis, kas sudarys nau
jąjį. kabinetą. Paskui kitą 
dešimti metų reikėjo ilsė
tis po žūtbūtinės kovos. O 
kas beliko dar gyventi; juk 
reikės memuarus rašyti“

Itin aštriai pasisakoma 
apie VLIKą. Tasai taria
masis “mūsų tautos valios 
r ei škė ja s ’ ’ t ikr ovė je ‘ ‘nie
kada nebuvo tuomi, kuo jis 
save laikė“ (135). Ir auto
rius pateikia įrodymus:

“Ar pasisakymas kovoti 
tautos vardu už laisvę pa
daro VLIKą lietuvių tautos 
valios vieninteliu reiškėju? 
Jokiu būdu. . .KadVLIKas 
neturi teisės kalbėti tautos 
vardu, jam tai labai aiškiai 
priminė Anglijos vyriausy
bė savo atsakymu į jo pa
siųstą laišką mūsų aukso 
reikalu. Neatitinka tiesai 
taip pat VLIKo teigimas, 
kad jis tęsiąs mūsų tautos 
demokratines tradicijas. 
Kaip jis gali save laikyti 
demokratiniu veiksniu, jei 
jo struktūra remiasi parti
jų aritmetika, kurią padik
tavo rinkimai beveik pusę 
šimto metų atgal? Demo
kratiniai veiksniai yra gy
vosios, o ne išmirusios 
tautos valios išraiška. 
VLIKą sudarančios parti
jos yra išmirusių ar mirš
tančių lietuvių partijos, o 
ne partijos lietuvių, ku
riais laikosi gyva šiandien 
mūsų tauta“ (136).

Ir pagaliau išvada: VTei 
mūsų politiniai veiksniai 
nesilaikys socialinio gyve
nimo dialektikos dėsnių, tai 
jie liks tik muziejinės se
nienos“ (136).

APIE KRIKŠČIONYBĖS IR 
KOMUNIZMO SANTYKIUS

Sekantis Jucevičiaus 
knygos motyvas yra krikš- 
čionybės-komunizmo san
tykiai. Deja, ši tema ne
surado gilesnio sprendimo 
ir, galimas dalykas, kaip 
tik todėl, kad autorius neiš
drįso “tikrovei pažvelgti į 
akis.“ Mes nerandame tei
singo dabartinės Lietuvos 
vaizdo, jos nacionalinės 
kultūros žydėjimo bei mil
žiniškų ekonominių laimė
jimų. Jucevičiui tinka jo 
paties žodžiai: “Visos 
išeivijos serga liga būti 
tuo, kas nėra, ir nenori būti 
tuo, kas yra. Taip yra to
dėl, nes išeiviai neturi drą
sos tikrovei pažvelgti į 
akis. Jie mieliau gyvena 
prisiminimais ir mitais, O 
ne betarpiška tikrove, kuri, 
aišku, nevisuomet yra ma
loni“ (136). /

Kaip tik todėl ir Jucevi
čiaus knygoje atsirado eilė 
nesąmonių apie lietuviško
sios kultūros “slopinimą“ 
mūsų tėviškėj (plg. 145). O 
iš tikrųjų jam būtų pravar
tu išgirsti neabejotinai 
kompetentingo mūsų kultū
ros darbuotojo J. ĮCeliuočio 
žodžius: “Aš galiu užtik
rinti Tarybų Lietuvos ne
draugus, kad niekad ji ne
buvo tokia lietuviška, kaip 
dabar, o su rusais, kaip ir 
su visomis kitomis mūsų 
šalies tautomis, lietuvių 
tautą sieja tvirtos ir nesu

LAISVĖ

LIETUVOS MOKSLININKŲ
DARBAI

400 LINGVISTINIU 
ŽEMĖLAPIU . . /

Ateinančiais metais, tik
riausiai, susilauksime pir
mojo iš keturių numatytų 
išleisti lietuvių kalbos at
laso tomų. Tai bus apskri
tai pirmasis darbas ling
vistinės geografijos srity
je per visą 400 metų Lie
tuvos mokslo istoriją.

Sako, pasaulyje yra apie 
200 lingvistinių atlasų. 
Mūsiškis, savaime su
prantama', nepretenduoja į 
originalumą, tačiau jo ver
tė, kalbininkų nuomone, nuo 
to nė kiek nesumažėja.

Atlasui medžiaga buvo 
renkama beveik trisdešimt 
metų. Kalbininkų ekspe
dicijos išvaikščiojo Lietu
vą skersai išilgai. Jos su
nešė į Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutą di
džiulius kalbos turtus, ku
riems užrašyti prireikė 
700,000 kortelių. Reta pa
saulio kalba gali pasigirti 
tokiais lobiais!

400 atlaso žemėlapių pa
pasakos apie lietuvių lite
ratūrinės kalbos bei visų 
jos dialektų leksiką, fone
tiką, morfologiją, sintak
sę. Ypač įdomūs bus že
mėlapiai, skirti dialek
tams.
. . . IR VIENAS 
GEOLOGINIS

Naujausių Pabaltijo tek
toninių judesių žemėlapį 
paruošė Tarybų Lietuvos 
mokslipinkai.

Tektoniniais vadinami tie 
žemės plutos judesiai, ku
rie sukelia jos deformaci
jas arba sluoksnių trūki
mus. Jeigu judesiai vyko 
ne anksčiau, kaip prieš mi
lijoną metų, jie vadinami 
naujausiais arba neotekto
niniais.

Rinkdami medžiagą že
mėlapiui, mokslininkai nu
statę, kad dabar žemės 
plutos judesių amplitudė 
tarybiniame Pabaltijyje 
svyruoja nuo vieno iki pen
kių milimetrų per metus. 
Kai kurie rajonai, pavyz
džiui, Lietuvos pietryčiai 
ir vakarinė Latvijos dalis, 
palaipsniui kyla, kiti, ypač

KODĖL VISI l FLORIDĄ
Florida kaip naujas pa

saulis - visi į ją kemšasi, 
visi čia stengiasi įsikurti. 
Didžiulės bankininkų orga
nizacijos čia superka že
mes, su tikslu, kad pabėgtų 
nuo infliacijos. Todėl, kad 
dolerio vertė puola, o žemės 
vertė auga ir augs. Illinois 
plieno liejykla (Illinois Steel 
Go.) nupirko nemažą salą 
arti Duneedin miestelio, į 
kurią spiningo mylėtojai 
buvo įsimylėję ir su dideliu 
pasisekimu meškeriodavo. 
Si plieno kompanija plausto 
salą į sklypus ir parduos 
brangia kaina. Sakoma, kad 
didesnė dalis tos salos bus 
apstatyta turtingųjų skonio 
pastatais. . .

Clearwater miestelis 
(Tyro Vandens miestelis) jau 
turi daug bėdos aprūpinti 
savo gyventojus reikmeni
mis, o labiausiai stoka van
dens. Dar jam nori pri
skirti kitą miestelį su 18 
tūkstančių gyventojų. Jis 
rėkia šaukia: Nenoriu, ne
noriu. Mums stoka vandens, 
kanalizacijos, stoka natūra
lių kuro dujų. Visko stoka. 
Tik perdaug žmonių...

O vis nauji pastatai dygs-

Baltijos pakrantė, tokiu pat 
greičiu slūgsta.

Žemėlapio pagalba gali
ma ne tiktai nustatyti, kaip 
vystėsi Pabaltijo tektonika, 
bet ir prognozuoti tektoni
nių judesių kryptį, greitį 
bei dažnumą ateinančių 
tūkstantmečių bėgyje.

Tarybų Lietuvos moksli
ninkų sudarytu žemėlapiu 
susidomėjo užsienio geolo
gai: švedai ir suomiai pra
nešė, kad jis bus panaudo
tas sudarant analogišką 
Fenoskandijos atlasą. 
GYVAS MEDIKAMENTAS

Vilniaus klinikose sėk
mingai išbandytos . . . 
dėlės. Kaip žinia, šis ne- | 
labai patrauklus sutvėri
mas sugeba sustabdyti 
kraujo krešėjimą, malšina 
skausmą ir, tuo būdu, galį/ 
būti ' panaudotas trombo
flebitų, infarktu, insultų ir 
kitų susirgimų gydymui, 
šį darbą atlieka hirudinas, 

sudėtingas fermentas, 
kurį gamina ir išskiria tik
tai dėlės.

Liaudies medicina seniai 
naudojasi dėlių paslaugo
mis. Tačiau, nykstant ba
loms, jų surenkama vis 
mažiau. Vilniuje išbandy
tos visiškai kitokios dėlės: 
jas laboratorijose išaugino 
biologai. Paaiškėjo, kad 
naminės dėlės daugiau pa
gamina hirudino, be to, jis 
aktyvesnis už tą, kurį iš
skiria laukinės dėlės.

Zoologijos ir parazitolo
gijos instituto vyr. moksli
nė bendradarbė Dalia Zap- 
kuvienė paruošė būdą 
auginti dėles laboratorijo
se. Nuo šiol instituto ak
variuminėse kasmet bbs 
išauginama po 400,000 dė
lių. Iš jų bus galima gauti 
pusantro gramo hirudino. 
Maždaug tiek jo dabar su
naudoja respublikos gydy
mo įstaigos.

Gyvasis medikamentas 
bus tyrinėjamas toliau. 
Mokslininkai tikisi sukurti 
elektrofiziologinius būdus 
hirudinui išskirti, o tai 
įgalintų kelis kartus iš
plėsti jo “gamybą.“

B. BUČE LIS

ta kaip grybai po lietaus. 
Miestas auga, plečiasi.

Ką galima sakyti apie 
Clearwater, tą tenka sakyti 
apie visą Floridą. Ji bus 
taip brangi, kaip New Yorko 
Manhattan sala, kurią pir
mieji baltieji nupirko nuo 
vietos indėnų už paprastus 
blizgučius, o šiuo laiku ten 
dangoraižiai debesis skirs
to. Kiek ta sala dabar ver
ta? Nieks ir supratimo apie 
tai neturi.

. Floridoje jau surasta naf
ta, jau išmušta keletas naf
tos šulinių, ir jų bus muša
ma vis daugiau. Nieks ne
norėtų gyventi arti dvokian
čio naftos šaltinio, juo la
biau mūsų seneliai - pensi
ninkai, kurie iki šiol kvėpavo 
tyru, švariu oru, kokį tik 
sūrusis Atlantas gali teikti. 
Nebijo vaikščioti basomis 
kojomis po baltą pamario 
smėlį. Nepavydėjo sau at
sigulti ir snūstelti, beklau
sydami marių ošimo. Tas 
viskas žus. . . Tas baltas 
smėlis bus suterštas nafta, 
nebus galima nei žmogui, nei 
gyvuliui, nei paukščiui artin
tis.

Didelė nelaimė žmogui, 
kad jis nebegali susitaikyti

3-ias puslapis

Poezijos pavasario dalyviai Bijotuose, prie Dionizo Poškos Bau- 
bli'A B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

su gamta ir gyventi taip, kaip 
jam buvo paruošta, bet be
matant ima daryti savo 
“tvarką.“ Ir turėdamas tik 
pelną galvoje, viską sugriau- 
ja, kas tik jam atrodo nepel
ninga.

\ Buvo girdima,/ kad did
miesčiuose gyvuoja žulikų, 
apgavikų organizacija 
Mafija. Ji jau atsikraustė 
ir į Floridą. Jau apgavys
čių tiek ir tiek. Jau ne vie
nas senelis prarado santau
pas. įvyksta ir apiplėšimų, 
bet tai darbas paprastų plė
šikų, kišenvagių ir t. t.v

Štai prieš porą metų Mia
mi majoras Mr. Lansky buvo 
kaltintas, kad palaikąs ry
šius su Mafija organizacija. 
Jis paspruko į Izraelį ir ten 
prašė, kad ji priglaustų- 
įpilietintų.

Po įtekme Mafija organi
zacijos Floridoje buvo su
manyta ir $50,000,000 pa

Iš Kapsuko padangės
šis pavasaris pas mus | klaipėdiškiai yra verti var

žovai, negalima paneigti jųbuvo geras, įdomus, buvo 
kuo pasidžiaugti. Pirmiau
siai mokytojų saviveiklos 
srityje. Mūsų naujos penk
tos vidurinės mokyklos 
mokytojų saviveiklos ko
lektyvas rajoninėje apžiū
roje laimėjo antrą vietą. 
Nors aš čia dirbu antraei
lėse pareigose, vienok taip 
pat pasiėmiau smuiką ir, 
pirštus pamiklinęs su mok. 
J. Samuolių parepetavęs, 
sugrojau H. Eccless sonatą 
ir S. Prokofjevo “Maršą,“ 
tuo taip pat uždirbdamas 
kelis brangius taškus. Rei
kia atsiminti, kad naujoji 
mokykla egzistuoja dar tik 
pirmi metai, viskas naujai 
kuriama, toks geras mūsų 
kolektyvo įvertinimas mus 
nustebino ir tuo pačiu pa
skatino dar rimčiau dirbti 
meno srityje.

Antras gražus laimėji
mas savfVeiklos srityje 
buvo mūsų pedagoginėje 
mokykloje. Bftvom sukry
žiavę “kardus“ su trad i- c
ciniu mūsų “priešu“ - 
Klaipėdos pedagogine mo
kykla. Pradžioje geresnės 
vietos nesitikėjome išplėš
ti, nes daug pučiamųjų or
kestro, liaudies dainų ir 
šokio ansamblio ir merginų 
choro dalyvių pernai baigė 
mokyklą ir išėjo, o išau
ginti gerą muzikantą, dai
nininką nėra jau toks pa - 
prastas dalykas, kaip daug 
kas galvoja. Juk reikia lai
ką ir krūvį'baippaskirstyti, 
kad nenukentėtu mokslai. 
Na, bet susiėmėm, nusi- 
kratėm abejingumo ir 
plėšte išplėšėm pergalę 
vieno taško skirtumu. Koks 
buvo džiaugsmas, galit pa
tys įsivaizduoti. Žinoma, 

skola užtraukta iš federali
nės’ valdžios, kasti kanalą 
(Bargė’- Canal) skersai val
stiją, nuo Meksikos užlajos 
iki Atlanto vandenyno. Iš
kasta 107 mylios ir darbas 
sustojo, - nėra pinigų, fon
das ištuštėjo. Reikalauta iš 
valdžios kitos $40,000,000 
paskolos tam pačiam reika
lui. Valdžios inžinieriai 
peržiūrėjo planą, viską at
metė. Todėl, kad šį kanalą 
pravedąs skersai valstijos 
laukus nuo vieno krašto iki 
kito, sūrus marių vanduo su
gadins valstijos upes ir eže
rus, o ne mažiau ir derlin
gus laukus. Tokios sumos 
įdėjimas tik padarys žalą! 
Planas atmestas.

Nieks netyrinėtas ir ne
baustas už tokius planus, 
už stambios sumos pinigų 
išeikvojimą. Rodosi, kad 
visose įstaigose veikia Ma
fija. . . J. DZŪKELIS 

laimėjimų meno saviveik
los srityje. Ir mes neuž- 
sigausim, jei jie laimės 
kitą kartą pirmą vietą. Ta
čiau meno nereikalinga 
paversti politika, taškų 
gaudymo įvairiausiais bū
dais, nes tai priveda prie 
tam tikro antagonizmo.

Gegužės mėnesįdėmesio 
centre USA prezidento R. 
Niksono viešnagė Tarybų 
Sąjungoje. Visi džiaugiasi 
pasirašytais susitarimais, 
gal vieną sykį prablaivės 
dangus ir saulutė visiems 
vienodai švęs. Jokiu būdu 
nesinori, kad pasikartotų 
ta žiauri istorija, kada ko
vojo tėvas prieš sūnų, bro
lis prieš brolį, draugas 
prieš draugą., Lai visiem 
šviečia saulė ir dangus 
būna giedras.

Pabaigoje, kaip muzikan
tas, noriu pasveikinti 
“Aido“ chorą, kuris at
lieką tikrai • didelį darbą 
išeivijos tarpe, palinkėti ir 
toliau dirbti su neblėstan
čia ugnele.

“šviesą“ ir “Laisvę“ 
gaunu, širdingas ačiū.

Geriausi linkėjimai iš 
Sūduvos krašto -

■ Jūsų,
' GULMANAS

Karakas, Venezuela. - 
Studentai paskelbė nacio
nalinį streiką protestui 
prieš policijos brutalumą, 
kai policija užmušė studen
tą Sanchez ir daugelį su
žeidė studentų demonstra
cijoje.

Studentų streiką remia 
universiteto prezidentas 
Nehris ir daugelis moky
tojų, a
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PRISIMENANT
POETĄ JASILIONĮ

80-T O GIMTADIENIO PROGA

Rašytojas (pabėgėlis) S. Santvaras 
apie save 70-ojo gimt, proga

šiais metais minime Sta
sio Jasilionio 80-tą gimta
dieni. Jis gimė 1892 me
tais Lietuvoje, Gailiūnų 
kaime, Panevėžio apskri
tyje. Lietuvoje būsimas 
poetas, kaip mažažemio, 
valstiečio sūnus, neturėjo 
laimes siektiaukštoakade- 
minio mokslo. Tik pradinį 
mokglą Jasilionis gavo pu
siau slaptoje kaimo mokyk
loje. Ką jis pasiekė litera
tūroje, poetikoje, tai pats 
poetas nesidrovėdamas sa
kydavo: “Aš - savamoks
lis.*

Laimingesnio gyvenimo 
ieškoti, kaip tūkstančiai jo 
amžininkų, Jasilionis atvy
ko Amerikon 1909 metais. 
Jis apsigyveno Binghamto- 
ne ir veik visą laiką dirbo 
šio miesto drabužių ir ava
lynės pramonėje. Poetas 
Jasilionis, sulaukęs 58 
metų, mirė 1950 metais. 
Jau prabėgo 22 metai, kai 
poetas pasitraukė iš mūs 
tarpo. /

Jasilionis buvo retenybė 
lietuvių išeivijoje. Jis 
mums žinomas netik kaip 
poetas, bet ir buvęs ak
tyvus draugas, veikėjas 
lietuvių pažangiam judėji
me. Jis veikė ir vadovavo 
LLD, LDS kuopose, da
lyvavo tų organizacijų 
suvažiavimuose ir kon
ferencijose. Jis buvo ir 
veiklus menininkas, ak
tyviai talkavo Lietuvių 
Meno Sąjungai. Kores
pondencijas ir straips
nelius Jasilionis pradėjo 
rašinėti “Kovoje,” “Rank
pelnyje,” “Dilgėlėse” ir 
kituose laikraščiuose. 
“Laisvės” bendradarbiu 
Jasilionis buvo iki mirties.

*

Eilėraščius Jasilionis 
pradėjo spausdinti apie 
1919 metus - vėliau jie 
gausėjo. Pirmą eilėraščių 
knygą (“Bešvintantis ry
tas”) Jasilionis išleido 
1936 metais. Antroji - 
“Pavasarių godos” išėjo 
1948 metais. Žinoma, ne 
visi poeto eilėraščiai pa
teko į pirmuosius du lei
dinius. Daug jų yra pa
sklidusių laikraščiuose ir 
žurnaluose. Trečias Ja
silionio eilėraščių rinki
nys (“Žodžiai iš širdies”) 
1961 metais išleistas Ta
rybų Lietuvoje. Tėvynėje, 
Rasų kapinėse palaidoti ir 
velionio palaikai.

Tais laikais, kai Ameri
koje augo ir bujojo pažangi 
meno veikla - Jasilionis 
sumanė ir parašė tuo metu 
reikiama dainų rinkinį - 
“Dainų-dainelės.” Meno 
Sąjunga rinkinėlį išleido 
1931 metais. Leidinio 
autorius (tuomet - Buolio 
Sūnus) pratarmėje rašo:

“Dainos -yra parašytos 
gatavai muzikai. Tai nėra 
vertimai, bet artima ori
ginalams mintis. Didžiuma 
dainų yra solistams, o dalis 
- kvartetams. Prie dainų 
pažymėta kompozitorių 
muzikos originalų ir lei
dėjų vardai. Reikalui 
esant, lengva bus su
sirasti.”

Tačiau Jasilionis meni
nei kūrybai galėjo skirti 
tik nuo kasdienio darbo li
kusias valandas, vakarus. 
Tai tik retas, didelio ryžto 
ir energijos žmogus gali 
pasiekti tokio lygio poeti
nėje kūryboje. Kitaip sa
kant - tik Jasilionis. Jo 

gausų poetinį palikimą iš
samiau vertinti - ne šio 
rašinėlio tikslas.

jasilionis rašė kaip įsi
tikinęs socialistinės ideo
logijos menininkas. Kai 
kurie jo eilėraščiai para
šyti Lietuvos atsiminimų 
temomis - apie artojų, dar
bininkų vargus, išsivadavi
mą, jų kovas. Jis tikėjo 
Spalio socialistinės revo
liucijos principams. Poe
tinės jo alegorijos, kaip 
“švintantis rytas,” “rytų 
saulutė,” “naujieji lai
kai,” “kylančios audros” 
- tai revoliuciniai simbo
liai. Jis džiaugėsi, kad jau 
Švinta rytas skaistutėlis,

Neša viltis mums geras, 
Skrieja smagios džiaugsmo 

mintys -.
Akys kelią pamatys.

Poetas tikėjo, kad tas 
rytas “rūkus, miglas iš
sklaidys,” o vargo žmogui 
poetas sakė:
Ar matei varguolių galią - 

Kai sugriovė ponų valią; 
Kai surėdymas kitėjo - 
Ponai dirbt su vargšais 

ėjo.
Jasilionio poezijoje at

sispindi visa tai, kad idė
jiškai vyksta lietuvių ir 
Amerikos pažangiųjų dar
bininkų judėjime - tai spau
da, žmonių klasinis švieti
mas, kova už geresnį gy
venimą, kova prieš kleri
kalizmą ir reakciją. Žino
ma, ne kiekvienas poeto 
eilėraštis išėjo poetiškai 
tobulas. Galima priekaiš
tauti, kad kai kurie Jasilio
nio eilėraščiai “dirbti»- 
niai,” “publicistiniai,” 
“agitaciniai,” o dar kiti - 
“nepoetiniai.” Bet tai ne 
idėjiškumas čia kaltas, o 
tik stoka imponuojančio 
vaizdingumo.

Jeigu lyrikoje poetas iš
reiškia žmogaus mintis, jo 
sielos jausmus ir emoci
jas - tai jos yra jo inte
lektualinės sąmonės rezul
tatas. Juk ne kas kita, kaip 
tik idėjiniai įsitikinimai 
šiuo momentu akstiną tuos, 
kurie . aistringai kovoja 
prieš agresiją Vietname. 
Kitaip sakant, mes jaudi
namos ir smerkiame tuos, 
kurie meta bombas Vietna
me, žudo nekaltus žmones, 
degina jų namus. Tačiau 
yra žmonės, kuriems tos 
bombos sugelia tik “jaukų’ ’ 
pasitenkinimą. Tai čia ir 
yra ta dviejų ideologijų 
kova pasaulio arenoje. 
Menas yra vienokios ar ki
tokios ideologijos sąmonės 
forma.

Jasilionis atmetė meninį 
“nepartiškumą.” Jis rašė: 
Mačiau kai švito rausvas

rytas, 
Tarytum kviesdamas visus 
Sukilt į kovą prieš

skriaudėją, 
Kurs buvo mums gana 

baisus.
Jasilionis “rausvo ryto” 

eilėraščius rašė Gegužės 
Pirmai, kovotojams, kaip 
Joe Hill, Sacco-Vanzetti, 
Tom Mooney ir kitiems. 
Jo poezijoje skamba var
dai V. Kapsuko, J. Janonio, 
Salomėjos, Nėries, B. 
Vargšo ir tų komunistų, 
kuriuos fašistinė Lietuvos 
valdžia šaudė.

Jasilionis poetizavo 
kiekvieną pažangaus lietu
vių judėjimo reiškinį. Jis 
sveikino “Laisvės’/ suva
žiavimą, nes jo tikslai:

Poezija, lietuvių dai
lusis žodis nuo pat anks
tybo pavasario buvo ma
no siekimų viršūnė, ant 
aukšto ir sunkiai įkopia
mo kalno iškilęs žiburys. 
Tačiau mano aistras ,ma 
no vidinį degimą dau
giausiai kurstė teatras, 
ypačiai dramaturgijos 
menas. To meno studi
joms esu gaišęs daug die 
nų ir naktų, svajojęs vi
su ūgiu tame žanre išsi
tiesti, gal net ir pakelė
je atrastą kalną nuvers
ti. Žvejai ir Kaimynai 
be deramo Čemeriokaušc 
mano širdin įbėrė ir ne 
vieną paguodos grūdą.

O kas toliau?
Ar ambicingam dra

maturgui tik tų dviejų vei 
kalų jau ir turi būti ga
na? u

Kai dabar atsigrįžtu į 
prarastą laiką ir į pra
rastą teatrą, reginys dč 
gina širdį: jei būčiau bu 
vęs namie, net jeigu bū
čiau buvęs tingus, ir ne
rangus, per tuos praras
tus 28 metus, tik poros 
metų laikotarpy parašy
damas vieną pjesę šian
dien jų tur ėči au keturio
likai Nesakau, jog tie 
mano darbai būtų buvę 
šedevrai, bet pats drįs
tu tikėti, kad jų meninis 
lygis nebūtų buvęs men
kesnis už Žvejus ir Kai
mynus, veikiau ir drami
nės formos apvaldymu, 
ir savo kūrybiniu polė
kiu nors vienas kitas bū-
-ęį, ---------- ■ T', ...................... Į-a—„Į, .....=

Darbai idėjai ne menki, - 
Jau metai dvidešimt penki 
Švytruoja Laisvės

švyturys, 
Klasinę šviesą beturįs.

Jasilionio eilėraščių an
tras rinkinys “Pavasarių, 
godos,” išėjęs pokario me
tais r turiniu ir forma ar
timas pirmajam. Siame 
leidinyje daug eilėraščių 
skirta karo ir pokario te
moms. Poetas šlovina Tė
vynės karo partizanus, Ma
rytę Melnikaitę ir kitus. 
Jis sveikina išlaisvintą 
Lietuvą tarybinių tautų 
draugystėje.

Žinoma, Jasilionis rašė 
ir humanistinio žanro eilė
raščius - apie jaunatvę ir 
“sidabruotą” senatvę. 
Gražių posmų jo poezijoje 
yra apie “gėleles” ir 
“žydrias akutes.” Poetas 
propagavo visa tai, ko dar
bo žmogus siekia gyvenime 
ir už ką kovoja.

V. BOVINAS 
1972-5-24

LAISVĖ

tų buvęs ir gerokai bran- 
dėsnis darbas. Deja, 28 
metai sudegė svetimose 
vėjų pagairėse ir neri
masty, ir aš tikrai netu
riu kuo jums pasigirti. 
Gal tik tuo, kad ką aš 
čia bedaryčiau, kokį dar 
bą beveikčiau — asmeni 
nė dalia nesikeičia, ji 
man kartais būna grau
di, o kartais tiesiog juo 
kinga ir absurdiška, aiš
kiau tariant — vis nauji 
egzaminai...

Tai va, ir vėl prieš 
akis iškyla tas pats ap
grobtas, apiplėštas dido 
le savo galių dalimi su
naikintas žmogus! Šįkar 
tą tas žmogus yra Jūsų
rašytojas.

NAUJASIS BURMOS KELIAS
Burma - Pietryčių Azi

jos šalis, turinti daugiau 
kaip 27 milijonus gyvento
jų. Pasaulio žemėlapyje 
Burmos valstybė atsirado 
prieš 24 metus, kai ilgai 
trukusiam Anglijos viešpa
tavimui čia buvo padary
tas galas. Tačiau ne iš 
karto Burmos liaudis galė
jo džiaugtis nepriklauso
mybe. Keliolika metų 
kraštą valdė buržuazinės 
vyriausybės, kurioms rū
pėjo privataus nacionalinio 
ir užsienio kapitalo intere
sai.

1962 m. kovo 2d. patrio
tiniai Burmos armijos 
sluoksniai, vadovaujami 
jos vyriausiojo vado Ne 
Vino, nušalino U Nu vy
riausybę ir paėmė valdžia į 
savo rankas. Revoliucinė 
taryba, vadovaudamasi 
programa “Burmos ke
lias į socializmą,” padarė 
daug svarbių socialinių- 
ekonominių pertvarkymų. 
Buvo nacionalizuoti visi 
užsienio bankai, kompani
jos ir įmonės. Dabar 
valstybė kontroliuoja ener
getiką, miško turtų naudo
jimą ir naftos gavybą, už
sienio ir didmeninę preky
bą. Revoliucinė taryba 
priėmė įstatymą dėl 8 va
landų darbo dienos, nustatė 
darbo užmokesčio minimu
mą. Dirbantieji gauna ap-j 
mokamas atostogas, nuse- 
nusieji - pensijas »

Pastarieji metai patvir
tino pasirinktoje* kelio tei
singumą. Burma pradėjo 
įgyvendinti ilgalaikę eko
nominę programą, kurios 
tikslas - pradėti kurti so
cializmą.

Šiuo metu burmiečiai

RITA LUNSKIENĖ

IR NUSĖDA RAMYBĖ
Pripranti prie daiktą ir prie 

šienų
Gal ir pats prie savęs 

pripranti,
Ir nusėda ramybė i sielą, 
Tarsi metai, keistai per anksti.

Ir pamėgęs šį Įprastą ritmą, 
Lyg pro senkančią balą braidai. 
Taip kartojasi rytas į rytą,

i Suskaičiuoti veidai ir vardai, i

Gal reikėtų palaipioti
medžiais - 

Ar linksmoj gegužinėj pašokt, 
Ir pradėti vėl viską iš pradžių, 
Nuo saves ir nuo savo tiesos.c

BUS VASARA ■
Dangus plačiai atvers duris 
Ir vėl išleis i žemę saulę, 
Suguls šešėliai po daiktais, 
Tokie maži, lyg liliputai. 
Straksės linksmi žali žiogai, 
Tarsi šokėjai, mano saujoj, 
Vėl bus vaiski baįta diena, 
Kokios dar niekada nebūta. . .

Kvepės nendrynais ir sakais 
Vidurdieny Įkaitę valtys- 

; Ilgėsis mėlyno vandens,
Senų irklą ir mėnesienos. . .
Bus vasara, balta ugnis
Prie vieškelio rugius išbaltins. 
Ir vaikštinės rimti gandrai, 
Tarsi nebylios pievų sielos.

O vakare iškris rasa
Ir visą naktį žolę girdys. . . 
Sugrįš vėl paukščiai i lizdus 
Ir po sparnais ramybę saugos. 
Lyg dumblą, nuovargį nuplaus 
Beržinėm vantom senos pirtys, 
Ir vėl saulėteki kartos
Pakilusi raudona saulė.

RENTGENO
APARATAS

Tarybų Sąjungoje sukurtas mi
niatiūrinis impulsinis rentgeno 
aparatas/ kuriuo galima stebėti 
vidinę puslaidininkio diodo struk
tūrą, padaryti etapinę elektros 
lanko vystymosi fdtografiją, meta
lo suvirinimo siūlės defektoskopi
ją ir t. t. Leipcigo mugėje šio 
prietaiso kūrėjams paskirtas aukso 
medalis.

Penktadienis, Birželio (June) 23, 1972

Kėdainių rajono Aristavos kolūkyje išaugopuiki gyvenviete. Ūkis 
turi savo clailininka Stasi Joneli.

Nuotraukoje: S. Jonelis kuria llmctąpano iš spalvoto metalo 
kolūkio kultūros namams. M. OGA JAUS nuotrauka

Penktojo ‘'Vilniaus bokštą” konkurso diplomantas, Šiaulių kul
tūros ir poilsio parko estradinio ansamblio solistas Saulius Li
leikis. Radijo klausytojai ir televizijos žiūrovai išrinko jį savo 
mėgiamiausiu dainininku. k. LIUBSlO nuotrauka

svarsto naujos konstituci
jos projektą. Jame skel
biama, kad visi piliečiai 
yra lygūs, kad panaikina^- 
mas žmonių išnaudojimas; 
numatomos piliečių teisės 
į darbą, mokslą, poilsį. 
Užsienio politikos srityje 
Burma pasiryžusi vado
vautis taikaus sambūvio 
principais.

Revoliucinė taryba pa
tvirtino naują vyriausybę, į 
kurią įeina 15 ministrų. 
Vyriausybės nariai kariš
kiai, jų tarpe ir generolas 
Ne Vinas, paliko karinę 
tarnybą, kad galėtų daugiau 
rūpintis valstybės reika
lais. Dabar prie jų pavar
džių vietoj karinių laipsnių 
bus rašomas priešdėlis 
“U”, t. y. “ponas”, kaip 
čia priimta tituluoti civi
lius.

Apsvarsčius ' pirmąjį 
konstitucijos projektą, bus 
sudarytas antrasis, o po to 
jau trečiasis, kuris bus pa
teiktas tvirtinai šalies kon
gresui 1974 metų kovo mė
nesį. Numatyta, kad Bur
ma, kurioje gyvena apie 70 
įvairių tautų ir genčių, va
dinsis Socialistine Burmos 
Sąjungos Respublika.

V. Petkevičienė
—  ■ . ..   A,.„ > •

1, 000 ANGLIAKASIŲ 
STREIKUOJA PRIEŠ 
PITTSTON COAL CO. ♦

Loredo, W. Va. -Daugiau 
kaip 1,000 angliakasių pa
skelbė streiką Pittston 
Coal kompanijai. Reika
lauja, kad kompanija imtų 
atsakomybę už potvynyje 
nukentėjusius angliakasius 
ir jų šeimas. Prieštrejetą 
mėnesių potvynyje žuvo 118 
žmonių ir 4,000 liko bena
miais.

LAKŠTINGALOS
J. ALOTA

Na, ir kaip tos lakštingalos skardena!
Kur jos melodijas sudėtingiausias semia?
Beklausant jų, širdis tarsi apsąla, -
Toks išradingas jų giedojimas be galo!

Joms nesvarbu, ar klausos kas ar nesiklauso, - 
Jos čiulba pačios sau, o ne mėgėjų ausiai.
Prieš metų tūkstančius jos lygiai taip giedojo
Pakrantėj Tibro Romoje senojoj:
Jos traukė giesmę vis tą pačią savo, 
Kurią Gamta Kūrėja joms užprogramavo.

Širdin ir tau toji didi Gamta Kūrėja
Užprogramuotą tekstą kažkada įdėjo:
Ji davė tau geismų, troškimų, laimės siekių, 
Kad žmonija galėtų skverbtis vis į priekį.
Tu j saldybę džiaugsmo amžinai veržiesi
Ir, jos miražų apgaulių apviltas, kankiniesi,
Kol pagaliau pavyksta tau suprasti:
Kas pažangai tarnauja - tas laimingas esti!

Ir tu taip pat giedi balsais troškimų savo, 
Kuriuos Gamta Kūrėja jau užprogramavo!
Tiktai lakštingalų giesmė vis tokia pat išlieka, 
O tavoji - zenitą tobulybės siekia!

“LAISVES” REIKALAIS
Nors aukos sumažėjo, bet visgi galime pasidžiaugti, 

kad ir vasaros laiku draugai nepamiršta savo laikraščio.
Štai sąrašas aukotojų nuo praėjusio pranešimo iki bir

želio 13 d.:
Masių šeima,,St. Clair Shores, Mich, (nuo Miko Masio pa
gerbimo pobūvio, proga jo 80-mečio sukaktuvių) $255.00
Vera Smaįstienė, Livonia, Mich.......................... 100.00
Peter J. Martin (Martinkus), Wexford, Pa. . . . 83.00
Jonas ir Marijona Petkūnai, Worcester, Mass. . 50.00
Jonas ir Katrina Lakomskiai, Detroit, Mich. . . 21.00
Brooklyno Juozas (per N. Ventienę)................... 20.00
Mįkolas Stakoff, S. Windsor, Canada................ 20.00
Šakalių Žemaitis, L. A., Calif, (per W. Railą) . 15.00
Karolina Kazlauskienė, So. Boston, Mass. . ; . 15.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y................................... 10.00
Vincas Degutis, Albany, N. Y................................ 8.00
Alex Gudaitis, Glendale, N. Y. .......................... 6.00
Simon Povilaitis, Baltimore, Md.......................... 6.00
Damė MankofskyyCrown Point, N. Y................ 5.00
Hartfordo svečias (J. S.)...................................... 5.00
J. U., Detroit, Mich, (per V. Žabui)................... 4.00
Mrs. M. Pikcilingis, Auburn, Ill. . •................... 3.00
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y.......................... 3.00
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y.......................... 2.00
Bronė Ostapuk, Newark, N. J................................ 2.00
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.............  2.00
Po $1.00: K. Simon, Miami Bėach, FJa.; Mary Shmago- 
ris, Miami, Fla.; F. J. Petkūnas, Worcester, Mass.; Anna 
Mažuikienė, Dorchester, Mass.; J. N. Kauliniai, Hunting
ton Sta., N. Y.; John Wallis, Chicago, Ill.; J. Gavran, 
Pittsburgh, Pa.; Stefanija Kleizienė, Orlando, Fla.

Širdingai dėkojame visiems už paramą laikraščiui.
ADMINISTRACIJA
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LAISVĖ 5-tas puslapis

St. Petersburg, Florida
Gegužės 27 d. LLD 45 

Kuopos nariai ir iš toliau 
atvykę svečiai turėjo gra
žų, draugišką pobūvi.

Kuopos šeimininkės pa
ruošė skanius pietus. Už 
pietus pamokėjo Kuopos 
narė Alma Brewer, padė- 
kodamą visiems už daly
vavimą jos velionio vyro 
Roberto Brewer laidotuvė
se, už gėles ir kitokį pa
tarnavimą Kuopos narių 
vardu širdingas ačiū 
Almai.

Sekmadieni, birželio 4- 
tą, toje pačioje salėje įvyko 
LLD 45 Kuopos pusmetinis 
susirinkimas. Kuopos pir
mininkas J. Mileris atidarė 
susirinkimą.

Pirmiausią minute tylos 
pagerbti mirusieji Kuopos 
nariai - A. Puišienė, A. 
Pike, O. Jacynienė.

Susirinkimui pirminin- 
-kavo Juozas Sarkiūnas.

Toliau sekė valdybos ra
portai. Pirmininkas J. Mi
leris kalbėjo, kad per praė
jusi pusmetį Kuopos veikla 
ėjo nuosekliai. Valdybos 
nariai ir parengimų komi
sija veikė sutartinai. Į 
mūsų parengimus tapo įgy
vendintas naujas obalsis 
pagerbti nusipelniusius

Worcester, Mass.
IS GRAŽAUS
PARENGIMO-BANKETO

Gegužės 28 d. buvo Olym
pia Parke surengtas ban
ketai atžymėjimui Jono ir 
Marion Petkūnų 56-osios 
vedybinės sukakties. Su
rengė jų artimieji.

Juos pagerbti ir palin
kėti jiems dar daug laimin
gų porinio gyvenimo metų 
susirinko gražus būrelis jų 
giminių ir draugų.

Jonas ir Marion yra seni 
šio miesto gyventojai, visų 
pažangiųjų organizacijų 
nariai ir pažangiosios 
spaudos rėmėjai. Pervirš 
50 čia gyvenimo metų be
sidarbuodami visose orga
nizacijose, atlikdami įvai
rius darbus sąžiningai, 
jiedu įsigijo daug draugų ir 
draugių.

Po skanių pietų ir vai
šių, tostmesteris R. Janu
lis iškvietė keletą jo arti
mų bendradarbių tarti žodį 
kitą. Visi linkėjo jiems 
dar daug metų gyventi ir 
kartu darbuotis dėl pažan
gos, dėl šviesesnio ryto
jaus ir dėl pasaulinės tai
kos. Paskiausia kalbėjo 
jubiliatas Jonas, prisimin
damas virš 50 metų erškė
čiais nuklotą kelią. Baig
damas savo kalbą, Jonas 
padėkojo visiems atsilan
kiusiems, prisimindamas 
mūsų spaudą ir jos dabar
tinius ekonominius sunku
mus, ypač “Laisvės,” ku
rią jis skaito nuo pat jos 
pasirodymo, ir paaukoda

Binghamton, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau penkiasdešimt du metaizkai iisisi Spirakų 
kapuose, Panevėžio rajone, mano brangi motina

Ona Vaicekauskienė
Ji mirė vos sulaukusi 52 metų am
žiaus. Padėjo sveikatą, tarnaudama 
ponams skalbimais ir grindų plovimu.

Ilsėkis, brangi motinėle.
Sūnus JONAS

Kuopos veikėjus, ir mes 
jau turėjom kelis tokius 
parengimus. Aš linkiu, kad 
mūsų organizacijos veikla 
ir toliau būtų konstruktyvi. 
Priminė, kad mūsų vyrai 
smarkiai ruošiasi tėvų pa
gerbimo dienai, kuri įvyks 
birželio 17-tą.

Finansų sekretorius J. 
Greblikas raportavo apie 
finansų bei narių stovį. 
Pranešė, kad šiandien į 
Kuopą įsirašė du nauji na
riai. Per praėjusįpusmetį 
mirė 6 Kuopos nariai. Da
bar Kuopoje yra 197 nariai. 
Taipgi Kuopos finansinis 
stovis geras.

Kuopos iždininkas J. Rū
bas sutiko su fin. sekreto
riaus raportu.

Parengimų komisija pra
nešė, kad gegužės mėnesio 
parengimai buvo pasek
mingi. Komisija sutiko 
dirbti ir toliau.

Mirus Kuopos narei Ag
nes Pike, nutarta vieton 
gėlių pareikšti užuojautą 
jos artimiems “Laisvėje” 
ir “Vilnyje”. Mirus Kuo
pos narei A. Puišienei, 
velionės vyras J. Puišys 
dėkoja Kuopai už gėles ir 
Kuopos nariams už daly
vavimą laidotuvėse.

V. b-n£

mas jai $50, kad ji ir toliau 
jo namus lankytų.

Tostmesteris Janulis 
pažymėjo, kad Jono ir Ma-. 
rion ir jo bręlio ir Lucy 
Auspių įvyksta gimtadie
niai. Susirinkusius pakvie
tė visiems jiems sudainuo
ti “Happy Birthday.” Taip 
ir buvo padaryta.

J. JASKEVICIUS

So. Boston, Mass.
Birželio 5 d. į amžinus 

kapus išlydėjome Agotėlę 
Dovidonienę. Išlydint iš C. 
Lubino koplyčios, E. Rep
šienė pasakė atsisveikini
mo kalbą. O ant kapinių S. 
Rainard paskaitė liūdną 
prakalbėlę.

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Joną, sūnų ir du anū
kus, taip pat seserį Lietu
voje.

Agotėlė priklausė prie 
L. D. Klubo So. Bostone ir 
prie Lithuanian Citizens 
Club Cambridge. Buvo 
laisvų pažiūrų, per daug 
metų skaitė “Laisvę.”

Ilsėkis, Agotėle, amžinai 
šaltoje žemėje.

E. R.

Binghamton, N. Y.
SMAGI IR LIŪDNĄ ZINIA

Birželio 8 d. mūsų sū- 
nienė Silvia Vaicekauskie
nė atnešė J pasaulį mums 
dar vieną anūką. Dabar tu
rime 6 anūkus ir vieną 
proanūkę. Tai mums di
delis d ž i a u g s m a s.

Bet liūdna žinia, kad 

mano Katie jau kelintas 
mėnuo serga ir gydytojai 
nenutaiko vaistų, kad jai 
padėtų sustiprėti. Dabar ji 
nieko negali veikti.

J. VAICEKAUSKAS
Nuo Redakcijos: Atsi

prašome, kad eilėraščio 
negalėsime panaudoti. 
Silpnokas spaudai.

Philadelphia, Pa.
SAUNUS GIMTADIENIO 
PAMINĖJIMAS

Birželio 10 d. įvyko mūsų 
seno veikėjo Rapolo Merkio 
82-ojo gimtadienio pami
nėjimas. Pokylis įvyko jo 
dukters Rožytės ir žento 
T. Behmer gražioje rezi
dencijoje mažame kaime
lyje Schwenksville, Pa. Jau 
buvo manoma, kad šis pa
rengimas nueis vėjais, nes 
anksti ryto gausiai palijo ir 
stiprus šiaurės vėjas taip 
pakilo, kad net plonesnius 
medžius lenkė. Tačiau, ne
paisant blogo oro, suvyko 
didoka grupė jo senų drau
gų, bičiulių ir šeimos na
rių, anūkų ir proanūkių. 
Atvyko net iš New Jersey 
Mildred Stensler su savo 
mama ir Vikt. Bekeriu.

Kiek po dvylikos prasi
dėjo vaišės. Maistą į sta
lus išnešiojo Merkio anū
kės ir sūnaus Alberto jauna 
žmona. Pavalgius skanius 
pietus, drg. Merkįpasodino 
prie specialaus stalo ir, 
M. Stensler vadovaujant, 
dalyviai sudainavo “Links
mą gimtadienį” ir “Ilgiau
sių metų.” Jubiliatas labai 
susijaudino, net apsiverkė.

Po to sekė kalbos, svei
kinimai. Gauta ir piniginių 
dovanų. Drg. Merkis, dėko
damas, pasakė, kad jisai 
dar savų pridėsiąs porą 
dešimtinių ir paaukosiąs 
pažangiajai spaudai. Taip 
pat Lr jo dukra Rožyte sakė, 
kadjinai padengs visas vai
šių išlaidas. O iš svečių 
surinktos aukos už pietus 
eis spaudai ir kitiems ge
riems reikalams.

Gimtadieniui pyragus 
specialiai iškepė ir paau
kojo Cerkauskienė, Turei- 
kienė, Kaspariūnienė ir 
Mitchel, o ūkininkai Rama
nauskai aukojo sūrius. 
LLD 10 Kuopa jubiliatui 
nupirko “parker” plunks
ną, rašymui popieriaus ir 
gražią kortą.

Baigiant pagerbimo apei
gas, Merkio žentas Joseph 
Behmer prideramai padė
kojo svečiams už atsilan
kymą ir pridūrė, kad šie 
visi atsilankiusieji svečiai 
yra kovotojai už geresnį 
darbo žmonių rytojų.

Negalima pamiršti mūsų 
šios sueigos gaspadinių, 
skanaus maisto gamintojų. 
Jomis buvo A. Tureikienė 
ir R. Behmer. Ačiū joms.

Šios žinutės rašėjas irgi 
linki draugui Merkiui svei
kam sulaukti dar daug, daug, 
gimtadienių.

“L.” REPORTERIS

Methuen, Mass.
*

Birželio 3 d. Lawrence 
General Hospital mirė Te
resė Laukauskas. Ji buvo 
virš 90 metų amžiaus. 
Lawrence apylinkėje išgy
veno apie 72 metus. Paliko 
liūdinčius 2 sūnus ir 4 duk
teris, taipgi du vaikaičius, 
du provaikaičius.

Velionė buvo malonaus 
būdo ir laisvų pažiūrų. Vi
sada buvo dosni pažan
giems reikalams, paren
gimams paaukodavodaržo

vių iš savo ūkio. Jos visos 
dukterys priklausydavo 
prie Lawrence choro, visos 
geros dainininkės. Ji taip-, 
gi turėjo užrašius “Lais
vę/’ savo sesers sūnui 
Lietuvoje.

Liūdi visa šeima, nete
kus savo mylimosios mo
tinos. Ilsėkis, mieloji, 
šioje šąltoje žemelėje.

Laidotuvės buvo laisvos. 
Po laidotuvių visi palydo
vai buvo pavaišinti.

EVA KRALIKAUSKAS

Gardner, Mass.
MIRTYS . . . MIRTYS

Gegužės 17 dieną po sun
kios ir ilgos ligos mirė 
Elzbieta Granskis, sulau
kus 84 metų. Jos vyras 
mirė 1962 metais. Velionė 
buvo gimus Lietuvoje/duk- 
tė Christopher ir Nellie 
Grigaliūnų. Gardneryje iš
gyveno 62 metus. Buvo 
pašarvota Polik Funeral 
Home. Prie karsto buvo 
daug spalvingų gėlių.

Elzbieta Granskienė pri
klausė prie laisvų draugijų 
Gardneryje, kol jos gyvavo 
- prie Birutės pašalpinės 
draugijos, prie Moterų 
progresyvio susivienijimo. 
Visada ateidavo į parengi
mus ir padėdavo dirbti prie 
maisto paruošimo.

Buvo laisva ir nenorėjo, 
kad ją laidotų su bažnyti
nėmis apeigomis. Paliko ■’OP* 
liūdinčius dvi dukteris ir 
sūnų. Garbė vaikams, kad 
jie Išpildė savo mylimo
sios motinos pageidavimą 
ir ją laisvai palaidojo.

Nebūnant kam pakalbėti 
lietuviška i, tai išlydint gra- 
borius trumpai pakalbėjo 
angliškai.

Velionė palaidota gegu
žės 20 dieną Green Bower 
Cemetery, ten, kur jos gy
venimo draugas Ignotas il
sisi. Palydovai buvo pa
kviesti į namus ir pavai
šinti.

Mirusiai amžina ramy
be, o likusiems jos duk
roms, sūnui ir artimie
siems giliausia užuojauta.•

Gegužės 23 d. Heywood 
Memorial Hospitalyje mirė 
Marė Tamulėnas. Mirė su
laukus 81 metus amžiaus. 
Jos vyras Jonas mirė 1950 
metais. Velionė buvo gi
mus Lietuvoje Biržuose, 
duktė Martino ir Barboros 
Tinkūnų. Gardneryje iš
gyveno 50 metų. Buvo pa
šarvota Smith Funeral 
Home.

Velionė buvo laisva, buvo 
Birutės draugijos čarte- 
riuota narė ir iždininkė. 
Ateidavo į progresyvių pa
rengimus. Priklausė prie 
Lietuvių parko bendrovės, 
prie Gardner Golden Age 
Club, Gardner Democratic 
City Committee. Paliko 
liūdinčius sūnų Edwardą 
Tamulėną Gardneryje, 
dukterį Lillian Stacy Sche
nectady, N. Y., ir brolį 
Christopher Tunkūnas ir 
seserį Katie Misiūnaš Lie
tuvoje. Palaidota Green 
Bower Cemetery.

Ilsėkis amžinai Ameri
kos žemelėje. Užuojauta 
sūnui, dukrai ir artimie
siems.

Gardneryje ilgus metus 
gyvenęs, bet kai susirgo, 
nuvažiavo pas sesęrį Cici- 
lija Dovendonis į Hoosac 
Falls, N. Y. ir ten gegužės 
16 dieną mirė ^Klemensas 

.Zabela. Jo žmona buvo 
mirus 1962 metais. Mirė

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

AUTO BODY 
& FENDER WORKER 

Experienced. Good salary.
SAM’S AUTO BODY

45 Bergen Blvd., Fairview, N. J.

Alteration and fitter on dresses. Must 
be experienced. Apply at 223 Millbum 
Ave., Millburn, N. J. Chez Mode Dress 
Shop. <41-43)

Auto Body Man. Excellent opportunity 
for permanent position with quality new 
car dealership. Must be experienced. 
Apply in person to Mr. E. K. Cumming 
or Stanley, E. K. Cumming Co., 416 
Morris Ave., Elizabeth, N. J. 351-3131 

(41-47)

Leather Cutters. Union shop. Call 201- 
354-4318 Grand Sportswear Inc., Eliza
beth, N. J. (41-42)

Maid-Experienced. First class down
town motel requires services ofanA-1 
experienced & efficient maid. Also 
man desk clerk. Retired or semi
retired, nights. Must come well recom
mended. Top wages ideal working 
conditions 8:30-4:00 P. M. daily. Ex
perienced only, call 201-278-7800, 
Mrs. Weber 9:30 to 3 P. M. only.

(41-42)

Attention. Needed at once Aluminum 
Siding Mechanic or exp. helpers looking
for change. No truck or equipment ne- i Maintenance Mechanic needed in our 
cessary, steady work year round. Call i medium-size industrial plant. Electri

cal experience essential. Mechanical 
experience a must. If you can meet our 
needs we may have a good opportunity

Mr. Wilson 201-933-7420 Bergen Coun
ty: 201-937-4763 Hudson County.

(41-45)

Wanted window shade installer - sales
man, for leading shade mfg. Ex
perience in installation-measuring re
quired. Sales exp. required. Company 
car and expenses. Call 516-822-1190.

(41-45)

Diesel mechanic. Experienced-Good 
salary. Good opportunity for right man. 
Salary open. G. M. C. Truck, Inc. (201) 
434-0432, Jersey City, N. J. (41-45)

NURSES-Full time or part-time. RNor 
LPN, 3 P. M. to 11 P. M. and part-time 
7 A. M. to 3 P. M. Good benefits., Call 
Glen Side Nursing Home weekdays 8 A. 
M. to 3 P. M. 261-464-8600. New Prov
idence, N.-J.* 7 . (41 *-46)

Welders. Experienced in heavy plates 
preferred, top wages, 3 wks.<> vacation 
after 5 yrs., 4 wks. after 10 yrs., Blue 
Cross & Blue Shield, major medical 
paid by Co. SQR Inc., 100 Kentile Rd., 
South Plainfield, N. J. Call Bob Kra
mer, 7 A. M. - 4:30 P. M. For inter
view appt. 755-6655. (41-43)

Sample hand-experienced in knitwear to 
work temporary or part time on Mer- 
row, Singer, and blind stitch machines, 
in Lodi, N. J. Salary open. Call Mrs. 
Schneider at 201-845-0184. (41-42)

sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gardneryje išgyveno 60 
metų. Buvo gimęs Lietu
voje. Čia priklausė prie 
Lietuvių parko bendrovės. 
Ateidavo į progresyvių lie
tuvių parengimus.

Velionio lavonas buvo 
parvežtas į Gardnerįirčia 
palaidotas gegužės 20 d. 
Palaidotas St. John Ceme
tery.

Užuojauta seseriai, gi
minėms ir artimiesiems.•

Gegužės 18 dieną mirė 
Boleslovas Czekotaūskas. 
Sirgo apie dvejus metus. 
Buvo Manor Nursing na
muose. Buvo senas Gard- 
nerio gyventojas. Priklau
sė prie Lithuanian Outing 
Association. Paliko liūdin
čius brolį Stanislovą'ir se
serį Ameliją Lietuvoje. 
Palaidotas gegužės 20 d. 
St. John Cemetery.

Laidotuvėmis rūpinosi 
giminaičiai.

Mirusiam amžina ramy
bė, o gyviems artimie
siems suraminimas.

Visi keturi mirusieji lie
tuviai buvo atvažiavę į 
Ameriką dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą.

Gardneryje senesnieji 
lietuviai beveik baigia iš
mirti. Gaila tautiečių. . .

POLITAS KULIASKAS

•MACHINE SHOP HELPER. Must know 
machine shop tools, read micrometer. 
Good opportunity, benefits. * Call be
tween 9-4. Linden, N. J. 201-925-4151 

(41-43)

AUTO BODY 
MEN

• with tools
• exp. painters
Excellent Opportrnity

CALL OR VISIT 
MR. DE CICCO

PAINTMASTER 
569 Main St.

Poughkeepsie, N. Y.
914-473-1829 

(41-43)

LATHE HAND. Large jobbing work 
opening for reliable willing man who 
wants a steady job under good working 
conditions. Top pay, benefits, allholi- 
<įąys. Call betw. 9-4 Linden, N. J. 
201-925-4151. (41-43)

MACHINIST. All round large jobbing 
work. Opening for reliable willing man 
who wants a steady job under good 
working conditions. Top pay, benefits, 
all holidays. Call betw. 9-4 Linden, 
N. J. 201-925-4151 (41-43)

■HELPER. Heavy work, good pay, steady 
job opportunity, all benefits and holi
days. Call betw. 9-4 Linden, N. J. 
201-925-4151 (41-43)

for you. Full company-paid benefits. 
Good starting salary. Contact: John 
Lukowicz Birma Products Corp., Jer- 
nee Mill Rd., Sayreville, N. J. 201-257- 
6674 (41-45)

MECHANIC
Experienced on truck & fork lift repairs 

GOOD SALARY (Plus Overtime) 
Company paid benefits

HILLSIDE METAL PRODUCTS, INC.
262 Passaic St. Newark, N. J, 
(Between Clay St. Bridge & Clark St.) 
An Equal Opportunity Employer M/F

(41-45)

Counterwoman - for night shift in fast 
turnover restaurant, hood salary, be
nefits, paid vacation, insurance, hospi
talization, etc. White Diamond Restau
rant, Morris & MillburnAves.,Spring
field, N. J, 201-379-9835 after 1P.M.

(41-43)

Maintenance Mechanic for fiber can 
operation familiar with Knowlton 
winders, Bliss-Knowlton,-Angelus 
Seamers and related equipment. Har- 
cord Manufacturing Co., Jersey City, 
N. J. 201-333-5430. (41-43)

Hostess, mature, in charge of dining 
room. Waitresses full time. Cook full 
time. Utility people. Brandford Res
taurant. Apply in person 9-4 P. M. 
Personnel Office/W. T. Grant Company, 
Middlesex Mall, South Plainfield, N. J.

(41-47)

COLLEGE STUDENTS
APPLY NOW

COLONIAL MA IDE
ICE CREAM

Sell ice cream for
high profit

Choice routes 
still available

Call or come in 7 days
9 A. M. to 2 P. M.

447 Market St., East Paterson, N. J.
Phone 791-9020

(41-43)

Truck Mechanic. Top rate for top grade 
mechanic. Overtime, hospitalization, 
vacation, Extras. Gas & Diesel tractor, 
trailers, etc. 201-752-4000
' (41-45)

Domestic help. Cook, housekeeper, 
small ranch house; 2 adults. Top sa
lary. Experienced. 201-731-6888 or 
201-731-6750. (41-45)

Nurses-reglstered. 4 to 12 P. M. shift, 
exc. fringe benefits & working cond. 
Apply in person: Oakview Nursing 
Home, Ernston Rd., Morgan, N. J. 
201-721-8200. An equal opportunity 
employee (41-45)

Chef. Must be experienced in all phases 
of cooking. Simple menu. Resort area. 
Year round position. Salary to $15,000. 
Fee negotiable. Start immediately. 
Call Dennis Stone, 518-785-4523. 
Thomas E. Bell, Personnel Agency, 
16 Maple St., Latham, N. Y. Associate 
member of American Culinary Feder.

HELP WANTED-MALE-FEMALE _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ &_ _ _ _
WANTED experienced machinist 

with maintenance ability. Must be 
1st class. All round, good pay. 34.25 
per hr. Holidays, vacation and ex
tras. Call 201-752-4000. Mr. D. 
Stroppel. New Market, N. J.

(36-42)

MACHINIST First Class; rate 
$4.51 per hour- Day shift. Good 
l>ai<i benefits. UNION area. Steel 
Plant. Call 201-687-2003 for appoint
ment.. ' (37-41)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Equipped with 3 inch Liquid Pump. 
Liquid Food Grade. Local and long 
haul- 62% of gross revenue. Call 
Rocky. 201-435-4954.

(37-46)

NURSES AIDE
3-11 Shift Experiensed. Excellent

Salary & Benefits. Call: 
ELIZABETH NURSING HOME 

201-354-0002
(37-41)

HOUSEKEEPER -SLEEPIN
Here is the ideal home for you 

if you are pleasant and reliable. 
Sleep in. 6 days a week, take care 
of baby 6 months old. Nice home 
good neighbors. Good references.

(212 ) 934-6669.
7ę:;-:v77.-■■ (37-41)

* BOBST-DIE CUTTER
Experienced. Call

(914) 359-7500

(37-41)

ATTENTION WANTED
MACHINIST EXPERIENCED

First class, Bridgeport, up to $<24 
p. hr., holidays, vacation & pension. 
MATIC TECHNOLOGY, 15-39 130 
St. College Point, N. Y. Tel. 212- 
886-5470. (37-42)

CABINET POLISHER REFIN
ISHER. Inside store or outside 
calls, full or part time. Call 245- 
6700 for appointment or informa
tion.
BALDWIN PIANO & ORGAN CO. 
922 7th Ave., New York City, 10019

(35-41

AUTO BODY collision man, auto 
body assembler, must be exper
ienced. Steady, excellent working 
conditions. Top pay,. JOHNNY C 
& D AUTO BODY, Baldwin. 516- 
BA 3-8176. (36-42'j

BLUE SEAL ENGINEER. AU be
nefits paid. Rotating shifts.

BAYONNE INDUSTRIES
Foot of East 21st Street, 

Bayonne, N. J. 
201-437-2200.

(36-42)

PLASTIC INJECTION, MOLD 
DESIGNERS. Established mold shop 
expanding and in need of imaginative 
experienced designer or designers. 
Pleasant working conditions, paid 
hospitalization, other benefits, Sal
ary commensurate with experience. 
Apply LINCOLN MOLD & DYE 
CO., 239 East First Ave., ROSELLE 
N.J. or call 201-241-3344.

(37-41)

MISCELLANEOUS

CAMP CAATERSKILL 
R. D. 1 Box 153 
Catskill, N. Y.

FOR BOYS 6 to 16. AU sports; 
Movies; Permanent well construct
ed cabins; individual beds, no 
double bunks. Registered nurse in 
cabin wth small campers. CHAPEL 

■ON GROUNDS WITH SUNDAY 
MASS FOR CATHOLIC CAMPERS.

8 week season UUNE 30-AUG. 25. 
Special FOOTBALL Week Aug. 25 
—Sept. 1st. Athletic Dir. Larry 
Byrnes (Cathedral Prep. Coach) 914- 
623-4264 after 6 P. M. Dir: Mrs. 
Carmen Jiminez, 790 Riverside Dr., 
New York 10032. 212-286-5695. After 
June 1st call 914-246-6789.

REAL ESTATE

100 ACRES •

Near Washington, - N. J. Approx. 5 
miles from interstate Route 78 Ex
cellent for subdivision, Zone 3/4 and 
l'/j acre lot, approx. 1500 ft. ofroąd 
frontage, beautiful view from upper 
half of land. Good buy at $1275 per 
acre. Frank Blanche, 58 E. Wash
ington, N. J. 689-2211.

(37-41»



JAMAICA HOSPITAL i
Į

Mano žodelis •
Is LLD 2-rosios apskrities 

konferencijos
NEW YORKO NAUJIENOS

Birželio 29 d. Angela tinge jis pasmerkė karą.

6-tas puslapis Penktadienis, Birželio (June) 23, 1972.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-rosios apskri
ties konferencija įvyko ge
gužės 21 d. Lietuvių sve
tainėje, Harrison, N. J.

Kadangi delegatai tesu
sirinko apie 12 vai., tai 
gaspadlnėms F. Šimkienei 
ir B. Ostapuk paraginus, 
pietūs buvo valgomi prieš 
konferenciją. Delegatai 
padėkojo gaspadinėms už 
skanius pietus.

Apskrities pirmininkas 
Jonas Grybas 1 vai. atidarė 
konferenciją ir buvo iš
rinktas vedėju. Raštiškų 
mandatų buvo mažai, tai. 
sekretorė sutiko juos su
tvarkyti.

Kadangi tarpe delegatų 
buvo LLD Centro narys A. 
Bimba, tai buvo iškviestas 
pakalbėti apie organizaci
jos stovį. Jis kalbėjo, kad 
organizacija yra gerame 
stovyje finansiškai ir na
riais. Pereitais metais 
duota trys knygos. "Švie
sa” eina reguliariai. Skun
dėsi , kad trukdo organi
zacijos veiklai sunkumai 
išleisti "Laisvę,” kai su
sirgo S. Večkys ir L. La
zauskas. Sakė, kad darys 
viską, "Laisvę” išleisti 
laikinai nors kartą į sa
vaitę.

Sekretorė pranešė, kad 
yra 12 delegatų, kurie at
stovauja 6 kuopas: iš 1 Kp., 
Brooklyne, 1 delegatas; 185 
Kp. Ozone Park, 3 delega
tai; 81 Kp. Ozone Park, 2 
delegatai; 54 Kp. Elizabeth, 
N. J., 3 delegatai; 136 Kp. 
Harrison, N. J., 2 delega
tai; 77 Kp. Cliffside, N. J., 
1 delegatas ir vienas nuo 
apskrities.

Praeitos konferencijos 
protokolas perskaitytas ir 
priimtas.

Valdybos raportai: pir
mininkas J. Grybas rapor
tavo, kad piknikas Cran
ford, N. J. šerelienės sode 
buvo labai pasekmingas, 
bet praeitą žiemą negalė
jome surengti apskrities 
naudai jokio parengimo, 
nes buvo sunku gauti laisvą 
dieną. Brooklyne yra daug 
parengimų. Sekretorė A.

• Rainienė raportavo iš pa
sisekusio parengimo pa
gerbimui veikliųjų narių 
šerelienės ir Vaičionienės, 
Cranford, N. J. šerelienė 
sutiko surengti pikniką ir 
savo kaštais pagaminti 
karštus pietus su tikslu, 
kad pelnas eitų "Laisvės” 
naudai. Ir pelno liko ne
mažai. šios dvi draugės 
buvo pagerbtos gražiai, 
"Laisvėje” buvo apie jas 
aprašyta.' Sekretorė sakė, 
kad ji sušaukė keletą val
dybos susirinkimų, ir nu
tarta paaukoti "Laisvei” 

Miss. Roberta Wood jauna, žymi 
Californljos veikėja. Pietinėje 
Californijoje 31-jame distrikte 
ji kandidatuoja į Jungtinių Val
stijų Kongresą.

$25 per šerininkų suvažia
vimą. Apskrities iždinin
kui M. Stakovui išvykus • į 
Kanadą pastoviam apsigy
venimui, valdyba pakvietė 
jo vietą Užimti Eleną Siau- 
rienę, kuri pareigas pri
siėmė . Valdybos raportai 
priimti.

Delegatų raportai: Už 1 
Kuopą raportavo G. Ware- 
son - jų nariai veik visi už
simokėję už šiuos metus. 
Veikti nieko negali Kuopa, 
nes neturi progos gauti 
laisvos dienos parengimui.

Už 185 Kuopą raportavo 
J. Bernotą. Jis su pasidi
džiavimu sako, kad jų Kuo- į 
pa yra veikliausia, turi 50 į 
narių, daug aukoja darbi
ninkiškiems reikalams ir 
laikraščiams. Nariai už
simokėję duokles.

Už 81 Kuopą, kuri veikia 
kartu su New Yorko Lietu
vių Moterų Klubu, raporta
vo Elena Siaurienė. Kuopa 
ir klubas veikia smarkiai, 
rengia parengimus, aukoja 
laikraščiams ir kitiems 
darbininkiškiems reika
lams po keletą šimtų dole
rių.

Už 54 Kuopą raportavo K. 
Paciūnas ir Ig. Beeis. 
Sako, jiems sunku surengti 
bet ką, nes negauna svetai
nės. Narių turi 22, visi 
užsimokėję mokesčius.

Už 136 Kuopą raportavo 
P. Ramoška ir F. Šimkie
ne. Kuopoj 12 narių. Pa
rengimų negali surengti 
nes dauguma nesveikuoja.

Už 77 Kp. raportavo 
G. Stasiukaitis, priminė, 
kad turi 12 narių, visi Už
simokėję. Stipriau veikti 
nepajėgia.

Visi Kuopų raportai 
priimti.

Buvo daug kalbėta apie 
"Laisvės” reikalus ir jos 
sunkią padėtį. Palikta pa
tiems laisviečiams rūpin
tis, nes toliau nuo jos bū
nant, ne ką ir begalima pa
dėti. Buvo kalbėta, ir di
džiumos delegatų išsi
reikšta, kad Centras rūpin
tųsi išleisti knygą apie 
sveikatą, nes dabar na
riams senstant, visi svei
kata domisi. Buvo nusi
skundimų, ką daryti su se
nomis knygomis, kurios 
stovi pas kuopų sekretorius 
ar kitus valdybos narius. 

♦Buvo patarimas-pasiųsti j 
Lietuvą.

Nutarta kitą konferenciją 
ruošti Brooklyne.

Valdyba perrinkta ta pati: 
J. Grybas, A. Rainienė, M. 
šukaitienė, E. Siaurienė, 
G. Warrisonas.

Konferencija baigta 3 vai. 
po pietų.

A. RAINIENE 
Sekretorė

GUS HML
Komunistų Parijos kandidatas i 
Jungt. Valstijų prezidentus.

Kai vasario mėnesio pra- ^avis atvyks čia kalbėti 
džioje išsiderė jau visą mė- Į masiniame mitinge Madi
nes! vakačijų Floridoje - son Square Gardene. Ją 
aplankyti savo artimuo-: sveikinti suvyks iš plačios 
sius, tada gerai supratau,| apylinkės. Tai bus liaudies 
kad drg. S. Večkys dirbs laimėjimo demonstracija, 
be skaičiaus valandas. ■ Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Dirbo šeštadieniais ir sek- i •
madieniais. Ir tuo būdui Miestas gauna $4,114,421 
"Laisvė” išėjo regūlia- Jfs valstijos kovai prieš 
riai. Tik vienas numeris , kriminalizmą.
G. Washing!ono gimtadie-į •
nio proga nepasirodė. Rytiniame Manhattane

Buvo malonu pasiekus ■ aPie 20 vaikėzų, peiliais 
savo namus. Bet mus labai i apsiginklavę, užpuolė tėvą, 
sukrėtė, kai po keleto dienų jo dukrą ir sūnų. Tėvas 
išgirdome, kad drg. S. Več- pasigrobė numestą peilį ir 
kys jau vargiai begali auto-į gindamasis sužeidė keletą 
mobili sutvarkyti, nes de- Į užpuolikų, kuriems teko 
šiniosios rankos nebepa- ligoninėn atsidurti.
kelia. •

Birželio 20 d. pirminiuose 
rinkimuose jam tenka pir
menybė.

Nuomininkų streikas pri
vertė Hudson Realty kom
paniją paskirti $47,000 
penkių namų remontui.

Majoras Lindsay ragina 
visus nepirkti streiklaužių 
paruoštų ir čia atvežtų sa
lotų. Jis uždraudė miesto 
ligoninėms salotas vartoti.

•
Studentai skundžiasi, kad 

vasarinių darbų sunku 
mieste gauti.

•
20,000 ligoninių tarnau-

Nuo tada jau mudviejų L Kėturi Rikers Island ka— i tojų sudarė demonstraci ją 
su Petru šolomsku prasi- j Įėjimo kaliniai apkaltinti už prie miesto rotušės. Rei- 
dėjo rimtos bėdos. Tiesa, s riaušių kėlimą vasario 27 kalauja didesnių atlyginimų 
nusitarėme "Laisve” iš— Jiems bausme bus pa— ■. ir geresnių darbo sąlygų, 

į leisti reguliariai, bet jauj skirta birželio 28 d. i . . •
j iki dalininkų suvažiavimo į ® ' gimtai gaisragesių nea-
j (pgi* keturias savaites) Čia atvykęs demokratų teina į darbą. Jie praneša, 
Kad ir nelengvai, bet iš- prezidentinis kandidatas. kad "susirgo,” Taip jie 

net po dvi laidas. > McGovern turLgrazaus pa— pareiškia protestą dėl. ne—
Ir dar tarėmės laikytis J sisekim°. Minios jį visur susitarimo su miesto ad- 

Aš pasižadėjau kad ir 12 sveikina. Madiniame m i- ministracija.
valandų dirbti, ir taip te
sėjau gal dvi savaites. Bet 
nepoilgo pajutau skausmus 
kojose ir krūtinėje. Dar 
kaip tik turėjome tą vakarą 
ir Aido Choro "užbaigtu- 
ves” ir ataskaitų išklausy
mą. Tačiau man jausmai 
padiktavo jas apleisti.

Parvykęs namo dar stubą 
aptvarkiau. Bet apie 7 va
landą jau pradėjo spausti 
krūtinę ir vis nenustojo. 
^Netekau jėgų. Dėkui Jna- l 
miams/ kad jie, išgirdę 
mano "aiksėjimą,” iššau
kė Jamaica ligoninės am- , 
bulansą. Sugrįžo ir Julia. 
Ačiū Mildredai, kad ją par
vežė. Atsidūriau ligoni
nėje į "emergency” kam
barį. Laimė, kad radome 

<

gydytoją, ir dar širdies ligų i 
specialistą. Tad greitai 
man buvo suteikta pagalba.

Ir nuo šios dienos (gegu- I 
žės 19 d.) prasidėjo virš j 
trijų savaičių nelengvas į 
visokiomis "mašinerijo
mis” gydymas. Dabar jau
čiuosi linksmas, labiau
siai, kad gaunu daug, daug 
ir be galo gražių kortų. 
Nemažai turėjau ir lanky
tojų. Dėkoju visiems nuo
širdžiausiai. Ypač Aido 
choristams už taip malo
nias, ir dar su parašais, 
kortas.

Beje, sakoma, kad "nėra 
to blogo, kad nesibaigtų 
geru.” Taip ir man pasi
taikė. Mano rankos buvo 
išbertos nuo kokios ten 
elergijos. O dabar be gy
dant širdi visokiais vais- c 
tais (adatomis), dingo vi
sos kvarabos, net kojos iš
sitaisė, nebeliko jokios 
raukšlelės. Gydytojas taip 
ir sakė: kojų arterijos pri
klauso širdies kombinaci
jai. Esu dar ne per drū
tas, bet sveikas, ir jau žadu 
greitai būti arčiau jūsų 
visų, draugai.

JONAS LAZAUSKAS

Maskvos Bernadskio geochemi
jos ir analitinės chemijos instituto 
mokslininkai pustatė, kad kasmet 
ant mūsų planetos nusėda 2—5 
mln. t kosminių dulkių. Lyginda
mi juodų magnetinių rutuliukų — 
susilydžiusių kosminių dalelių kie
kį atmosferiniuose krituliuose, 
sniege, jūros dumble ir senose 
druskingose nuogulose, jie pada
rė išvadą, kad kosmoso pasiunti
nių dabar pasiekia žemę ne dau
giau, kaip ir prieš 500 mln. metų; 
per tą laiką planeta „pasunkėjo" 
daugiau kaip milijoną milijardų 
tonų. Tačiau tai sudaro tik 0,01 % 
visos Žemės masės.

Popietė su svečiais iš Lietuvos
Birželio 11 d. Bronė ir j Už darbadienį moka 6 rub- 

Walteris Keršuliai susi-i liūs 13 kapeikų, pustrečio 
kviete būrelį savo artimų kilogramo grudų, nemoka- 
bičiulių į savo rožėmis ir ma elektra, vandentiekis, 
kitomis gėlėmis pasipuošu-J kanalizacija ir transpor- 
sį sodą-.Atvyko ir Lietuvos tas. Kolūkis 1971 m. ap- 
žurnalistas Sinkevičius su dovanotas garbės ordenu. 
žmona, kartu atsivežė ir du Algirdas gimęs 1930 m. 
svečius iš Lietuvos. į Alytaus apylinkėje. Baigęs

Skaniai besivaišinant P.' mokytojų ; seminariją. 
Venta supažindino visus su i Žmona - mokytoja, dukra
svečiais, kurie geg. 28 d. 
atvyko su tarybine grupe ir 
blačiai pakeliavo po Jung
tines Valstijas, o birželio 
14 d. grįžo namo.

Įdomu buvo pasiklausyti 
iškalbingų ir malonių sve- I 
čių. Pranas Vitkauskas- 
kaunietis, Drobės Susivie
nijimo direktorius. Susi
vienijimas turi tris drobės 
audimo fabrikus. Viename 
fabrike dirba 2,200 žmonių, 
150 inžinierių. Pagamina i 
metus 3.2 milijonus metrų 
audeklo. Pranas gimęs 
1917 m. Turi žmoną Aldo
ną, dukras Giedrutę ir 
Ramutę, sūnų Algirdą.

Algirdas Stakvilevičius - 
Kirsnos kolūkio pirminin
kas. Kolūkis turi 2,400 
hektarųžemės. Gamina pie
ną ir mėsą. Per metus pa
gamina apie 2 milijonus lit—

Vilija lanko Politechnikos 
institutą, mokosi chemike.

Abu svečiai patenkinti 
viešnage’. Lankėsi Wa
shingtone, New Orleanse, 
Philadelphijoje, Bostone, 
New Yorke.

Seimininkė Bronė Ker- 
šulienė informavo daly
vius, kad šiuo metu A. Sin
kevičiaus ir J. Gasiūno 
gimtadieniai, taipgi Sinke
vičių 7 metų vedybinė su
kaktis. Tai jiems sudai
nuota ilgiausių metų ir pa
sidalinta specialiai pa
ruoštu tortu.

Po to svečiai aplankė 
laikraščio "Laisvės” 
įstaigą. Palinkėjome jiems 
laimingos kelionės, o jie 
užkvietė mus dar kartą ap
silankyti Lietuvoje.
buvo smagiai praleista po
piete.

Mrs. Sally Davis, motina Angela 
Davis, labai džiaugiasi ir di
džiuojasi jos dukros išteisi
nimu.

Grįžo pasitenki
nusios viešnage

Praeitą savaitgalįiš Tar. 
Lietuvos sugrižo s ešerys 
Elena ir Amilija Jeskevi- 
čiutės. Iš labai trumpo pa
sikalbėjimo su Amelija 
tiktai telefonu, gavau su
pratimą, kad jų kelionė i jų 
tėvų žemę buvo labai lai
minga ir kad jos sugrįžo į 
savo gimtinę labai pasi
tenkinusios viešnage. Nea
bejoju, kad jos savo įgy
tais įspūdžiais pasidalys 
su platesne lietuvių visuo
mene. Lauksime ir tikė
simės.

REPORTERIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas.- Jungti

nėse Valstijose šiuo metu 
gyvena daugiau kaip pusė 
milijono kubiečių.

LONDONAS. -Sudužus 
lėktuvui 118 žmonių žuvo, 
tarp kurių buvo 30 ameri
kiečių.

Phiadelphia, Pa. -4,500 
General Electric kompani
jos darbininkų paskelbė 
streiką prieš kompanijos 
reikalavimą dirbti viršlai-
kius, kuomet yra daug be
darbių.

Tail v

TOKIJAS. - Japonijos 
premjeras Šato paskelbė, 
kad jis rezignuoja. Prem
jeru išbuvo pusaštuonių 
metų.

Parana, Argentina.
Autobusui nusiritus į upelį 
žuvo 15 keleivių.

Mineola, L. I., N. Y. - 
Nassau pavieto grand džiu- 
rė apkaltino 24 kąlėjimo 
sargus už brutalumą su ka
liniais ir narkotikų parda
vinėjimą kalėjime.

•
Dacca, Bangladešas. - 

Keleiviniam traukiniui su
sidūrus su prekybiniu trau
kiniu žuvo 76 ir sužeista 
apie 500 žmonių.

• .
Meksikoje pasirodė dė

mėtoji šiltinė epidemijos 
kiekyje, report uoja dak
tarai.

I. ,

Havana. - Kuba nuolat 
didina prekybinį laivyną.

“Laisvės” ;
direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, birželio 26 d., 
4 vai. po pietų, Laisvės 
salėje. SEKR.

Mirė
Birželio 15 d. mirė Ona 

P^raitienė, 84 metų am
žiaus, po ilgos ligos. Buvo 
palaidota birželio 17 d.

Petraitienės vyras mirė 
1950 metais. Ji gyveno 
Brooklyne, Coney Island 
Ave., su sesute Antonette 
Wolfe^ Liko ir daugiau gi
minių. I. M-NE

A tsiprašy m as
Philadelphiete draugė 

Tureikienė rašo, kad jinai 
parengime pas Albertą 
aukojus per mane dešimt 
dolerių mūsų Aido choro 
pasveikinimui jo 60-mečio 
jubiliejaus proga, bet ne
mačiusi tai paskelbta 
"Laisvėje.” Tebeturiu są
rašą per mane aukojusių, 
;et šios geros draugės var
do nėra. Galimas daiktas, 
kad pamiršau ar nespėjau 
ant vietos užsirašyti. La
bai atsiprašau. Tą de
šimtinė eina aidiečiams.

A. B.

Jersey City, N. J. - Gais
ras smarkiai apdegino tris 
namus. Žuvo 5 vaikai ir 7 
žmonės buvo apdeginti.

- - į - -

Dedicated ■
People

fĄ. ' • .■

There ąxe many dedica
ted people who believe in 
friendships humanity and 
find fulfillment in helping 
others. Dr. Herman A. Es
trin, a Newark College of 
Engineering English profe- 
sor is one of them. Some 
time ago he was honored by 
his students on his 25th 
anniversary at the college.

The teacher was chiefly 
honored for his work as 
adviser to the college 
newspaper, yearbook and 
literary magazine during 
the past 25 years. This has 
all been done in his spare 
time, without pay.

Author of 11 books on 
journalism, teaching, tech
nical writing and language 
and recipient of two awards 
for excellence in teaching, 
Dr. Estrin likes the class
room best of all. He enjoys 
meeting the students, in
spiring them and teaching 
them to write well, speal 
well, read well and prepare 
themselves to be effective, 
professional men.

One of Dr. Estrin’s stu
dents was Newark Mayor 
Kenneth A. Gibson.

How important is a 
teacher’s role in society is 
needless to say. They say 
that young people are 
getting away from us all. 
The restlesness, disillu
sion h£ve driven many 
youngsters away from the 
United States. More Amer
icans are to be found in 
Europe now than ever be
fore, mostly in Sweden, 
Denmark, Germany, Hol
land and France, and most 
of them are young people. 
Many of them find that the 
only way to live is to be a 
citizen of the world. They 
may have something there.
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