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KRISLAI
Apie Lietuvos žemdirbius 
“Žalioji revoliucija”
Naujoji Anglija ir svečiai 
Irgi neišbrenda iš krizės 
Neužsidaro nuo pažangiečių

A. BIMBA
Lietuvių reakcininkų spau

doje nesiliauja ašarojimas 
apie Tarybų Lietuvos šau
niuosius žemdirbius. Jie esu 
ir alkani, ir apdriskę, ir vos 
kojas bevelkų nuo persidirbi- 
mo. Štai kodėl mano dėmesį 
atkreipė Brooklyno klerikalų 
“Darbininke” (birž. 4 d.) cita
ta iš taip vadinamos “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos”, kur puolama Lietu
vos vadovybė, kad ji nesirū
pinanti Lietuvos gražiosios 
gamtos apsauga. Ten skai
tau:

“Džiugu, kad šiandien Lie
tuvos žemės ūkis duoda 20-27 
cnt. iš hektaro, kad kaimiečio 
buitis mažai kuo skiriasi nuo 
miestiečio, kad žemdirbys 
šiandien mažiau dirba.”

Tai pripažinimas, kuris, 
matyt, į “Darbininką” pateko 
per jo redaktorių neapsižiū
rėjimą. Tai pripažinimas, kad 
mūsų gimtojo krašto žemdir
biai šiandien gyvena daug 
prašmatniau negu kada nors 
Lietuvos istorijoje. Taip iš 
tikrųjų ir yra. Visi, kurie 
lankėmės Tarybų Lietuvoje, 
tą tiesą ir patys pastebėjome. 
Todėl ir sakome: Lai gyvuoja 
Lietuvos šaunieji žemdirbiai!

Pastarųjų kelių dekadų di
džiulius pasikeitimus ir pada
rytą didelę pažangą žemdir
bystėje vadina “žaliąja revo
liucija”. Apie toje revoliucijo
je bene vėliausią ir patį svar
biausią išradimą skaitau ne
seniai į mano rankas pateku
siame praeitų metų pabaigos 
leidiny “Readers’ Digest”. 
Žmogus savo protu ir ranko
mis išvystė arba pasigamino 
naują grūdą! Jis pavadintas 
“triticale”.

Tai kviečio ir rugio jungi
nys. Sakoma, kad jis yra 
paveldėjęs abiejų anų grūdų 
pačias geriausias ypatybes. 
Jis ir skanesnis, ir sveikesnis 
už juos abudu. Jis lengviau 
nugali ir klimatinius sunku
mus.

Kai jis būsiąs plačiai įdieg
tas, per daug, daug ateinan
čių metų šios planetos žmogui 
nebereikėsią skųstis maisto 
stoka.

Tikėkime kad ši mokslinin
kų pranašy tė nebus tuščias 
pasigyrimas

Dažnai aš pagalvoju ir ne
suprantu, kodėl iš užsienių 
čia atvykę turistai bei šiaip 
svečiai, jų tarpe ir svečiąi iš 
Tarybų Lietuvos, nepasisten
gia aplankyti Bostoną ir jo 
apylinkes, bet visi užsispyru
siai stengiasi patekti į Floridą 
ir Californiją. Juk mūsų 
taip vadinama Naujoji Angli
ja turi daug ilgesnę ir įdo
mesnę istoriją. Joje netrūks
ta aukštų mokslinių įstaigų ir 
mokyklų. 0 ką jau bekalbėti 
apie istorines vietoves bei 
gamtos grožį! Be to, juk kaip 
tik Bostone su jo apylinkėmis 
faktinai prasidėjo ir Ameri
kos revoliucija. Nei Californi- 
ja, nei Florida negali susily
ginti su Massachusetts valsti
ja.

Ir kapitalistinė Anglija dar 
jokiu būdu nepajėgia nusi
kratyti ekonominės krizės li
gos. Visos darbiečių vyriau-

Bet JAV savo delegacijos iš 
organizacijos neištraukė

Kissingeris sveikina Čilės žmonių skerdiką Ir Anglijos kapitalizmą jau 
tenka Amerikai finansuoti

Geneva. — Jungtinių Tau
tų Pasaulinės Darbo Organi
zacijos konferencija čia prasi
dėjo birželio 2 dieną labai 
įtemptoje atmosferoje. Ypa
tingai yra supykus ir įsižei-

Ar pavyks jį išmesti?

Mayor Frank Rizzo
Philadelphia. — Labai in

tensyviai renkami piliečių pa
rašai už pašalinimą miesto 
majoro. Reikia net 200,000 
parašų, kad jo pašalinimas 
būtų piliečių balsuojamas šį 
rudenį. Manoma, kad tikslas 
bus pasiektas.

sybės pastangos iki šiol buvo 
veltui.

Anglija turi bėdos ir su 
savo valiuta. Jos svaras pa
saulinėje rinkoje beliko $1.70 
vertės. Tai laikoma nepa
prastu ir labai nesveiku reiš
kiniu Anglijos gyvenime . . .

Konservatorių partija iš
naudoja visas darbiečių ne
sėkmes atgauti vyriausybės 
galią. Darbiečiai, aišku, labai 
susirūpinę.

□
Prieš porą savaičių New 

Yorke įvyko įdomus New 
Yorko Mokslų Akademijos 
suruoštas forumas. Tema: 
buvusioji juodųjų žmonių 
vergija Amerikoje. Forumui 
buvo pateikta 48 ta tema 
traktatai. Juos skaitė įvairių 
kapitalistinių šalių mokslinin
kai. Įdomu, kad jų tarpe buvo 
ir žymusis šios šalies mark
sistas Dr. Robert Aptheker. 
Jis nepasigailėjo kritiškų pa
stabų kai kuriems kitiems 
paskaitininkams.

Forume Dr. Aptheker at
stovavo Amerikos Marksisti
nių Studijų Institutui. Jis 
neslepia savo komunistinių 
pažiūrų.

Tik gaila, kad į šį įdomų 
forumą nebuvo pakviesti so
cialistinių kraštų mokslinin
kai.

Herbert Aptheker

dus Jungtinių Valstijų dele
gacija, kam konferencija 
prieš jos norą ir griežtą pro
testą nubalsavo įsileisti Pa
lestiniečių Išsilaisvinimo Or
ganizaciją ir suteikti jai žo
džio teisę.

Prieš konferenciją Ameri
kos vyriausybė davė supras
ti, kad jeigu Pasaulinė Orga
nizacija įsileis palestiniečius, 
Amerika iš jos pasitrauks. 
Betgi nepasitraukė . . . Tik
tai Amerikos delegacija nuta
rė nedalyvauti tose konferen
cijos sesijose, kuriose kalbės 
palestiniečių delegatai. Tuo- 
mi ji išreikš savo didelį nepa
sitenkinimą konferencijos pa
sielgimu.

Šioje Pasaulinės Darbo Or
ganizacijos konferencijoje da
lyvauja 131 atstovybės.

Agana, Guam. — Čia birže
lio 4 d. lėktuvo nelaimėje 
žuvo 46 keleiviai. Nusileisda
mas lėktuvas įbėgo į sunkve
žimį, apvirto ir užsidegė.

Urminės kainos vėl 
pakilo, pakilo kainos 
ir naudotojams

Jau turime federalinio Dar
bo Departamento pranešimą 
apie kainų stovį gegužės mė
nesyje. Departamentas pri
pažįsta, kad urminės kainos 
per gegužę pakilo 0.3 procen
to. Raporte reiškiamas dide
lis pasitenkinimas, kad urmi
nių kainų pakilimas per gegu
žę buvo daug mažesnis, negu 
per balandį, per kurį kainos 
pakilo 0.8 procento.

Kad ir, palyginti, pakilimas 
nedidelis, bet kas liečia var
totojus, tai jiems skaudu, kad 
kainos tebekyla. Vieną*mėne
sį daugiau, kitą mažiau, bet 
svarbu ir skaudu, kad jos 
tebekyla, vietoje nukristi. 
Niekas darbo žmonėms paja
mų kas mėnesį nepakelia.

Ir Kanada savinasi 
ne savus vandenis

Ottawa. — Kanados vy
riausybė nutarė pasekti 
Jungtinių Valstijų pėdomis 
paskelbti, kad joks užsieninis- 
žvejotojas neturi teisės pasi
rodyti arčiau kaip už 200 
mylių nuo Amerikos krantų.

Ką darys tos šalys, kurių 
teritorijos nesusisiekia su jo
kia jūra, bet kurios taipgi 
laikas nuo laiko labai norėtų 
žuvienos paragauti? Juk ne
mažai tokių kraštų randasi ir 
Amerikos kontinente.

Kadaise pavandeninės ša
lys savinosi tiktai tris mylias 
nuo savo krantų vandenų, 
paskui pradėjo savintis 12 
mylių, o dabar — visą 200!

Mexico City. — Birželio 4 
dieną policijos stotyje tikri
nant, ar visi policininkai yra 
atsilankę, staiga pasirodė 
ginkluoti teroristai ir šešis 
policininkus vietoje nudėjo. 
Jų pasielgimo priežastis ne
suprantama.

Frankfurt, V. Vokietija. — 
Čia birželio 2 dieną Amerikos 
oro jėgų bazėje vokiečiai su
degino du Amerikos sunkve
žimius, o dieną prieš tai, 
išsprogdino dvi bombas ir 
sužeidė 16 žmonių.

Augusto Pinochet [kairėje] ir JAV sekr. Kissinger

Santiago. — Amerikos Val
stybių Organizacijos susirin
kime Jungt. Valstijų sekreto
rius Henry Kissingeris susi
tinka su Čilės fašistiniu dikta
toriumi prezidentu generolu 
August Pinochet ir karštai 
sveikinasi. Teisūs buvo tie, 
kurie .ęakė, kad šios šalies 
vyriausybės užsispyrimas A. 
V. O. posėdį laikyti Čilės 
sostinėje yra siekimas legali
zuoti ir sustiprinti Čilės mili-

Eiliniai kunigai prieš kardinolo
Bogota, Colombija. — Net 

du šimtai eilinių katalikų baž
nyčios kunigų išleido pareiš
kimą, smerkiantį kardinolą 
Monoz Duque. Jis smerkia
mas už jo tarnavimą valdan
čiajai klasei prieš darbo liau
dies interesus. Žinoma, ker
šydamas sukilėliams, kardi
nolas juos suspendavo — už
draudė jiems eiti jų pareigas.

Kunigų protestą iššaukė 
kardinolo Dugue atviras iš
stojimas prieš valdžios dviejų 
bankų streikuojančius darbi
ninkus.

Eiliniai kunigai taip pat 
pasipiktino prezidento Mich- 
elseno apdovanojimą religi
niu medaliu. Jie sako, kad 
prezidentas yra piktas darbo 
žmonių priešas. Nuo to laiko, 
kai jis buvo išrinktas prezi

Tarybiečio ir amerikiečio susitikimas

Birželio 2 dieną Šveicarijoj, Genevoje vėl prasidėjo 
derybos dėl strateginių ginklų apribojimo. Tarybų Sąjungos 
delegatas Vladimir S. Semency [kairėje] sveikinasi su 
Jungtinių Valstijų delegatu U. A. Johnson.

Visi viso pasaulio geros valios žmonės iš širdies linki šioms 
deryboms pasisekimo. Toks susitarimas žymiai sumažintų 
pasaulinei taikai pavojų iš neriboto ginklavimosi lenktynių.

tarinę juntą. Tai parodo ir šis 
sekretoriaus Kissingerio su
sidraugavimas su gen. Pino- 
chetu.

Pinocheto vadovaujama 
militaristų junta nužudė de
mokratiniai išrinktą Čilės Al- 
lendą, išskerdė šimtus pa
žangiųjų čiliečių ir dabar te
belaiko kalėjimuose daugiau 
kaip dešimt tūkstančių politi
nių kalinių.

dentu, krašte laiko įvedęs 
karo stovį, atkreiptą prieš 
dirbančiuosius.

Kunigai savo pareiškime 
kaltina kardinolą Duque, kad 
jis reprezentuoja “subiuro- 
kratėjusiai, sukomercializuo- 
tai bažnyčiai, nepaisančiai 
prispaustųjų gerovės, dikta
toriškai ir parsidavusiai tur
čiams”.

SIRIJA PLEČIA 
MILITARINES 
OPERACIJAS LIBANE

Beirut. — Sirija padidino 
savo militarines jėgas Liba
ne, kurios maršuoja pirmyn 
visuose frontuose. Libano so
stinė jau apsupta iš visų 
pusių ir laukiama jos pasida
vimo siriječiams.

Washingtonas. — Net ke
lios kapitalistinės šalys susi
tarė gelbėti Anglijos kapita
lizmą iš dar vis gilėjančios 
finansinės ir ekonominės kri
zės. Jos nutarė Anglijos dar
biečių vadovaujamai valdžiai 
tuojau paskolinti $5,300,000,- 
000. Tokia suma esanti būti
nai reikalinga pakėlimui Ang
lijos svaro vertės, kuri, kaip 
žinoma, šiomis dienomis 
smarkiai nukrito. Dabar sva
ras beliko $1.70 vertės.

Į tą milžinišką — virš pen
kių bilijonų dolerių sumą — 
mūsų Amerikos vyriausybė 
viena įneša net du bilijonus 
dolerių!

Čia, namie, miestai ban
krutuoja, neapsakomai reika
lingi socialiniai projektai lik
viduojami, nes valdžia nebe
turinti dolerių jiems finan
suoti, o štai du bilijonai dole
rių gelbėjimui Anglijos kapi
talizmo.

Dalykas, mat, tas, kad 
Anglijos kapitalizmo susmu-

Pasitrauksiąs

Carl Albert
Washingtonas. — Kongre

so Atstovų Rūmų pirminin
kas Carl Albertas pareiškė, 
kad jis su pabaiga šių metų 
pasitrauks iš Kongreso, tai 
yra nebekandidatuosiąs. Jis 
jau 68 metų amžiaus, ir tas 
aukštas pareigas eina nuo 
1971 metų. Pasitraukimo 
priežasties Albertas nepa
duoda.

Už bendras 
pastangas
Libano reikalais

Damascus. — Tarybų Są
jungos premjero Kosygino 
oficialaus vizito proga, Sirijos 
ir Tarybų Sąjungos vyriausy
bės paskelbė bendrą komuni
katą. Abi šalys pasižada 
gerbti Libano nepriklauso
mybę, suverenitetą ir terito
rinę vienybę. Už Libane ver
dančią suirutę komunikatas 
kaltina kapitalistinio pasaulio 
imperialistus.

Sirija ir Tarybų Sąjunga 
smerkia Izraelio agresiją ir jo 
vedamas represijas prieš jo 
okupuotuose arabą žemėse 
arabus. Abi šalys taip pat 
pasisakė už palestiniečių tei
sę į savo valstybę ir nepri
klausomybę.

Paryžius. — Prancūzijos 
ginkluotų jėgų štabo pirmi
ninkas gen. Guy Mery NATO 
sąjungos šalims pažadėjo mi- 
litarinę pagalbą, jeigu kas 
nors jas užpultų.

Cairo. — Egipto valdžia 
įsakė Sirijos diplomatinei at
stovybei išsikraustyti. Išsi
kraustymui laiko davė tiktai 
48 valandas. Egipto valdžia 
labai priešinga Sirijos milita- 
rinei intervencijai į Libaną. 

kimas visą pasaulinę kapita
listinę santvarką įstumtų į 
negirdėtą krizę. Štai kodėl 
skubinamas! į pagalbą.

Iš Lietuvos
MOKSLEIVIŲ VASARA

Vilnius, birželio 7 d.— 
Tarybų Lietuvoje prasidėjo 
pionierų vasara. Šiemet res
publikoje veiks apie 800 įvai
raus profilio pionierių sto
vyklų, kuriose ilsėsis 125,000 
vaikų. Trylika tūkstančių 
vaikų keliaus po Tarybų Są
jungą, kiti išvyks į socialisti
nes šalis.

Šį penkmetį Lietuvoje dar 
didesnis dėmesys bus skiria
mas vaikų poilsiui. Pastačius 
naujus didelius pionierių sto
vyklų kompleksus, per vieną 
pamainą galės stovyklautis 
12 tūkstančių vaikų.

“Lietuvos” koncertinės 
kelionės

Pirmosiomis birželio dieno
mis “Lietuvos” akademinis 
dainų ir šokių liaudies ansam
blis pradėjo vasaros koncerti- 
nį sezoną Palangoje.

Prieš tai šis kolektyvas 
buvo išvykęs į Maskvą, kur 
dalyvavo tradiciniame 
“Maskvos žvaigždžių” festi
valyje. Po to lietuvių artistai 
lankėsi Kijeve ir kituose Uk
rainos miestuose. Kon
certinėje kelionėje, kuri tru
ko beveik mėnesį. Ansamblis 
parodė kompozitoriaus Algio 
Bražinsko vokalinę choreo
grafinę kompoziciją “Po tėvy
nės dangumi”.

Eksponuoja taikomosios 
dailės meistrai

Vilniaus parodų rūmuose 
atidaryta Respublikinė taiko
mosios dailės paroda, kurioje 
eksponuojama apie 600 dar
bų.

Nemaža čia eksponuojamų 
darbų turi konkrečius adre
sus. Spalvingas Morkūno vit
ražas iš pai dos keliaus į 
Druskininkus, papuoš tarp- 
kolūkinės žemdirbių sanato
rijos “Eglė” biufetą. Žukaus
ko dekoratyviniai medžio 
darbai yra skirti Biržų rajono 
Medeikių kolūkio kultūros 
namams. Monumentalų gobe
leną “Kova su kryžiuočiais” 
Jasudytė išaudė Vilniaus uni
versitetui. Patraukia lanky
tojų dėmesį keramikos meni
nio stiklo meistrų kūryba.

MOKSLINĖS KNYGOS 
KELIONĖS

Bulgarijos sostinėje Sofijo
je atidaryta tarybinės akade
minės knygos paroda. Joje 
taip pat eksponuojama 150 
lietuviškų knygų — moksli
nė, visuomeninė politinė, me
notyros literatūra, albumai. 
Gegužės mėnesį lietuviška 
knyga viešėjo Lenkijos Liau
dies Respublikoje. Poznanėje 
buvo surengta paskutiniai
siais metais Lietuvoje išleis
tos mokslinės literatūros pa
roda.

Lenkijoje tokios ekspozici
jos rengiamos reguliariai. 
Lietuvos Mokslų akademijos 
centrinė biblioteka drauge su 
Lenkijos Mokslų akademijos 
leidinių platinimo centru 
ankstesniais metais jas orga
nizavo Varšuvoje ir Broclave. 
Be to, lietuviškas skyrius 
buvo įrengtas praėjusiais me
tais tarybinės akademinės 
knygos parodoje Berlyne.
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Amerikos karinės jėgos užsienyje
Kaip žinia, tik vienais praeitais (1975) metais Jungtinės 

Valstijos pardavė ir eksportavo į užsieni kapitalistinėms 
šalims už 8 bilijonus dolerių moderniškų ginklų. Ginklų 
gaminimo pramonė pasidarė milžiniškus pelnus. 0 manoma, 
kad šiais metais ginklų eksportas bus dar didesnis.

Reikia žinoti, kad į šią sąskaitą neįeina ginklai, kurie buvo 
išvežti į užsienį ginklavimui Amerikos ten esančių armijų. 
Čia irgi kasmet reikia kelių bilijonų dolerių vertės naujų 
ginklų! O tos armijos yra milžiniškos.

Mūsų Amerika laiko užsienyje 222 dideles ir 2000 
mažesnių karinių bazių, kurios išsimėčiusios 40-yje šalių. 
Jose iš viso tarnauja 511 tūkstančių Amerikos kariškių ir 
175 tūkstančiai civilinio personalo. Šie skaičiai buvo pateikti 
JAV informacinio centro, tiriančio gynybos klausimus, 
pranešime. Apie tai rašė VDR savaitraštis “Horicont”.

Pranešime buvo-konstatuota, kad daugeliu atvejų JAV 
kariuomenės dislokavimas užsienio šalyse netarnauja Jung
tinių Valstijų gyvybei, o yra spaudimo įrankis toms šalims, 
kuriose yra amerikiečių karinės bazės.

Apie pusę Jungtinių Valstijų taktinio branduolinio ginklo 
yra dislokuota svetimoje teritorijoje arba karinio laivyno 
laivuose. JAV branduolinis ginklas laikomas Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje, Anglijoje, Olandijoje, Belgi
joje, Italijoje, Islandijoje, Graikijoje, Turkijoje, Ispanijoje, 
Portugalijoje, Filipinuose ir Pietų Korėjoje.

Kaip praneša agentūra ADN, JAV yra sudariusios su 92 
šalimis karines sutartis, susitarimus dėl karinės pagalbos ir 
ginklų pardavimo. Amerikos kariniai specialistai ir patarė
jai yra 64 šalyse.

Amerika tokios apgavystės 
dar nebuvo mačiusi

Lietuvoje valstiečiai sakydavo: “Viena bėda, tai ne bėda 
— dvi trys žmogų tai suėda”. Panaši istorija ir su mūsų 
Amerika. Tiek neapsakomai daug šiais laikais turime 
įvairiausių politinių, ekonominių, moralinių, socialinių, 
rasinių, krimalinių bėdų, iš kurių nepajėgiame išbristi, kaip 
štai užklupo dar viena: staiga labai plačiai pradėjo po visą 
platų kraštą skambėti keista pavarde sutvėrimas, pasivadi
nęs dvasiškiu (kunigu) Sun Myung Moon. Jis čia sukūrė 
“naują,tikėjimą”, jį pavadindamas “Jungtine bažnyčia”. 
Trankosi po visą šalį ir laiko susirinkimus. O apie jį ir jo 
“bažnyčią” pilna komercinėje spaudoje. Jo misiją garsina 
televizija ir radijas.

Daugelis amerikiečių stebisi ir nesupranta, koks “velnias” 
šį “išganytoją” dabar mums iškepė? — trauko pečiais ir 
klausia vieni kitų. Kas jam tą propagandą finansuoja, kai 

- taip sunku finansinės pagalbos gauti net ir patiems 
reikalingiausiems reikalams, o į naujojo “išganytojo” kišenę 
doleriai plaukia didžiausiu, nesulaikomu srautu? Prieš kelias 
dienas išgirstame trumpų metelių Moono “bažnyčia” jau yra 
penkių dešimtų milijonų dolerių turto valdytoja! 0 dar 
didesnis mums stebuklas, kai kunigui Moon atsibaladojus su
“išganymo” misija ir pradėjus garsinti, kad jis čia net 
didžiajame Yankee stadijone rengia masinę demonstraciją, 
sužinome, kad kaip tik šiomis dienomis mūsų “išganytojas” 
nupirko didįjį “New Yorker” viešbutį, už jį paklodamas 
visus 5 milijonus dolerių! Čia būsianti “klebonija”.

Bet taipgi šiomis dienomis iškilo aikštėn, kad kunigas 
Moon neiškrito iš debesų. Sužinome, kad jį čia su 
“išganymo” misija atsiuntė Pietinės Korėjos fašisto Parko 
vadovaujamas režimas. O, kaip jau visas pasaulis žino, tasai 
režimas pasilaiko mūsų Amerikos ginklais. Ten mes ir 
šiandien jo palaikymui ant liaudies sprando užlaikome gerai 
ginkluotą 45,000 armiją!

Su šios paslapties atidengimu rimtai galvojančiam ameri
kiečiui atsidengia visos kitos paslaptys apie Moon ir jo 
“Jungtinę bažnyčią”. Jis čia staiga pasirodė ne be mūsų 
vyriausybės ir reakcininkų žinios. Jo misija čia ne tiek kokį 
ten tikėjimą sukurti amerikiečiams “išganyti”, kiek patar
nauti reakcijai mulkinti ir apgaudinėti darbo liaudį, kurioje 
kasdien auga nepasitenkinimas krize, infliacija, nedarbu ir 
visa kapitalistine santvarka. Moono tikroji misija ne 
religinė, bet politinė.

Ir tai įrodė jis pats, minutei kitai nusiėmęs nuo savęs 
religinę maską. Kalbėdamas New Yorke Yankee Stadijone 
susirinkime birželio 2 dieną jis iškėlęs rankas ir apsiputojęs 
šaukė: “Suvienytas laisvasis pasaulis turi išgelbėti pavergtą 
komunistinį pasaulį!”

Gerai, kad pagaliau kunigas Moon pats demaskavosi ir 
demaskavo savo misiją.

Dabar kiekvienam rimtai galvojančiam amerikiečiui turė
tų būti aišku, kodėl jį mūsų valdžia čia įsileido ir kas ir kodėl 
jo tą “Jungtinę bažnyčią” finansuoja ir garsina.

PANAŠU Į BEPROČIO 
SAPALIOJIMUS

Neseniai, tik prieš kelias 
dienas, Chicagos menševikų 
laikraščio vedamajame skai
tėme:

“Rusų pavergtoje Lietuvo
je ištisus trisdešimt metų jie 
neleido nieko statyti. Jie pa
statė viešbutėlį Vilniaus cen
tre, pastatė kelis paminklus 
sovietų kariams ir politi
kams, bet jie visiškai užmiršo 
lietuvišką kaimą. Kaimiečiai, 
žemės netekę, ne tik negalėjo 
taisyti senstančių namų, bet 
jiems neduodavo saujos šiau
dų, kad galėtų bent apsikam
šyti stogą nuo bėgančio lie
taus vandens.” (“N.”, geg. 28 
d.)

Tai pikti sapaliojimai. Juk 
visi, kurie yra Tarybų Lietu
voje lankesys, savo akimis 
matė ne tik miestuose, bet ir 
kaime milžiniškas statybas. 
Miestuose yra išaugę milži
niški nauji rajonai, o kaime 
kolūkiuose daugybė naujų, 
moderniškų gyvenviečių. Juk 
tai negalėjo atsirasti per vie
ną dieną. Visuose Lietuvos 
kampuose didžiulė statyba 
jau seniai tęsiasi.

Ir šiandien sakyti, kad “per 
tris dešimt metų Lietuvoje 
buvo neleista nieko statyti”, 
gali tiktai visiškai išprotėjęs 
melagius. Juk jeigu Marty
nas Gudelis būtų tiktai pa
prastas menševikiškas šmei
žikas ir melagius, bet dar 
neatsisveikinęs su sveiku 
proto, šitaip per akis meluoti 
nedrįstų. Juk jis žinotų, kad 
šimtai ir, šimtai Amerikos 
lietuvių, kurių tarpe, neabe
jojame, buvo ir “N.” skaity
tojų, yra per pastarąjį de
šimtmetį aplankę Tarybų 
Lietuvą ir jo tokį melą atpa
žins ir juo šlykščiai pasipik
tins.
VISIŠKAI SVEIKA 
PASTABA APIE ŽODŽIŲ 
TRUMPINIMĄ

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (birž. 3 d.) T. Kly- 
ga savo straipsnelyje “Kalbos 
vargai” rašė apie žodžių 
trumpinimą ir jo reikšmę. Jis 
pastebi, kad ypač lietuviai 
poetai Amerikoje yra pamė
gę žodžių galūnes kapoti.

Straipsnelio autoriaus su
pratimu, žodžių trumpinimas 
turi savo ne tik teigiamą, bet 
ir neigiamą reiškinį, kai 
“trumpinant žodį nelieka aiš
kumo, savitumo, t. y. sąvo
kos susilieja į vieną lytį”.

Ir T. Klyga pateikia visą 
eilę pavyzdžių, kur žodžių 
trumpinimas yra nepageidau
jamas. Jis sako:

“Visų pirma bendratis nu

stoja garso i: gyvent, būt, 
mirt, remt, kelt, vest, lydėt, 
kalbėt, talpint, kentėt, vy- 
niot.

Taip pat gana dažnai — 
naud. ir įnag. linksniai: po 
debesim, su maldom, žvaigž
dėm, seserim, jaunom pė
dom, naktim, manim, smil
gom, viršūnėm, dievam, ra
som ir 1.1.

Neretas yra ir vietininkas: 
erdvėj, skambesy, viršūnėj, 
sietuvoj, laukuos, tyruos, 
varguos, bažnyčioj, priete
moj.

Trumpėja ir veiksmaž. 3 
asmuo: baigias, veržias, il
sis, tyčiojas, juokias, sklei
džias; taip pat ir pirmas 
asmuo: žiūrim, gersim, esam, 
ūžkim, tingim, bijom, lies- 
kim, atidarykim, žiūrėkim.

Dažnokas mot. gim. būta
sis dalyvis: nebuvus (vietoj 
nebuvusi), pasijutus, prišo
kus, sustingus ir t. t. Šis jau 
kalbai nuostolingas, nes dvi 
lytys suvienodinamos, kai 
moter. g. dalyvis su padaly
viu sutampa.

Dar pastebėta nevieną poe
tų vartojant senovinį vieti
ninką: suolan, stiklan, praei
tin, krantan, ežeran, akivaiz
dom Šis vietininkas malonus 
skambesio ir trumpesnis už 
prielinksniui (į krantą, į 
praeitį . . .), vienažodis, to
dėl kai kas geistų iš viso jį 
kalbon susigrąžinti.”

KLERIKALAI TURĖTŲ 
PIRMUTINIAI 
UŽPROTESTUOTI

Kunigų organas neatsi
džiaugia, kad Kongreso abu 
rūmai esą nutarę sudaryti 15 
narių komisiją, kuri seksianti 
ir stebėsianti, kaip yra vyk
domi Helsinkio susitarimai ir 
įsipareigojimai. Ji, komisija, 
būsianti galingas įrankis 
Amerikai kovoti prieš Tary
bų Sąjungą, kuri, girdi, “nie
kada nepildė savo pasirašytų 
susitarimų” (“D.”, geg. 28 
d.).

Gaila, kad kunigų organas 
neparodo nė vieno atsitikimo, 
kuriame tie “sovietai” sulau
žė kokią nors “pasirašytą su
tartį”. Mes tokio atsitikimo 
nežinome.

Kaip ten bebūtų, mes Chi
cagos lietuviškų kunigų dė
mesį kreipiame į dabar — ne 
Tarybų Sąjungos, bet šios 
mūsų šalies vyriausybės su
laužymą Helsinkio susitari
mų. Neabejojame, kad jie yra 
girdėję, jog neseniai mūsų 
Valstybės departamentas už
trenkė šios šalies duris Tary
bų Sąjungos darbo unijų de
legacijai, neišduodamas jai 
leidimo (vizos) atvažiuoti.

Sapno paukštė MEILE KUDARAUSKAITE

Vieną naktį
Man į sapną
Paukštė šnekanti atskrido.
Ji ulbėjo
Ir kalbėjo,
Ir širdin kalba jos krito.
Sakė: auga
Tokios raugės,
Kur žmonių gerumą gožia:
Stumdo draugą
Raugės raugas, 
Mindo gėlę, suolą drožia

Raugės diegas 
Sparčiai stiebias, 
Užbujoja širdį, protą.
Auga, plečias
Pykčio svečias, 
Ir nuodingas, ir kuprotas.
Tad prieš miegą
Savo dieną, 
Sakė paukštė — išpurenki.
Jei netyčia
Raugė kyšo — 
Rauk tuoj pat ir sukūrenki!

Naujasis “Maižiešius”, “Jungtinės Bažnyčios”, įkūrėjas ir 
vadas, Pietinės Korėjos fašistinio režimo atsiųstas Ameri
kon, kunigas Sun Myung Moon, birželio 2 d. New Yorke 
Yankee stadijone šaukia amerikiečius “vardan dievo” kovoti 
prieš komunistus. Bet sakoma, jis ir jo pasekėjai yra labai 
nusivylę šiuo susirinkimu . Mat, jie tikėjosi iki 200,000 
tūkstančių niujorkiečių matyti šiame didžiuliame stadijone, 
o susirinko tik apie 20,000! Už šio fašistinio feikerio 
pasirodymą New Yorke buvo pravesta plačiausia agitacija 
per radiją, televiziją ir ypač komercinę spaudą.

Nemanome, kad jie būtų apie 
tai nieko negirdėję.

Kadangi “D” redaktoriai 
taip jau giliai “susirūpinę” 
Helsinkio susitarimų vykdy
mu, turėtų būti pirmutiniai 
užprotestuoti prieš šį mūsų 
vyriausybės ėjimą ir tuoj į tai 
atkreipti minėtos Kongreso 
komisijos dėmesį. Tai būtų ir 
logiška, ir labai sveika. Ar 
ne?

IR SLA ORGANAS!
Jau gavome Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje (SLA) 
organo “Tėvynė” 10-tą nume
rį. Laikraštukas mažo forma
to. Rodosi, jisai turėtų būti 
visas pašvęstas tik organiza
cijos, kuri dar ir šiandien, 
rodos, turi keletą tūkstančių 
narių, reikalams.

Deja, “Tėvynė” pagrindi
niai niekuo nebesiskiria nuo 
“Draugo”, “Naujienų”, “Dir
vos” ir kitų reakcinės politi
kos organų. Štai ir šiame 
numeryje: antrajame pusla
pyje abudu vedamieji (“JAV 
Senate Pabaltijo reikalu re
zoliucija” ir “Memorandumas 
Kissingerio reikalu”) pašvęs
ti Tarybų Sąjungos puolimui; 
šeštame puslapyje išgarsėju
sio reakcininko kongresmano 
Mr. Derwinskio pikti sapalio
jimai (“Doings in the House 
of Representatives”) prieš 
Tarybų Sąjungą, ir aštunta
me puslapyje tokio pat anti
tarybinio pobūdžio pastraipa 
“Lietuva JAV ir USSR dery

bose”.
O apie mūsų Lietuvos di

džiulius laimėjimus prie so
cialistinės santvarkos pramo
nėje, moksle, kultūroje, ap- 
švietoje ir liaudies sveikatos 
apsaugoje? Visuose aštuo- 
niuose “Tėvynės” puslapiuo
se nė poros pastraipsnių 
straipsnelio!

ITALIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS VADAS APIE 
IŠPUOLIUS JO PARTIJAI

“Tass-Elta” pranešime iš 
Romos (geg. 24 d.) skaito
me:

“Tam tikros jėgos dabar 
stengiasi sudaryti Italijos 
Komunistų partijai įvairių 
sunkumų, pareiškė Italijos 
KP generalinis sekretorius 
E. Berlingueras, kalbėdamas 
čia žymiems kultūros veikė
jams. Šiandien, pažymėjo jis, 
prieš mus veikiama dar įnir
tingiau, nes visi jaučia, kad 
dabar galimi pakitimai šaly
je, o priešai pastebi, kad šie 
pakitimai gali įvykti greitai. 
Iš įvairių pusių įvairiausiais 
būdais stengiamasi daryti 
kliūtis Komunistų partijai, 
kad būtų sustabdytas ir sulai
kytas vis didesnis siekimas 
įvykdyti pakeitimus.

Tačiau, kaip pabrėžė E. 
Berlingueras, Italijos komu
nistai anaiptol nėra ir nesi
jaučia izoliuoti arba apsupti. 
Tai rodo toks naujas reiški
nys, kaip nemažos dalies in
teligentijos, nepriklausomų
jų, katalikų suartėjimas su 
Italijos Komunistų partijos 
politika ir jos rinkiminių są
rašų rėmimas.

Šis faktas, nurodė Italijos 
KP generalinis sekretorius, 
sukėlė išpuolių prieš Komu
nistų partiją kampanija. 
Priešininkai, griebiasi šmeiž
to, iškraipymų, klastoja fak
tus. Kampaniją prieš Komu
nistų partiją varo fašistai, 
stambusis kapitalas, krikš
čionių demokratų partijos va
dovaujančios grupės, konser
vatyviausia ir uždariausia 
bažnyčios hierarchijos dalis, 
kai kurie spaudos organai, 
ekstremistai.

Italijos Komunistų partijos 
kursas, pasakė E. Berlingue
ras, susiduria ne tik su kon
servatyviųjų Italijos sluoks
nių priešiškais veiksmais, bet 
ir su tam tikrų jėgų tarptau
tinėje arenoje užmačiomis. 
Šios jėgos mano, jog Italija 
padarys joms žalos, jeigu ji, 
nors ir palaipsniui, pradės 
vykdyti socialistinius per
tvarkymus.

V. B. Senkevičiai guli
Chicagos lietuvių kapinėse

Philadelphijos, Eastono, 
Brooklyno ir Chicagos pažan
gūs lietuviai pamena pažan
gius lietuvius, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narius, Va
cių ir Bronę Senkevičius. Jie 
buvo ne tik darbininkiškos 
spaudos bendradarbiai, bet ir 
pagrodavo parengimuose. 
Vacius grojo smuiką, o Bronė 
skambindavo pijanu.

Vacius buvo daržininko sū
nus gimė 1896 m. Pepalių 
kaime, Šiaulių apskrityje. 
Baisogaloje baigė mokyklą. Į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, Brooklyną, atvyko 1912 
metais.

1917 m. buvo paimtas į 
JAV armiją. Prancūzijoje iš
tarnavo 9 mėnesius sunkioje 
artilerijoje.

Prieš patekimą į militarinę 
tarnyba, Vacius gyveno Phi- 
ladelphijoje. Atsitarnavęs 
kariuomenėje vėl grįžo į Phi- 
ladelphiją. Grįžęs iš arfnijos, 
kaip ir kiti veteranai, rado tą 
patį darbą ir vargą. Daugiau 
patyręs jis labiau įsitraukė į 
darbininkišką veiklą, ypatin
gai į, L. L. Draugijos veiklą, 
dalyvavo suorganizavime 
LLD 149 kuopos. Rašinėjo 
korespondencijas, straips
nius mūsų spaudai, darė ver
timų iš rusų ir anglų kalbų. 
Vacius išvertė iš rusų kalbos 
didelį Aleksejevo veikalą 
“Bolševikai”, kurį tąsomis iš
spausdino dienraštis “Vilnis”, 
o paskui išleido knygoje. Pa
sirašė slapyvardžiu — V. Le
nius..

Vėliau, kada Senkevičiai 
gyveno Brooklyne, tai Vacius 
per trejis metus buvo L. L. 
Draugijos Centro Komiteto 
pirmininku. Tada jis išvertė 
A. Jakovlevo veikalą “Spa
lis”, kurį L. L. Draugija 
išleido 5,000 egzempliorių 
skaičiumi. . .

Vacius rašydavo straips
nių, feljetonų ir vertimų į 
“Laisvę” ir “Vilnį”. Po eilę 
rašinių pasirašydavo - “Dar- 
bintas”.

Senkevičiai pardavė Phila- 
delphijoje namą ir nusipirko 
farmukę. Ten gyveno keletą 
metų. Bet mažų farmerių 
gyvenimas sunkus, tai jie 
persikėlė gyventi į Easton, 
Pa. Ten dirbo Leono Tilviko 
kepykloje. 1941 metais persi
kėlė gyventi į Brooklyną, kur 
dirbo “Laisvės” spaustuvėje, 
o 1949 m. Senkevičiai išvyko į 
Chicagą. ‘‘Vilnyje” Vacius 
dirbo spaustuvėje, o kaip 
kada redakcijoje. Bronė dir
bo administracijoje.

Vacio sveikatai pašlijus, jie 
persikėlė į Indijanos valstiją, 
kur gyveno tyrame ore. Bet 
mirtis rado ir ten. Vacius

mirė kovo 30, 1869 m. dieną.
Bronė Senkevičienė (Druk- 

tenaitė) su tėvais atvyko į 
Ameriką būdama 4-ių metų. 
Buvo gerai išsilavinus, mokė
jo lietuvių, anglų ir lenkų 
kalbas. Rašydavo į darbinin
kų spaudą, darė vertimų, 
pasirašydama — Eugenija. 
Ypatingai ji daug rašė “Lais
vėje” Moterų skyriuje apie 
maisto gaminimą. Eastone 
buvo suorganizavus ir vado
vavo Moterų sekstetui, kuris 
patarnaudavo parengimuose.

Vaciui mirus, jo žmona Chi
cagos Lietuvių kapinėse pa
statė jam paminklą, ant kurio 
padėjo ir savo vardą.

Senkevičienė buvo gimusi 
1901 metais, o mirė 1972 m. 
vasario 2 d. Pažangios mote
rys ją palaidojo greta jos 
vyro.

Senkevičiai šeimos neturė
jo, tai atminimas pasiliko tik 
tarpe draugų ir draugių, su 
kuriais jie kartu veikė.

D. M. Šolomskas

Didėja Vengrijos 
knygų leidyba

Sparčiai daugėja vengriškų 
knygų išleidimas. 1970 me
tais buvo išleista 4793 knygų 
pavadinimai, iš viso 47 milijo
nai egzempliorių, o 1974 me
tais jau 7271 knygų pavadini
mas, iš viso — 68 milijonai 
egzempliorių.

Labai išaugo ir knygų pre
kyba 1970 m. parduota knygų 
už 1330 milijonų forintų, o 
1974 m. už 1620 milijonų 
forintų. Vengriškas knygos 
eksportuojamos į 97 valsty
bes, o daugiausia į socialisti
nes. 1974 ir 1975 metais 
eksportuota po 3 milijonus 
vengriškų knygų t. y. 50 
procentų daugiau kaip 1970 
metais.

Kilstant šalies žmonių ger
būviui ir apšvietai numato
ma, kad knygų pareikalavi
mas dar daugiau padidės.

Planuojama daugiau išleisti 
grožinės ir meninės literatū
ros, o taipgi padidinti leidybą 
pigių, mažo formato knygų 
serijas.

Vengrija turi 10,500,000 
gyventojų. Tokiais sparčiais 
tempais kilsta socialistinių 
kraštų mokslas ir kultūra.

A. G.

Londoniečiams 
ji patinkanti

Tai pasireiškia kai kuriuose 
JAV sluoksniuose ir Europos 
šalių dešiniųjų jėgų tarpe, 
pareiškė Italijos KP generali
nis sekretorius. Tačiau ir 
Jungtinėse Valstijose, ir Va
karų Europoje yra kitų jėgų, 
užimančių kitokias pozicijas, 
ir į tai atsižvelgia Italijos 
komunistai.”

Šio mėnesio 20-21 dienomis 
Italijoje įvyks parlamentiniai 
rinkimai. Juose tikimasi ne
mažo Komunistų Partijos lai
mėjimo. Net kalbama, kad po 
rinkimų gali būti neišvengia
mas Komunistų Partijos da
lyvavimas koalicinėje Italijos 
vyriausybėje. O to baisiai 
bijo ypač Amerikos valdan
čiosios jėgos.

Anne Armstrong 
nauja Jungtinių Valstijų 

ambasadorė Londone
Londonas. — Naujoji Jung

tinių Amerikos Valstijų am
basadorė Anglijoje padarius 
gerą įspūdį londonieČiuose, 
su kuriais ji jau turėjo progą 
susipažinti. Jiems patinka jos 
draugiškas ir linksmas bū
das.
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Tai prieš šiuos gumos pramonės karalius jau virš 6 savaičių 
streikuoja 70 tūkstančiai darbininkų. Jų kova labai sunki. 
Jiems vadovauja Jungtinė Gumos Darbininkų Unija.

Kaip šuklių naujakuriai 1923
II norėjo organizuoti kolūkį

PROF. J. PETRAITIS

[Medžiaga Lietuvos Žemės 
ūkio kolektyvizacijos istori
jai].

1922 metų pavasarį įvyko 
Lietuvos matininkų streikas. 
Susirgus matininkų prof, są
jungos pirmininkui matinin
kui F. Daugėlai, man teko 
vadovauti streikui. Streikui 
pasibaigus, Žemės tvarkymo 
departamentas (prieš visiškai 
atleidžiant mane iš tarnybos) 
pradėjo kilnoti mane iš vieno 
apskrities į kitą, ir per 1,5 
■metų aš suskubau “pamati- 
ninkauti” Alytaus, Kėdainių, 
Kretingos, Šiaulių, Taura
gės, Telšių, Zarasų ir Vilka- 
tviškio apskrityse.

1923 metų vasarą Vilkaviš
kio apskrityje man buvo pa
vesta parceliuoti folvarkus ir 
šefuoti jauną matininką Žie- 
vį, — darbštų, karštą, kraš
tutinių kairiųjų pažiūrų žmo
gų, aktyvų matininkų (ir že
mė ūkio darbininkų) profsą
jungos veikėją. Kitų objektų 
tarpe matininkas Žievys par
celiavo Šuklių folvarką.

Vieną sekmadienio popietę 
matininkas Žievys sukvietė 
kandidatų žemei gauti susi
rinkimą ir paprašė mane pa
pasakoti jiems apie Rusijos 
kolektyvinius žemės ūkius. 
Aš papasakojau, kaip 1919- 
1921 m. m. tarnavau matinin
ku Gomelio gubernijoje ir 
matavau žemę. Tuo laiku ko
lektyviniai ūkiai buvo trijų 
rūšių: 1) žemės ūkio komuna, 
2) žemės ūkio artelė ir 3) 
žemės ūkio draugija su bend
ru žemės kolektyviniu ūkiu.

Po savaitės-kitos drauge su 
drg. Žievių mane aplankė 
“darbokuopininkų” veikėjas 
— I Seimo “darbo kuopa” 
frakcijos (tuo metu bolševikų 
partija Lietuvoje buvo už
drausta; formaliai ji veikė 
visokiais pavadinimais, — ta
me tarpe ir “darbo kuopa”) 
lyderis Norkūnas ir pranešė, 
kad keli kandidatai į Šuklių 
naujakurius norį organizuoti 
žemės ūkio artelę. Visi labai 
geri darbininkai, darbštūs, 
sąžiningi, drausmingi, įsitiki
nę komunarai. Organizuojant 
jų artelę, pirmininku jie rinks 
vietos mokytoją. Mokykloje 
jo dienos suskaitytos, — kas 
gi laikys bolševiką mokyklo
je? Jų kolektyvinis ūkis būtų 
pavyzdžiu ne tik naujaku
riams, bet ir vienvalakiams 
ūkininkams. Esą norinčių or
ganizuoti žemės ūkio arteles 
ir kituose apskrityse. Toliau 
Norkūnas papasakojo savo 
pastangas gauti žemės ūkio 
artelėms žemės bent po vieną 
folvarką apskrityje. Jis ap
lankęs visą Žemės ūkio mi
nisteriją, pradedant Žemės 
reformos valdybos valdytoju 
ir baigiant referentais ir gir
dėjęs vieną ir tą patį atsaky
mą, — žemės reformos įsta
tymas nenumatąs skirti že
mės kolektyviniams ūkiams. 
Tik Žemės ūkio departamen
to direktorius agronomas A. 
Vienožinskis jį kiek paguo- 
dęs, sakydamas: “Jeigu Jums 
pavyks organizuoti žemės 
ūkio artelę, jai duosime veis
linius reproduktorius — ang

lišką kuilį, vokišką bulių ir 
švedišką eržilą. Žemės refor
mos departamento direkto
rius, priešingai, išjuokęs ko- 
munarus, sakydamas: “Jeigu 
nuo manęs priklausytų, aš 
duočiau Jums žemės, kad Jūs 
sukompromituotumėt bolše
vikų išgalvotą kolektyvinio 
ūkio pačią idėją”.

Aš atsakiau Norkūnui, kad 
prie dabartinės santvarkos 
yra vienintelis kelias: kiek
vienas būsiantis komunaras 
turi gauti žemės iš porceliuo- 
jamojo dvaro naujakurio tei
sėmis ir, gavus nuosavybės 
dokumentus, tarpusavy su
daryti atatinkamą sutartį. 
Nei Finansų ministerijos or
ganai, nei apskrities viršinin
kas tokios sutarties neregis
truos, bet notaras gali įregis
truoti. Kol naujakuriai netu
rės nuosavybės dokumentų, 
sutarties neregistruos ir no
taras. Be to, pradėjus kolūkio 
organizaciją be nuosavybės 
dokumentų, Žemės ūkio mi
nisterija gali įtarti naujaku
rius esant bolševikais ir atim
ti žemę. Gi turint Nuosavybės 
dokumentus, žemės niekas 
neatims. /

Porai savaičių praslinkus, 
folvarko parceliacija buvo už
baigta. Atvykęs matininkų 
partijos viršininkas Skač- 
kauskis patikrino matavimą, 
o Vilkaviškio apskrities že
mės tvarkytojas agronomas 
Ponganis iškilmingai perskai
tė apskrities žemės reformos 
komisijos nutarimą dėl skly
pų paskirstymo naujaku
riams. Visi komunarai skly
pus gavo greta vienas kito. 
Be kitų svečių dalyvavo Sei
mo nariai Ū Galinis (s. d.), 
Plečkaitis (s. d.) ir Norkūnas 
(“darbokuopietis”), naujaku
rių giminės. Po bendrų pietų 
su gausiais išgėrimais ir iš
kilmingomis kalbomis rajono 
“ponybė” išvažiavo, svečiai 
išsiskirstė pas savo gimines, 
o keli komunarai susirinko 
pasitarti. Apart komunarų- 
naujakurių ir jų svečių pasi
tarime dalyvavo Galinis, 
Norkūnas, Plečkaitis, Žievys 
ir aš.

Nuoširdžiai ir labai jautriai 
kalbėjo vienas komunarų. 
Gerai kalbėjo Galinis, ir Nor
kūnas. Gi Plečkaitis barėsi 
Žievį, Norkūną ir kitus “dar- 
bokuopininkus”.

Gavę nuosavybės doku
mentus, 1926 metų vasarą 
keli naujakuriai, kurių žemės 
sklypai rubežiavasi, surašė 
sutartį ūkininkauti bendrai 
žemės ūkio artelės pagrindu. 
Sutartį sutiko patvirtinti tik 
Marijampolės notaras Žilins- 
kis. Vienok, 1926 metų rude
nį Lietuvoje įvyko fašistinis 
perversmas, ir Žemės ūkio 
artelė gavo likviduotis, ne
pradėjusi veikti.

☆
Adresas: 233,000 Kaunas, 

Kęstučio g-vė, N° 27a, būt. 
8. Profesorius Petraitis Juo
zas.

P. S. Jeigu rašinys tilps 
laikraštyje, prašymas pri
siųsti tą laikraštį.

Prof. J. Petraitis

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Dvi Azijos šalys, santykių 
normalizavimo keliu

4

Žengtas svarbus žingsnis į 
priekį dviejų didžiausių Pietų 
Azijos valstybių — Indijos ir 
Pakistano — santykių nor
malizavimo keliu. Šiomis die
nomis Pakistano sostinėje Is- 
lamabade pasibaigė Indijos ir 
Pakistano derybos, kurių da
lyviai susitarė, kad dviejų 
šalių diplomatiniai santykiai 
bus atnaujinti šių metų vi
durvasarį. Kartu bus vėl pra
dėtas jų oro, geležinkelių ir 
automobilių susisiekimas. 
Taip pat numatyta plėsti pre
kybą, kultūrinius ir moksli
nius mainus.

Priminsime, kad Indijos ir 
Pakistano santykiai buvo nu
traukti 1971 metų gruodžio 
mėnesį dėl karinio konflikto. 
1972 mėtų liepos mėnesį 
dviejų Valstybių vadovai 
Simlos mieste (Indija) pasira
šė susitarimą, kuriame jie 
pareiškė tvirtai ketiną pada
ryti galą konfliktams, padėti 
užtikrinti draugiškus santy
kius ir tvirtą taiką Pietų 
Azijos subkontinente. Pasta
raisiais metais abi šalys pa
laipsniui sprendė 1971 metų 
konflikto sukeltas problemas.

Veikdami sutinkamai su 
Simlos susitarimu, pagal kurį 
jie įsipareigojo “gerbti vieni 
kitų nacionalinę vienybę, te
lefono, telegrafo ir pašto ry
šius, imtasi kai kurių kitų 
priemonių santykiams nor
malizuoti. Vis dėlto, joms 
nepalaikant diplomatinių san
tykių ir kitų tvirtų ryšių, 
šiame rajone susidarė tam 
tikro nestabilumo atmosfera. 
Nestabilumu ne kartą mėgino 
pasinaudoti reakcijos ir impe
rializmo jėgos, taip pat 
maoistai, kurie yra prieš 
tarptautinės padėties gerini
mą, už įtempimo židinių ir 
konfliktų išsaugojimą.

Dabartiniai Islamabado su
sitarimai, be abejo, vėl pagy
vins Indijos ir Pakistano san
tykių normalizavimo procesą, 
kuriam buvo duota pradžia

LAISVEI iŠ KAPSUKO

PAVASARIO ŠVENTĖ

Iš pavasario šventės: Pavasarė su savo palydovais

Išaušo graži balandžio sep
tintoji diena. Dangus gied
ras, saulutė virš žemės ridi
nėjus, skleisdama savo šilu
mą žmonėms ir visiems gy
viems padarams. Nerimo tą 
dieną jaunimas, visi ruošė 
karnavalinius rūbus, repeta
vo tekstus, su tėvelių pagal
ba ir patys kalė inkilus. O ši 
diena ta ne paprasta, bus 
švenčiama pavasario šventė.

Ir taip mes prie J. Jablon
skio vidurinės mokyklos, prie 
kurios turėjo susirinkti visi 
eisienos dalyviai. O rūbų 
margumynas, kokių tik nori! 
Didesnės merginos apsiren
gusios metų laikų drabužiais, 
buvo pavasarė, vasara, rude- 
naitė ir pikčiurna žiema. Ma
žiukai buvo apsitaisę įvairiais 
paukštukais, žvėreliais ir 1.t. 
Na, o visi likusieji, užsidėję 
kaukes, paėmę atatinkamus 
transparantus, simbolizuo
jančius pavasario pergale pa
judėjo miesto sodo link. Eise
na atrodė tikrai labai graži, 
spalvinga, išmoningai pada-

LAISVĖ

Simloje. Kaip tik todėl šie 
susitarimai buvo su pasiten
kinimu sutikti abipus Indijos 
ir Pakistano sienos. “Mūsų 
dvi šalys, — parlamente pa
reiškė Indijos užsienio reika
lų ministras J. B. Cavanas, 
— turi taikiai sugyventi ir 
sutarti, plėsti bendradarbia
vimą ir palaikyti geros kai
mynystės santykius. Jei Pie
tų'Azijos subkontinente bus 
stiprinama taika ir savitarpio 
sutarimas, jame gyvenančios 
tautos galės sukoncentruoti 
savo jėgas, spręsdamos joms 
iškilusias bendras didžiules 
problemas, ir vaidinti efekty
vesnį vaidmenį tarptautinėje 
arenoje”.

Taikingoji visuomenė taip 
pat su pasitenkinimu sutiko 
Islamabado derybų rezulta
tus. Indijos ir Pakistano vy
riausybių pastangos toliau 
normalizuoti savo santykius 
ir plėsti bendradarbiavimą 
atitinka šių šalių tautų inte
resus ir padeda stiprinti taiką 
Azijoje bei visamę pasaulyje.

A. Biriukas

Kruvini susikirtimai
Belfast, Š. Airija. — Praei

tą savaitę šioje Šiaurinės 
Airijos sostinėje piktadariai 
nužudė jų bute dvi katalikes 
vienuoles. Katalikai apkalti
no protestantus ir pradėjo 
juos pulti: 7 katalikai ir 2 
protestantai užmušti.

Londonas. — Tik prieš po
rą savaičių į Angliją atsiųstas 
naujas Irano ambasadorius 
Amir Teimour rastas negy
vas. Spėjama, kad mirė nuo 
širdies sutrikimo.

Madridas. — Tikimasi, kad 
Ispanijos parlamentas nutars 
legalizuoti politines partijas. 
Dar neaišku, ar legalizavimas 
apimtų ir Komunistų Partiją, 
ar ne.

ryta. Mokytojai jau pasisten
gė, kad kiekviena mokykla 
kuo nors išsiskirtų iš kitų 
tarpo. Orkestrui griaudžiant 
visa eisena netruko pasiekti 
miesto sodą. Čia prasidėjo 
atrakcionai, žaidimai, simbo
lizuojantys pavasario kovą su 
žiemą, parinktos atitinkamos 
dainos, šokiai, žaidimai. Na, 
o po viso to sekė inkilų 
kėlimas į medžius, kad 
paukšteliai turėtų kur gyven
ti, pasislėpti nuo darganos, 
lietaus.

Labai įdomu Jjuvo stebėti 
vaikų veidų išraiškas. Kiek
vienas vis ką nors sako, turi 
kažkokią mintį. Tačiau jie 
nenuoramos. Negali ilgai vie
noje vietoje išstovėti, zuja tai 
čia, tai ten.

Šventė netruko prabėgti. 
Nepatenkinti buvo patys jau
niausieji, kad iškilmės buvo 
per trumpos, jų nuomone. 
Faktiškai, gi, pilnai užteko, 
nes oras vėl ėmė niauktis ir į 
vakarą vėsti.

V. Gulmanas

Šiandien Ameriką valdo nauja turčių aristokratija. Jungti
nių Valstijų tėvai [steigėjai] negalėjo įsivaizduoti, kad jose 
tokie laikai ateis. “Labor”

Pirmasis Amerikos Lietuvių 
laikraštis

Plintant Lietuvoje kapita
lizmui, aštrėjant klasiniam 
pasiskirstymui, nemaža nu
skurdusių Lietuvos darbo 
žmonių buvo priversti ieško
tis sau duonos kąsnio svetur, 
ypač Amerikoje ir Anglijoje. 
Susitelkus išeivijoje dides
niam lietuvių skaičiui, suak
tyvėjo ir lietuvių kultūrinis 
gyvenimas, imta leisti laik
raščiai ir knygos. Tad ne vien 
Prūsijoje, bet ir šiapus At
lanto buvo spausdinami lietu
viški raštai. Dar Simanas 
Daukantas savo veikale “Lie
tuvių būdas” rašė, kad jau 
septynioliktojo amžiaus pa
baigoje į Ameriką buvo išvy
kusių lietuvių. Bet jie čia pra
nyko, kaip pavasarį sniegas, 
nepalikdami jokios žymės. 
Tik vėliau, ypatingai 1868 
metais, prasidėjęs Lietuvos 
emigracijos tirštesnis srautas 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas, tęsėsi iki pat pirmojo 
pasaulinio karo.

Pirmųjų lietuvių emigrantų 
būklė Amerikoje buvo pasi
baisėtina. Nerado jie čia nei 
savo spaudos, nei organizaci; 
jų, nebuvo čia jiems jokios 
paguodos, nei patarimų. Bet 
jie rado Amerikoje godžius 
samdytojus, ieškančius pi
gios darbo jėgos; jie rado 
daug sukčių, tykojančių pasi
gauti emigrantus ir juos ap
skusti ligi kaulo.

Anuo metu darbininkų iš
naudojimas Amerikoje buvo 
baisus. Jie dirbdavo kasdien 
po dvylika ir daugiau valandų 
už labai menką atlyginimą. 
Nebuvo nei profesinių sąjun
gų, nei darbininkų partijų. 
Lietuvių emigrantų tarpe 
viešpatavo skurdas, slopino 
juos tamsa, plito girtavimas. 
Pati pirmoji savišalpos drau
gija buvo įkurta 1871 metais 
Shimokin, miestely, Pennsyl
vania valstijoje, ir pavadinta 
“Šv. Vaitiekaus draugija”.

Tokiomis tai sąlygomis 
1879 metais rugpjūčio 16 d. 
New Yorke pasirodė pirmasis 
lietuvių laikraštis “Gazieta 
Lietuviszka”, rasztas pasz- 
westas dėl Lietuvninku Ame
rikoje, nedelinis”. Laikraštį 
leido Mykolas Tvarauskas, 
buvęs liaudies mokytojas Už
nemunėje, kuris, nepavykus 
1863 metų sukilimui, iš Su
valkijos pabėgo į užsienį (bu
vo sužeistas).

Kaip Amerikos lietuviai at
siliepė apie “Gazietą Lietu- 
viszką”, pirmąjį savo laikraš
tį, matyti iš 1885 metų “Auš
ros” (335-338 psl.), kuri rašė, 
kad vieni džiaugėsi, kiti net 
eiles rašė jo garbei. Tačiau 
kiek gilesnių šaknų į Ameri
kos lietuvių išeivių visuome
nę savaitraštis “Gazieta Lie- 
tuwiszka” neįleido, jos pasi
rodymas jokio entuziazmo 
nesukėlė.

Tai įvyko, gal būt, dėl to, 
kad Lietuvos išeivių kultūri
nis ir nacionalinis lygis tada 
buvo dar labai žemas. Paga
liau ir pačiam laikraščio leidė
jui ne tiek jau rūpėjo žmones 
šviesti, kiek “uniją” tarp lie
tuvių ir lenkų palaikyti ir 
klerikalizmą plėsti, jį ginti. 
Menka buvo toji “gazieta” 

savo išvaizda, bet dar pras
tesnė turiniu ir kalba.

“Gazieta Lietuwiszka” ma
ža terašė konkrečiais, o 
spausdino daugiausia istori
nio turinio dalykus, kurie 
skaitytojams buvo visai ne
populiarūs, menkaverčiai, 
nors patsai laikraščio leidėjas 
M. Tvarauskas labai vertino 
savo laikraštį, lygino jį su 
saule, džiaugdamasis, kad
lietuviai įgiję “gazietos švie-

Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalais

Labai lauktas LLD jubilie
jinis leidynas — almanachas 
“Šeši Dešimtmečiai Pažangos 
Keliu” jau išleistas. Oro paš
tu keli egzemplioriai jau pa
siekė mūsų įstaigas ir ne po 
ilgo jį visi nariai gausite.

Knyga yra gražaus forma
to, atspausdinta didesnėmis 
raidėmis, kas mūsų skaityto
jams bus didelis palengvini
mas. Joje telpa daug nuo
traukų.

Šis ąlip,apaęhas nėra knyga 
tik šiaip,pasiskaitymuiA,Man 
atrodo, kad bene tik bus 
pirmas išsamesnis leidinys 
apie iš Lietuvos imigrantus 
bendrai. Rojus Mizara 1947 
m. savo rašinyje “Lietuviš
kos knygos kelias”, nurodė, 
jog emigracija iš Lietuvos 
prasidėjo 1867-1868 m. ir kas 
metai vis didėjo. Sunkaus 
darbo žmonės ieškojo sotes
nio duonos kąsnio, laiminges
nės ateities. Kažin ar yra 
Amerikos kontinente vieta, 
kurioje nesirastų lietuvio. 
Savo prigimtimi lietuviai yra 
rūpestingi-darbštūs. Sveti
moje šalyje, nemokant vietos 
kalbos, emigrantui teko pluk
ti patį sunkiausią darbą, gy
venti prasčiausije aplinkoje. 
Jis įsitikino, kad žmogui visa
da taip negalima gyventi, 
rūpinantis vien tiktai mate
rialia padėtimi. Jis įsitikino, 
kad jam reikalinga pažinti 
giliau gyvenimą, praplėsti sa
vo pasaulėžvalgą. Knygos lie
tuviui emigrantui niekas ne
pasiūlė, net ir pačiam pasi
rinkti nebuvo iš ko.

Žmogaus gyvenime šešias
dešimt metų yra didelis laiko
tarpis, kupinas visokių visuo
meninių ir asmeninių įvykių. 
LLD nariai, sulaukę garbingo 
60 metų jubiliejaus, turi kuo
mi didžiuotis.

Vartant Almanacho lapus, 
matėsi, jog per visą laikotar
pį D-jos nariai nebuvo užsida
rę vien tiktai tarpe lietuvių. 
Jie suspėjo visur, kur tiktai 
ėjo kova už liaudies reikalą.

Almanache gan plačiai ra
šoma apie atskirų kuopų vei
kimą. Rodosi, net sunku pati
kėti, kaip plačiai LLD siekiai 
buvo žinomi lietuvių tarpe. 
Skaitytojui prisieis net suras
ti žemėlapyje vietą, kur yra 
Petagonija, iš kur lietuvis 
išeivis ieškojo susisiekimo su 
mūsų D-ja.

LLD skyriai veikė daugely
je kitų šalių, kur tiktai radosi 
lietuvių ieškančių pažangaus 
judėjimo aiškinančios litera
tūros.

3-ias puslapis

sybę”. Todėl “Gazieta” Lietu
viszka”, teturėdama vos 132 
prenumeratorius, išleidusi 16 
numerių, turėjo sustoti.

1881 metais M. Tvarauskas 
savo “gazietą” vėl buvo atgai
vinęs, išleido jos 14 numerių, 
bet laikraštukas (keturių pu
slapių po tris skiltis), neturė
damas skaitytojų, 1882 metų 
balandžio 9 d. buvo privers
tas galutinai likviduotis. “No
rėjau prieš svietą parodyti, 
jog yra lietuviška tauta, bet 
lietuviai atšalę miega, eina į 
karčiamas ar kortas muša”, 
— rašė M. Tvarauskas.

M. Tvarauskas kartu su J. 
Šliupu 1884 metų spalio 25 d. 
išleido savaitraštį “Unija”, 
kuris, ėjęs iki 1885 metų 
balandžio 25 d., davė pradžią 
jau reguliariai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose leidžia
mi lietuvių periodinei spau
dai.

Tad Mykolo Tvarausko, 
buvusio mokytojo, pasiryži
mas žūt būt duoti Amerikos 
lietuviams į rankas laikraštį, 
niekais nenuėjo. Lietuvių pe
riodinė spauda, leidžiama 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, augo, plito, pasiekdama 
vis tolimesnius mūsų išeivijos 
kampelius, nešdama darbo 
žmonėms susipratimą, sąmo
ningumą, skleisdama kilniais 
laisvės idėjas. J. Kirlys

Gan suglaustoje formoje al
manache rašo apie LLD: Jus
tas Paleckas, Laurynas Ka
počius, Albertas Laurinčiu- 
kas, Liaukadija Petkevičie
nė, Bronius Raguotis ir kiti. 
Visi jie giliai vertina LLD 
nueitus kelius.

Lietuvos draugai daug pa
dėjo knygai paruošti. Tikiuo
si, kad visi LLD nariai bus 
dėkingi Lietuvos draugams 
už jų didelį rūpestį.

K. Petrikienė

Prie mylimo kapo
Šaltą žiemos dieną, 
Saulei skubiai riedant 
Vakaruos žėravo 
Temstantis dangus.
Kam tave užmigdė 
Amžinasis miegas, 
Kad jau saulei tekant 
Niekad nenubust!
Kam neramūs norai
Širdyje išblėso,
Kam ugnis užgeso 
Namų židinyj?
Namuose be tavęs 
Vakarėliai vėsūs, 
Tamsūs rytmetėliai 
Dar labiau liūdni. . .
Nedžiuos švilpnia vėjas, 
Liūdną maršą groja — 
Niekas šioje žemėj 
Tavęs nematys.
Gelsvo smėlio kapą 
Snaigės lai užkloja, 
Ir skausme sustingsta 
Liūdinti naktis . . .
Gal tau ten ir gera 
Žemėje šaltojoj.
Nes daugiau krūtinė 
Skausmo nebejaus . . .
Tegul medžiai rauda, 
Vėtromis kvatojas, 
Bet kiekvieną širdį 
Žemė tepriglaus!
O. Šumanskienė

1>1<AS ATRADO
AMERIKĄ?

Ne taip seniai tebuvo vitnas 
atsakymas: Kristoforas Kolumbas. 
Tačiau skandinavai pabandė pri
skirti Šį atradimą Leifui Eriksonui. 
1970 m. Turas Hejerdalas įrodė, 
kad senovės egiptiečiai galėjo 
pirmieji perplaukti vandenyną 
papiruso valtimis. O airių legen
dos pasakoja apie šventąjį Bren- 
daną, kuris VI a. išsviestuotu odi
niu laivu priplaukęs slėpiningą 
žemę anapus vakarinės jūros.

Ateinančių metų gegužės 16-ą, 
šv. Brendano dieną, ekspedici
ja išvyks Brendano keliu. Jos tiks
las — įrodyti, kad Brendanas ga
lėjo būti pirmasis Amerikos at
radėjas. Laivas bus pastatytas 
pagal Brendano valties pavyzdį 
ir pavadintas jo vardu. Šią ini
ciatyvą palaiko Airijos vyriausy
bė, mokslininkai ir Nacionalinis 
jūrų muziejus. Be to, ekspediciją 
remia ir Odų institutas.
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

SAMUEL ADAMS
1722—1803

PRANAS

(Tęsinys iš praeito numerio)
1772 metais Samuelis Adamsas eina dar toliau. Maty

damas, kad žmonių pasipriešinimas, protestai vis labiau 
auga, jis pasiryžta atsiekti savo tikslą įsteigiant reikalin
gą mašineriją kiekvienam mieste ir kiekvienoj kolonijoj, 
kurios pagalba galima būtų subendrinti veiklą. Todėl jis 
pasiūlo miesto susirinkimui įsteigti Susisiekimo Komite
tą (Committee of Correspondence)—revoliucinę mašiną.

Kilo gan smarkios diskusijos. Hancock, Cushing ir 
Phillips, ir kiti žymesnieji selektmonai priešinosi tokio 
komiteto steigimui. Tačiau Adams laimėjo ir Komitetas 
buvo suorganizuotas. J komitetą įėjo Otis, Adams, War
ren, Church ir eilė kitų nežymių, bet nuoširdžių ir ištiki
mų žmonių. Per keletą savaičių apie 80 Massachusetts 
miestelių pasekė Bostono pavyzdį, sutverdami tokius ko
mitetus. Sekamais metais Virginia, Rhode Island, Con
necticut, New Hampshire ir South Carolina užgyrė tokių 
komitetų organizavimą.

Tie komitetai buvo centralinis pastovus revoliucinis 
aparatas, išvystytas Adamso pastangomis ir sumanymu. 
Tai buvo pajėgi mašina sukėlimui revoliucinės dvasios iš
tisose kolonijose. Jie patapo sąjungomis vadovavimui ir 
valdymui įvykių. Jie suvienijo mases ir jų veiklą, ir žiū
rėjo, kad jų tarimai būtų išpildyti.

Kaip plačiai Adamsui pavyko, pagelba Susisiekimų Ko
mitetų ir Liuosybės Sūnų, įtraukti mases į judėjimą prieš 
Britaniją, parodo kad ir bostoniečių pasipriešinimas ka
raliaus valdžios bandymui įgabenti Amerikon nupigintą 
arbatą ir jos pagelba kolonistus padalinti. Ypatingai pla
čiai istorijos rašo apie 1773 metų gruodžio 16 dienos są
jūdį, kuris pasibaigė su vertimu vandenin East Indijos 
Kompanijos 15,000 svarų sterlingų (apie $75,000) vertės 
arbatos. O tai buvo Adamso nenuilstančių pastangų ir 
vadovybės išdavas. Tą dieną jo vadovybėje buvo sušauk
tas Bostone masinis susirinkimas po atviru dangum, ku
riame dalyvavo septyni tūkstančiai žmonių. Tokio milži
niško susirinkimo Bostonas dar nebuvo matęs. Pats 
Adams jame pirmininkavo. Jis iš anksto buvo sudaręs 
planus ir paskyręs visoms rolėms aktorius. Pavyzdžiui, 
kuomet buvo pranešta, kad visos pastangos geruoju pri
versti gubernatorių ir kompanijos agentus arbatą išsi
gabenti iš Bostono prieplaukos nedavė teigiamų rezulta
tų, pirmininkas pareiškė: “šis susirinkimas nieko daugiau 
negali daryti šios šalies išgelbėjimui.” Tai buvo iš anksto 
paruoštas signalas, pagal kurį žmonės urmu veržėsi linkui 
prieplaukos ir ten iš jų išsiskyrę indi joniškai apsirengę 
patrijotai sulipo į laivus ir suvertė arbatą jūron.

Nuo to arbatos sunaikinimo Bostono prieplaukoje revo
liucinė veikla įgavo naują ir griežtesnį posūkį. Buvo aiš
ku, kad kolonistai pasiruošę priešintis revoliuciniais iš
stojimais, jeigu bus reikalas. Dar šešios kolonijos prisi
dėjo prie šio judėjimo, išrinkdamos Susisiekimų Komite
tus, kurie palaikytų ryšius su revoliuciniu centru Bostone.

Torės ir gi desperatiškai veikė pastoti .kelią revoliucijai. 
Į Susisiekimų Komitetus ir kitas įstaigas skverbėsi įvai
rūs šnipai.

Besiartinant Pirmam Kontinentaliam Kongresui (1774 
metais) Adams palieka James Warren savo vietoje, o 
pats ruošia kolonijos atstovų susirinkimą 17 d. birželio, 
kuriame turi būti išrinkti delegatai į Kongresą. Bet pirm 
to susirinkimo jis turi žinoti savo jėgas. Todėl jis slaptai 
tikrina atstovus. Iš karto jis turi tik penkis pasekėjus, 
kuriais galima buvo pasitikėti. Bet už poros dienų jau 
pasidaro trisdešimt. Po kiek laiko jam pavyksta sudaryti 
didžiumą. Birželio 17 susirenka 129 atstovai. Adams, 
būdamas valstijos komiteto pirmininku, užrakina duris, 
įsakydamas sargui nieko neįleist.

• Perstatoma delegatais į Kontinentalį Kongresą James 
Bowdoin, Tomas Cushing, Samuel Adams, John Adams 
ir Robert Treat Paine. Susirinkime kyla triukšmas. To
rės deda pastangas tą įnešimą užsmaugti. Tačiau jie pa
sijunta mažumoj. Slaptai išmokinti kariško muštro A- 
damso leitenantai kiekvienas stovi savo vietose, o pats 
Adams šaltai užsilaiko, sugabiai ir mitriai vadeles laiko 
savo rankose. Torės, susirinkimo tikslą supratę, nori jį 
apleisti. Tačiau durų sargas prie užrakintų durų pildo 
Adamso įsakymą.

Nepaisant visų pastangų, susirinkimą slaptai atlaikyti 
nepavyko: kas tai pranešė gen.-gubernatoriui Gage. Gu
bernatorius greitai prisiuntė savo žmogų susirinkimo iš
ardymui. Bet delegatai jau buvo išrinkti. Lėšų šaltiniai 
pasiuntimui delegatų taipgi užtikrinti. Kitais žodžiais,

gen.-gub. Gage užrakino stoinią po to, kai arkliai jau 
buvo išvogti.

Samuelis Adams darbavosi su neapsakomu atsargumu. 
Menkiausias kryptelėjimas galėjo vesti prie Revoliucijos 
pralaimėjimo. Laivų savininkai buvo nepasitenkinę esa
momis blokados apystovomis. Amatninkai ir jūreiviai 
slankiojo be darbo. Torės varė propagandą prieš revo- 
liucijonierius.

Nereikėjo nei torių. Mažytis nusileidimas, kaip, pav., 
prisipažinimas, kad sunaikinimas arbatos buvo klaida ir 
kad atsiteisimas už ją reikalingas, būtų buvus pakankamai 
aštri išdaiga, kuri galėjo išeiti patrijotų nenaudai. Pav., 
Josiah Quincy patarė nusileisti Anglijai. Arba kad ir toks 
didis patrijotas, kaip Ben. Franklin, sakė, kad atsiteisimas 
už sunaikintą arbatą būtų teisingas ir pageidautinas 
žingsnis atsteigimui normališkų santykių su Britanija.

Tačiau Adamso niekas negalėjo apgauti. Jis puikiai 
suprato tų minčių pavojingumą. Miesto susirinkime, įvy
kusiam birželio 27, buvo pasiūlyta likviduoti Susisiekimų 
Komitetą. Didžiuma susirinkusiųjų nubalsavo prieš tą 
pasiūlymą. Torės, visiškai sumušti, išleido protestą, ku
ris buvo plačiai paskleistas, prieš “Iškilmingą Sąjungą ir 
Santarvę.” Adams šturmavo prieš tą jų protestą iš “Ga
zettes” kolumnų po “Candidus” slapyvardžiu. “Iškilminga 
Sąjunga ir Santarvė” bujojo Mass, kaimuose ir miestuo
se, apimdama visą koloniją ir patapo aštriausiu prieš- 
importiniu įrankiu.

Patrijotai kentė baimę dėl Samuel Adams ir jo ben
dradarbių arešto. Iš visų pusių ateidinėjo laiškai su pa
tarimais, kad Adams saugotus! ir kad jo namai būtų ap
ginti. Bet gubernatorius Gage, kaipo karaliaus tarnas, vie
toj griebtis spėkos, pasiuntė pas Adamsą pulkininką Fen
ton su pasiūlymu: “Gubernatorius prižada jums dideles 
dovanas ir paaukštinimą, jei tamsta pasitrauksi iš to ju
dėjimo ir ateityje vengsi užrūstinti jo didenybę,” sakė 
Fenton.

Adamsui buvo siūlyta gana graži pensija ir Amerikos 
“Peerage” titulas, kuris buvo karaliaus valdžios manyta 
įvesti.

Adamsas atydžiai išklausė pulkininko pranešimą ir atsi
stojęs su dideliu pasipiktinimu pareiškė:

“Gerbiamasis, aš tikiu, kad aš jau seniai susitaikiau su 
karalių Karaliumi. Joks asmeniškas išrokavimas nepri- 
gundys manęs išsižadėti mano krašto teisingo reikalo. Pa
sakyk gubernatoriui Gage, kad Samuelis Adams pataria' 
jam nebeįžeidinėti kantrybės nebetekusių žmonių jausmų.”

Prieš išvyksiant Kongresan, Adamsas perduoda Susisie
kimų Komiteto vadovystę savo nuoširdžiam bendradarbiui 
Dr. Warren. Adamsas rengiasi su raudonu 1770 metų 
švarku, kuris, dėka jo Elžbietėlės nuolatinio lepinimo, dar 
pajėgė išsilaikyti jam ant pečių nesubyrėjęs. Tačiau jo 
draugai nesutinka. Jis vyksta atstovauti turtingą koloni
ją. Jie negali leisti padaryti jai sarmatą. Vienas nuperka 
materijolo švarkui, kitas naują kepurę, trečias šilkines 
pančiakas, ketvirtas čeverykus ir taip jie aprėdo savo at
stovą. 1774 m., rugpjūčio 10 d., keturi Massachusetts 
delegatai išvažiuoja Kongresan.

Kadangi Adams už nepriklausomybę darbavosi net nuo 
1765 metų, tai važiuodamas į šį Kongresą tikėjosi, kad ta 
laimingoji diena prisiartino. Bet po to, kai pasiekė Frank
furtą ir su Dr. Rush ir kitais Laisvės Sūnų organizacijos 
nariais atlaikė pasitarimą, Adams pamatė, kad jo ta lau
kiamoji diena dar toli už kalnų.

Kągi patyrė Sam. Adams pasitarime su Dr. Rush?
“Jie sakė mums,” rašo Jonas Adams, “lead Bostono ir 

Rytinių kolonijų valdžių bičiuliai perstatė mus vidurinėms 
ir pietinėms kolonijoms desperatiškais avantiūristais ... 
Jie nujautė, kad mes trokštame nepriklausomybės.. .”

Dar toliau. Tame pasitarime jie buvo perspėti, kad nei 
Kongrese, nei asmeniniuose pasitarimuose jie neprasitar
tų žodžio “nepriklausomybė.” Jie sakė, kad vidurinėse ir 
pietinėse kolonijose nepriklausomybė yra taip nepopulia
ri, kaip ir pats Štampų Aktas.

Iš to galima spręsti, kiek daug reikėjo triūso ir pastan
gų padėti, kol nepriklausomybės paskelbimo idėja pribren
do. Tačiau ir čia Samuelis Adams nenusiminė. Jis daug 
dirbo, daug mąstė, mažai miegojo ir mažai valgė. Pirma
jam Kongrese Adamsui teko susidurti su įvairiomis opo
zicijomis. Pavyzdžiui, advokatas Galloway, Pennsylvanijos 
seimelio vadas ir stiprios partijos atstovas Kongrese, troš
ko susitaikymo su Anglija. Jis siūlė Kongresui planą su
tverti 13-kos valstijų sąjungą, kuri spręstų ir tvarkytų 
visus Amerikos reikalus bendrai su Anglijos parlamentu. 
Tas pasiūlymas tik vieno balso didžiuma buvo atmestas. 
Į reakcingųjų atstovų sumanymus ir pasiūlymus, kad bū
tų daromi Anglijai nusileidimai, Adams, tarp kitko, at
sakė :

“Aš raginsiu neatlaidžiai tęsti mūsų kovą už laisvę, 
nors ir iš paties dangaus būtų apreikšta, jog devyni šim
tai devynios dešimtys devyni pražus, o tik vienas iš tūks
tančio išliks ir išlaikys savo laisvę. Vienas tokis laisvas 
išlikęs asmuo bus daug kilnesnis ir džiaugsis didesne lais
ve, negu tūkstantis vergų; ir tegul jisai tveria sau pana
šius kitus, įkvėpdamas jiems visa tai, ką pats taip pra
kilniai išsaugojo.”

Visas Adamso taktas ir visa jėga dabar buvo paleista 
darban. Nors jam dar nepavyko “užkrėst” nepriklauso
mybės idėja Pirmąjį Kontinentalį Kongresą, bet jis ti
kėjosi savo užsibrėžtus tikslus atsiekti anksčiau ar vė
liau. Kongresas užsidarė spalių 26, 1774, nusitardamas 
antrą kartą susirinkti 1775 metų gegužės mėnesį.

Grįždamas namo Adams apmąstė, kad Pirmasis Kon
gresas nepraėjo visai veltui. Jis džiaugėsi tuo, kad pavy
ko jame atmušti reakcines jėgas.

Sugrįžęs iš Kongreso Adams smarkiai veikia. Jis vėl 
organizuoja susirinkimus. Jis vadovauja Provincijaliam 
Kongresui, čia jis vėl įtikinėja bailius ir moko, kad su 
Anglija jokio bendradarbiavimo nebegali būti, čia jis 
vadovauja komitetams, kurie gelbsti nukentėjusius bos- 
toniškius sąryšyj su Bostono užblokadavimu. čia jis su
ruošia ir sėkmingai vadovauja penktam Bostono Skerdy
nės paminėjimui, kuris ir buvo signalu atviram susikirti- 
,mui prie Lexington.

Nuo Pirmojo Kongreso užsidarymo iki Antrojp atida
rymo buvo labai trumpas laikotarpis. Adams išnaudojo 
kiekvieną sekundą.. [Bus daugiau]

Lithuania’s farmers greet 
socialism’s modern benefits 

s

By GEORGE MORRIS
Article 2

VILNIUS. Lithuania — Lithuania’s countryside has been revolutionized in the short 
quarter-century since socialist forms really got under way.

A predominantly agricultural 
land before the country became a 
republic of the USSR, the vast 
majority of the peasants were 
poor or were laboring for land
lords. Now the old villages are 
giving way to new farm commun
ities, seats of collective and state 
farms, with modern apartments 
or individual houses, schools, 
polyclinics, stores, recreation and 
sport facilities, film houses, drain
age, gas and electricity and all 
other modern conveniences.
* We visited one such farm, the 
Leonpolis State Farm in the heart 
of the country, about 75 miles 
from the capital. Like most of 
the country’s farming it is mainly 
involved in dairy and meat, but 
also grows fruit, grain and pota
toes. It is termed a middle-sized 
farm, with about 7,000 acres, 630 
milk cows among its 1,900 homed 
stock and 27,000 hens.

Two centers
The tiny villages that were scat

tered on the farm’s area have 
been reduced to just two centers: 
the new village of Dainava, the 
center and a supplementary set
tlement at the farthest end called 
Pitzero. Dainava’s population is 
about 800, with 350 working the 
year round, and about 400 in the 
summertime.

This includes all services in the 
community, administration staffs, 
technicians, agronomists, child 
care schools, etc.

The farm is considered quite 
profitable, having cleared 577,000 
rubles in 1975.

As in the entire USSR, profit^ 
are not appropriated by private 
owners. They are only a measure 
of success of a farm or industry. 
The proceeds go to community 
needs and improvements, and to 
further modernization.

The Leonpolis workers* wages 
average a little better than on 
most farms. In 1975, the average 
was 1,408 rubles. Milkmaids get 
218 rubles monthly. Tractor driv
ers range about the same. But that 
isn’t all.

A farm worker is entitled to 
about a half acre located at his 
home or nearby, on which he can 
do what he pleases on his own 
time. He can also have one cow, 
pigs, rabbits, birds, and sell what 
he can on special marketplaces 
in nearby urban centers.

Most workers in Leonpolis aver
age about 75 rubles monthly from 
such operations. A tractor driver 
or milkmaid can gross altogether 
about 2,700 rubles a year.

Their rents, if they are tenants, 
are about the usual four percent 
of wages, about 12 rubles with 
services for four rooms. Care for 
children is almost free. There are 
no school or medical costs.

A family, with both husband and 
wife usually working, enjoys a 
comfortable living.

Apartment,buildings
Modern two-story apartment 

buildings make up the center of 
Dainava, plus an area of individ
ual cottages.

There is no standard pattern in 
Lithuania. In some farming com
munities, there are apartment 
houses rising to five stories and 
some have two floor apartments. 
In some cases the farmers prefer 
individual cottages.

‘Hutars’ convinced
Leonpolis, we were told, has 

practically resettled all farmers 
in the area into its two commun
ities. For some years, Lithuania 
had to convince the hutars, as

Section of old Vilnius

they call those who are reluctant 
to leave their old homes, to move 
into the new homes. Many at re
tirement age were in shacks occu
pied by the family for generations.

The experience of the Soviet 
Union at the start oi farm social
ization helped the Lithuanian Re
public with this problem. When 
economic possibilities permitted 
mass production of individual 
houses, the hutar was more easily 
attracted to the new communities. 
He was offered a price for his 
shack and for his farm equipment. 
A state commission set a pattern 
for estimating the fair price, 
usually about 3,500 rubles.

Alternatives
The hutar had several alterna

tives, officials of Leonpolis ex
plained.

Many at retirement age who 
may have sons or daughters in the 
city in position to take them, 
would take the money and move 
to cities.

Others would accept the farm’s 
offer to move into the new farm 
community apartment and obtain 
the services all residents get.

Still others could choose to in
vest in purchase of the individual 
homes now being built on a mass 
scale, for which they make a 
small down payment and pay a 
tiny interest on the rest, usually 
one percent.

Another alterative, now widely 
practiced across the Soviet Union, 
is to have a house built on land 
the farm provides through a coop
erative' system, with the entire 
construction by builders or part 
by builders and part by the 
individual’s own labor. This sys
tem has been successful and has 
been also of considerable advan
tage to the state ano collective 
farms.

The hutar’s house and half acre, 
and the roads leading to them, 
were in many areas a hindrance 
to working the land with modern 
tractors and combines. The price 
paid to induce the hutar to move 
was well worth it.

Most hutars who were relucthnt 
at first and then agreed to reset
tle became satisfied after trying 
the socialist way. They learned to 
appreciate the comfort of a near
by store, recreation, health care, 
association with people and even 
earnings from work at communal 
occupations, in place of isolation 
and the anxiety it brings, especial
ly to older persons.

Industrial city visited
Later we visited the fast-rising 

industrial city of Alitus. We saw a

ŠVIEČIA miesto langai

Išaugusio ir pagrožėjusio Vilniaus kampelis prie Neries.

gigantic plant employing 4,000 
workers. Though it was still not 
completed, it was already in oper
ation on prefabricated individual 
houses. It was a vast network of 
assembly lines and an assortment 
of machines from which came 
parts of the house assembly.

Plant director Vladas Stapona- 
vichus told us that 4,000 houses 
annually will come out of that fac
tory when operations are at full 
blast.

The house parts are packaged 
and can be put together in sev
eral days, the director said.

Adapted to climate
An American is likely to ' be 

skeptical of pre-fab houses be
cause so many sold in the U.S. 
are flimsy and are hardly suited 
to cold winter areas. But here, 
where winter weather is long and 
harsh, they are building prefabs 
suitable for the climate.

Staponavichus took us to inspect 
a completed model located near 
the plant. It was of two stories 
on top of a garage and a large 
family room with the garage level 
and a built-in barbecue.

On the next floor was a large 
living room, dining room, kitchen 
and all sorts of built-ins and wood 
paneling.

On the top floor were three 
spacious bedrooms.

The outside, brick facing over 
lumber with stone facing along the 
bottom.

The cost of the house runs 21,000 
rubles, said the director. I doubt 
whether a similar home can be 
obtained in the States for less than 
$40,000 today. He said a couple 
working at relatively higher pay 
would have no difficulty in the 
down payment and the Soviet lib
eral pay-out plan.

While this seven-room house is 
suitable for growing families, we 
were also shown a smaller house 
that would serve for older couples, 
most applicable to the resettled 
hutars. The farm gives them the 
land plus half an acre.

There are still many hutars to 
be resettled. No pressure is put 
on them. They see for themselves 
the advantages of the new over 
the old.

Some 60,000 individual houses 
were built in Lithuania in the first 
20 years of socialist development 
in the countryside.

Along with modem equipment 
was a drive of the Republic to 
improve the long-neglected moist 
clay-like land.

The collective and state farms 
are steadily adding to their acre
age with such scientific treat
ment. The services of agronoms 
and chemists is a must on the 
farm staffs. The yield has been 
increased immensely over the 
pre-socialist past, and that is also 
at the basis of the higher living 
standard in the farm towns of 
socialist Lithuania today.

Young people who have been 
leaving the villages as soon as 
they were able are now staying in 
the farm towns even after higher 
education in urban centers, be
cause, as Galina Stankyavichute, 
secretary of the Alitus district of 
the Communist Party observed, 
they now have everything in the 
farm community that towns of
fered.

The thing that impressed me 
most, in Vilnius, in the farm, in 
Alitus was the eagerness of the 
people to show us everything, and 
the pride they displayed in every
thing they have been able to gain 
under socialism.

They know the difference!
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KANADOS ŽINIOS
pestingą tautieti, palinkėjau 
jam geros sveikatos ir išgy
venti 100 metų, taipgi susi
rasti tą, ko širdelė trokšta.

Montreal, Quebec

Dukrelė, žmona ir D. Norwich [Norwaiša]

GARBINGAI ATŽYMĖJO 
SAVO GIMTADIENI

Birželio 2 d. savo 88-jį 
gimtadienį atžymėjo vienas 
seniausių šios kolonijos tau
tiečių, tai Domininkas Nor- 
wich-Norvaiša, rosmontietis.

Jubiliatas į šią šalį atvyko į 
Montrealo miestą 1907 m. iš 
Alsėdžių apylinkės nuo Tel
šių, būdamas 19 m. jaunuo
liu. Čia įsidarbino geležinke
lio kompanijoje, todėl turėjo 
daug progų plačiai pavažinėti 
ne tik po Kanadą, bet ir po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Toje kompanijoje jis iš
dirbo iki 1953 m.

Nors buvo vedęs anglų tau
tos merginą ir auklėjo dukre
lę, bet neištautėjo. Jam atvy
kus, tais pačiais metais Mon
treale tvėrėsi “Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Neprigulmingas Klubas“. Į šį 
darbą įsitraukė ir drg. D. 
Norwich. Ėjo to klubo atsa- 
komingas pareigas, visuomet 
buvo aktyvus klubo narys, 
didelis patriotas. Tik atvykus 
o trečiosios kartos tautiečių 
imigrantams ir prasidėjus 
Klube didesnėms rietenoms, 
jo aktyvumas sumažėjo.

Jubiliatas yra demokrati
nių minčių, mylintis pažangą 
žmogus. Anksčiau skaitė pa
žangų laikraštį “Kovą”. Pra
dėjus leisti “Laisvę”, jis nuo

LONGUEUIL, QUEBEC, CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Edvardas Strellis
mirė 1975 m. birželio 15 d.

Jau praėjo vieneri metai nuo tavo Edvardai mirties. 
Liūdnai prisimename Tavo ilgą ir sunkią ligą.

Negalėjai dalyvauti su visais pažangiais draugais 
dėlei nesveikatos, bet nenukrypai nuo darbininkiško 
judėjimo linijos, kurią visą gyvenimą gynei ir visa 
energija gerbei ir mylėjai. Vienas buvo Tavo džiaugs
mas, tai Tarybų Sąjungos laimėjimai. Pats troškai 
sulaukti tos dienos kada laimės taiką darbo žmogus 
visame pasaulyje.

Su liūdesiu minime mirties sukaktį.

O. STRELLIENĖ - žmona 
ir

Podukra su šeima

MONTREAL, LA SALLE, CANADA

Mirus

Charles Spaičiui
Reiškiame gilią ur nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Rose, sūnui Edward, dukrai Jenny, anūkams, sesu
tėms Tarybų Lietuvoje ir visiems artimiesiems Kana
doje.

J. N. Narutavičiai 
J. E. Petrauskai
D. E. Skardžiai 
J. R. Jurkštai 
P. Miškinis 
J. V. Venckai
E. Monstavičienė
J. Stukas
K. Žiekonis
F. S. Spaičiai
A. E. Morkevičiai

J. E. Urbanavičiai 
B. M. Balčiūnai
M. A. Martusevičiai 
A. V. Rasimavičiai 
A. Sadauskas
E. Vilkis
P. Bendžaitienė
K. Z. Giedraičiai
J. J. Vilkeliai
J. S. Čičinskai
F. A. Suplevičiai 

pirmų dienų tapo jos skaity
toju.

Visą laiką skaitė pažangų 
kanadiečių laikraštį, pirmiau 
pradėtą leisti “Darbininkų 
Žodį”, vėliau “Liaudies Bal
są”. Per laikraščių vajus pats 
ateidavo atsinaujinti ir pa
remdavo stambia auka, o da
bar, švęsdamas savo gimta
dienį, tą proga įteikė “Lais
vei” auką sumoje $88, tai yra 
po vieną dolerį nuo kiekvienų 
išgyventų metų. Jis yra geru 
pavyzdžiu ir kitiems.

1965 m. teko drg. Norwich 
pergyventi skaudų momentą, 
kai mirtis išskyrė jo žmoną. 
Vienintelis jam nusiramini
mas būdavo, tai jo mylima 
dukrelė, gyvenusi Chicagoje, 
kurią dažnai atlankydavo. 
Bet štai, ištiko ir antras 
smūgis — šių metų kovo 
mėnesį mirė ir jo mylima 
dukrelė.

Apart savo vedusio brolio, 
gyvenančio Montreale, jis jo
kių |artimųjų čia neturi. Vie
nišų! gyvenimas nėra taip jau 
malonus. Laimė, kad dar gali 
skaityti ir myli pasivaikščio
ti, o vaikščioja dar gana 
vikriai.

Priduodamas per mane šią 
auką, juokaudamas sako: 
“Ot, kad susirasčiau sau ko
kią tinkamą linksmą moterė
lę, tai būtų ne pro šalį . . . .” 
Išleisdama šį nuoširdų ir rū-

VISAIS KELIAIS I 
MONTREALĄ

Ne už kalnų, kai Montreale 
prasidės dvi atrakcijos — 
viena šį mėnesį, antroji liepos 
mėn. Pas mus plačiai prana
šaujama, kad šią vasarą Mon- 
trealą užplūs labai daug tu
ristų ir svečių iš viso pasaulio 
kraštų, jų tarpe, be abejo, 
bus ir tautiečių ne tik iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
bet ir iš gimtinės. Visus juos 
čia suvilios ruošiama olimpi- 
jada, kuri prasidės liepos 17 
d.; taipgi ir vykstanti paroda 
“Man and His World”. Tai 
tęsinys parodos “Expo 67”, 
kuri prasidės šio mėn. 17 d.

Taigi, iki pasimatymo, mie
li tautiečiai!
PRASIDEDA IŠVYKIMAI Į 
GAMTĄ

Užbaigus organizacinius 
darbus salėse, prasideda įvai
rūs organizacinio ir privatinio 
pobūdžio išvykimai į kaimą, į 
gamtą. Moterys turėjo priva
tų išvažiavimą birželio 1 d. į 
Burlingtoną. Pašalpinė sūnų 
ir Dukterų Draugija turės 
savo išvykimą birželio 27 d. 
Gražioje drg. V. Vekterienės 
vasarvietėje. Aldiečiai savo 
draugijos išvažiavimą turės 
kada nors vėliau, kai vasaro
tojai baigs savo atostogas.

Pas mus šį pavasarį ir 
vasarą gausu ir priešvedybi- 
nių pramogų, o rudenį vyks 
daug vestuvių. Taigi, nuobo
džiauti nėra kada.

Petrė K.

Montrealo kronika
IŠVYKO

A. A. Liokaičiai buvo išvy
kę į Toronto aplankyti ser
gantį švogerį.

A. Viskantas su šeima, P. 
Valinčienė, Palubinskienė iš
vyko į Tarybų Lietuvą. Taip 
pat susirinkom gražus būrys 
draugų ir giminių išleisti į T. 
Lietuvą Juozą Petrauską, ku
ris išvažiuoja ilgesniam lai
kui. Jo žmona Elenutė visus 
skaniai pavaišino. Prasidėjo 
jiems visų svečių linkėjimai, 
kurių buvo labai daug. O 
Marytė Šalčiūnienė sukūrė 
naują dainą “Laimingos kelio
nės” kurią mes visi padaina- 
vom. Juozas visiems padėko-i 
jo. Jam ašara iškrito, atsi
sveikinant su senais drau-

Laimingos kelionės.

ATVYKO
B. Spūdienė, iš N. Y., vieši 

Montreale, aplankydama 
draugus ir pažįstamus.

Linksmos viešnagės.
APSIVEDĖ

Vida Petronytė apsivedė su 
anglų tautos vaikinu. Vestu
ves buvo puikios. Jaunieji 
išvyko į Bahamas praleisti 
medaus mėnesį.

Geros laimės.

GABŪS MOKINIAI
P. Bendžaitienės anūkėliai 

Zuzana ir Jefrie baigė viduri
nę mokyklą su gerais pažy
mėjimais. Tai M. Bendžaity- 
tės (Shei) vaikučiai. Laimin
gai tęsti mokslą.

PAGERBĖM JUOZĄ
Gegužės 23 d. susirinkome 

pas mielus J. S. Čičins
kus pagerbti Juozą Lesevičių 
jo gimtadienio proga. Rengi
mo Komitetą sudarė J. Pe
trauskas, J. Braknys ir St. 
Virbalas, kurie sukvietė pilną 
svietainę svečių. Šeiminin
kaujant S. Cičinskienei su 
talka, labai skaniai visus pa
vaišino, o svetainę gražiai 
papuošė A. Juškienė. Iš To
ronto buvo atsiųsta delegatė 
Veroniką Kilikevičiūtė (Pit
man) su sūneliu Bobby.

Sveikinimus pradėjo Ko
miteto pirmininkas J. Pe
trauskas, pakviesdamas pir
mininkauti J. Vilkelį.

Pirmiausia P. Kiselienė

perskaitė gautas telegrams ir 
sveikinimus — iš Toronto 
nuo Moterų Komiteto, Kana
dos Lietuvių veikiančio Ko
miteto, LLD kuopos, J. B. 
Janauskų, J. A. Ylų su $50 
dovana; iš T. Lietuvos nuo 
veikiančio Kultūrinių su už
sienio lietuviais komiteto; iš 
N. Y. nuo “Laisvės” darbuo
tojų, L. L. D. centro Komite
to, Ievos Mizarienes, žurna
listo J. Lukočevičiaus su šei
ma. ,

Taip pat sveikino iš Mont
realo L. L. D. pirmininkas J. 
Urbonavičius, M. S. D. P. 
draugijos protokolų sekr. J. 
Velkeliėnė su dovana nuo 
draugijos, Montrealo Moterų 
Klubo pirmininkė A. Šiūple- 
vičienė asmeniškai sveikino 
M. Gudas, B. Šalčiūnas, J. 
Petrulis, nuo rengėjų Komi
teto St. Virbalas su dovana 
nuo visų dalyvių. Sveikino 
dukrelė Linda, torontiete Ve
ronika ir sūnelis Bobby. Žmo
na Annė visiems atsilankiu
siems dalyviams ir rengė
jams padėkojo. Ji yra pasiau
kojusi globoti savo vyrą, ku
ris yra smarkiai sveikatoje 
pažeistas.

Prisėjo kalbėti ir pačiam 
jubiliatui, kuris yra savo lai
ku dalyvavęs ir daug dirbęs 
organizacijose, bet nelaimin
gos ligos pakirstas, turėjo 
nuo jų atsisakyti. Labai skau
du, kad buvęs didelis veikė
jas liko bejėgis. Padėkojęs 
visiems už jo tokį gražų pa
gerbimą, dar pasižadėjo su
laukti 100 metų.

Tad mes visi širdyse linki
me to sulaukti.

Mielas Juozai, tau ilgų, 
laimingų ir daug šviesių die
nų sulaukti.
MIRĖ

Gegužes 22 d. po trumpos 
ligos mirė A. Jurgutis, 75 m. 
Paliko nuliūdime žmoną ir du 
sūnus su šeimomis. Artimie
siems gili užuojauta.

E. Juraitienė gavo liūdną 
žinią iš Argentinos, kad ten 
mirė jos mylima sesutė. j

Taip pat mirė Paulikienė, 
ir Gražienė, jau pagyvenu
sios tautietės.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionėms, lai būna 
lengva šalta žemelė. Janina

Toronto, Ont.
Sūnų ir Dukterų Draugijos 

1 kuopos paskutinis šį sezoną 
susirinkimas įvyko birželio 1 
Susirinkimas nutarė liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais susirin
kimų neturėti.

Nariai, turėdami kokius 
nors reikalus, patariami 
kreiptis pas sekančius asme
nis:

Susirgus, pas sekretorių, 
T. Rimdžių, telef. 922-3215.

Norėdami užsimokėti nari
nes duokles, pas M. Guobą, 
telef. 221-8984.

Kuopa nutarė turėti išva- 
žiavimą-pikniką rugsėjo 5 d. 
pas J. Morkūną, Keswick, 
Ont., First Avė.

Kuopa kviečia kuo skaitlin
giausiai dalyvauti pinike, nes 
vieta susitikimams labai pa
ranki.

Sekantis 1 kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 7 d., 2 
vai. po pietų 160 Claremont 
St. Literatūros Draugija 
taipgi neturės susirinkimų 
per du mėnesius. T. Rimdžius

WASHINGTONAS 
NEBUVĘS 
ATSIKLAUSTAS

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų valstybes 
sekretorius Kissingeris, iš
vykdamas į Lotynų Ameriką 
vizitui, pareiškė, kad Ameri
kos vyriausybė nedavė Sirijai 
sutikimo įvykdyti militarinę 
intervenciją į Libaną. Taipgi 
sirijiečiai šiam žygiui neieš
kojo Washington© sutikimo.

Bet prieš kelias dienas iš 
Washington buvo pranešta, 
kad JAV vyriausybė sirijie- 
čių intervenciją į Libaną laiko 
pozityviu, naudingu ėjimu.

Pittsburgh, Pa.
Gegužės 30 d. Lietuvių 

Draugijos kapiųės laikė pa
gerbimą mirusių. 2-rą vai. po 
pietų. American Legion Post 
575 išpildė programą pager
bimui mirusių. Į kapines su
važiavo daug žmonių pagerb
ti mirusių savo artimų ir jų 
poilsio vietą papuošti gėlė
mis.

Lietuvių Kapinių Draugijos 
komitetas labai gražiai ir 
tvarkingai užlaiko kapines. 
Jiems priklauso didelis dė
kui.

Kapinių Draugijos mote
rys turėjo pagaminusios daug 
įvairaus maisto ir atvežė į 
kapinių svetainę. Kapinių 
lankytojai vieni pietavo vie
toj, kiti nusipirkę maistą ve
žė į namus.

Labai malonu matyti, kad 
jaunosios kartos lietuviai 
skaitlingai lanko tėvų kapus.

J. K. M.

Indijos premjerė Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Čia su oficialiu vizitu lankosi Indijos premjerė 
ir Kongreso Partijos vadovė Indira Gandhi. Vizito tikslas: 
dar labiau praplėsti draugystę ir bendradarbiavimą tarp 
Indijos ir Tarybų Sąjungos. Nuotraukoje: Indira Gandhi 
sveikinasi su Komunistų Partijos generalinius sekretoriumi 
Leonidu Brežnevu.

Pasmerkė Fordo
rasistine politika

SHREWSBURY, MASS.

Padėka
Mirus mano brangiam vyrui Pranui Petrauskui 

(gegužės 5 d., noriu išreikšti širdingą padėką visiems 
už gėles,užuojautas per laikraštį, žodžiu bei laiškais, 
už lankymą koplyčioje ir už palydėjimą į kapus.

Brangus Pranai, ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs 
niekuomet nepamiršime.

PAULINA PETRAUSKIENĖ, žmona 
HELEN ir JOSEPH KVARACEIN, 

duktė, žentas ir anūkai

Gus Hali
Bostonas. — Birželio 4 die

ną šia lankėsi Komunistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus Gus Hali ir laikė spau
dos konferenciją. Vietinės 
spaudos reporteriai atidžiai 
klausėsi, kai komunistų va
das griežčiausiai pasmerkė 
prezidento Fordo rasistinę 
politiką. Kaip tik Bostone 
šiuo laiku eina kova už moky
klų integraciją. Vietoje padė
ti integracijos šalininkams, 
prez. Fordas padeda jos prie
šams visaip integracijai truk
dyti.

Cileje tebesiauteja 
baisus teroras ir 
kaliniu kankinimas

Santiago, Čilė. — Čia šiuo 
laiku Amerikinių Valstybių 
Organizacijos užsienio reika
lų ministrai posėdžiauja. Da
lyvauja, žinoma, ir Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Henry Kissinger. Kaip 
tik Jungt. Valstijų užsispy
rimu ir susitarta susirinkti 
fašistinės Čilės sostinėje. Su
sirinkime nedalyvauja tiktai 
Meksikos ir Kubos užsienio 
reikalu ministrai.

Bet štai kas labai svarbu: 
tarpe susirinkusių ministrų 
tapo paskleistas 191 puslapio 
raportas apie dabartinę Čilė
je padėtį. Jį pateikė Tarpa- 
merikinė Žmogaus Teisių Ko
misija, nevaldiška, bešališka 
organizacija. Jame faktais 
įrodoma, kad Čilėje ir šian
dien tebesiauteja politiniai 
areštai ir politinių kalinių 
kankinimas kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose. 
Komisija ragina susirinku
sius kitu šalių ministrus Čilės 
fašistinį režimą už tai pa
smerkti.

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincentas Kazėnas
MIRĖ

1974 m. birželio 6 d.
Jau suėjo dveji metai v nuo mano mylimo vyro 

mirties.
Ilsėkis ramiai mielasis, mes niekad neužmiršime 

Tavęs ir lankysime Tavo kapą dažnai, dažnai.

AMELIA KAZĖNAS, žmona
Sūnus ir duktė

Mūsų mylimųjų prisiminimas
Prisimename dėdę Zigmą ir jo žmoną Antosę, o 

mano mielą ir gerą tetą, Dvareckus, kurie jau keletas 
metų ilsisi Amerikos žemelėje. Lai jiems abiem būna 
lengva šioji žemelė. Aš prižadu nepamiršti jų kol būsiu 
gyvas.

Taipgi prisimename, aš Juozas ir jo žmona Marijona, 
gerą buvusį draugą mano, o Marijonos vyrą Nikodemą 
Miškinį, kuris jau keletas metų ilsisi Haverhillio 
Lietuvių Kapinėse. Gaila netekus gerų žmonių. Mes jų 
nepamiršime.

JUOZAS KIBILDIS
MARIJONA MIŠKINIENĖ

Madridas. — Tik sugrįžus 
jiems iš tremties, žymus ko
munistų veikėjas Santiago 
Alarez ir filosofijos profeso
rius Rafael Calfo Serrer buvo 
karaliaus Carlo valdžios sua
reštuoti ir pasodidinti į kalė
jimą. Mat, jie buvo Franco 
režimo priešai.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

L. L. D. 45 KP. NARIUI

Jonui Ragauskui
Reiškiame užuojautą jo pusbroliui Alfonsui Švėgždai

ir kitiems artimiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems.

F. ir V. Budrionis J. ir M. Kriščiūnas
V. ir V. Bunkus P. ir A. Alekna
F. ir 0. Bunkus L. Novack
P. Semėnienė F. Mockapetris
N. Petronienė A. Pakalniškienė
S. Yuknienė M. Vilkauskienė
V. Kasparienė A. Yutis
T. Šolunas H. Janulytė
N. Lenigienė C. Tvaska
M. Purvėnas J. ir H. Dobrow
J. ir H. Šarkiūnas W. ir M. Žukas
V. ir E. Valley A. ir P. Lukas
J. ir 0. Rūbas P. ir L. Elanis
J. Stančikas G. ir B. Sophos
E. Kairaitienė J. ir M. Miller
0. S traukas W. ir 0. Stakėnas
P. Stepenavičius w. ir K. Kelley
W. Dubendris L. Tvaska
Ch. Puišis G. Gendrėnas
J. ir P. Keller A. Antanavičius
J. ir M. Raškauskas A. Ruseckas

F. Kalanta
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Detroito moterų viešnagė Lietuvoje
[Specialiai “Laisvei” iš Vilniaus]

Viešnios iš Detroito — Stefanija Masytė ir Teofilė Masienė 
prie Andrioniškio bibliotekos eksponat V. Kapočiaus nuotr.

Šių metų gegužės antroje 
pusėje iš Detroito į Lietuvą 
buvo išvykusios Stefanija 
Masytė ir jos mitina Teofilė 
Masienė, kurios daly v Mi
ko Masio-Detroitiečio memo
rialinio kambario Anykščių 
rajono Andrioniškio apylin
kės bibliotekoje atidaryme. Į 
tas iškilmes buvo atvykęs 
nemažas būrys svečių iš 
Anykščių ir Vilniaus.

Andrioniškio bibliotekos 
vedėja Genė Budrikienė daug 
pasidarbavo įrengdama Miko 
Masio-Detroitiečio memoria
linį kambarį, kurį puošia di
džiuliai Miko Masio portretai, 
įvairi literatūra ir nuotrau
kos, pasakojančios apie Miko 
Masio gyvenimo ir visuome
ninės veiklos faktus.

Prie bibliotekos įvykusia
me mitinge, kurį atidarė poe
tas Vacys Reimeris, savo 
mintimis apie emigrantų ir 
tėvynės ryšį pasidalino žino
mas visuomenės veikėjas 
Justas Paleckis, Anykščių ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininkas pavaduotojas Juo
zas Dailidė ir Masio jaunys
tės dienų draugas kolūkietis 
Vincas Giedraitis.

Stefanija Masytė pasakė 
didelę kalbą, kurioje papasa
kojo apie pažangių Amerikos 
lietuvių veiklą, o taip pat 
priminė įdomesnius savo tėvo

Hartford, Conn.
Laisvės Choro koncertas 

įvyko gegužės 33 dieną. Buvo 
labai sėkmingas.

Choras pasirodė gana gra
žiai, ir komplikuotas dainas 
pasisekė gerai sudainuoti. 
Choriečiai gražiai kooperuo
ja, už tai sekasi harmoningai 
dainuoti. Solistės Elena ir 
Wilma puikiai atliko jiems 
savo pasirinktas dainas.

Wilma Hollis trumpai pa
kalbėjo apie Laisvės Choro 49 
metų veiklą. Sakė, kad jinai 
chorą moko jau 32 metus. 
Lietuviai yra geri žmonės. 
Jai malonu su choristais būti.

Kadangi mūsų veteranė 
dainininkė Ona Šilkienė išva
žiuoja į Lietuvą pastoviai ap
sigyventi, tai jai sudainuotos 
dvi dainos. Mums labai gaila, 
kad ji išvažiuoja ir mus palie
ka, bet nuoširdus jai mūsų 
linkėjimas geros sveikatos ir 
linksmo , sėkmingo gyveni
mo tėvynėje.

Antrą programos dalį išpil
dė New Yorko menininkų 
grupė, kuriai Laisvės Choras 
yra labai dėkingas, ypač Aido 

j Choro mokytojai Mildred 
Stensler, nes ja viskas remia
si, jos darbu. Ačiū Victor 
Becker Sr. ir Victor Becker 
Jr., Tesei Stočkienei ir Nelei 
Ventienei, taipgi visiems ki
tiems į koncertą atsilankiu
siems. 0 jų buvo iš Bostono, 
New Yorko, Bridgeporto, 
New Haveno ir Waterburio, 
taipgi iš mūsų miesto apylin
kių.

Ačiū Jerry DeCarli ir Hel

Miko Masio gyvenimo ir veik
los momentus. Stefanija pa
dėkojo visiems už jos tėvo 
atminties pagerbimą ir pra
nešė, kad atsidėkodama ji 
padovanojanti bibliotekai 
spalvotą televizorių. Stefani
ja taip pat pareiškė, kad ji 
atvežė didžiąją dalį savo tėvo 
bibliotekos, kurią ji padova
noja Lietuvos mokslo įstai
goms.

Vilniuje įvykusiame priė
mime detroitietėms pagerbti, 
daug šiltų žodžių apie Masių 
šeimą pasakė Tarybų Lietu
vos Ministry Tarybos pirmi
ninko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė. Partijos instituto 
direktorius R. Šarmaitis pa
dėkojo S. Masytei už didelę ir 
vertingą dovaną Lietuvos 
mokslo įstaigoms. Jos atvež
tos knygos žymiai papildys 
mokslo įstaigų fondus, o kai 
kurių atvežtų knygų ir leidi
nių iki šiol dar visai nebuvo 
Lietuvoje.

Detroitiečių viešnagės pa
baigoje Kaune įvyko tradici
nė Poezijos pavasario šventė. 
Kai Justas Paleckis, perskai
tęs savo eilėraščius, pranešė 
gausiems šventės dalyviams, 
kad čia dalyvauja ir detroitie- 
tės Stefanija ir Teofilė, pasi
girdo smarkūs plojimai, o 
viešnioms buvo įteiktos gėlių 
puokštės. J. Chlivickas 

en Carlson ir pastarosios du
krai, kurios paruošė skanius 
pietus ir labai gražiai salę 
išpuošė. Tas viskas pridavė 
pavasarinį ūpą.

Malonu pridėti, kad Lais
vės Choro narys M. Žemgulis 
lankėsi Lietuvoje, ir grįžo 
labai gera nuotaika. Sako: 
buvo 65 turistai ir visi savo 
kelione patenkinti.

Laisvės Choro pirm. Jerry 
išvyko į Švediją 10-čiai dienų. 
Linkime jai ten linksmai pra
leisti laiką.

Birželio 2 d. išlydėjome 
Oną Šilkienę. Linkime jai 
laimingos kelionės.

Laisvės Choras yra pa
kviestas dainuoti į Torring
ton, Conn., birželio 13 dieną. 
Tai bus “Ethnic Day”. Prašo
me visus choristus lankyti 
pamokas, nes turėsime gra
žiai atlikti programą. Ten bus 
įvairių tautų chorai, turime 
atstovauti savo tautai ne
prasčiau už kitas tautas. Dai
nuosime vientik liaudies dai
nas.

Iki pasimatymo. E. B.

Chicago, BĮ. — Nacionalinė 
Saugumo Taryba praneša, 
kad per pirmuosius šių metų 
4 mėnesius Jungtinėse Val
stijose įvairiose važiuotės 
avarijose žuvo 13,000 žmo
nių, arba 2 procentais dau
giau už praeitais metais žu
vusių skaičių. Daugiausia ne
laimių įvyksta automobilių 
avarijose.

Philadelphia, Pa.

ĮVAIRIOS naujienos
Nei iš šio, nei iš to mieste 

paskleisti gandai, kad atei
nančią liepos 4 dieną, kuomet 
bus minima dviejų šimtų me
tų iškovotos nepriklausomy
bės sukaktis, “radikalai” turį 
suplanavę bombomis sudau
žyti visas svarbiausias miesto 
įstaigas. Miesto majoras F. 
Rizzo sako prašysiąs 1,500 
federalinės kariuomenės 
miestui patruliuoti.

Ar čia tik nebus sugalvota 
pašvinkusi provokacija prieš 
pažangiąsias liaudies organi
zacijas, užduoti joms smūgį. 
Panašių šlykščių provokacijų 
juk mes esame turėję praei
tyje.

***
Prieš porą savaičių Phila- 

delphijos miesto chemikai su
rado geriamajame vandenyje 
asbesto ir nustebino publiką, 
geriančią miesto vandenį. 
Kaip jau žinoma, įkvėpuotos į 
plaučius asbesto dulkės suke
lia plaučių vėžį. Bet gydytojai 
kol kas dar nežino, ar įgertos 
asbesto dulkės sukelia kur 
nors viduriuose vėžį, ar 
ne . . .

***
Gegužės 29 dieną į Phila- 

delphiją buvo atvykusi labai 
skaitlinga menininkų grupė 
su įvairiausia menine progra
ma JAV nepriklausomybės 
200 metinėms atžymėti. Dau
gelis menininkų buvo iš kana
diečių armijos ir raitosios po
licijos.

Didžiausią įspūdį padarė 
raudonais kostiumais apsi
rengusi raitoji policija. Tik 
gaila, kad lietingas oras labai 
pakenkė meninei programai. 
Žiūrovų prisirinko apie 
20,000.

***
Ifastaraisiais laikais šį 

miestą aplanko karaliai, pre
zidentai, žymūs diplomatai ir 
kitokio aukšto rango tūzai, 
na, žinoma, ir šiaip žmonės, 
nes yra ko pasižiūrėti.

Šių žodžių rašėjas kartą 
suskaitė net 128 autobusus, 
atvykusius iš arti ir iš kitų 
valstijų. “L.” Reporteris

AR ATVYKS VILNIAUS 
ĄŽUOLIUKŲ CHORAS?

Philadelphijos Berniukų 
Choras (Boy’s Choir) praei
tais metais gastraliavo Ang
lijoje, Danijoje, Australijoje, 
Brazilijoje ir Lietuvos sosti
nėje Vilniuje. Vilniaus ber
niukų Ąžuoliukų Choras buvo 
pakviestas 1976 metais at
vykti į Philadelphiją padai
nuoti. Bet Philadelphijos 
Berniukų Choro mokytojas 
pradėjo gauti visokių laiškų 
ir telefonais grasinimų, kad 
“lietuvių kolonija” neleisianti 
vaikučiams dainuoti. Jie pi- 
kietuosią, demonstruosią ir 
daugiau ką darysią.

Jeigu dar yra bent vienas 
lietuvis, manantis, kad “veik
slams” rūpi lietuviškas me
nas, lietuviška dailė, turėtų 
užtekti, šių faktų, kuriuos 
paskelbė Philadelphijos “Dai
ly News”, kad pakeistų savo 
nuomonę. Tiems reakciniams 
elementams neapeina joks 
lietuviškas menas. R. M.

Pranešimas
Aš, Jonas Smalianckas, 

Miami, Florida, aukoju savo 
kūną naudoti medicinos 
moksliškam tyrinėjimui. Man 
mirus, jei tai būtų Floridos 
valstijoje, prašau skubiai 
šaukti balsamuotoją iš Ana
tomical Board, State of Flori
da — telefonas 350-6691

NOTICE
I, Jonas Smalianckas, have 

dedicated my body to Medic
al Research and Education. 
At the time of my death, if in 
Florida, the remains should 
be embalmed and the Anato
mical Board, State of Florida, 
notified immediately. Phone: 
350-6691

REIKALAUKIME!

Jau šį sekmadienį, birželio 13 dieną, New Yorko žmonės 
turi progą pareikšti savo reikalavimus. Kaip tiktai tam 
tikslui ruošiama demonstracija Manhattan Centre, 34th St. 
ir 8th Avė. Demonstracija prasidės 2 vai. po pietų, ir baigsis 
dar su šviesa. Įėjimo auka $2. Visi kviečiami dalyvauti.

Dar vienas šios santvarkos 
beprotiškumo pavyzdys

Didžioji Consolidated Edi
son Company vėl reikalauja, 
kad valdžia leistų jai kostū- 
meriams (vartotojams) elek
tros kainas pakelti net 10.4 
procento. Toks pakėlimas pa
didintų kompanijos metinius 
pelnus daugiau kaip bilijonų 
dolerių.

Kompanijos viršininkai 
skundžiasi, kad jiems esą 
nebegalima išsiversti su da

Pasaulyje būsianti 
pirmoji tokia įmonė

Yra sumanymas Brooklyne 
pastatyti fabriką, kuris iš 
visokio geležies laužo ir, su
deginu išmatų , rastų gelež
galių, pagamins pirmos rū
šies plieną. Fabriko pastaty
mas kaštuos kelis milijonus 
dolerių, bet manoma, kad su 
laiku pilnai apsimokės.

Tiek daug to geležies laužo 
bei išmatų surūdyja ir nueina 
niekais. O iš jo galima pada
ryti geriausią plieną, kurio 
tiek daug visur reikalinga.

Svarbu ir tas, kad toks 
fabrikas, sakoma, būtų pir
mas tokios rūšies visame pa
saulyje. Tai vis dėka mokslo 
ir išradimų.

Worcester, Mass.
IŠ LLD 7-TOS APSKRITIES 
PIKNIKO RENGIMO 
KOMISIJOS POSĖDŽIO

Pranešta, kad meninė pro
grama jau sutvarkyta, pa
kviesta dainininkų grupė iš 
New Yorko — Aido Choro ir 
vietiniai solistai. Taigi pro
grama bus graži ir įvairi. 
Taipgi bus pateikti pietūs iš 
specialiai paruošto maisto, 
kuriuo visi galėsite sočiai pa- 
sivalgyti.

Todėl kviečiame visus šia
me piknike dalyvauti, pra
leisti dieną su draugais ir 
pasiklausyti dainų ir kalbų. 
Laikas išvažiavimui labai pa
togus, tiktai reikia biskį pasi
stengti ne tik pačiam daly
vauti, bet ir pakalbinti savo 
draugus ir pažįstamus, kad 
dalyvautų.

Nepamirškite: piknikas
įvyks liepos 18 dieną Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass., 
šalia Worcesterio.

Už Komisija, J. Petkūnas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

bartine elektros kaina, kad 
kompanijos dalininkai negau
na už savo investmentus pa
kankamų procentų ir 1.1.. Dar 
nėra žinios, ką valdžia į kom
panijos reikalavimą atsakys.

Bet tuo tarpu Consolidated 
Edison kompanijos valdyba 
nutarė savo prezidentui Mr. 
Charles F. Luce metinę algą 
pakelti $40,000. Tai reiškia, 
kad dabar Mr. Luce metinė 
alga bus $200,000!

Štai jums ir mūsų kapitalis
tinė lygybė: daugiau kaip 
1,000,000 niujorkiečių gyve
na iš valdžios mizernos pašal
pos ir savo vaikams kartais 
neištesi nė stiklo pieno, o tuo 
tarpu Consolidated Edison 
kompanijos prezidentas gaus 
du šimtus tūkstančių dolerių 
per metus!

Ar begalima įsivaizduoti di
desnę beprotystę?!

Pirmutinė
moteris kunige

New Yorke protestantiškoje 
Riverside bažnyčioje Mrs. 
Evelyn Newman įšventinta 
kunige. Tai pirmutinė mote
ris užimti dvasiškės vietą. 
Čia ji kalbasi su savo 19 metų 
amžiaus sūnum David. Jis 
irgi, matyt, labai patenkintas 
moterų laimėta teise kuni
gauti.

Laisvės reikalai
PATAISA

Gegužės 21 d. “Laisvėje”, 
kur buvo paskelbtos aukos, 
įvyko dvi klaidos.

Pasakyta, kad LDS 125 
kuopa iš New Kensington, 
Pa., aukojo $125. LDS kuo
pos numeris 10, o ne 125.

Vietoje $20 aukos nuo L. ir 
P. Kisielių, turėjo skambėti 
S. Petronienės vardas.

Atsiprašome. Adm.

TARP LIETUVIŲ
SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Gegužės mėnesyje iš Tary
bų Sąjungos buvo atvykusi 
aukštų mokslininkų grupė, 
susidedanti iš 16 asmenų. 
Toje grupėje buvo du lietu
viai — Stanislovas Nekra- 
šius, “Žinijos” draugijos pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas, ir Stasys Janilionis, 
LTSR Ministrų tarybos rei
kalų valdytojo pavaduotojas.

Jie mūsų šalyje pakeliavo 
gana plačiai — buvo Wash
ingtone, Chicagoje, San 
Francisco, Los Angeles, ir 
visur mūsų mieli tautiečiai 
spėjo susitikti su pažangiai
siais lietuviais.

Grįžtant į namus, grupė 
apsistojo New Yorke dviems 
dienoms. Čia greitosioms ke
letas šeimų subėgo pas Oną 
Jozėnienę ir ten su garbin
gais lietuviais turistais nors 
keliom valandom pasikalbėjo
me. * * ♦

| Šiomis dienomis į Philadel
phia pas savo sesutę Ievą 
Kazakauskienę atvyko Vil
niaus Akademinio Dramos 
teatro režisierė Irena Bučie
nė. Viešnia jau spėjo atvykti 
vienai dienai į New Yorką ir 
ta proga paskambino mums į 
“Laisvę”. Gaila, kad negalė
jome susitikti, bet draugė 
Bučienė sakė, kad dar bus 
progų sueiti, nes ji atvykusi 
keliems mėnesiams.
IŠVYKO Į LIETUVĄ

Birželio 2 d. į Lietuvą išvy
ko pirmoji šių metų LLD eks
kursija, kuri susidėjo iš 32 
asmenų. Buvo smagu matyti 
nemažai jaunų žmonių, kurie 
vyko su tėvais bei seneliais.

Tarp ekskursantų buvo di
delė grupė baltimoriečių, ne
maža grupė iš Massachu
setts, o kiti iš plačios Ameri
kos nuo Pacifiko iki Atlanto 
vandenynų.

Su šia grupe išvažiavo Ona 
Šilkienė iš Rocky Hill, Conn., 
kuri mano apsigyventi Lietu
voje. 

* * *
Tą pačią dieną, bet kitu 

keliu, porai savaičių viešna
gės Lietuvoje išvyko žurna
listė Salomėja Narkeliūnaitė 
ir Ona Jozėnienė. Ona dar 
buvo nemačiusi tėvų žemės 
Lietuvos. Tikiu, kad ji bus 
maloniai nustebinta gražumu 
tos šalies, kur gimė ir augo 
jos tėveliai.
LAIVU “ODESSA”

Man teko praleisti ilgą sa
vaitgalį pabaigoje gegužės 
tarybiniame laive “Odessa”, 
kuris plaukė iš New Yorko į 
Bermuda. Bermudoje pabu
vome tik vieną dieną. Smagu 
buvo laive, nes visa įgula iš 
Tarybų Sąjungos. Vakarais 
jie davė puikią programą.

Ieva

KARALIUS ŽADĖJO 
POLITINIO RAMYBĖS IR 
PASTOVUMO ERĄ

New Yorkas. — Praeitą 
savaitę čia lankydamasis ir 
kalbėdamas stambių biznie
rių jam suruoštame bankete, 
Ispanijos karalius Juan Car
los pažadėjo darbuotis už ra
mią ir pastovią gadynę Ispa
nijoje. Aiškiai norėdamas lai
mėti savo režimui Amerikos 
stambiojo kapitalo pritarimą 
ir paramą, karalius pareiškė:

“Mes esame pasiryžę palai
kyti tv arką ir pastovumą, 
politinį ir socialinį, taip, kad 
kapital is, samdytojai ir dar
bininkai galėtų kartu harmo
ningai darbuotis visos visuo
menės gerovei.”

Ir, žinoma, puošniajame 
Waldorf-Astoria viešbutyje 
susirinkę New Yorko 1,800 
biznierių karaliui Carlo smar
kiai paplojo. Tuo tarpu iš 
Ispanijos sklinda žinios į pa
saulį, kad jo valdžia Madride 
ir visoje šalyje tebevartoja 
frankistines-fašistines repre
sijas prieš pažangiuosius is
panus.

Pramogų kalendorius

LIEPOS 18 D.
LLD 7-ta apskritis rengia 

spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valanda dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLD 11 kp. 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

Parduodamas namas
Woodhaven [North], N. Y. 

— Vienos šeimos, Šešių kam
barių, moderniškas namas; 
dvi vonios, trys miegamieji 
kambariai, galima valgyt vir
tuvėje, 220 elektros voltų. 
Telefonas: 441-7113.

Women in the News

Jessica Johnson is the first 
black woman to head the 
state party. It happened 
when its chairman, Patrick J. 
Cunningham, stepped aside 
until legal charges against 
him are resolved. On the 
picture we see as Jessica was 
elected first vice chairman of 
the state committee at Dem
ocratic Party conference. 
With her is Patrick J. Cun
ningham. * * ♦

Today’s women not only 
live longer but enjoy sex at a 
much older age, says German 
professor Kurt Thomsen. He 
says they are undergoing “a 
deep biological change”, by 
which, as a woman grows 
older, “her body stays young 
. . . and sexy”. * * ♦

Norma Spector, who re
cently returned from a tour 
of Vietnam, speaks about the 
effects of the war and the 
tasks of reconstruction. She 
is the first U. S. woman 
to visit Vietnam since the end 
of the war. M s. Spector 
went there at the invitation 
of the Vietnamese Women’s 
Union. * * ♦

The United States will re
cruit 30 more astronauts pos
sibly including women, for 
the United States-European 
space shuttle project invol
ving 200 flights starting in 
1980, American officials said.* * ♦

Black working wives make 
a larger contribution to their 
family’s total income than do 
their white counterparts, ac
cording to a study made for 
the Department of Labor.* ♦ *

If your attention is caught 
by the ads like the following, 
do not only read it, but try to 
act on it. Don’t buy grapes of 
Gallo wine and ask your 
friends to do the same. Ilse

DONI BUY 
GRAPES 

OR GALLO




