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KRISLAI
KARAS - NEBAIGTAS 
SVARBI DEMONSTRACIJA 
KIEK NIXONAS KALTAS 
LAUKIA L. BREŽNEVO 
LDS REIKALAI

- j. gasiCnas -

Karas Indokinijoje nebaig
tas. Mūsų šalies lėktuvai te - 
bemėto bombas Kambodžo
je, tebesėja nuodingus che
mikalus, tebenaikina civilius 
žmones.

Watergate skandalas iške
lia ir numaskuoja vis dau
giau ir daugiau Nixono ad
ministracijos pareigūnų. 
Korpucija valdžioje nesvie
tiška. Fašizmas ir represi
ja kelia galvų, sudaro demo
kratinėms teisėms grėsmę.

Tuo pačiu metu ekonomi
nis žmonių gyvenimas sun
kėja, darbo žmonių atlygini
mai Įšaldyti, bet kainos ir 
pelnai nesvietiškai kyla, in
fliacija didėja.

Birželio 16 d. Washingtone 
Įvyksta demonstracija prieš 
karų ir prieš visų blogį, 
kurį palaiko Nixono adminis
tracija. Tai viena svar
biausių demonstracijų.

Tų dienų lai liaudies bal
sas sudrebina Watergate 
skandalistus, karo puoselė
tojus, Izraelio agresijos rė
mėjus.

Galingas liaudies balsas 
gali priversti Kongresų su
spenduoti Nlxonu ir paskelb
ti naujus prezidentinius rin
kimus.

Bu\^s Texas gubernato
rius Jjhn Connolly pasitrau
kė iš Demokratų partijos ir 
nuėjo republikonams tarnau
ti. Dabar jis yra Nixono 
patarėjas.

Bet jo jaunesnysis brolis, 
ekonomikos profesorius 
Golfrey ConnaUy ragina 
piliečius padaryti tvirtų rei
kalavimų, kad Nlxonas re
zignuotų. Profesorius sako, 
kad Nlxonas yra Įsivėlęs Į 
Watergate skandalų ir toliau 
nebeturėtų būti prezidento 
vietoje.

Kolumnistas Joseph Kraft 
dienraštyje “Washington 
Post” rašo, kad niekas da
bar nebegali tikėti Nixono 
nekaltumu; tik dabar klausi
mas, kiek jis yra kaltas.*

Birželio 18 d. Į Washing- 
tonų atvyksta TSRS vadas 
Leonidas Brežnevas tartis 
taikos išlaikymo pasaulyje 
ir kitais svarbiaisiais klau
simais.

V isi t alkos šalininkai 
trokšta, kad pasitarimai Wa
shingtone geriausia pavyktų, 
kad branduolinio karo pavo
jai būtų pašalinti, kad visų 
Salių taikus sugyvenimas 
būtų žymiai sustiprintas.

Bet visos rakcinės jėgos 
trokšta, kad pasitarimai ne
pavyktų. Reakcijai tarnauju 
lietuviški “vaduotojai” taip
gi ruošiasi triukšmus kelti 
visur, kur tik jie turi gali
mybės. Jie visi nenori tai
kos. Jiems karas - didžiau
sia laimė. Bet vargiai jie

Demonstracija reikalaus 
nutraukti Kambodijos 

bombardavimą

TSRS vadas Brežnevas atvyksta 
tartis su Nixonu taikos
ir saugumo reikalais

Washingtonas. Tūkstan
čiai kovotojų prieš karų, 
prieš Watergate suokalbi
ninkus, prieš aukštas kainas 
ir algų Įšaldymų suvyks į 
Washingtonu birželio 16 d. 
Kovotojai sudarys milžiniš
kų demonstracijų.

Demonstrantai reikalaus 
dabar nutraukti Kambodijos 
bombardavimų. Jie ragins 
prez. Nlxonu sutikti su Kon
greso ir Senato tarimais ir 
išgirsti milijonų piliečių 
balsų: gana bombarduoti 
Kambodijų, laikas visai nu
traukti nors kokius militari- 
nius veiksmus Indokinijoje.

Jie taipgi pasakys, kad mi
lijonai balsuotojų nori Nixo- 
nų pašalinti iš prezidento 
vietos ir naujus prezidenti
nius rinkimus paskelbti, nes 
W ater gate s uokalbininkai 
1972 m. prezidentinius rin
kimus nelegaliai pravedė Ni
xono naudai.

Du Boiso raštai 
universitetui

Scurlock
Dr. William E. B. DuBols

Massachusetts universi
tetas užmokėjo už negro 
mokslininko William E. B. 
DuBoiso raštus jo našlei 
$150,000. Dešimties tomų 
raštus suredaguos marksis
tas istorikas dr. H. Apthe- 
ker.

Dr. DuBois buvo žymus 
rašytojas ir veikėjas Jungti
nėse Valstijose Jis buvo 
Komunistų partijos narys. 
1960 metais jis persikėlė 
gyventi Į Ghanų, kad galėtų 
daugiau padėti Afrikos liau
džiai. Ten jis ir mirė 1963 
m. rūgp. 27 d., turėdamas 
95 metus amžiaus.

kų nors su tuo atsieks. Tik 
dar kartų pasirody^esų liau
dies reikalų priešai.

■MM

Birželio 2 d. LDS Centro 
Valdybos posėdyje aptarta, 
kaip pagyvinti vajų, kad dau
giau naujų narių Įrašyti.

Nutarta garsintis spaudo
je, taipgi pasiųsti nariams 
laiškus su informacijomis ir 
agitacija Įrašyti daugiau 
naujų narių.

LDS sekretorė Anne Yaks- 
tis raportavo, kad LDS 
Bowlingo turnyras buvo vie
nas sėkmingiausių. Jame 
dalyvavo 123 to sporto mė
gėjai. Tai pulku.

Kadangi tikros kainų ir 
pelnų kontroles nėra, tai de
monstrantai reikalaus baigti 
algų Įšaldymų, kaip didžiau
sių darbininkams skriaudų.

Žuvo 10,303 JAV 
civiliai Vietname

Washingtonas. Gynybos 
departamentas raportuoja, 
kad Vietname mirė ar buvo 
užmušti 10,303 civiliai ame
rikiečiai.

Gynybos departamentas 
taipgi skelbia, kad Vietnamo 
kare žuvo 45,958 amerikie
čiai kariai.

Kinija reikalauja 
baigti karą

Pekinas. Kinijos premje
ras Chou En-lai paskelbė 
valdžios reikalavimų, kad 
Jungtinės Valstijos tuoj su
laikytų Kambodijos bombar
davimų ir baigtų karų In
dokinijoje.

Premjeras Choupareiškė, 
kad Kinija toliau netoleruos 
jokio Jungtinių Valstijų kiši
mosi Į Indokinijos reikalus. 
Jis reikalauja, kad JAV su
silaikytų nuo laužymo Viet
namo sutarties, sulaikytų 
intervencijų į Kambodijų.

Miestams parama 
reikalinga

Washingtonas. Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos prezidentas Woodcock, 
kalbėdamas National Urban 
koalicijos konferencijoje, 
smerkė prez. Nixonu už ma
žinimų miestams finansinės 
paramos, kuri baisiai reika
linga.

Woodcock taipgi aiškino 
apie padidinimų kovos prieš 
“biauraus rasizmo vėžį” 
didmiesčiuose.

Demonstravo prieš 
šalpų mažinimą

Atlantic City, N. J. Šim
tai sudarė protesto demon
stracijų prieš šalpų mažini
mų, kai čia lankėsi Sveika
tos, Švietimo ir Gerovės se
kretorius Weinberger.

Federalinė valdžia suma
žino šalpos fondus tiems 
miestams, kurie nepašalina 
iš šalpos ėmėjų neteisingai 
šalpas kolektuojančius, sako 
Weinberger.

Demokratija laimi
Buenos Aires. Argentinos 

naujoji valdžia panaikino 
reakcinį 1966 metų Įstaty
mų, varžantį pažangųjį ju
dėjimų. Komunistų partija, 
veikusi pogrindyje, dabar 
pradėjo viešai veikti.

Paskelbta plati amnestija 
ir daugiau kaip 500 politinių 
kalinių paleido iš kalėjimų. 
Valdžia nusitarė artimai 
kooperuoti su socialistinė
mis šalimis.

Birželio 18 d. Tarybų Sąjungos vadas Leonidas Brežnevas 
pradės pasitarimus Washingtone su prez. Nixonu. Viso 
pasaulio taikos mylėtojų troškimas, kad pasitarimai ge
riausia pavyktų ir taikų pasaulyje sustiprintų.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
GRAŽI MIESTO ATEITIS ‘

TAURAGĖ. Pagal per
spektyvinį planų Tauragė tu
rėtų išaugti iki 50tūkstančių 
gyventojų. Didžiausioji šių 
metų statyba - mėsos kom
binatas. Čia bus statomas 
mėsos ir riebalų cechas, 
pramoninė katilinė, rekon
struojamas dešrų cechas.

Statybininkai šiemet už
baigs ligoninės korpusų, 
pradės statyti jos virtuvę, 
ūkinį pastatų. Do Poškos 
gatvėje klojami pamatai 280 
vietų vaikų lopšeliui-darže- 
liui, ruošiamasi statyti 1284 
vietų mokykla. Bus statomi 
daugiaaukščiai - 45,50,75 ir 
80 būtų gyvenamieji namai. 
Projektuojamas 140 vietų 
viešbutis su kavine.

Jūros upė taps Tauragės 
puošmena. Jau sutvarkyta 
dalis krantinės, šiemet bus 
statoma užtvanka ir įrengia
ma vandenvietė. Priešais 
hipodromų, kairiajame Jū
ros krante, numatyta masi
nių renginių vieta.

SOSTINĖS ISTORIJOS 
PUSLAPIAI

VILNIUS. Centrinis lekto
riumas surengė paskaitų ci
klų, skirtų Vilniaus įkūrimo 
650-osioms metinėms. Įvy
ko pirmosios paskaitos. 
Apie Vilniaus miesto įkūri
mų ir raidų papasakojo aka
demikas J. Jurginis ir isto
rijos mokslų kandidatas A. 
Tautavičius.

Antrųjų ciklo paskaitų 
“Vilnius - kultūros ir moks
lo židinys” taip pat skaitė 
akademikas J. Jurginis.

Cikle numatytos paskai
tos apie Vilniaus darbininkų 
revoliucines tradicijas, kovų 
už Tarybų valdžių, apie so
stinę Didžiojo Tėvynės karo, 
pokario metais, Vilniaus 
kultūros paminklus.

Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas V. 
Sakalauskas papasakos apie 
socialistini Vilnių ir jo atei
tį.

Šimtas koncertų

JURBARKAS. Prieš pen
kerius metus susikūrė Jur
barko tarpkolūkinės staty

bos organizacijos estradi- 
nis-vokalinis ansamblis. 
Dabar šis kolektyvas jau ge
rai žinomas mūsų respubli
koje. 1971 m. respublikinia
me konkurse “Sidabriniai 
balsai” rajonų grupėje jis 
tapo nugalėtoju, neseniai 
konkurse Telšiuose iškovojo 
pereinamųjų “Žemaitijos 
taurę”. Estradinės muzikos 
mėgėjams jurbarkiečiai
koncertavo jau daugiau kaip 
šimtų kartų.

PAGERBTI DARBININKAI

PANEVĖŽYS. Skirtingo 
amžiaus žmonės tapo iškil
mingai pagerbti buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombi
nate. Devynetui iš jų - 
batsiuviams V. Paipolui, S. 
Kukuraičiui, V. Balčikoniui, 
siuvėjai A. Pyragytei, šalt
kalviui J. šimkevičiui ir ki
tiems, kurie išdirbo kombi
nate po 25-erius metus, su
teikti veteranų vardai, 25 
proc. padidintas “trylikta
sis atlyginimas”.

Kartu pagerbti ir jaunieji 
darbuotojai, kurie nugalėjo 
lenktyniaujant dėl teisės va
dintis geriausiais pagal pro
fesijų. Jiems įteiktos pini
ginės premijos.

STUDENTIŠKOS 
FOTOGRAFIJOS PARODA

VILNIUS. Profsųjungų 
kultūros rūmuose atidaryta 
visasųjunginė studentų me
ninės fotografijos paroda.

Fotomėgėjai iš Maskvos, 
Leningrado, Vilniaus, Novo
sibirsko, Permės ir kitų ša
lies miestų aukštųjų moky
klų pateikė žiūrovams be-r 
veik du šimtus darbų, pasa
kojančių apie studentų mo
kymusi, laisvalaikį, sportų, 
vasaros darbo stovyklas.

Parodų surengė Lietuvos 
TSR Fotografijos meno 
draugija ir Vilniaus Valsty
binis V. Kapsuko universite
tas.

WASHINGTONAS. Ex
port-Import bankas sutiko 
paskolinti Tarybų Sųjungai 
apie 400 milijonų dolerių tam 
tikros ūkiui mašinerijos pir
kimui.

Washingtonas. Birželio 18 
d. Tarybų Sųjungos vadas 
Leonidas Brežnevas atvyks
ta čia tartis su prez. Nixonu 
pasaulinės taikos ir saugu
mo išlaikymui. Brežnevas 
išbus Jungtinėse Valstijose 
iki birželio 26 d., aplankys 
keletu didmiesčių.

Prieš metus laiko, kaiNi- 
xonas lankėsi Maskvoje, 
buvo pradėti svarbūs pasi
tarimai ir tuo metupadaryta 
nemaža progreso. Dabar pa-- 
sitarimai bus toliau tęsiami 
ir tam tikros sutartys bus 
pasirašyta.

Svarbiausi pasitarimams 
klausimai: pilnas karo bai
gimas Indokinijoje, Vidurio 
Rytų krizė tarp arabų, ir Iz
raelio, Europos saugumo 
konferencija, tarptautinės 
prekybos ir ekonomines bei 
kultūrinės kooperacijos pra

Pensininkų 
demonstracija

Washingtonas. Tūkstan
čiai pensininkų suvyko Į Wa
shingtonu birželio 6 d. Jie 
atlaikė konferencijų ir savo 
reikalavimus iškėlė demon
stracijoje prie Kongreso 
rūmų. Jie pasmerkė Water
gate konspiracijų ir Nixono 
reakcinę politikų.

Nacionalinė Senųjų Pilie
čių Taryba, atstovaujanti 
daugiau 3 milijonų narių, su
ruošė konferencijų ir de
monstracijų tikslu ginti se
nųjų žmonių teises.

Juodųjų unijistų 
koalicija

Washingtonas. Apie 1,200 
juodųjų unijistų atstovų da
lyvavo konstitucinėje kon
vencijoje, kurioje sukurta 
juodųjų unijistų demokrati
nė koalicijų.

Jungtinės Mainierių unijos 
prezidentas Arnold Miller 
pasakė kalbų, smerkiančių 
rasizmų. Juodųjų konven
cija jį entuziastingai sveiki
no.

OAKLAND, Calif. Čia at
plaukė TSRS prekinis laivas 
“Aleksander Fadejev ’. Di
dėjant prekybai tarp abiejų 
šalių vis daugiau ir daugiau 
tarybinių laivų atplaukia į 
Amerikų.

Izraelio komunistai 
kovoja už taiką

Jeruzalė. Izraelio Komu
nistų Partija paskelbė savo 
pareiškimų, kuriame reika
lauja tuoj atsteigti taikų Vi
durio Rytuose.

Komunistai ragina Izrae
lio valdžių Įgyvendinti Jung
tinių Tautų rezoliucijų, kuri 
reikalauja, kad Izraelis pa
sitrauktų iš užkariautų arabų 
žemių, atsisakytų agresijos 
ir tuo sudarytų taikai pa
grindų.

plėtimas, branduolinių gin
klų limitacija ir pilnas nu
siginklavimas.

Viso pasaulio žmonija 
trokšta, kad pasitarimai būtų 
sėkmingesni, kad tarp abiejų 
didžiųjų valstybių santykiai 
pagerėtų. Tik karo šali
ninkai ir reakcionieriai vi
sokį nenori, kad pasitarimai 
gerai pavyktų.

Radiacijos pavojus

New Rochelle, N. Y. Dr. 
Ernest J. Sternglass, radia
cijos fizikos profesorius 
Pitts burgho universitete, 
persergsti apie atominės ra
diacijos pavojų šioje apy
linkėje, kur statoma bran
duolinės jėgos stotis ir ren
giami keturi atominiai reak
toriai.

Dr. Sternglass nurodo, kad 
jau dabar padidėjęs nuo vė
žio mirtingumas, ypač tarp 
naujagimių.

Pasirašė 
poliurijos sutartį

San Diego, Calif. Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sų
jungos mokslininkai pasira
šė sutartį kovai su poliucija 
pasaulio vandenynuose.

Praėjusiais metais Mask
voje prez. Nixonas ir prez. 
Podgornas susitarė bendrai 
veiklai prieš poliucijų van
denynuose. Dabar galutinai 
susitarta pradėti darbų.

1,000 dalyvavo 
pas komunistus

New Yorkas. Daugiau kaip 
1,000 žmonių užpildė salę 
pasiklausyti Kompartijos 
generalinio sekretoriaus 
Gus Hali ir kitų komunistų 
kalbėtojų.

Mitingas reikalavo Kon
greso suspenduoti Nixonu ir 
paskelbti naujus prezidenti
nius rinkimus. Watergate 
konspiracija, Indokinijos ka
ras, kainų kilimas visai nu- 
puldė Nixono autoritetų, aiš
kino kalbėtojai.

Socialistų valdžia
Haga. Olandijoje sudaryta 

nauja socialistų dominuoja
ma koalicinė valdžia, kurios 
programų parlamentas už- 
gyrė.

Valdžiai dabar tenka su
sidurti su prekių kainų kili
mu ir darbininkų reikalavi
mais pakelti algas, taipgi su 
didėjančia infliacija.
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Visų geros valios ir blaivaus proto 
žmonių nuoširdžiausi sveikinimai

Birželio 18 dieną atvyks Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos generalinis sekretorius ir tarybinės liaudies 
vadas Leonidas Brežnevas. Jo čia viešnagės misija 
didžiai garbingas pagerinti santykius tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos, praplėsti tarp abiejų kraštų ben
dradarbiavimą prekybos, pramonės, mokslo, kultūros, 
gamtos apsaugos bei erdvės užkariavimo srityse, nesiki
šant į viena kitos vidinius reikalus. Gera pradžia buvo 
padaryta pernai, kai prezidentas Nixonas lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Tai paliudija net kelios pasiektos ir pasirašy
tos abiem s kraštams naudingos sutartys. Neabejojame, 
kad per šią Brežnevo viešnagę, kuri tęsis tik aštuonetą 
dienų, iš abiejų pusių bus dedamos pastangos šį bendra
darbiavimą toliau plėsti ir tobulinti.

Visi geros valios ir blaivaus proto amerikiečiai Brež
nevą sveikina ir linki sėkmės jo misijai. Bet mes neap- 
sigauname. Mes puikiai žinome, kad mūsų krašte yra 
didžiulės jėgos, kurios tai misijai ir tiems siekiams 
griežčiausiai priešingos. Pirmoje vietoje, tai karo kran
kliai, kurie karais tunka, kurie iš karų ir ginklavimosi 
yra susikrovę milžiniškus turtus. Yra reakcinis elemen
tas, kuriam bet koks santykis ir bendradarbiavimas su 
bet socialistiniu kraštu yra siaubą sukeliantis žygis. Jie 
negali įsivaizduoti socialinės santvarkos be žmogaus 
išnaudojimo žmogumi. Jiems pabaisa atrodo kiekvienas 
žmogus, kuris kalba už tokią socialinę santvarką. Paga
liau yra didžiulė masė žmonių, kurie taip užnuodyti anti
tarybinės, antikomunistinės propagandos, jog dar ir šian
dien negali realistiškai ir blaivai į nūdienį gyvenimą žiū
rėti. Jiems irgi Brežnevas vaizduojasi didžiausiu priešu.

Na, o jeigu dar pridėsime pokario laikais iš Pabaltijo 
kr aštrį, iš Lenkijos, iš Vengrijos, iš Bulgarijos, arba na
ciams padėjusius per karą žmones žudyti tuose ir kituose 
kraštuose, tai matysime, kad Brežnevo misija pagerinti 
santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, nuo kurių 
taip daug priklauso siekimas pastovios pasaulinės taikos, 
apvalymas pasaulio nuo masinių skerdynių, turi didelę ir 
drūtą opoziciją. Tie visi elementai yra sudarę bendrą 
frontą Brežnevo apsilankymą panaudoti savo piktiems tik
slams visais jiems žinomais būdais. Užtenka tik pavaryti 
lietuvių reakcinę spaudą, kad pamatytum, koks pasiutimas 
yra apėmęs visus reakcinius elementus.

Na, o jeigu dar pridėsime pokario laikais iš įvairių so
cialistinių šalių reakcinius pabėgėlius, kaip, antai, pabė
gėliai iš Pabaltijo kraštų, iš Lenkijos, iš Vengrijos, iš 
Bulgarijos, arba naciams padėjusius per karą žmones žu
dyti tuose ir kituose kraštuose, tai matysime, kad Brež
nevo misija pagerinti santykius tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos, nuo kurių taip daug priklauso siekimas pastovios 
pasaulinės taikos, apvalymas pasaulio nuo masinių sker
dynių, turi didelę ir drūtą opoziciją. Tie visi elementai 
yra sudarę bendrą frontą Brežnevo apsilankymą panaudoti 
savo piktiems tikslams visais jiems žinomais būdais. 
Užtenka tik pavartyti lietuvių reakcinę spaudą, kad pama
tytum, koks pasiutimas yra apėmęs visus reakcinius ele
mentus.

Mes, žinoma, esame įsitikinę, kad Brežnevo viešnagė 
pilniausiai pavyks ir kad numatyti susitikimai ir pasitari
mai praeis sklandžiai ir vaisingai. Mes tolinkime iš visų 
širdies gelmių.

Supuvimas ir korupcija valdžioje
Paraleliškai su Watergate skandalu Washingtone dienos 

švieson iškilo lygiai toks pat biaurus skandalas New Jer
sey valstijos sostinėje Trentone. Washingtone skandalo 
galva - prezidentas Richard Nixonas, o Trentone - guber
natorius Cahill. Įdomu, kad abudu yra republikonai. Tie- , 
sa, kad dar nėra pilnai įrodyta, jog vienas ir kitas tiesio
giniai į korupciją įvelti, bet tuo tarpu tai ne svarbiausia. 
Jie yra atsakingi, nes jų pačių pasirinktieji ir pasiskir
tieji patarėjai ir padėjėjai panaudojo savo aukštas vietas 
šlykščiausioms suktybėms.

Prezidentas daug laimingesnis už gubernatorių. Mat, 
jis jau išrinktas prezidentu ir juo nusikratyti per keletą 
ateinančių metų beveik neįmanoma. Taip pat jį nubausti 
už korupciją ir žulikystes jo administracijoje labai sunku. 
Gubernatoriaus Cahill nelaimė, kad jo administracijoje 
korupcija iškilo prieš pat pirminius balsavimus. Ir štai, 
pasipiktinę New Jersey republikonai nebebalsuoja už jo 
kandidatūrą antram terminui. Nominacijas laimėjo jo 
oponentas Mr. Sandmanas. Aišku, kad tokio skaudaus nu
baudimo Mr. Cahill nesitikėjo. Jis manė, kad nominacijas 
jis seniai turi savo kišenėje.

šie du skandalai duos gero ne ta prasme, kad vienas 
kitas sukčius ar niekšas bus nubaustas kalėjimu, bet ta, 
kad milijonams piliečių atidaro akis. Jie bus budresni ir 
atsargesni ateityje už ką jie balsuoją.

Be to, šitie skandalai prisidės prie paskubinimo 
trečiosios partijos susikūrimo. Nė valandėlei nereikia 
įsivaizduoti, kad korpuclja užsiimdinėja tik republikonai 
patekę valdžion. Ir demokratai juk yra iškritę iš tos pa
čios kapitalistinės Obelės obuoliai!

Kas ką rašo ir sako
IR NUOTRAUKOS 
JUOS BE PROTINA

Toks, rodos, nekaltas da
lykas kaip paprasta nuotrau
ka, jei joje nėra šmeižiama ir 
purvinama Tarybų Lietuva, 
mūsų menševikus tiesiog 
siutina. Antai, neseniai pasi
rodė LB švietimo Tarybos 
išleistas Lituanistikos vado
vėlis “Tėvų Nameliai Bran
gūs”. Mes jo nematėme, bet, 
pasak menševikų laikraščio, 
tai “luksusinis leidinys”, ir, 
girdi, už tai galima būtų re
daktorę ponią Sofiją Jonynie- 
nę ir leidėjus tik pasveikinti. 
Deja, jis pilnas “komunisti
nės propagandos”, ir todėl 
niekam tikęs, ir tėvai turėtų 
savo vaikų prie jo ne iš tolo 
neprileisti.

Ir tokiu jįpaverčia ne raš
tai, ne aiškinimai, arba pasa
kojimai, bet viso labo tik dvi 
nuotraukos. Viena, šaukia 
menševikų gazieta, kuri yra 
užvardinta “Raudonarmie
čiai Vilniaus gatvėje”, o 
kita - “Pergalės kolūkis”. 
Pirmojoje nuotraukoje “yra 
parodyti raudonarmiečiai tik 
švelnių veidų ir nuotaikų vy
rukai. Visi reprezentaciniai 
aprengti, visi be jiems įpra
sto ginklo rankose” ir 1.1. 
Kame čia tokia baisi komu
nistinė propaganda? Ogi 
tame, kad čia “priešas vaiz
duojamas vaikų draugu”. O 
jis, tas raudonarmietis, kuris 
Lietuvą išlaisvino iš nacių 
nagų, kurie buvo pasimoję 
lietuvių tautą nušluoti nuo že
mės paviršiaus, menševikų 
supratimu, turėjo būti vado
vėlyje vaizduojamas pabaisa 
su ragais.

Tokia pat “pavojinga” is
torija ir su antraja nuotrauka 
“Pergalėskolūkis”. “Čia tai 
jau yra niekas daugiau,” šau
kia “Naujienos” (birž. 1 d.), 
“kaip siekis populiarianti 
komunizmo pergalės Šukį”.

Todėl:
“Mes tėvai, turime pasa

kyti ir aiškiai sakome, kad šį 
prokomunistine propaganda 
suteptą vadovėlį: “TėvųNa- 
meliai Brangūs”, pasmer
kiame ir atmetame: savo vai
kams jo neduosime ir niekam 
neleisime duoti!”

JIEMS TAS RAKETAS 
GERIAU APSIMOKA

“Vilnies” redaktorius drg. 
Jokubka labai teisingai rašo:

“Nacionalistai poteriauja ir 
meldžiasi už Kaune nusižu- 
džiusio bedievio Romo Kalan
tos “dūšią”, o gerus katalikus 
Bražinskus, įkištus Turkijoje 
kalėjime, baigia pamiršti. Tai 
rašo ir toks Konstantinas Pe
trauskas “Drauge”.

Kodėl taip? Mat, negyvais 
žmonėms politikieriauti yra 
lengviau, negu gyvais. O antra, 
Bražinskus išvaduoti ir ap
švarinti nuo nusikaltimo ne
bėra vilties. Be to, surinktų 
pinigų dalis reikia duoti advo
katams. Už Kalantos “dūšią” 
surinktų pinigų nereikia nie
kam duoti.

Vot, su Kalanta biznis yra 
geresnis, negu su Bražin
skais”.

H

NIXONAS IR VIETNAMO 
KARO BELAISVIAI 

v

Aną dieną prezidentas Nixo
nas susišaukė buvusius Viet
namo karo belaisvius ir jiems 
pasakė labai graudenančią ir 
juos garbinančią prakalbą. 
Kam tas buvo reikalinga ? Į tai 
atsako dienraštis “Daily 
World”:

“Dešimtys milijonų ameri
kiečių yra įsitikinę, kad prezi
dentas Nixonas yra ir buvo vy

LAISVĖ

riausiu komandieriumi pavo
jingiausio užpuolimo šioje ša
lyje ant demokratinių procesų. 
Jis pirmininkavo pavojingiau
siai šioje šalyje korupcijai.

Milijonai amerikiečių priė
jo išvados, kad Nixono reži
mas yra pavojingas mūsų kon
stitucinei valdžiai, socialinei 
gerovei, darbo žmonių porei
kiams. Milijonams amerikie
čių, ypač biedniausiems iš jų, 
yra aišku, kad Nixono admi
nistracija serga puvimo liga.

Štai kodėl Nixonas susi
kvietę 630 buvusių Vietnamo 
karo belaisvių.

Nematoma audiencija, 
kuri klausėsi prezidento kal
bos, buvo gerokai didesnė. 
Tai 50,000 jaunų amerikie
čių, kurie tapo imperializ
mui paaukoti Vietname.

Nixonas suruošė šį susiti
kimą su buvusiais karo be
laisviais su tikslu nukreipti 
dėmesį nuo Watergate skan
dalo. Jis vaidino dvi ro
les - kaip mūsų gynėjas nuo 
prieš mus stovinčio “mir
tino pavojaus”, ir kaip tai
kos čempiono. Abiejose ro
lėse jis turėjo užsidėjęs 
maską. Jis pats yra mums 
“mirtinas pavojus”. O tai
ką, kuria jis didžiuojasi, jis 
buvo priverstas padaryti. Jį 
privertė Vietnamo liaudies 
pasiaukojanti kova, socia
listinių kraštų tai liaudžiai 
suteikta pagalba, pasaulinis

Ateistai nekovoja 
i su tikinčiaisiais

stipriausiais pančiais kol 
kas tebėra religiniai prieta
rai.

Ateistai, formuodami 
mokslinę darbo žmonių pa
saulėžiūrą, vadovaujasi vie
ninteliu ir svarbiausiu meto
du - įtikinėjimų. Sąžinės 
laisvės principai mūsų šaly
je kiekvienam leidžia ne tik 
savanoriškai pasirinkti nori
mą religiją, bet ir garantuoja 
teisę nepripažinti jokios re
ligijos, būti ateistu. Spartus 
mokslinių žinių plitimas, 
nuolat gerėjančios žmonių 
buitinės ir kultūrinės sąly
gos sudaro „reikiamas prie
laidas vis didesnėms ir di
desnėms darbo žmonių ma
sėms atsikratyti tariamos 
dievo rykštės baimės ir su
siformuoti mokslinę pasau
lėžiūrą, pradėti kitokį-daug 
prasmingesnį aukštesnės 
dvasinės kultūros - gyveni- 

« * * ma. r

NESENSTANTIS 
IŠRADIMAS

Lietsargiui, kuriuo ir Šiandien 
naudojamės, jau 240 metų. Jj išra
do Dž. Harvėjus (James Harvey). 
1732 m. jis pirmas pritaikė prie
taisu lietsargiams atidaryti ir už
daryti. Vietoj kinų taikomo po
pierinio audinio Harvėjus savo 
lietsargį padengė medžiaga, kuri 
ištempiama plonais mediniais stry
peliais, kuriuos galima buvo su
glausti vienu truktelėjimu. Tai ir 
buvo išradimo esmė. Nuo Harvė- 
jaus laikų lietsargis mažai tepa
sikeitė ir yra bene senoviškiau- 
sias daiktas, kuriuo dabar naudo
jamės.

APIE MIŠKUS

Savo Įdomiame straipsnyje 
“Gyvenimaą trauko dogmų 
pančius” (“Tiesa”, geg. 26 
d.) mokslininkas Feliksas 
Mačianskas šitaip išdėsto 
tarybinių ateistų nusistaty
mą:

“Vieno susirinkimo metu, 
kuriame buVo kalbama apie 
religinių prietarų žalą, teko 
išgirsti klausimą:

- Kodėl ateistai kovoja su 
religija, juk ji nieko blogo 
jiems nedaro?

Iš tikrųjųį daugelio tikin
čiųjų darbas ir elgesys kas
dieniniame gyvenime niekuo 
nesiskiria nuo ateistų. Jie 
taip pat stengiasi gerai dirb
ti, dorai gyventi, puikiai auk
lėti savo vaikus. Naudoda
miesi visomis TSRS pilie
čiams Konstitucijos garan
tuotomis laisvėmis, teisė
mis bei pareigomis, beveik 
visi tikintieji dalyvauja poli
tiniame, visuomeniniame bei 
kultūriniame gyvenime. Už
tat ir jų gamybiniai bei vi
suomeniniai nuopelnai verti
nami nė kiek ne menkiau, 
negu kitų tarybinių žmonių. 
Tad giliai klysta tie, kurie 
mano, jog ateistai kovoja su 
tikinčiaisiais. Tokios kovos 
tarybinėje visuomenėje nėra 
ir negali būti. Socialistiniai 
įstatymai draudžia tyčiotis 
iš tikinčiųjų dėl jų religinių 
įsitikinimų, įžeidinėti jų re
liginius jausmus.

Tačiau tai nereiškia, jog 
ateistai neturi teisės kriti
kuoti bažnytinių dogmų, apei
gų, religinių prietarų, žo
džiu, viso to, kas susiję su 
pasaulėžiūra, įsitikinimais. 
Antimoksllnės religinės pa
žiūros yra žalingos, nes 
trukdo visuomenės pažangai.

Ateistai, moksliškai aiš
kindami gyvybės atsiradimą, 
žmogaus kilmę. Visatos san
darą ir kitus sudėtingus gam
tos dalykus, atlieka kilnią ir 
didžiai humanišką misiją - 
padeda žmonėms išsivaduoti 
iš dvasinės vergovės, kurios 

taikos judėjimas ir kovingas 
taikos judėjimas Jungtinėse 
Valstijose”.

STEBISI TARYBŲ 
SĄJUNGOS TURTAIS <

Kunigų “Drauge” (birž. 1 
d.) skaitome:

“O Rusijos turtai dideli. 
Vokiečių politikos žurnalas 
“Der Spiegel” (V.28) nurodo, 
kad Sov. Rusija šiuo metu yra 
turtingiausias žaliavomis pa
sauly kraštas. Didžiausias 
turtų sandėlys - Sibiras, ku
riame yra net 87 proc. visos 
valstybės degamųjų medžiagų 
ir energijos rezervų. Šie tur
tai skaičiuojami tokiais skai
čiais: 6 bilijonai tonų anglių, 
1,5 bil. kilovatų hidroelektros 
energijos, daugybė bilijonų 
tonų naftos (daug daugiau kaip 
visų arabų kraštų naftos at
sargos sudėjus kartu), di
džiausi degamųjų gamtinių 
dujų rezervai pasaulyje - 7600 
bilijonų tonų. Pagaliau, paste
bi minėto žurnalo bendradar
bis, “patys Sovietai nežino, 
kiek jie visko turi”.

Kunigų organui labai nepa
tinka, kad įvairių šalių, jų 
tarpe ir Jungtinių Valstijų, 
kapitalistai, žinoma, grynai 
pasipelnymo sumetimais, su 
savo technika eina socialisti
niam kraštui padėti tuos mil
žiniškus turtus išvystyti, pa
daryti prieinamais žmogui 
naudotis. Jiems tas, sake 
“Draugas”, skaudžiai skau
džiai atsirūgs. Komunistai 
juos “prisiviliosią” ir kelnes 
numausią!

Žemės rutulyje miškai užima 
apie 4,3 mlrd. na, arba 31°/o sau
sumos. Europoje jie užima 31°/o 
kontinento, t. y. daugiau kaip 
300 mln. ha. Daugiausia miškų 
Amerikoje — 1577 mln. ha, po 
to seka Azija—1477 mln. ha.

Tarybų Sąjungoje miškai užima 
1233 mln. ha — beveik pusę šalies 
teritorijos. Antroje vietoje yra Bra
zilija — 480 mln. ha. Vakarų Euro
poje daugiausia miškų Suomijo
je-—21,7 mln. ha, arba 710/o jos 
teritorijos.

Viename m3 miesto oro yra 
30—40 tOkst. bakterijų, o viename 
m3 miško oro — šlmt^ kartų ma
žiau.
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Iš laišku
Gerbiamas Drauge,

Pas jumis, kaip ir kitur, 
skaudus įvykis. Mirtis už
gesino Lilijos Kavaliauskai
tės gyvybę. Buvo širdinga 
ir brangi “Laisvės” darbi
ninkė per daug metę. Gai
liuosi Lilijos.

Sergančių turite ir keletą 
kitę: Vincą Čepulį, Praną 
Buknį, Povilą Bečįir kitus. 
Linkiu, kad visę sergančiųjų 
sveikata sugrietų kuo grei
čiausiai.

“Vilnis” mus belankys tik 
tris kartus į savaitę. Prie
žastis: ligos, mirtys ir vil
niečių pastogėje. Labai gai
la.

“Laisvėję” tilpęs straip
snelis “Niekšiškas darbas” 
yra atsakymas į “vaduoto
jų” spaudos skleidžiamus 
melus, kad iš Amerikos 
siunčiami mirusiųjų paliki
mai Lietuvoje esą negauna
mi. Tai begėdiškas tų ele
mentų melas. Štai tik vienas 
paktas: 1972 m. aš pasiun
čiau į Tarybų Lietuvą Onai 
Mickūnaitienei į Anykščių 
raj. Pusbačkių km. jos vyro 
Prano palikimą $13,600. Pi
nigai buvo siunčiami per tris 
siuntinius. Pinigus Mickū- 
naitienė aplaikė be jokios bė
dos. Padėkavonės laiškus 
turiu.

Esu siuntęs ir daugiau pi
nigų Į Tarybų Lietuvą, ir 
juos aplaikė tie, kuriems 
buvo siunčiami.

Viso gero jums!
J. K. MAŽUKNA 
Pittsburgh, Pa.

Mieli ir brangūs draugai 
laisviečiai:

Abudu sveikiname visus ir 
prisiunčiame $25 mūsų 
“Laisvutei”. Matote, Pe
tras atšventė 85-tąjį gimta
dienį. Buvo mudviejų šei
mos suvažiavę. Vieną dieną 
turėjome vaišes, antrą die
ną mūsų apylinkės draugai, 
turėjo Petro ir Marytės Bu
drienės gimtadienių minėji
mą. draugai Petrą apdova
nojo finansiniai, tai iš tų do
vanų paskyrėme ir spaudai - 
“Vilniai” $85, “Laisvei’ 
$25 ir “Darbui ’ $15. Mums 
dabartinio amžiaus sene
liams būtų labai liūdnas gy
venimas, jeigu neturėtume 
progresyvios spaudos, iš ku
rios sužinome teisingas ži
nias.

K. ŽAKAVICIENE

Ilgesys
Ilgiuosi Tėvynės mažyčio kampelio - 
Čia vaikystė prabėgo, kaip viena diena.
Ilgiuosi aš upės Šventosios verpeto, 
Jos dugno smėlėto, baltažiedžių maurų. *\

Ilgiuosi karklynų, pakrantėje gluosnio, -
Vaikystėje uogas tarp jųjų rinkau,
Ir tako padaržėm dar bočių praminto, - 
Maža su kaimynų vaikais juo lakščiau.
Ilgiuosi aš beržo ir uosio prie gryčios,
Sodelyje mažo upelio sraunaus,
Alyvų krūmo, tėvelių seklyčios
Ir diemedžio žalio prie sprisko akmenų.
Ilgiuosi Tėvynės mažyčio kampelio, - l
Čia tėviškė mano - šventosios krantai - _
Nedidelio mielo Užpalių miestelio, 
Kur mano jaunystė prabėgo linksmai.

Smagu Tėvynėj
Smagu Tėvynėj pavasario rytą, 

, Jis primena mūsų jaunystės dienas, 
• Kai didžios svajonės krūtinėj netilpo
Kai siekiai augino galingus sparnus.

Smagu Čia ir vasaros, rudenio rytą
Gėrėtis Tėvynės derlingais laukais,
Nemuno, Dubysos ir Neries krantinėm,
Išaugusiais miestais su jų fabrikais.
Smagu Tėvynėj kiekvieną rytą, 
Kur tik pažvelgi vien gėrį matai. *
Čia viskas sukurta žmogaus gerovei.
Jauties šeimininku ir tu, kaip kiti.

Mudu abu esame labai dė
kingi savo šeimoms už at
važiavimą iš taip toli ir do
vanas; taipgi draugams už 
prisiųstas korteles, laišku
čius. Linkime būt svei
kiems, taipgi tnūsų vieti
nėms draugėms, daugiausia 
Marytei Budrienei. Su jūsų 
visų pagalba galėjome tai 
iyykdinti. Priimkite širdin
gą padėką nuo mudviejų.

PETRAS ir
MARYTE SMALSČIAI 

Ludington, Mlch.

Draugai ir Draugės:
Kam yra paranku, laikas 

leidžia, tai galite užeiti pas 
mane. Mano kambario nu
meris 277-2 Eliz. General 
Hospial, Elizabeth, N. J.

LLD 54 kp. prot. sekr.
J. GREDAITIS

Brangioji “Laisvės’ 
Redakcija!

Sunki ir graudinga žinia 
mane pasiekė,kadasužinojau 
per “Tiesos’ laikraštį, jog 
iš Jūsų tarpo amžinai išsi
skyrė Jūsų ir kartu mano 
labai gera draugė ir bičiulė 
Lilija Kavaliauskaitė. Kiek 
daug gero Lilija yra pada
rius, ir kiek daug kančių savo 
gyvenime ji iškentėjo!

Su kiekvienu “Laisvės’ 
numeriu ji buvo mūsų šeimo
je svečias. Negailestinga 
mirtis plėšia iš Jūsų lais- 
viečių tarpo puikius, nuošir
džius žmones. Bet nenusi
minkite! Reikia tik Vinco 
Kudirkos žodžius turėti šir
dyje. Skaudu, bet širdys 
turi būti kietos. . .

Su Jumis ir aš kartu liū
džiu. v y

VYTAS GRUPKAITIS 
Inta, TSRS

Laisvės Administracijai 
Gerb. Draugai:

Skaudžiai sutikome žinią, 
kad mirė Draugė Lillian 
Kavaliauskaitė. Jos neteki
mas yra skaudžiai pergyve
namas ne tik “Laisvei”, bet 
ir bendrai visai darbininkų 
klasei. Jos nuoširdumas 
“Liaudies Balsui” ir liau- 
diečiams niekuomet nebus 
užmirštas. 0 .

Su Draugiškiausiais Lin
kėjimais Jums,

K. KILIKEVlClUS 
LB Adm.-    ■ -   -- *   f|-
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LINAS VALBASYS

Lietuvos keliais ir 
keleliais

29-oje vidurinėje mokyklojeVasara - gražiausias metą 
laikas. Nors ir kitais metą 
laikais gyvenimas nestovi 
vietoje, bet vasarą, jis tampa 
judresnis, .ritmingesnis. 
Vasarą ypač pagyvėja stu
dentijos ir moksleivijos ju
dėjimas - padažnėja iškilos, 
ekskursijos, ir kitos jaunimo 
poilsio ir atostoginio darbo 
formos. Žemdirbiams, va
sara, pati didžiausia Įtam
pa - produktyviausios darbo 
dienos. Vasarą gal kiek at
slūgsta teatrinis darbas: 
šios meno šakos specialis
tai ilsisi ir ruošiasi rudeny 
prasidedančiam sezonui. 
Per vasary retesni ir lite
ratūriniai vakarai. Todėl 
prieš vasaros atostogas žy
miai padažnėja literatą su
sitikimai su skaitytojais, ir 
retas plunksnos darbuotojas 
neaplanko kokios nors mo
kyklos ar kultūros namą.

Lietuvos rašytoją šeimoje 
ypač suaktyvėjo judėjimas, 
kaip buvo įsteigtas grožinės 
literatūros propagandos biu
ras. Jeigu anksčiau rašyto
jai vykdavo J literatūrinius 
vakarus, susitikimus su 
skaitytojais, tik atskirą or
ganizaciją kviečiami, tai da
bar tokie susitikimai labai 
padažnėjo, nes juos organi
zuoja ir grožinės literatūros 
propagandos biuras. O daly
viams tokiuose susitikimuo
se daug padeda ne tik šiltas 
klausytoją sutikimas, ją šyp
snys, bet ir pati aplinka, 
gamtinės sąlygos. Visai ki
taip būna nusiteikę abipusiai 
dalyviai kai šviečia saulė, 
mirga įvairiaspalvė lapija, 
per salės langą stiklus ma
tosi linksmai skraidantys 
sparnuočiai, negu spiginant 
šalčiui ir siautėjant pūgoms.

O vasarą Lietuvoje labai, 
gražu. Važiuoji, žiūri per 
mašinos langą ir negali ati
traukti akią nuo lauką žalu
mos, terpentinu kvepiančią 
pušynėlių, plačiašakią ąžuo
lą, berželią gir aičią ir s au
le j spindinčią ežerą ir eže
rėlių. Tokia aplinka savai
me verčia žmogą šypsotis, 
džiaugtis kartu su motina 
gamta ir jos grožybėmis. Po 
tokios kelionės i susitikimą 
su skaitytojais jautiesi tarsi 
atjaunėjęs, ir lengvas leng
vas it padange plaukiąs de
besėlis. Gal ir dėl to gra
žesniais metą laikais įvyks
ta daugiau literatūriniąva
karą, ir noriau į juos va
žiuojama. Štai, kad ir per 
dvi pirmąsias gegužės mė
nesio savaites, kaip rašo 
Lietuvos kūrybinią organi
zaciją savaitraštis ‘‘Litera
tūra ir menas’ , prozininkai, 
poetai ir įvairaus žanro mu
zikai bei dainininkai susitiko 
su šią vietovią liaudimi:

“Gegužės 5 dieną Pagė
giuose ir Šilutėje vykusiuo
se literatūriniuose vakaruo
se dalyvavo poetas Paulis 
Širvys ir grožinės literatū
ros propagandos biuro di
rektorius Feliksas Jaku
bauskas. Tą pat dieną Kre
tingos rajono švietimo dar
buotojai ir vyresniąją klasią 
mokiniai susitiko su rašyto
jais Julium Butėnu, Antanu 
Bieliausku, Vilniaus jaunąją 
rašytoją sekcijos nariais Bi
rute Vėlyvyte ir Algiu Alio- 
niu, o Kapsuke, Jono Ja
blonskio vidurinėje moky
kloje, įvyko literatūrinis 
vakaras, kuriame dalyvavo 
poetė Judita Vaičiūnaitė ir 
satyrikas Gediminas As
trauskas.

Gegužės 8 dieną Vilniaus 

viešėjo rašytojas Juozas 
Baltušis. Tą pačią dieną 
Sakią rajono Kidulią mok
sleiviai susitiko su rašytoju 
Kaziu Saja.

Gegužės 10 dieną Kauno 
profsąjungą rūmuose įvyko 
literatūrinis vakaras - su
sitikimas su rašytojais Al
girdu Pocium ir Aleksu 
Churginu. O gegužės 11-12 
dienomis Utenos rajone buvo 
surengtos literatūros die
nos - Vyžuoną, Kuktiškių, 
Tauragną ir Utenos Teofilio 
Tilvyčio vidurinėse moky
klose. Saldutiškio, Leliūną, 
Užpalių kultūros namuose. 
Naujasodžio kolūkyje. Su 
skaitytojais susitiko poetai 
Paulius Širvys, Gediminas 
Astrauskas, Pranas Raš- 
čius, Alfonsas Bukontas. 
Jaunąją sekcijos nariai, poe
tai: Antanas Masionis, Vy- 
das Marcinkevičius, Vytau
tas Skripka ir grožinės lite
ratūros propagandos biuro 
instruktorė Birutė Kliukai- 
tė”.

šio pasakojimo autorius, 
kartu su dainininku Vaclvou 
Daunoru, pianistu akompa
niatorium Jurgiu Boreika, 
smuikininku Gediminu Da- 
linkevičium ir propagandos 
biuro direktorium Feliksu 
Jakubausku gegužės 12 dieną 
dalyvavome literatūriniuo
se - muzikiniuose vakaruose 
Baisiogaloje ir Skėmeną" ko
lūkyje. Ypač šiltai buvo su
tiktas liaudies artistas Vac
lovas Daunoras. Kai jam 
dainuojant Baisiogalos kul
tūros namų scenoje mes sė
dėjome už jo nugaros, net 
virpėjome nuo skardaus ir 
stipraus Vaclovo boso. Su
sižavėję klausytojai nenorė
jo nuleisti dainininko nuo 
scenos, reikalaudami: 
“bis. . . bis. . .’

Gegužės 19 dieną Traką 
rajono Rūdiškių kultūros na
muose viešėjo rašytojai Ge
diminas Astrauskas, Juri
jus Kobrinas, Algis Polis ir 
Paulis Širvys. Varėnos ra
jono Nedzingės vidurinėje 
mokykloje skaitė savo eiles 
satyrikas Pranas Raščius, o 
gegužės 18 ir 19 dienomis 
net dviejose Kauno vidurinė
se mokyklose šiltai buvo su
tiktas poetas Jonas Lapa- 
šinskas.

Gegužės 19 dieną mane pa
kvietė Kaišiadorių rajono 
Kietaviškių aštuonmetė mo
kykla. Ten, labai šiltoje 
aplinkoje, aš jiems papasa
kojau apie Lotyną Amerikos 
lietuvių literatūrą, apie pa
skutinės savo knygelės “Ro- 
muko nuotykiai Brazilijoje“ 
herojus, ir paskaičiau savo 
kūrybos eilių, štai ką apie 
tai rašo viena Kitavišklų mo
kyklos mokytoja: “. . .mes 
dar po to ilgai kalbėjomės. 
Ir su mokiniais kalbėjausi. 
Susitikimas jiems labai pa
tiko, nes kiek prisimenu, Jūs 
esate pirmasis rašytojas
viešėjęs šioje mokykloje“.

Birželio pirmąją prasidė- prieita prie dabartinių. To
jo Poezijos pavasaris - 73. jgi buvo artoją, piemenų, pa-
Tą dieną prie Salomėjos Ne
ries memorialinio muzie
jaus Palemone (netoliKauno) 
susirinko poezijos -mylėto
jai, poetai ir poezijos skai
tovai į savo tradicinę de
vintąją Poezijos šventę. Iš 
čia, pasiskirstę Į tris gru
pes, pasklydo po respubliką 
eilėmis nešini pas mūsą 
krašto dirbančiuosius. Bir
želio 3 dieną Poezijos pa
vasario dalyviai - poetai ir 
skaitovai - rinkosi Vilniaus 
universiteto kieme paskuti-

______________ LAISVE

Nuoširdžiausiai sveikini gerbiamą draugą Joną Gašlūną, 
sulaukusi tokios garbingos 80 metą sukakties, ir Valeriją, 
gegužės 20 dieną atšventusią 60 metu sukakti. Aš nuošir
džiausiai linkiu abiems geros sveikatos, sulaukti dar daug 
darbingą metą, ir visuomet būti su mumis.

ANNA QUARTER 
New York, N. Y.

Drg. J. Gašlūnui sveikinimai 
80-ojo gimtadienio proga 

(TELEGRAMOS T5 T. LIETUVOS)

Mano sveikinimas
“LAISVEI” IS BERLYNO

Žmogus ir ugnis
LEONAS STEPANAUSKAS

Mielas Drauge,
Nuoširdžiausiai sveikina

me Jus, įžymų užsienio lie
tuvių veikėją, sulaukusi 80 
metų. Linkime daug energi
jos, sveikatos ir sėkmės 
darbininkiškoje veikloje.

KULTŪRINIŲ RYŠIŲ 
SU UŽSIENIO

LIETUVIAIS KOMITETAS

Brangus Drauge Jonai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus, 

ištikimą Tarybą Lietuvos 
draugą, su 80-uoju gimta
dieniu. Linkiu kuo geriau
sios sveikatos, daug laimės. 
Ir noriu dar kartą pasi
džiaugti, kad Jūs visas savo 
jėgas atiduodate kovai už tai
ką, pažangą, darbo žmonių 
interesus, proletarinio in
ternacionalizmo reikalus.

“LAISVEI“ Iš KAPSUKO

Senolių vakaronė

šią metą gegužės 19 d. 
Kapsuke, Černiachovskio 
kolūkio kultūros namuose 
įvyko įdomi senolių vakaro
nė, devizu “Prabėgo jaunys
tė visais keliais’ . Pagrin
dinis jos tikslas buvo pa
gerbti seną, pagyvenusių 
žmonių darbą, išmintį, ją 
žilą galvą. Jei būtumėt 
matę, kaip senieji moka 
linksmintis, kokias dainas 
išvinguriuoti, kaip smagiai 
sutrepsėti, būtumėt aikte
lėję.

Visi dalyviai buvo pasi
skirstę stalais tuo principu, 
kad nuo seniausią laiką būtą 

baigtuvią, kolūkiečių ir t. t. 

niam susitikimui su poezi
jos mylėtojais, ir šventės 
uždarymui.

Kaip matome, kartu su at
gimstančia gamta, kartu su 
beriamu j žemę grūdu, sė
jama ir poezija, sėjamas 
menas ir grožis į tarybinių 
žmonių širdis. Rieda maši
nos Lietuvos keliais ir ke- 
lialiais nešdamos šviesą ir 
džiaugsmą naujo gyvenimo 
kūrėjams.

Priimkite mūsą karščiau
sius linkėjimus ir toliau su 
pasiryžimu dirbti bendram 
darbininkiškam reikalui.

A. BARKAUSKAS

Gerbiamas Drauge Gasiūnai, 
“Gimtojo krašto“ redak

cijos kolektyvas sveikina Jus 
89-mečio proga. Linkime 
Jums geros nuotaikos, neiš
sekančios energijos.

“GIMTOJO KRAŠTO“ 
Redakcija

Mielas Drauge Gasiūnai,
Jūsų tikrai gražaus jubi

liejaus proga linkime tokios 
pat ištvermės, ryžto ir pa
sisekimo kilniems darbams, 
kaip ir iki šiolei.

V. REIMERIS 
Jo LUKOŠEVIČIUS

stalai. Visi su savo apylin
kių tradiciniais valgiais, gė
rimais, apsirengę taip pat 
tautiškais rūbais, kaip pri
imta tose apylinkėse.

Griaudžiant kaimo kape
lai į salę pradėjo rinktis 
dalyviai. Juos sveikina ra
jono pensininkai, partijos, 
valdžios atstovai. Susėdus 
prie stalą prasidėjo links
mybės. Vieni pasižymėjo 
savo sąmojingais posakiais, 
patarlėmis, kiti dainomis 
ir t. t.

Visą vakaronę vedė ir re
žisavo Kapsuko liaudies 
teatro režisierius drg. Mi
sevičius Adolis, daug prisi
dėjęs prie vakaronės gyvu
mo.

Kapsuko rajono kultūros 
namai (dlr. drg. Misevičie
nė) atlieka didelį darbą gai
vindami liaudies papročius. 
Tokios senolių vakaronės jau 
prigijo. Lygiai taip pat pri
gijo ir vėlinės, švenčiamos 
ją tradicinę dieną lapkričio 2 
dieną. Senai formai buvo su
teiktas naujas turinys ir ši 
šventė bematant prigijo, tapo 
jau nebe religine, o grynai 
mirusiųjų pagerbimo diena.

V. GULMANAS

Kaip ilgai žmoguje gali 
.ugnis degti? Toji ugnis, kuri 
pagimdo naujus planus ir 
ryžtą, kuri, kaip mes sako
me, “pasenti neleidžia“? 
Va, tokios mintys ėmė suk
tis mano galvoje ne vakari
nio pasivaikščiojimo po kokį 
nors Berlyno parką laiku, o 
rimtos mokslinės konferen
cijos Humboltų universiteto 
rūmuose valandomis.

Ką tiktai įvyko 24-to ji Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos mokslininką baltis
tą konferencija.

Daug įvairią dalyką die
notvarkėje. Pavyzdžiui, 
garsus vokiečių rašytojas 
Liudvikas Turekas (14 kny
gą, daugybės filmą scenari
jų autorius ir panašiai) pa
sakojo apie susitikimus Lie
tuvoje 1920 metais. Tuomet 
jį, vadinamąjį “raudoną“ 
vokietį, Lietuvos buržuazi
nės kariuomenės Marijam
polės komendantas sumanė 
pastatyti prie sienos! . . 
Jau šautuvų vamzdžiai į jau
ną vokietį buvo atgręžti. Vis 
tiktai mirties pavyko išveng
ti. Apie patį faktą kažkada 
rašė mūsą rašytojas Gudai
tis-Guzevičius. O štai šį 
sykį viską išgirstame iš pa
ties Tureko lūpą.

Konferencijoje pagerbia
mas ir paminimas vokiečių 
antifašistas muzikas Edvi
nas Geistas, kurį Kaune ge
stapas 1942 metais nužudė. 
Iš magnetofono juostos aidi 
kompozitoriaus - antifašisto 
muzika.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos M. K. Čiurlionio 
gimimo šimtosiom meti
nėms parengti komisijos 
pirmininkė daktarė F. Krau
zė referuoja apie nuveiktus 
darbus. . o Tiktai pamany
kite: mūsą lietuviškojo
Čiurlionio komisija tolima
jame Berlyne.

Žodžiu, man kaip žurna
listui pilnos rankos gra
žiausio darbo. Akivaiz
džiausiai bloknotas storė- 
ja. 9 0 Ką tiktai išsamią 
“ataskaitą“ apie konferen
ciją Berlyne parašiau tam 
laikraščiui, kurio skaityto jai 
bene labiausiai panašiais da
lykais domisi - Vilniaus 
“Literatūrai ir menui“. 
Kam Įdomu, tas paims į 
rankas ir atras.

Bet sąžinė dar vis nera
mi. Kas “ataskaitoje“ vien 
trumpiausiomis eilutėmis 
paminėta neduoda ramybės, 
prašosi popierium. Ir man 
rodosi, kad tatai tema, kuri 
mums, lietuviams, gyvenan
tiems toli nuo Nemuno kran
tą, ypač sava.

PAVARDE: TARVYDAS

Net keturių Tarvydą - 
mokslininką, revoliucijos 
dalyvių ir panašiai - pavar
dės sudėtos į mūsą naujau
siąją lietuviškąją tarybinę 
enciklopediją. Ką tiktai paė
miau iš lentynos storulįtomą 
su “T“ raide ir pasitikri
nau, ar atsitiktinai į šitą 
plejadą nepateko ir kretin
giškio Juozo Tarvydo var
das. Ne. Niekas šito žmo
gaus nepastebėjo, į enciklo
pediją neįkėlė. O gaila. Ti
kiuosi, kad reikalą pataisys 
platesnės apimties lietuviš
kojo tarybinio leksikono lei
dėjai.

Betgi dar kartą siūlą 
paimsiu už paties galo. • • 
Šito Juozo Tarvydo vardas 
kaip tiktai atskiru punktu pa
teko Į vieno žymiausiąją 
Europos aukštųjų mokslo 
įstaigų-Berlyno Humboltų 

universiteto mokslinės kon
ferencijos programą.

Proga liūdna: Juozas Tar
vydas neperseniausiai mirė. 
Jo gyvenimą ir veiklą tylos 
minute pagerbti atsistojo 
mokslininkai iš Berlyno ir 
Halės, Leipcigo irGreisval- 
do, tūkstantmečio miesto 
ties Sprė upės aukštupiu- 
Bauceno. . .

Vokiečių mokslo akademi
jos istorijos mokslą dakta
ras Fridas Metškas plačiai 
referuoja, kaip tolimo Lie
tuvos pakraščio vidurinės 
mokyklos mokytojas, ilgus 
metus sąžiningai dėstęs 
mėgstamą dalyką-gimtąją 
lietuvių kalbą, pagaliau 1962 
metais savo bendradarbių 
mokytoją ir daugelio moki
nių buvo palydėtas į “pel
nytą senatvės poilsį“. Mat, 
sulaukė Įstatymais numaty
tos amžiaus ribos, užsitar
navo pensiją, atseit galėjo 
saulele ir gėlėmis gėrėtis, į 
netoli esantį gintarinį pajū
rį nuvažiuoti. Ach, tas auk
sinis gyvenimo ruduo, kaip 
kad jį šimtai ir tūkstančiai 
žmonių supranta. Tiktai ši
toks ruduo-bent ramybe nu
dažytas! - visai nedžiugino 
darbštaus mokytojo - vete
rano karštos širdies.

Kaip tiktai tais metais vi
duje karščiausiai liepsno
janti ugnis mažai kam žino
mą Juozą Tarvydą pakėlė 
naujam darbui. Paklausyki
me.
KODĖL ŽMOGUS 
NEPANORO ILSĖTIS?

Kodėl? Lengva paklausti, 
bet daug sunkiau į tokįklau- 
simą atsakyti. Pamėginkime 
pasinerti į paties Juozo Tar
vydo sielos gelmes, kiek ta
tai įmanoma fantazijos ga
lia padaryti.

Ana ten toli jaunystės me
tai.

Tuo laiku, kai Europos že
mėlapiuose vėl pasirodė val
stybės vardas: Lietuva.

Karas ką tiktai gabiam 
jaunuoliui visas svajonos į 
miltus buvo sumalęs.

Juozas Marcinkevičius

Aš piešiu 
žiemą

Sičiu balius sniegas, 
Girios mėlynuoja. 
Tolumo) už girių 
Aušros raudonuoja.

Ežeras užšalęs,
Apsnigtos eglaitės. 
Virš trobos į dangų 
Melsvas dūmas raitos,

Čia trumpiausios dienos, 
Čia ilgiausios nahtys.
Žemėj sėklos miega, 
Žemėj miega šaknys.

Briedis
Ten, kur eglės skarotos, 
Kur barzdoti miškai, 
Bėga briedis šakotas, 
Dideli jo ragai.

Lekia briedis kaip vėjas, 
Mirga miško takai.
Gal jį nerimas vejat 
Gal pabaidė vilkait

Bėga miško galiūnas — 
J is nebijo vilkų.
Stiebias eglių viršūnės 
Lig sunkių jo ragų.

Lekia girių Karalius, 
Dunda žemė ilgai.
Viršum miško, virš žalio * 
Supas briedžio ragai.

3-ias puslapis
Taip ir vėl užklumpa karas, 
paskui pokario darbai ir už
daviniai. Žmogus neapsižiū
ri, kaip perkopia per pen
kiasdešimties, o paskui ir 
per šešių amžiaus desėtkų 
negailestingas keteras.

Puikiai žinome, kaip at
šimpa valia, kaip nematomas 
skaitliukas viduje įspėja: 
žmogeli, tau maža metų 
liko. . .

Tiesa, Juozui Tarvydui 
liūdėti nereikėjo. Jį nuolat 
lankė mokiniai. Kaip karš
tai jis išmokė juos mylėti 
brangiąją tėvą kalbą! Kai 
kurie mokslininkais - litua
nistais pasidarė. Už jįpatį, 
senuką mokytoją, svajones 
įgyvendina, atidirba.

Juozas Tarvydas jautės, 
kad jo polinkiams ir svajo
nėms įgyvendinti būtinas 
pilnas išsilavinimas.

Taip jis ima iš širdies ir 
iš peties mokytis. Neslegia 
mintis, kad jau vėlu. Niekada 
ne vėlu. . . Taip Tarvydą 
Juozukas, visą kaimynų nuo
stabai, jau būdamas 24 metų 
amžiaus, įsigyja brandos 
atestatą.

Trūko mokytojų. Jis eina 
mokytojauti. Bet atvirai 
svajoja apie mokslinį darbą, 
į kurį vis tiktai platesnio 
kelio - vis dėl tą materiali
nių sąlygų! - buržuazinėje 
Lietuvoje taip ir nesuranda. 
Tiesa, amžinai dusdamas dėl 
duonos kąsnio, kaip tiktai 
galėdamas ir išmanydamas, 
dažniausiai sveikatos visai 
netausodamas, ima studijuo
ti Kauno universitete, jį pa
baigia (studijavo lituanisti
ką, psichologiją, pedagogi
ką).

Vadinasi, Juozas Tarvy
das tapo kvalifikuotu viduri
nės mokyklos-gimnazijos 
mokytoju.

Dirbdamas mokykloje, šis 
jaunas žmogus iš karto ima 
rinkti medžiagą savo 
moksliniam darbui pedago
gikos tema. . . Darbas ma
tomai auga. Jo dalys pasi
rodo spaudoje. Vis tiktai, 
nesulaukęs jokios paramos 
ir palengvinimo, bent šiokios 
tokios atidos, tegali labai 
lėtai stumpti į priekį . . .

Betgi Juozas Tarvydas ne 
šiaip sau žmogus buvo, o 
žmogus su ugnimi.

Argi jau viskas?!
Šitas klausimas, tvirtai ir 

vyriškai sau pačiam užduo
tas, išmušė visas mintis apie 
poilsį. . . Bent jau tokia 
prasme, kokia jį supranta 
į vilnones antklodes ir ne
mažiau vilnonę ramybėlę su
sivynioję senučiukai.

(PABAIGA SEKAMAME 
NUMERYJE)

PULSAS, SPAUDIMAS 
IR TEMPERATŪRA IS 
KARTO

Lenkijos Karintų oro pajėgų 
medicinos institute sukurtas apa
ratas, kuris iš karto matuoja pulsą, 
arterinj kraujo spaudimą ir tem
peratūrą. Šiuo naujuoju aparatu, 
turinčiu elektroninę atmintj, ga
lima daryti tyrimus ir gauti tikslius 
duomenis, esant 130 decibelų 
triukšmui, t. y. tokiomis sąlygomis, 
kuriomis sunku pamatuoti pulsą 
ir arterinį kraujo spaudimą tradi
ciniais metodais. Nors šis apara
tas sukurtas pilotams tirti, tačiau ji 
numatoma plačiai pritaikyti moks
liniams tyrimams ir daugeliui ki
tokių atvejų, pvz., akvalangistams, 
sportininkams.

Dabar kuriamas puslaidininkinis 
šio aparato variantas, kuris bus 
perpus lengvesnis.

JAV KOSMONAUTAI

Praėjusiais metais JAV kosmo
nautų būryje buvo 44 žmonės. Per 
dešimtį metų (1959—1969) į būrį 
priimti 73 žmonės. 20 priimtųjų 
iki 1971.IX.1 iš būrio pasitraukė 
savo noru, vienas — dėl blogos 
sveikatos, trys žuvo kosminio lai
vo ,,Apolonas" kabinoje, bandant 
jį Žemėje, keturi — lėktuvų ka
tastrofose ir vienas — automobi
lio katastrofoje. Paskutinė 7 kos
monautų grupė paskirta į būrį 
1969 m. Visi jie karo lakūnai.
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Kada velnias cituoja 
šventraštį • ••

AMERIKIEČIO HIPIO
PATYRIMAI INpiJOJE

VARDAN PROTESTO
PAUL Jo SIMONS

'‘Kada velnias cituoja 
šventrašti. • Sį posaki 
esu girdėjęs Amerikoje. Jį 
amerikiečiai paprastai var
toja. kada susiduria su ryš
kiu veidmainiavimu, apsi
metimu, mėginimu paslėpti 
savo veidą.

Ir priminė man ji “Naujie
nose' ’ (1973,111.9) išspaus-1 
dint a žinutė “Net Zimanas 
pripažino”. Toje žinutėje 
cituojamas išspausdintas 
mano straipsnelis “Tarybi
nėje moteryje’ , būtent ta 
vieta, kur aš pasakoju apie 
tautu draugystę Lietuvoje 
Tėvynes karo metais, kada 
lietuviai yra gelbėję žydus, 
rusus nuo hitlerinių grobikų. 
Ir štai “Naujienos” pažymi, 
girdi, net Zimanas pripaži
no, kad lietuviai yra gelbėję 
žydus. . o

KAS KUR IR KADA GI 
NEIGĖ?

Kaip sakoma, būtų juokin
ga, jeigu nebūtų pikta. O 
KAS, KADA YRA NEIGĘS; 
KAD LIETUVIAI TAI YRA 
DARĘ? Būčiau amerikonas, 
pasiūlyčiau “Naujienoms” 
lažybas. Tegu jie parodo 
visoje tarybinėje spaudoje - 
knygose, žurnaluose, laik
raščiuose - nuo pat karo 
pabaigos, BENT VIENĄ 
ŽODI apie tai, kur buvo tei
giama, kad lietuvių tauta yra 
kalta dėl žydų žudynių Lie
tuvoje, kur būtų neigiama, 
kad lietuviai yra padėję gel
bėti žydus nuo hitlerinių žu
dikų ir jų tarnų - buržuazi
nių nacionalistų? Tegu jie 
parodo, o aš tada apsiimu - 
amerikonišku papročiu - su
valgyti savo odinę medžiokli’ 
nę skrybėlę, o gal dargi, jei
gu norite, ir savo galvą.

Priešingai, aš galiu paro
dyti šimtus, tūkstančius 
vietų spaudoje, kur apie tai 
mūsų spaudoje buvo rašoma. 
Ištisos knygos - istorinės, 
politinės, grožinės yra pa
skirtos šiai temai. Išėjo 
ištisi rinkiniai, jų tarpe ir 
mano aname straipsnyje pa
minėtas S. Binkienės rinki
nys “Ir be ginklo kariai”. 
Buvo pažymimi nuopelnai 
visų, kas tik dalyvavo šioje 
kovoje, jų tarpe ir idėjiškai 
bei socialiai svetimų mums 
žmonių - kunigų, stambių 
ūkininkų. Tai buvo prilygi
nama kovos veiksmui, nes 
tai iš tikrųjų buvo kovos 
veiksmas.

Kadangi karo metu aš bu
vau ir dirbau Lietuvoje, tai 
ir žinojau šį reiškinį ne blo
giau, o geriau už kitus. Iš 
“Tiesos” puslapių galima 
būtų pririnkti nemaža me
džiagos apie tokius reiški
nius - susidarytų storokas 
tomas. “Tiesa labai tei
giamai Įvertino S. Binkie
nės knygą.

Kas gi ir kada neigė šį 
reiškinį, kad “Naujienos’ 
galėjo parašyti “ir štai pa
galiau prisipažino ’.

I

KO JOS TIKRAI SIEKIA?

Tačiau būtų labai juokinga 
“Naujienoms” visa tai Įro
dinėti, nes jos pačios puikiai 
tatai žino. Ir žinoma, juo
kinga piktintis jų veidmai
niavimu, kad ir kaip būtų 
pikta. Reikia suprasti, ko 
tikrai siekia “Naujienos”.

O tatai irgi nesunku pa
daryti.

Nusikaltėlis visuomet 
stengiasi didinti savo ben
drininkų skaičių. Jis, visų

pirma, stengiasi Įtraukti i 
nusikaltimą daugiau žmonių, 
o kada būna sučiuptas, sten
giasi dar daugiau išplėsti šį 
skaičių, kad mažėtų jo atsa
komybė. Todėl nacionalis
tai stengiasi visuomet SAVO 
nusikaltimus primesti VISAI 
NACIJAI, taip daro visų na
cijų nacionalistai. O kada 
JIEMS pateikiama sąskaita, 
jie nori suversti ją visai na
cijai.

Taip darė ir Lietuvos na
cionalistai. Jie juk tikrai 
tarnavo hitlerininkams, 
jiems ir buvo pareikšta už 
tai sąskaita, kuri tebegalioja 
ligi šiol, o jie stengiasi suk
čiaudami šią sąskaitą pera
dresuoti visai nacijai, girdi, 
MUS KALTINA. . .

Nežinau, kiek “Naujienų’ 
redakcijoje yra žmonių, ku
rie tarnavo hitlerininkams. 
“Naujienos” ne mūsų laik
raštis, kur žmonės pasirašo 
pavardėmis. Atskleidė! en
ciklopediją ir žinai, kas kur 
buvęs, ką daręs. Mums čia 
sunkiau, nes visi buržuazi
niai nacionalistai, nors ir 
būdami už vandenyno, labai 
slepia savo vardus, savo bio
grafijas, pasirašo svetimais 
vardais, svetimomis pavar
dėmis, o apie teisingas bio
grafijas ir kalbos nėra.

Taigi, negaliu tvirtinti,, 
kiek “Naujienų’ redakcijoje 
yra iš tų, kurie atliko hitle
rininkams budelių darbą, o 
paskui, išlupę lavonams 
auksinius dantis, bėgo Į to
limus kraštus, kad paslėptų 
savo kruvinus darbus, sukė
lusius milžinišką pasipikti
nimo bangą visame pasauly
je. Bet viena yra aišku jau 
nuo seno - “Naujienos” 
uoliai gina šiuos nusikaltė
lius, niekuomet nėra jų pa
smerkusios ir - yra jų re
dakcijoje ar nėra - atstovau
ja jų interesams. Būtent 
todėl šis laikraštis ir vėl
griebėsi sukčiavimo, kad 
slėptų pėdas, kad dar kartą 
paklaidintų savo skaitytoją - 
girdi, kaltino lietuvius, kad 
jie buvo žudikai, o dabar 
nenoromis prasitarė, kad 
lietuviai gelbėjo.

KALTINO TIK 
NUSIKALTĖLIUS

Ne, ponai, lietuvių niekuo
met niekas nekaltino, kalti
no ir tebekaltina lietuvių tau
tos išdavikus, kurie tarnavo 
hitlerininkams. Beje, tai 
buvo visuomet tie, kurie žudė 
ne tik žydus, bet ir lietuvius. 
Tai yra tie patys, kurie su
šaudė Vytautą Montvilą, An
drių Bulotą, Praną Zibertą, 
Liudą Adomauską, Valerijo
ną Knyvą ir daugelį, dauge
lį kitų.

Reikalas čia buvo ne na
cionalinis. Tie, kurie tar
navo hitlerininkams, nežiū
rėjo aukų tautybės - jie darė 
tai, kam juos pasamdė. O 
šiandien, kad jiems apie tai 
pasakoma, jie šaukia: kalti
na lietuvius.

Ne, ponai, kaltina me lie
tuvius, o jus, žmogžudžius 
ir nusikaltėlius. Ir jokiais 
sukčiavimais savo gėdos ne
nuplausite.

GENRIKAS ZIMANAS

WASHINGTON AS. Nixono 
administracijos pareigūnas 
tarptautiniais ekonominiais 
reikalais Peter Flanigan 
siūlo panaikinti diskrimina
cinius muitus Tarybų Sąjun
gos prekėms, kurios galėtų 
būt laisvai Įvežamos Į Jung
tines Valstijas.

Viešbučio “Hilton” portjė 
man, kaip amerikiečiui, per
davė vieno kaliforniečio 
hipio dienoraštį. Pasirodo, 
jis čia atsibastė iš Los An
geles su visa grupe. Čia, 
Indijoje, nemaža jų klajoja, 
ieškodami gyvenimo pras
mės. Kažkoks indas ber
niukas Įteikęs jį viešbučio 
šveicoriui. Jam neva buvę 
įsakyta perduoti tą sąsiuvi- 
niūkštį kokiam nors ameri
kiečiui.

Pasikėlęs Į 37 aukštą, 
ėmiau vartyti dienoraščio 
lapus. Pasidarė smalsu, 
kas dedasi tų Amerikos pa
laidūnų galvose.

Rašysena buvo palaida, 
išdrikusi, be jokio išraiš
kingumo, raidės - be ma
žiausio paspaudimo.

Pateikiu Įdomesnes iš
traukas.

DIENORAŠČIO IŠTRAUKOS

KOVO 16 D.

Stebėjome, kaip automobi
liai atsargiai apvažiuoja gat
vėse besišlaistančias kar
ves. Tos karvės juk “šven
tos”! Žiūriu, viena tokia 
šventoji tik klept, klept ir 
padėjo keletą šviežių raguo
lių ant šaligatvio prie pat 
liuksusinio viešbučio. Greit 
šveicorius pašaukė valyto
ją. o o

Nakvoti pasirinkome prie 
policijos nuovados laiptų. 
Čia kažkodėl nėra karvių. 
Be to, čia atrodė saugiau. 
Gal niekas neiškraustys 
mūsų kuprinių? Ralfas vis 
kažką paistė per miegus. 
Matyt, padaugino heroino 
dozę. Diana ir Florė miego
jo apsikabinusios kaip sese
rys. Aš vis negalėjau apsi
prasti su kietu šaligat- 
biu. . .
KOVO 18 D.

Mūsų pastangos surasti 
garsųjį jogą Tamilį nuėjo 
niekais. Jis išvykęs Į Ame
riką pas savo mokinius. Aš 
vis labiau Įsitikinu, kad jo
gai yra šarlatanai. Jie tapo 
uždarbiaujančiais fokusinin
kais. Amerikiečiai galvoją, 
kad, stovint ant galvos ar iš
darinė jant kitas pozas, gali
ma pasiekti giliausią iš
mintį.

- Juokinga siekti nirva
nos, - kalbėjo vakar Ral
fas. - Nirvana - tai savęs 
susinaikinimas. Slopinant 
godumo ir malonumų sie
kimo instinktus, užgniaužia
nti ir tie norai, kurie ska
tina kurti, išrasti, apvaldyti 
gamtą, per bendradarbiavi
mą su kitais žmonėmis ko
voti už pažangą. Nirvanos 
siekimas - tai savižudybė.

KOVO 27 D

Geriau nemaišyti vienos 
narkotiko rūšies su kita. 
Kyla kažkokia reakcija or
ganizme. Pykinti ima. 
Paskui be galo skauda galvą. 
Maloniausias haliucinacijas 
sužadina morfijus. Nuo ma- 
richuanos apima palaiminga 
ekstazė be jokio susijaudini
mo. Panašiai veikia kokai
nas. Ralfas mėgino ir alko
holį brendžio pavidalu, bet 
'jam po to pasidarė blauru, ir 
jį smarkiai tąsė, lyg 
būtų sirgęs jūros liga. .

jis

BALANDŽIO 2 D,

Indai mumis, hipiais, ste
bisi, o amerikiečiai smer
kia. Iš tolo neįsileidžia į

LAISVĖ

prabangius savo viešbučius. 
Lyg mes norėtume Į juos 
patekti! Juk hipių idėja - 
ryžtingas protestas prieš 
supuvusią jų aplinką, prieš 
veidmainystę, prieš gyvu
liškai rafinuotą gyvenimą.

- Protestas - vienintelė 
gyvenimo prasmė, - dėstė 
aną dieną Ralfas. - Malo
numas ir protestas. Kiau
liškoje visuomenėje ir gali
ma dar gyventi vien todėl, 
kad egzistuoja nuostabi nar
kotikų palaima. Svarbu tik 
jų nepadauginti, vartoti sai
kingas dozes. Saikingas var
tojimas iškelia žmogišką eg
zistenciją į palaimos viršū
nes.

BALANDŽIO 3 D.

Naktį vis galvojau, kaip 
Los Angelese gyvena mano 
mamytė su tuo nutukusiu ma
joru. Ar ji mane prisimena? 
Juk jai nėra kada! Reikia 
semtis kuo daugiau malonu
mų su tuo ištižėliu. Kaip ji 
apsidžiaugė, kai aš, anot jos, 
išsitrenkiau įlndiją išminties 
pasisemti! Su kokiu malo
numu ji išrašė man čekių 
knygutę kelionei! Kad tik 
nesimaišyčiau jai po kojų!

Šiandien Diana su Flore 
metė skarmalotus džinsus, 
atsisakė spalvingo hipių ap
daro, nusipirko moderniškas 
sukneles ir kaip turistės pa
siprašė Į “Hilton” viešbutį. 
Nutarė išsiprausti, išsikvė
pinti. Hipiškas jų protestas 
greit išsisėmė. . .

- Aš niekad nesėbrausiu 
su tais pasipūtusiais gorilo
mis, su tomis frakuotomis 
papūgomis! - pareiškė Ral
fas.
BALANDŽIO 14 D.

Beprasmybė! Beprasmy
bė! Beprasmybė!

Skurdas! Skurdas! Skur
das!

Štai ant šaligatvio guli api
plyšusi žmogysta. Už kelio
likos žingsnių drybso į krū
vą susimetę vaikai. Skai
čiuoju, kiek jų ten. Aštuoni. 
Rytas ankstyvas, ir jie visi 
skaniai miega. Netoli jų 
taip pat miega keletas šunų. 
Čia pat atrajoja karvės. 
Viena moteris, matyt, ką tik 
nubudusi, šaligatvio valkoje, 
kur telkšo purvinas vanduo, 
prausia mažytį. Sis grau
džiai verkia. O ten, toliau, 
guli skarmalu pridengtas, 
vakar vėlai miręs kažkoks 
žmogus. Šiandien jį paims 
šiukšlių surinkėjai. „ .

Beprasmybė! Tik narko
tikų sukelta ekstazė padeda 
užmiršti beprasmybę.

Gera smerkti narkotikus 
ten, Kalifornijoje, kur viskas 
prisidengta veidmainybės 
kauke. Bepigu pasninkauti, 
prieš priimant komuniją. . .

BALANDŽIO 16 D.

Sutikau keletą Tarybų Są
jungos specialistų, kurie čia, 
Indijoje, stato kažkokią pra
monės Įmonę. Jie pasakojo 
apie tobulai sutvarkytą vi
suomenę, kur nebėra para
zitų, kur valstybės tikslas - 
gerinti visų piliečių gyveni
mą. Pas juos nėra hipių, 
tokių, kaip mes, nėra narko
manų. Hipis jiems sukelia 
tik gražų juoką.

Gerai būtų atsisakyti šios 
surogatinės ekstazės, kurią 
sukelia narkotikai, ir jausti 
vien natūralų džiaugsmą. Ir 
dirbti visuomenei, kuri jau 
apsivalius nuo parazitų, nuo 
melo, nuo veidmainybės!

Bepigu ten, pas juos, nuo
takai alpti romantiška mei
le, apsieiti dirbtinės be nar
kotikų ekstazės. O ką jaus
ti nuotakai čia, Indijoje, kur 
ji parduodama turtingam na
šliui. Tik hašišo dozė pa
deda Įveikti neviltį.

BALANDŽIO 17 D.

Ralfas porino, kad visais 
laikais žmonės vartojo nar
kotikus ir juos vartos iki 
amžių pabaigos.

- Viduramžių Europoje 
priešais kiekvieną bažnyčią 
stovėdavo smukle. Ko nea- 
praizgė religiniai prietarai, 
tas pateko Į alkoholio ver
giją. Nelaimingasis privalė
jo rasti vienokią ar kitokią 
ekstazės formą, kuri jam pa
dėtų paskandinti savo kar
tėlį. Dvarininkai tyčia, ap
galvotai, statė ir bažnyčias, 
ir smukles.

Ralfas labai teisingai 
samprotavo:

- Alkoholis - pati pirmoji 
ir pati primityviausia narko
tiko forma. Bet praeityje ji 
buvo vartojami ten, kur rei
kėjo ką nors apgauti, apsuk
ti, apmulkinti, pridengti 
klastą, karius Į ataką pa
kelti, - žodžiu, vienaip ar 
kitaip sužlugdyti žmogų. O 
mūsų laikais naujos narko
tikų formos, vartojamos sai
kingai, teikia tikrą palaimą. 
Maža dozė padeda užmegzti 
draugystę visai tarp svetimų 
asmenų. Mūsų, hipių, drau
gystė todėl yra pati tyriausia 
ir nuoširdžiausia.

GEGUŽES 15 D.

Diana ir Florė atvažiavo 
pas mus su pasivogtu mer- 
sedesu. Ypač apsidžiaugė 
Ralfas. Bet mums nepasi
sekė. Mes visi atsidūrėme 
Amerikos atstovybėje. Ten 
mums pasakė tikrą evange- 
linį pamokslą. Išvadino ša
lies gėda. Kalbėjo toks per
karęs veidmainys. Be abejo, 
jis jau pranešė Į visų mūsų 
tėvų namus. Negi jis neži
no, kad daugeliui tėvų nei 
šilta, nei šalta, ką išdarinė
ja jų dukrelės ir sūneliai!?

GEGUŽES 16 D.

Naktį daužėme stiklinę 
tarą prie vienos šventyklos. 
Auksinio Budos su išdribu
siu pilvu eina pasižiūrėti 
daug Amerikos turistų. Ba
tus jiems reikia neštis ran
kose, nes šventoje vietoje 
galima vaikščioti tik ba
siems. Na, tegu Į tas iš
puoselėtas amerikiečių ko
jas Įsmigs koks stiklo gaba
liukas!

- Be reikalo, - pyko Ral
fas. - Nukentės tik indai. 
Mūsų noras atkeršyti veid
mainiams stiklų šukėmis - 
beprasmis. . .

GEGUŽES 20 D.
Norėčiau apie daug ką pa

kalbėti su tais specialistais 
iš Tarybų Sąjungos. Tiesa, 
jie silpnokai moka angliškai. 
Gal reikėjo mums važiuoti 
ne Į Indiją išminties ieško
ti, o į tą šalį, kur žmo
nėms iš širdžių trykšta tyras 
džiaugsmas, kur nereikia 
narkotinių surogatų tam 
krištoliniam džiaugsmui su
stiprinti. Bet Į ten hipių, 
sako, neįsileidžia.

- Žinot, kas mes esame?- 
kalbėjo gerokai apkvaitęs 
Ralfas. - Malonumų ieškoto
jai. Ir kas yra žmogus, jei 
ne ANIMAL DELICIARUM. 
Jis tarsi cirko meška, kuri 
išdarinėja triukus, kad gautų 
cukraus gabaliuką. O pasau
linis evoliucijos procesas 
yra tas cirkininkas, kuris 
stengiasi, ir sėkmingai sten
giasi, kad spektaklis taptų 
žmonijos pažangos išraiš
ka. . .

Penktadienis, Birželio (June) 15,1973

Worcester, Mass.
Tradicinis Laisvės piknikas - pietūs

Rengia

LLD SEPTINTOJI APSKRITIS

Liepos 1 dieną

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Kviečiame iš visos apylinkės lietuvius dalyvauti. At
vykite patys ir atsivežkite savo pažįstamus ir kaimynus. 
Gražiai, linksmai praleisite popietę tyrame ore. Susitik
site savo senus draugus ir bičiulius.

Dainų programą išpildys Laisvės Choras iš Hartfordo. 
Taipgi turėsime svečių dainininkų iš New Yorko, ir bus 
vietinių dainininkų,

Pietų pradžia 1 vai. Per praeitus piknikus pietus valgy
davome skiepe (rūsyje), bet šiemet valgysime viršutinėje 
svetainėje. Visi kartu valgysime ir dainuosime. Tai bū
kime laiku.

Lai visi keliai veda į Olympijos Parką liepos 1 dieną!
KVIEČIA RENGĖJAI

(22-23)

Toliau nebenorėjau skai
tyti tą vargšo hipio dieno
raštį. Patenkinau savo 
smalsumą. . Jis užsikrėtė 
kažkokia liga.

Niekas nepuolė jo gydyti. 
Jo lavonas, aklinai uždary
tas metaliniame karste, da
bar gal jau pakeliui Į sau
lėtąją Kaliforniją. Kaip rea
guos Į tą karstą jo mamytė 
su tuo majoru?

Azijos žemyne didžiausios 
plantacijos augina narkoti
kus. Neva nelegaliai tie 
narkotikai šimtais kilogra
mų patenka Į Ameriką, duo
dami milžiniškus pelnus 
spekuliantams. Narkotikus 
legalizavus, dingtų visas 
pelnas.

Bet tas vargšelis siekė 
vartoti narkotikus tik s ai

Vilniuje Įvyko tradicinis pavyzdinių liaudies šokių an
samblių konkursas “Pora už poros”. Jame dalyvavo 15 
kolektyvų. Nugalėtoju tapo Kauno žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto liaudies šokių ansamblis “Rasa”.

NUOTRAUKOJE: kanklės ir birbynės groja “Rasos” 
šokėjams.

T. ŽEBRAUSKO nuotr.

1973 m. gegužės 24 d.
Klaipėdos jūrų prekybos uoste.

T. ŽEBRAUSKO nuotr.

kingai. Jis tikėjo, kad eksta-
žė yra būtina žmogaus palai
mai.

Dienoraščio pabaigoje dar 
užtikau Įrašą:

“Visais laikais žmogaus 
džiaugsmas buvo siejamas 
su vynu. Bet vynas - tai 
primityvioji narkotikų for
ma. Mokslas išvystys pre
paratus, kurie, vartojami 
saikingai, padarys visus 
žmones laimingus”.

Ir aš, padėdamas Į šalį tą 
dienoraštį, tą tragiškai žu
vusio gabaus jaunuolio mir
ties dokumentą, paklausiau 
pats save:

- Ar galima suderinti šias 
dvi priešingybes: narkoti
kus ir saikingumą?

Iš anglų kalbos vertė
J. S.
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PIRMAS VASARI NIS SPAUDOS
NAUDAI PIKNIKAS

Brockton, Mass.
Pikniką rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6 kp. 

Įvyks sekmadieni, birželio 17 dieną. Pradžia 1 vai. po 
pietą. Vieta: Ch. Ustupo darže, 27 Cleveland Ave. Ga
bios šeimininkes pagamins skanius valgius. Todėl iš vi
sos plačios Bostono apylinkės kuopa kviečia visus atvykti i 
ŠĮ mūsą pirmutini vasarini spaudos naudai pikniką.

RENGIMO KOMISIJA 
(23-24)

i ".T . ■ ---------- - I' '• " 1 -------------

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

Įvyko birželio 3 d. pas Ch. 
Ostapą Susirinkimą vedė 
Ustapas. Praėjusio susirin
kimo protokolas skaitytas ir 
priimtas.

Sekretorius raportavo, 
kad gavo "Vilnies” pakvita
vimą už pasiųstus suvažia
vimui sveikinimus. Spau
dos naudai piknikas rengia
mas birželio 17 d. Ostapo 
darže. Komisijon apsiėmė 
A. Markevičienė, K. Butkie
nė, Rose Valon, L. Smith, 
M. Gutauskienė ir trys vy
rai - F. Markevičius, Ch. 
Ostapas ir S. Rainard > H. 
Tamašauskienė rašo, kad ji 
atveš dovanų, o P. Žukaus
kienė pagamins tikietus. 
Būtų gerai, kad ir kas dau
giau atneštų dovanų, tada 
spaudai bus daugiau para
mos.

Išrinkta komisija tvarkyti

Pittsburgh, Pa.
GRĄŽOS PAGERBIMAS 
MIRUSIŲJŲ

Gegužės 27 d., kaip 2-ra 
vai. popiet, įvyko programa 
pagerbimui mirusiųjų, pro-r 
gramą išpildė V. F. W. 575 
kp. - postas ir tos pačios 
kuopos moterų draugija- 
auxiliary; programa susidė
jo iš kalbų ir himnų. Geo. 
ir Helen Zelkovik pasidar
bavimu veteranai dalyvauja 
kelintas metas pagerbimui 
mirusiųjų? ant lietuvių kapi
nių. Kapinių pirm. J. Ma- 
celkis padėkojo visiems pro
gramos dalyviams ir susi
rinkusiems į kapines.

Į kapines buvo suvažiavu
sių daug, ypatingai iš jauno
sios lietuvių kartos.

Programai užsibaigus, 
daugumas nuėjo lankyti savo 
artimųjų kapus ir prisimin- 
ti-pagerbti juos.

Negalėjau ir aš išvažiuoti 
iš kapinių neaplankąs kapų 
idėjos draugų, su kuriais per 
daug metų draugavome, dir
bom draugijų darbus! Gaila, 
kad jie atsiskyrė iš gyvųjų 
eilės!

I kapinių namą buvo at
vežta daug gero maisto, 
kuri paruošė kapinių mote
rų draugiją; vieni pietavo 
ant vietos, kiti nuspirkę 
maistą vežė J namus.

Kapinės atrodo, kaip gra
žus sodas. Kapinių komite
tui ir moterų draugijai pri
klauso didelė padėka už gra
žų užlaikymą kapinių.

M.

Negras laimėjo 
majoro rinkimus

Los A n gėlės, Calif, šio 
miesto rinkimus laimėjo ne
gras Thomas Bradley, gavęs 
apie 100,000 balsų daugiau 
už. dabartinį majorą ir seną 
politikierių Yorty.

Mieste gyventojų skaičių 
negrai sudaro tik 18%. Pa
sirodo, baltieji jį išrinko 
majoru.

SAN FRANCISCO, Calif. 7 
apkaltinti už narkotikų šmu- 
ge 11 avimą. < 

busą važiuoti į "Laisvės” 
pikniką liepos 1 d., Worces
ter, Mass. Norintieji busu 
važiuoti | pikniką kreipkitės 
pas Ch. Ustapą (tel. 583- 
0002) arba pas M. Gutaus- 
kiene (tel. 587-3773). Tikė
tas j abi puses $3.

Nutarta kuopos susirinki
mo nelaikyti per vasarą. 
Sekantis kp. susirinkimas 
Įvyks rugsėjo 2 d., 2 vai. 
popiet, pas Ch. Ustapą, 27 
Cleveland Ave.

Prieš susirinkimą turėjo
me skanius pietus. Pagami
no mūsų darbščioji A. Mar
kevičienė, jai padėjo K. But
kienė, A. I^akarskienė ir Ch. 
Ustapas. Širdingai jiems 
ačiū.

LLD 6 kuopa kviečia visus 
dalyvauti spaudos piknike 
birželio 17 d.

LLD 6 kp. sekr.
S. RAINARD

Baltimore, Md.
LLD 25 kp. susirinkime 

nutarėme surengti spaudai 
parengimą birželio 24 d. pas 
d. P. Kuprį. Nepaisant koks 
oras būtų, tą dieną piknikas 
Įvyks toje pačioje vietoje.

Chcsterio Ir Philadelphi- 
jos draugai daug ūpo sutelkė 
šiam piknikui. Tikiu, mes 
ir jiems atsilyginsime. 
Tikimės turėti gražų buri 
ir iš plačios apylinkės.

Labai apgailestaujame 
mirusios tokios gabios ir 
taip daug reikalingos L. Ka
valiauskaitės. Kuopa nutarė 
ir nariai prisidėjo pareikšti 
užuojautą per spaudą.

Nors nedidelis skaičius 
mūsų kuopos narių liko, bet 
visi užsimokėjo už šiuos me
tus savo duokles. P. Pa- 
serskis narių mokesčių rin
kime darbą atlieka puikiai.

J. ir F. Deltuvai gegužės 
25 d. atžymėjo savo 60 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. 
Mūsų kuopos nariai linki 
jiems dar daug sveikų ir 
linksmų gyvenime metų.

KORESPONDENTE

Springfield, III.
LDS 29 kuopa neteko vie

nos iš steigėjų. Matilda Klik- 
na išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
sulaukusi 82 metų amžiaus.

Mrs, M. Klikna buvo gimu
si Lietuvoje. Ji buvo duktė 
Jono ir Petronėlės Urbantų 
ir Sprlngfielde gyveno nuo 
1907 m. Jos vyras Dominin
kas mirė 1935 m. ir duktė 
Josephine Pausis 1951 m.

Draugė M. Klikna buvo 
labai veikli vilnietė verbavi
me laikraščiui skaitytojų, 
taipgi jaunuolių į LDS jau
nuolių kuopą mūsų kolonijo
je. Mes visi labai pasigesi- 
me jos netekę savo kuopoje, 
kaip ir jos sūnūs Dominic, 
Joe, John, Stanley ir duktė 
Genevieve; visi Sprlngfielde. 
Taipgi liko sesuo ir brolis 
Lietuvoje, 10 anūkų, 9 proa
nūkiai, seserėčių ir brol
vaikių.

Mes LDS 29 kuopos nariai 
liūdime, pergyvenę toki di
delį nuostolį mūsų organiza
cijai. EDWARD DOMBROSKI

LDS 29 kuopos pirm.

St. Petersburg, Fla.
Gegužės 26 d. LSC klubas 

savo salėje turėjo parengi
mą. Pas mus jau prasidėjo 
vasara. Visi turistai mūsų 
miestą apleido, pabėgo nuo 
mūsų kraštos saulės. Vasa
riniai mūsų pobūviai būna 
negausūs, nes ir vietinių ne
mažas skaičius išvyksta į 
šaltesnius kraštus praleisti 
vasarą.

Kaip ir visuomet, šeimi
ninkės susirinkusius svečius 
pavaišino skaniais pietumis. 
O toliau popietę praleido prie 
muzikos ir draugiškų pasi
kalbėjimų. Klubo prez. V. 
Bunkus pranešė apie klubo 
garbės narius, prašė pasi
žiūrėti Į lentą ir matyti, kad 
jų skaičius daugėja. O tie, 
kurių ten vardo nėra, pra
šomi neatidėlioti, nes namo 
remontui dar trūksta keleto 
šimtų dolerių. Taipgi jis 
pranešė apie būsimus paren
gimus ir prašė visų įsitė- 
myti ir ateiti praleisti laikq 
savo salėje.

LLD 45 KP. VEIKLA

Birželio 2 d. LSC salėje 
Įvyko LLD 45 kp. pusmetinis 
susirinkimas. Kp. pirm. 
J. Mileris susirinkimą ati
darė. Minute tylos buvo pa
gerbti mirusieji kp. narys 
Jonas Žukas ir "Laisvės” 
administratorė L. Kava
liauskaitė.

Susirinkimą pravedė J. 
Bakšys. A. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinki
mo tarimus. Kp. pirm. J. 
Mileris pateikė pusmetini 
raportą apie organizacijos 
nuveiktus darbus, taipgi pri
minė, kad birželio 16 d. tu
rėsime Tėvų dienos parengi
mą. Taipgi sakė, kad mūsų 
parengimus turėsime suma
žinti dėl salės remonto.

Protokolų sekr. A. Alek
nienė pranešė, kad per ši 
pusmeti valdyba su narių 
pritarimu atliko didelius 
darbus. Didžiausias atsie- 
kimas - įsigijimas šios pa
stogės. Nors darbas dar ne
baigtas, tačiau iki rudens 
manome viską sutvarkyti. 
T. Lukienė raportavo, kad 
kp* iždas yra gerame sto
vyje. Iždininkas P. Alekna 
sutiko su finansiniu raportu.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė M. Raškaus- 
kienė ir P. Mockapetris. 
J. šarkiūnui atsisakius iš 
komisijos jo darbą perėmė 
V. Wilkauskas.

Kuopa į namo pirkimo fon
dą įnešė $1,500. Susirinki
mas nutarė, kad kuopos var
das būtų įrašytas garbės 
lentoje.

Pirm. J. Mileris pranešė, 
kad liepos mėnesio pradžioje 
turėsime svečių išNewYor- 
ko apylinkės - Mildred 
Stensler ir Viktorą Beckerį. 
Ta proga numatoma turėti 
koncertą.

Nutarta paskirti po $25 
laikraščiams kanadiškiam 
"Liaudies Balsui” ir Urug
vajaus "Darbui ’.

Malonu buvo pobūvyje pa
simatyt su Jonu ir Antonette 
Stukais. Antonetė po skau
džios automašinos avarijos 
jau susveiko ir jaučiasi ge
rai. Jonas ir Antonetė pa
vaišino visus pobūvio daly
vius skaniu gėrimu. Ačiū 
jiems.

Dainos choras, vadovau
jant A. Pakalniškienei, pa
dainavo Stukams jų mylimą 
dainą "Keliaujam sudaina’ .

Vera Smalstienė po sun
kios operacijos jau sugrįžo 
iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

Mirė kp. narys Jonas Žu
kas. Paliko liūdinčius žmo
ną Oną, dukrą Lydią, žentą 
ir vieną anūką. Gili užuo
jauta artimiesiems. V. B-NE

LAISVE

Chicago, III.
Šiais metais, kaip ir 

praeityje, Lietuvių Tautinė
se kapinėse Kapų puošimo 
dieną buvo paruošta šauni 
programa, bet lietus truputi 
sutrukdė. Lietus buvo trum
pas ir programa įvykinta.

Prasidėjo maršavimas su 
vėliavomis, kapinių direkci
ja, Amerikos legiono Da
riaus-Girėno postu, organi
zacijų būriais. Atvykus prie 
paruoštos estrados, prasi
dėjo iškilminga programa. 
Direkcijos pirmininkas W al- 
teris Slench,. atidarė progra
mą ir perstatinėjo jos daly
vius, taipgi pasveikino susi
rinkusius.

Dariaus-Girėno postas at
liko savo gražias pareigas 
ir išreiškė pagarbą miru- 

. siems. Lietuvių orkestras, 
vadovaujant Petrui Zalūbai, 
kaip marš avim o eigoje, taip 
dainininkams dainuojant pa
tarnavo. Pirmininkas pri
statė solistę Estelle Bog- 
den, taipgi solistą Algirdą 
Brazį. Vėliau jie sudainavo 
duete.

Kalbėti buvo pakviestas 
evangelikų-liuteronų kuni
gas A. Trakis ir laidotuvių 
direktorius P. J. Ridikas. 
Abu kalbėtojai pasakė atitin
kamas kalbas. Taipgi pirm. 
W. Slench pristatė Lietuvių 
Tautinių kapinių direktorius, 
pažymėdamas kokias parei
gas jie eina. Estelle Bog- 
den ir A. Brazis sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus.

R. S.

Trumpai iš visur
YELLOW SPRINGS, Ohio. 

Antioch kolegija visai užda
ryta, kai studentai paskelbė 
streiką. Paleisti iš darbo 7 
streiko rėmėjai mokytojai. 
Studentai reikalauja nenu
traukti jiems finansinės pa
ramos, iki jie baigs mokslą.

LOS ANGELES, Calif. 
Imigracijos policija suėmė 
500 nelegaliai įvažiavusių 
svetimšalių, daugiausia 
meksikiečių.

TEL AVIVAS. Izraelio 
premjerė Meir skelbia, kad 
jos Darbo Partija priims į 
savo gretas tuos arabus, ku
rie sutinka su Izraelio pro
grama, su Izraelio agresija. 
Bet tokių arabų mažai tegali 
gauti.

PARYŽIUS. Naująsias ir 
greičiausias Tarybų Sąjun
gos supersoniškas lėktu
vas, iš Maskvos atskridęs į 
lėktuvų parodą, už 5 mylių 
nuo Paryžiaus sprogo ir nu
krito ant kaimelio namu. 6 c 

lėktuvo tarnautojai žuvo, 
taipgi užmušti kaimelyje 8 
prancūzai, sugriauta kele
tas namų. Tai didžiulė ne
laimė.

BALTIMORE. Maryland© 
gubernatorius Mandel pasi
rašė nuomų kontrolės įsta
tymą, kuris veiks visoje 
valstijoje.

WASHINGTONAS. Prez. 
Nixonas grįžo iš Islandijos 
nei vienu klausimu nesusi
taręs su Prancūzijos prezi
dentu Pompidou.

I

SOFIJA. Bulgarijos mai- 
nieriai gavo pakelti algas 
26%.

BERLYNAS. Vokietijos 
Demokratinė Respublika ir 
Argentina užmezgė diploma
tinius ryšius.

Worcester, Mass.
PASIRUOŠIMAS SUTIKTI 
"LAISVES ’ METINĘ 
ŠVENTĘ
Sekmadienį, liepos 1 d., 

Olympia Parke įvyks "Lais
vės” metinis piknikas. Per 
dešimtmečius tokie išvažia
vimai atvirame ore yra pla
čios lietuviškos visuomenės 
džiugiai laukiami. Čia 
įvyksta atnaujinimas pažin
čių, susitikimas naujų bičiu
lių. O "Laisvės” talkinin
kai menininkai visada susi
rinkusius gražiai, kultūrin
gai palinksmina spalvingo
mis dainomis. "Laisvės” ir 
abelnai pažangiosios spau
dos rėmėjai visados atveža 
vieną kitą dovanėlę.

Viskas taip miela, taip 
jauku!

šiame "Laisvės’ piknike 
Laisvės Choras iš Hartfor
do, Wilma Hollis vadovybė
je, mums šauniai padainuos. 
New Yorką programoje at
stovaus menininkai Mildred 
Stensler vadovybėje. O 
Mass, valstiją atstovaus 
Worcesterio menininkai.

Rengėjai visus prašo at
vykti kiek galima anksčiau. 
Maistas bus gatavas 12 va
landą. Pusė po dvylikos visi 
būkite prie stalų. Pietūs 
bus išduoti visiems bendrai. 
Prašome visus atvykti gero
kai išalkusius, bet gerai, 
linksmai nusiteikusius.

Lauksime skaitlingo at
silankymo ir malonaus pasi
matymo.

M. S.

DETROITAS. Moterų Or
ganizacija kovai su alkoho
lizmu ir narkotizmu plečia 
savo veiklą prieš tas drau
gijos blogybes.

JUNGTINĖSE Tautose 
Jungt. Valstijos ir Anglija 
vetavo rezoliuciją už rasis
tinės Rodezijos tvirtesnį 
ekonominį boikotą.

BUENOS AIRES, Argenti
na. Fordo kompanija paten
kino kairiųjų partizanų rei
kalavimą: milijoną dolerių 
išdalino vaikų ligoninėms.

WILDWOOD N. J. Kole
gijos studentai, mirusiųjų 
pagerbimo dieną celebruo- 
dami, pasigėrė. 100studentų 
pakliuvo į kalėjimą.

SOFIJA. Bulgar i j a žy m i ai 
sumažino drabužių kainas, 
pakėlė alkoholinių gėrimų 
kainas.

- WASHINGTONAS. Kong
resui anė Abzug paskelbė 
kongresinį aptarimą siūlomo 
biliaus amnestuoti visus 
Vietnamo karo priešus.

Istorija 
pasikartojo

1905 metais Juodoje Juro
je ant šarvuočio” Potiom- 
kin” sukilo jūrininkai ir už
valdė karo laivą. Virš sa
vaitę laiko jie plaukiojo į 
vieną ar kitą prieplauką gel
bėdami sukilėliams prieš 
caro jėgas. Paskui nuplau
kė į Rumunijos prieplauką, 
patys išėjo ant kranto palik
dami laivą.

New Yorke balandžio men. 
maisto kainos pakilo 11.9% 
skelbia Darbo Biuro statisti
kai.

Daugiausia pakilo mėsos, 
paukštienos, žuvies, vaisių 
ir daržovių kainos.

5-tas puslapis

Užsienio žurnalistai Lietuvoje
Vilnius (kablegrama). Ta

rybų Lietuvoje viešėjo didelė 
grupė Maskvoje akredituotų 
užsienio žurnalistų. Jie lan
kėsi miestuose ir kaimuose, 
susipažino su respublikos 
laimėjimais pramonės, že
mės ūkio, švietimo, sveika
tos apsaugos ir kultūros sri
tyse.

Birželio 5 d. Tarybų Lie
tuvos spauda paskelbė svečių 
atsakymus į korespondentų 
klausimus apie patirtus įs
pūdžius viešnagės metu.

Su kai kuriais jų supažin
dinsime ir "Laisvės” skai
tytojus.

Arnostas Bakas, Slovaki
jos Komunistų partijos CK 
organo "Pravda” korespon
dentas: - Retai matysi tokio 
aukšto lygio įmonę, kaip kad 
Kauno Prano Ziberto šilko 
kombinatas. Malonu man 
bus informuoti savo laikraš
čio skaitytojus apie šį kom
binatą ir tekstilininkų moky
klą. Kaunečiai pirmieji Ta
rybų Sąjungoje įsisavino Če
koslovakijos "Eliteks” fir
mos įrengimus ir rekomen
davo juos kitoms TSRS įmo
nėms.

Dziuniti Chiraj, Japonijos 
Komunistų partijos laikraš

Nauja sutartis
Bonna. Vakarų Vokietija 

pasirašė sutartį su Čekoslo
vakija ir baigė 35 metų prie
šiškų santykių laikotarpį.

Kancleris Brandtas dar
buojasi, kad Vakarų Vokieti
ja galėtų draugiškai sugy
venti su socialistiniais kraš
tais.

Londonas. Tyrinėjimai 
rodo, kad smarkiai rūkan
tiems < 

«« • Buenos Aires. Peronistų
cigarus gali žymiai I valdžia nutarė pripažinti Ku- 

pakenkti sveikatai, panašiai; bos valdžią ir užmegsti su 
i ja diplomatinius bei prekybi
nius ryšius.

Argentina taipgi pasisakė 
artimai kooperuoti su Čilės 
valdžia.

kaip ir cigaretės.
Todėl tie, kurie meta ci

garetes ir pereina prie 
cigarų rūkymo, taipgi žymiai 
žaloja savo sveikatą.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame gilią užuojautą Jos sesutėms Margaret Cowl, 

Agnes Jurevičienei, Helenai 
visam "Laisvės” kolektyvui.

J. M. GINAICIAI
P. M. WILLIAMS
M. BALTULIONYTĖ 
J. ANSCOTH

Tarpan Springs, Fla.
Mirus

Jonui Žukui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Onai Zukienei, 

dukrai Lydia Paulmeir, žentui Fred ir anūkui Ronald, 
artimiesiems bei draugams.

Linkime'ištvermės.

Tarpan Springs, Fla.
Mirus

Jonui Žukui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai Zukienei, dukrai 

Lydia Paulmeir, žentui 
brangaus šeimos nario.

J. Stančikas
W. ir O. Stakėnai
J. ir H. šarkiūnai
J. ir S. Bakšiai
P. ir A. Aleknai
J. Ragauskas
T. ir M. Miller
M. Lideikis
V. ir E. Valley
B. šalaveičikas

čio "Akahata” koresponden
tas: - Lietuvoje aukštas
žemdirbių gyvenimo lygis, 
kaimo kultūra, įsimenantis 
jūsų dėmesis senovės kul
tūros paminklams, gamtos 
apsaugai. O Japonijoje visa 
tai be gailesčio naikina ša
lies industrializavimas.

Josefas Northas, JAV 
marksistinio dienraščio 
"Daily World’ korespon
dentas: Malonu buvo susi
pažinti su Tarybų Lietuvos 
jaunimu. Tai gerai išauklė
ta, besiveržianti į priekį 
jaunoji karta.

Reakciniuose puslapiuose 
daug šmeižto apie tariamą 
lietuvių tautos engimą. Ta
čiau visa ši šmeižto kompa
nija inspiruojama saujelės 
reakcionierių, kurie nenori 
pripažinti tai, kas vyksta 
visame pasaulyje, stengiasi 
nors tuo kaitinti santykius 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta- 
rybų Sąjungos.

Eiliniai amerikiečiai ne
paprastai laukia TSKP CK 
generalinio sekretoriaus 
Leonino Brenžnevo vizito ir 
deda į jį dideles viltis tiek į 
JAV gyvenimą, tiek į pasau
lio klimatą.

V. PETKEVIČIENĖ

Bedarbių 6 proc.
Washingtonas. 37 didžiuo

siuose miestuose gegužės 
men. bedarbių skaičius pa
siekė 6% visos darbo jėgos, 
skelbia Darbo departamen
tas.

Bendrai paėmusvisoje ša
lyje nedarbas stovi toje pa
čioje vietoje - 5%.

Kudirkienei, giminėms, ir 
Labai gaila jos.

V. U. BURDAI
A. DAVIS
A. NORKIENĖ
T. KING

V. SUTKIENE

LLD 45 kp. valdyba ir nariai

Fred ir anūkui Ronald netekus

B. ir A. Putrimas
F. Mockapetris
J. ir T. Lukai
N. Petronis
H. Sholunas
F. Kalanta
B. Jankauskas
Wm. ir Mary Vilkauskai
B. ir M. Žukai
J. ir P. Stančikai

N. Sereikis
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Del sumaišymo ir iŠkraipymo spaustuvėje, šį 

straipsnį perspausdiname su atsi prašymu.

Visa tai teikia džiaugsmą
Ilgai lauktas filmų "festi

valis”, atsibuvęs gegužės 20 
dienų, praėjo. Gerbiamas 
Stebėtojas nors trumpai, bet 
nuodugniai jį apibūdino. 
Taigi norėčiau ir aš tarti 
keletu žodžių apie savo fil
mus, - jų ydas, dėl kurių, 
pasibaigus programai, buvau 
kritikuojamas. Reikia pasa
kyti, kad aš to tikėjaus, nes 
aš pats dėl tų ydų buvau ne
patenkintas.

- Jeigu šitaip, tai kam taip 
filmavai ir redagavai, jei ži
nojai, kad tuom būsi nepa
tenkintas? - gerbiamas 
skaitytojas paklaus.

Manau, pirmiausia mane 
"pakreipė” prie to nepasi
tenkinimas kino teatru. Vi
suomet jausdavau "skriau
dų”. Man atrodė, kad kuo 
vaizdas Įdomesnis, tuo jie jį 
trumpiau rodo, tik sušvito ir 
vėl dingsta. Filmuojant ta 
mintis vis mane sekiojo. 
Todėl desėtkas, kitas sekun
džių nejučiomis "praslyz- 
davo”. Antras dalykas, tai 
filmų netaupiau. Man atrodė 
kad turiu jų perdaug. Labai 
nepatogu būtų jas tuščias 
vežtis atgal. O Vilniuje 
taip viskas malonu, gražu ir 
įdomu, kaip gi filmus nesu
naudoti, tiesiog gėda! Na, o 
redaguojant, kaip čia duosi 
valią žirklėms. Čia viskas 
man šventas, reikia taupyti! 
Kuomet užeidavo svečiai, jų 
komplimentai man užtikrin
davo, kad čia viskas "ge
rai”. Ir kaip nors būdamas 
nepatenkintas, su tuo blogiu 
"apsipratau”, ir kritiškos 
mintys nurimo.

Mano laimei, NE VISI fil
mai taip "perkrauti”. Kiti, 
apie 2,200 pėdų, kurie dar 
nebuvo demonstruoti, IŠĖJO 
GE RIAU, negu Vilniuje sukti. 
Juose nėra, arba labai mažai 
yra (Kaunas) nežymių pakar
tojimų, nes dabar jau ir fil-

BEST GIFTS FOR
RELATIVES IN USSR

MOTORCYCLES, REFRI
GERATORS, WASHING MA
CHINES, TE LE VISION 
SETS, CAMERAS, SEWING 
MACHINES, FURNITURE.

Also clothing, fabrics, 
furs, watches and food pro
ducts.

NEW MODELS OF AUTO
MOBILES:

ZHIGULI VAZ-2101 $3,- 
520.00; ZHIGULI VAZ-2102 
(Stat 1 on Wagon) $3,881.25; 
ZHIGULI VAZ-2103 (New 
Model) $4,036.50; MOSK- 
VITCH 408-IE $3,285.00; 
MOS K VITC H 412- IE $3, - 
570.00; ZA POROZHETS 
ZAZ-968 $2,250.00.

PODAROGIFTS, Inc. is the 
ONLY firm in the USA which 
sends GIFT CERTIFICATES 
through VNESHPOSYLTORG 
without any Intermediates, 
banks, etc.

PODAROGIFTS, Inc. is the 
ONLY firm in the USA that 
produces evidence of delive
ry in accordance withits 
agreement with VNESHPO- 
SYLTORG.

FOR our customers con
venience orders can be 
placed with any of our affi
liates:

Cosmos Parcels Express 
Corp., 488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. LOO22

Package Express & Travel 
Agency, 1776 Broadway, 
New York, N. Y. 10019

Globe Parcel Service, 
Inc., 723 Walnut Street, Phi
ladelphia, Pa. 19106

or directly with our Main 
Office: -

Podarogifts, Inc.
240 FIFTH AVENUE, 

(Between 27 and 28 Sts.) 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Telephone: 212-685-4537

mus taupiau. Trumpesni, 
apie 10 sec. titulai, Vilniaus 
filmo titulai, kurių buvo gal 
ir nėr daug, buvo per ilgi, 
apie 20 sek. Dariau ilgus 
todėl, kad, mano nuomone, 
kai kuriuose yra šiektiek 
meninio grožio. Dabar juos 
per pus sutrumpinau. Kiti 
turėjo net "rezignuoti”! O 
tas gi šiais laikais taipgi 
madoje. , . Taigi, ir
mano "ballot’as” eina su 
draugais kritikais. Extry- 
minis nukrypimas Į vienų ar 
kitų pusę, vis viena blo
gai! . . .

Mūsų mielam ir gerbia
mam Stebėtojui norėčiau tiek 
pasakyti. Norėčiau, kad 
Tamsta pamatytum m ano fil
mus apie Žirmūnus - Anta
kalnį, Lazdynus, Kaunu, ku
rie pasipuošę elegantiškais, 
modernaus lietuviško meno, 
pasakiško grožio apartment- 
namiais bei sūper-marke- 
tals. Apie Maskvų, su jos 
plačiomis, pilnomis žmonių 
Ir mašinų gatvėmis. Apie 
Druskininkų rudenį, kada 
miestas, su savo parkais ir 
gatvėmis, šviesiai auksinės 
spalvos lapijoje skendi. Čia 
pasidairęs, jautiesi tarsi 
fantazijos "Rojuje” ėsųs, 
kurio grožį aš nesugebu ap
sakyti!

DETROITAS’. 12 policistų 
ir 16 civilių apkaltinti už 
narkotikų biznio palaikymų, 
kuris duoda apie milijonų do
lerių Į dienų.

MASKVA. Tarybų Sąjun- 
gos sostinėje jau du ameri
kiečių bankai atidaryti tikslu 
praplėšti tarp abiejų šalių 
prekybų.

HAVANA. Kubos prezi
dentas Dorticos išvyko lan
kytis Peru respublikoje ir 
tartis su tos šalies prezi
dentu Alvarado.

WASHINGTONAS. Ameri
cans for Democratic Action 
28-oji nacionalinė konvenci
ja ragina Kongresų suspen
duoti Nixonu ir sulaikyti 
Kambodijos bombardavimų.

JACKSONVILLE, N. C. 
Baltųjų rasistų organizaci
jos nacionalinis prezidentas 
Leroy Gibson apkaltintas iš- 
dinamitavimu radikalų kny
gyno.

DETROITAS. Apie 800,000 
automobilių darbininkų bir
želio 4 d. gavo pakelti algas 
7 centais Į valandų.

PITTSBURGH Pa. Visi 
Mainierių už Demokratijų 
kandidatai unijos 5-jame di- 
Strikto laimėjo rinkimus. 
Buvusio prezidento Boyle 
rėmėjai prakišo.

WASHINGTONAS. Nacio
nalinė Labdaros Teisių or
ganizacijų šaukia savo kon
vencijų liepos 11-15 die
nomis.

LONDONAS. Anglija ir 
Sirija atnaujino diplomati
nius ryšius.

■m

New Yorke demonstraci
joje dalyvavo apie 400,000 
puertorikiečių, kurie pa
smerkė JAV kolonializmų ir, 
imperializmų, rasinę ir tau
tinę diskriminacijų.

Apie istorinius Trakus su 
gražiais ežerais ir didinga 
pilimi. Su sity filmy paįvai
rinimais, kaiptai- Įvairumų 
Žurnalėlis, Vingio parkas, 
Lenkijos žemės ūkio mašinų 
paroda, ir Lietuvos pilkal
niai ir upės.

Tamstų užtikrinu, kad čia 
ir titulai yra trumpi (10 
see.), ir nuobodžių pasikar
tojimų nėra. Tai Įsibrovė 
tiktai Vilniaus f Urnoje, ir ta 
klaida jau pataisyta.

Kas liečia filmininkų, tai 
tokių nesėkmę galima skai
tyti lengva "nuodėme”. 
Esu patenkintas, ir dar kaip! 
Juk ir gerb. . kritikai pri
pažino, kad FOTOGRAFIJA 
GERA! .... Tai ir taš
kas! Redagavimų galima 
nors ir kasdienų savaip tai
syti, o filmuoti tik vienų, be 
pataisymo, kartų. O, be to, 
nevien tik kritikos buvo, ap
turėjau ir šiltų komplimentų. 
Gal ir jiems smarki filmo 
eisme Įkyrėjus. Taigi, už 
kompolimentus ir kritikas 
ačiū visiems. Visa tai teikia 
man džiaugsmų.....................

PS: Gerbiamas Stebėtojas 
pakėlė mintį aplankyti ir ki
tas lietuvių kolonijas. Pri
tariu ir sutinku su tuo. Rei
kalui esant, "show’as” gali
ma būtų teesti porų valandų. 
Pelno iš to nedarau. Jeigu 
pajamų liktų, jos turėtų būti 
paskirtos lietuviškai spaudai 
paremti. Tik susidarytųkė- 
blumų su transportacija, ka
dangi aš mašinos neturiu.

JONAS MIKAILA

ATĖNAI. Graikijos mili- 
tarinė valdžia paskelbė pa
naikinanti monarchijų ir 
įsteigianti respublikų, ku
rios pirmu prezidentu pasi
skelbė premjeras Papado
poulos.

NEW DELHIS. Indijos lėk
tuvui nukritus, 48 keleiviai 
žuvo, 17 išsigelbėjo.

MASKVA. Mirė 96 metų 
amžiaus senas revoliucio
nierius F. N. Petrovas, ta
rybinio mokslo administra
torius, enciklopedijos re
daktorius.

WASHINGTONAS. Cenzo 
biuras raportuoja, kad mo
terys teuždirba 56% sumos, 
kokių gauna vyrai tuose pa
čiuose darbuose; kai kur 
teuždirba tik 37%; negrės 
moterys teuždirba tik 10%, 
kiek vyrai uždirba.

ROMA. Italijos Komparti
jos organui "L’Unita” šie
met sukelta $1 270,000 fi
nansinės paramos.

WASHINGTONAS. Romos 
katalikų dvasiškių grupė, at
stovaujanti 40,000 kunigų, 
ragina Kongresų paskelbti 
besąlyginę amnestijų vi
siems karo priešams.

WILLINGBORO, N. J. 
Valstijos kriminallzmo la
boratorijos direktoriaus 
žmona ir sūnus žuvo nuo 
namuose padėtos bombos. 
Policija ieško kaltininko.

Išvežtas ligoninėn
Praeitų savaitę sveikatai 

smarkiai pablogėjus, Jonas 
Barkus tapo išvežtas į ligo
ninę. Šiuos žodžius rašant 
tikroji jo sveikatos padėtis 
nežinoma.

Jonas paguldytas Į Cum
berland Hospital, kuri ran
dasi Portland gatvėje arti 
Myrtle Ave., Brooklyn,N. Y.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Birželio 16 d. isNewYor- 

ko Į Washingtonų veš autobu
sai ir traukiniai tūkstančius 
demonstrantų prieš Water
gate skandalų, Kambodijos 
bombardavimų, prieš aukš
tas kainas ir algų Įšaldymų. 
Autobusu kelionė $10, trau
kiniu - $16. Norintieji da
lyvauti demonstracijoje gali 
kreiptis Į Vietnam Peace 
Parade Committee, 156 Fifth 
Avenue, Room 527, Tel.; 
255-1075. •

Birželio 4 d. nominaci- 
niuose rinkimuose demokra
tų kandidatai majoro vietai 
Beame gavo 35% visų balsa
vusių demokratų, Badillo - 
26, kiti du po mažiau. Ka
dangi nei vienas negavo 40%, 
tai perbalsavimai įvyks bir
želio 26 d. Miesto tarybos 
prezidento vietai O’Dwyer 
gavo 41%, tai jis pasilieka 
tai vietai demokratų kandi
datas galutiniems rinki
mams lapkričio mėn.•

Majoras Lindsay praneša, 
kad balandžio mėn. šalpos 
ėmėjų skaičius sumažėjo 
12,987. Dabar mieste yra 
1,208,982 šalpos ėmėjai.•

Dviejų brolių Gonzalez 
ginčuose William peiliu 
mirtinai perdūrė savo brolį 
Felixu ir pabėgo. Policija 
jo ieško.

Mirė 67 metų amžiaus bu
vęs Queens prezidentas 
James A. Lundy, republikonų 
politikierius. •

Central Parko karnivale 
dalyvavo 15,000 vaikų ir 
suaugusių protinių vaikų li
gonių paramai.•

Mount Vernon milijonie
rius, daręs $140 milijonų 
biznio Į metus su militari- 
nėmis įstaigomis užsienyje, 
už valdžios apgavimų nu
baustas 18 mėnesių kalėjimo 
ir pasimokėti $176,000.•

Mafijos vadas A. Salerno 
apkaltintas už nelegalų mul- 
timilijono dolerių paskolų 
biznį. •

Plėšikų pora apiplėšė Kew 
Motor Inn restoranų ir pasi
grobę $4,740 paspruko.

REP.

Žavėjau t is sapnas
Aš, mat vienų naktį 
Ramiai užmigau, 
Ir štai kokį sapnų 
Saldžiai sapnavau:i
Tarytum kad rožių 
Daržely būnu 
Ir ten jųjų žiedus 
Skinu, krūpinu.

O koks jau gražumas 
Tų rožių žiedų 
Ir koks įvairumas 
Rūšių bei spalvų!

Atrodė, kad niekur 
Nebūt jau gražiau 
Ir kad negalėtų 
Žavėti mieliau.
Bet štai tik biskutį 
Akis pasukau 
Ir gražių mergelę 
Staiga pamačiau.
Ir taip buvo gražūs 
Žvilgsniai jos akių, 
Kad daug, daug mielesni 
Už žiedus gėlių.
Ir tiek sužavėjo, 
Kad net nustebau, 
Ir taip sužavėtas 
Tuoj ir pabudau.

JONAS JUŠKA

Malonus svečias Pramogų Kalendorius
Birželio 10 d. LLD185kp. 

parengime Forest Parke 
lankėsi labai malonus sve
čias Henrikas Juškevičius, 
Visos Tarybų Sąjungos tele
vizijos ir radijo komiteto 
pirmininko pavaduotojas.

Šiuo metu 28 tarybiniai te
levizijos ir radijo darbuoto
jai lankosi Jungtinėse valsti
jose. Jie pirmiausia aplan
kė New Yorką, Washingtonu, 
Los Angeles. Dabar vėl 
grįžo į New Yorką ir po to 
išvyko i Washingtonu Brež
nevo pasitikimui.

Henrikas Juškevičius aiš
kino, kad Brežnevo lanky
mosi metu Jungtinėse Val
stijose televizijos ir radijo 
laidai bus perduodami į 
Europą ir Tarybų Sąjungų. 
Tuo reikalu TSRS televizi
jos ir radijo komiteto pir
mininkas Sergejus Lapinas 
jau pasirašė sutartįsu Jung
tinių Valstijų atitinkamomis 
firmomis. Televizijos ir 
radijo pareigūnų kooperavi- 
mas ir toliau bus tęsiamas. 
Taipgi susitarta ir įvairių 
filmų pasikeitimu. Birželio 
27 d. visa tarybinių televizi
jos ir radio darbuotojų grupė 
išvyks namo.

H. Juškevičius dar jaunas 
metais, teturi dar tik38 me
tus, o jau taip aukštai pra
sisiekęs. Jis vedęs. Žmona 
Elenutė ir 10 metų dukraitė 
Jūratė laukia jo grįžtant 
namo.

Šiuo metu Juškevičiams 
Lietuvoje mažai tenka būti. 
Mat daugiausia atsakingo

LDS Centro 
Valdybos 
susirinkimas

Birželio 2 d. LDS Centro 
Valdyba turėjo susirinkimų 
aptarimui Lietuvių' Darbi
ninkų Susivienijimo reikalų.

Centro sekretorė Anne 
Yakstis pateikė raportų apie 
atsibuvusį LDS Bowling Tur
nyrų gegužės mėnesį, Mil
waukee, Wis. Sakė, buvo 
puikus turnyras. Jame da
lyvavo nemažas skaičius 
jaunuolių, kurie dar nepri
guli prie LDS, bet dauguma 
pasižadėjo patapti LDS na
riais, nes jiems patinka LDS 
veikla sporto srityje.

Sekretorė taipgi raporta
vo, jog daromi žingsniai, kad 
gauti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui leidimų veikt 
Floridos valstijoje.

Svarstant LDS vajaus eigų, 
Elizabeth Galore, antra LDS 
vice prezidentė, pareiškė, 
jog ji tikisi laimėti didžiąją 
vajaus dovanų - kelionę Į 
California. Ji yra LDS 37 
kuopos finansų sekretorė ir 
darbuojasi Wilmerding, Pa., 
apylinkėje.

Po susirinkimo prisimin
ta, kad birželio 10 d. bus 
LDS iždininko Jono Gasiūno 
80-tas gimtadienis. Gimta
dienio atžymėjimui Centro 
Valdybos narės paruošė už
kandžių, parūpino tortų su 
aštuoniomis žvakutėmis. 
Susirinkimo dalyviai sudai
navo Jonui "Ilgiausių Metų” 
ir "Happy Birthday”. Visi 
palinkėjo jubiliatui geros 
sveikatos ir ant toliau dar
buotis LDS ir bendrai visuo
meninėje veikloje. j s.

"Laisvės” 
direktoriams

Mūsų susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 25 d., 
2 vai. po pietų. Visus di
rektorius prašome daly
vauti.

SEKR. ADELĖ RAINIENĖ
(24-25)

HENRIKAS JUŠKEVIČIUS

darbo esti Maskvoje prie 
televizijos ir radijo.

Prieš kiek metų Henrikas 
su savo žmona ir dukra savo 
profesijos reikalais buvo 
Čekoslovakijos sostinėje 
Pragoję. Ten jiems teko 
išbūti daugiau penketo metų. 
Ir dabar tenka keliauti, kai 
kurias užsienio šalis aplan
kyti.

Pobūvyje buvo labai malo
nu su svečiu pasidalinti min
timis. Svečias nepaprastai 
draugiškas, galima sakyti, 
beveik su visais pobūvio da
lyviais pasikalbėjo ir pasi
vaišino. Savo gražia kalba 
jis visus dalyvius pasveiki
no ir palinkėjo ilgiausių 
metų darbuotis pažangiojoje 
veikloje.

J. G.

Mūsų, padėka
Praeitų savaitę vienų gra

žių dieną į "Laisvę” užeina 
jaunas, gražus vyrukas. Jo 
rankose didokas pilnas po
pierinis maišas. Žodžio ne
taręs jis duoda raščiukų, ku
ris skamba: "Drg. Bimba, 
manau, kad atsimenate, kaip 
jums patiko mūsų mangos. - 
M. Velilionienė”. O tų 
mangų skanumas, kaip jau 
visas pasaulis žino, tiesiog 
nesvietiškas. Jas abudu 
"Laisvės” ir LDS kolekty
vai užsidalijome. Ačiū jums, 
mieloji Margareta, už puikių 
dovana.

O ta dovanų mums prista
tė, kaip tuoj paaiškėjo, jau
nuolis Aldas Marcinkevi
čius, mūsų buvusio gero šios 
apylinkės veikėjo Juozo Ne
vins sesers sūnus, kuris gy
vena Manchester, Conn. Jis, 
pasirodo, grįžo iš Floridos, 
ten nuvežęs ir palikęs savo 
mamytę. Grįžo lėktuvu. Di
delis, nuoširdus jam visų
mūsų ačiū.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausia užuojauta sesutėms Agnei Yurevi- 

čienei, Elenai Kudirkienei, Margaret Cowl, jų šeimoms 
bei draugams. Taipgi "Laisvės” kolektyvui netekus svar
baus laikraščiui asmens darbuotojos.

A. Stančikas
W. ir O. Stakėnai
J. ir H. barkūnai
A. Jocis
P. ir A. Aleknai
J. ir S. Bakšiai
J. Ragauskas
M. Gružinskienė
J. ir M. Miller
G. ir J. Gendrėnai
M. Lideikis
V. ir E. Valley
J. Greblikas
A. Esque
J. Stanley
H. Žukas
W. Žukas

•t, M. Žukas

LIEPOS 1 D.

Worcesteryj, Olympia 
Parke, įvyks spaudos pikni
kas, 12 vai. diena. Rengia 
LLD apskritis ir Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis. 
Bus duodami pietūs. Taipgi 
bus meninė programa.

RUGPI0CIO 19 D.

"Laisvės” direktoriai 
ruošia piknikų Forest Park, 
Woodhaven, N. Y. Bus pie
tūs. Jeigu tų diena lytų, tai 
pietūs įvyks Laisvės salėje. 
Pradžia 12 vai. dienų.

Puikiai pavyko
Reikia pasakyti, kad 

praeitų sekmadienį Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
kuopos suruoštas Forest 
Parke piknikas buvo visapu
siškai sėkmingas. Ir gražių 
žmonių susirinko geras bū
rys, ir gero maisto buvo vi
siems užtektinai, ir įvairių 
vaišių netrūko. O oras pa
sitaikė tikrai ideališkas pie
tums po žaliais medžiais.

Valgius paruošė mūsų 
mielosios kuopos narės He
lena Siaurinė ir Marcelė šu- 
kaitienė. Daugiausia darbo 
ir rūpesčio įdėjo mūsų He
lena. O pačiam piknike ener
gingai padėjo Jurgis Berno
tą, Jonas Grybas, P. Varaš- 
ka ir A. Mitchelis. „

Visų pikniko dalyvių dė
mesys, aišku, buvo nukreip
tas Į svečių iš Tarybų Lie
tuvos, Tarybų Sąjungos tele
vizijos ir radijo vicepirmi
ninkų Henrikų Juškevičių. 
Kiekvienas norėjo su juo pa
sikalbėti, pasisveikinti, šio 
to paklausti. Ir svečias vi
suose paliko gražiausių, 
draugiškiausių įspūdį. Iš
kviestas tarti žodį, drg. Juš
kevičius visus mus nuošir
džiausiai pasveikino ir pa
linkėjo geros sveikatos ir 
neišsemiamos energijos.

Kaip tiktai ta dieną su
puolė mūsų ilgamečio veikė
jo ir "Laisvės” redakto
riaus draugo Jono Gasiūno 
80-asis gimtadienū.. Tas la
bai daug prisidėjo prie pik
nikų dalyvių nuotaikos pakė
limo ir pagyvinimo vaišin
gumo. O prie mūsų pavai
šinimo prisidėjo ir Jonas su 
lėšomis. Iš savo pusės mes 
jam palinkėjome dar daug 
sveikų, laimingų ir darbin
gų metų.

Išsiskirstėme į namus jau 
saulutei besileidžiant už 
aukštų lapotų medžių.
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