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KRISLAI
TSRS žemės ūkio probemos 
V. Mackevičius svarbiose 

pareigose
Genocidu didžiuojasi

J. Gasiūnas
Tarybų Sąjungos žemės 

ūkio gamyba dar vis nedaro 
tiek pažangos, kiek pramoni
nė gamyba. Penkių metų pla
nas žemės ūkyje pilnai neuž
pildytas, o pramonėje užpil

dytas dar ir su kaupu.
Kompartijos generalinis se- 

♦kretorius Brežnevas ir visa 
TSRS vadovybė nusitarė to
mui tokios padėties netole
ruoti. Buvo pasiūlyta žemės 
ūkiui pakelti programą, kad 
valstybė primokėtų už aukš
tesnes mėsos ir pieno produ
ktų kainas, taipgi teiktų pre
mijas kolūkiams, valstybi- 
nams ūkiams.

Tokios subsidijos gali vals
tybei kainuoti apie 7 bilijonus 
rublių į metus. Bet žemės 
ūkio produktų gamintojai tu
rės daugiau ryžto ir noro pa
gaminti daugiau reikalingų 
produktų.

Aukščiausioji Taryba, priė
musi Brežnevo pasiūlymą, už
gyrė vyriausybės ministrų ka
binetą, kuriame yra ir V. 
Mickevičius, kaip žemės ūkio 
ministras.

V. Mickevičius yra labai svar
biose pareigose: vadovauti vi- 
^im Tarybų Sąjungos žemės 
i^kiui, pravesti naująjį žemės 
ūkiui programą, įjungti dar
ban visus kolūkius, valstybinius 
ūkius ir visus žemės ūkio dar
buotojus.

Tikimasi dabar, kad Tarybų 
Sąjungos žemės ūkis darys ne 
mažesnę pažangą, kaip daro 
pramonės gamyba. žemės 
ūkio gamyba turi susilyginti 
su pramonės gamyba. Atsili
kimo neturi būti. Taip patvar
kė Aukščiausioji Taryba.

Amerikos Advokatų Susi
vienijimas atsisakė užgirti 
Jungtini!] Tautų genocido kon
venciją. Advokatas Roy Willy 
paaiškino kodėl atsisakė už
girti.

“Jeigu mes nebūtume papil
dę genocido, tai čia negyven
tume. Indėnai buvo numušti 
iki dugno”.

Genocidas — kitos rasės ar 
p tautos naikinimas. R. Willy 

patenkintas, kad amerikiečiai 
įgalėjo genocidą panaudoti 

prieš indėnus. Tokie rasistai 
ir dabar stengiasi genocidą 
naudoti prieš negrus. Todėl 
jie priešingi Jungtinių Tautų 
tarimu visame pasaulyje su
laikyti genocidą.

žinote kad taksy mokėto
jams kainuoja daugiau kaip 
14 bilijonų dolerių į metus 
Europoje išlaikyti 300,000 
amerikiečių kareivių ir 300,- 
000 civilinių, kurie su karei
viais kartu gyvena ar dirba.

Senato demokratų vadas 
Mansfield pasiūlė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama žymiai 
sumažinti amerikiečių milita- 
rines jėgas Europoje. Turi
me pasimokyti iš Kanados, ku- 

^ri sumažino savo militarines 
Jėgas Europoje 50 įprocentų.

Taksų mokėtojai turėtų 
Mansfieldo rezoliuciją parem- 

* ti. Laikas Amerikos milita
rines jėgas ne tik sumažinti 
Europoje, bet visas militarines 
bazes užsieniuose panaikinti.

MŪŠIŲ PERTRAUKA VIDURIO RYTUOSE 3 MENESIAMS
---------------------------——  --------------------------------------------a ta • . T 1 £<••• —E---------------------------------------------------------------------------------------------------

Partizanai užkariavo JAV bazęJAV studentai Taryby Sąungoje
Sočis, TSRS. — 7 Kento 

vidurinės mokyklos studen
tai lankėsi Tarybų Sąjungo
je ir mokėsi rusų kalbos 
seminare.

Liepos 4 d. jie minėjo ne- 
priklausomy bes šventę. 
Jiems dainuojant “America 
the Beautiful” milicininkas 
paklausė jų, ką jie čia daro.

JAV išmokė Brazilijos policiją
Geneva, Šveicari j a.—Tarp-0 ~ 

tautinė Juristų Komisija 
skelbia, kad Jungtinių Val
stijų militarines jėgos išmo
kė Brazilijos policiją, kaip 
susidoroti su politiniais val
džios priešais.

Komisija savo patyrimus 
paskelbė spaudai, kaip ame
rikiečiai išmokė Brazilijos 
policiją kaliniams kankini
mų metodų Panamos Kana
lo zonos pamokose, kurioms 
vadovavo JAV militaristai 
ir dalyvavo Brazilijos mili
taristai.

Dabar Brazilijos policija 
yra paruošta ir aprūpinta 
priemonėmis kalėjimu o s e 
“išlaikyti tvarką”, politi
niams kaliniams sudaryti 
siaubingas sąlygas.

Draudžia ginklus Piety 
Afrikai parduoti

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai nutarė 
užgirti embargo: neparduo
ti ginklų Pietų Afrikos res
publikai, kurios valdžia pa
laiko rasinę diskriminaciją.

1963 metais panaši rezo- 
lilucija buvo priimta, bet 
dabar sutvirtinta, kad em
bargo būtų pravestas visose 
valstybėse ‘‘besąlyginiai ir 
be jokių rezervacijų.”

Anglijos konservatorių val
džia dabar svarsto parduo
ti ginklus Pietų Afrikai.

Sukilo 16 dramblių
Bangkokas, Tailandas. — 

16 dramblių, vežamų į pa
saulinę parodą Japonijoje, 
laive sukilo ir privertė laivą 
plaukti atgal į uostą.

Drambliai nuplėšė elek
tros laidus Toyo Maru laive 
ir suardė nemažai kitų įren
gimų.

Rinkimai Maroke
Rabatas. — Pirmu kar

tu Maroke įvyks parlamen
tiniai rinkimai kitą mėnesį. 
Tuomet bus baigta kara
liaus Assano II absoliuti 
valdžia.

Prieš savaitę buvo pra
vestas referendumas, ku
riame 98.7 procentai pilie
čių balsavo už naują šalies 
konstituciją.

Kai jam buvo paaiškinta, 
tai ir jis pasveikino juos su 
nacionaline švente.

Pramokę rusų kalbos jie 
grįžo namo liepos 22 d., la- 
bai patenkinti savo kelione 
ir naujais patyrimais. TSRS 
studentai amerikiečius stu
dentus maloniai priėmė.

Tyrinėjamas bombą 
sprogdinimas

Senato investigacijų ko
mitete keletas liudininkų 
įrodinėjo, kad bombų sprog
dinimai priklausą visoms 
klasėms ir visoms rasėms. ’

Kaliforni j o s prokuroro 
pavaduotojas O’Brien aiški
no, kad tyrinėjimai suradę 
bombų gamintojų ir sprog
dintojų tarpe baltųjų, neg
rų, skurdžių ir turtingųjų, 
taipgi tarp vidurinės klasės 
žmonių.

Užterštas oras javus 
naikina

New Brunswick, N. J. — 
Mirtini debesys užgulė New 
Jersey valstiją. Jie atneša 
iš miestų užterštą orą ir 
nuodina žemės ūkio pro
duktus.

Per pastaruosius 12 metų 
užterštas oras sunaikino 63 
procentus spinakų, 
daug žalos kitoms 
vėms ir gėlėms.

padare 
daržo-

157 milijonai pelno
Washingtonas.—Coca Co

la kompanijos prezidentas 
Smith senatiniame tyrinėji
me prisipažino, kad keliau
jantieji darbininkai jo kom
panijai padarė 157 milijonus 
dolerių pelno iš Floridos vai
sių gamybos. Jis gyrė ke
liaujančių darbo stovyklas 
ir žemas algas.

Rezignavo dėl rasinės 
diskriminacijos

Jan Jose, Calif. — Ne
gras leitenantas J. C. Talley, 
tarnavęs 22 metus laivyne, 
dabar pridavė rezignaciją, 
nes jis nebepakenčia ten 
esančios rasinės diskrimi
nacijos.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga ir Rumunija pasirašė 
bendradarbia v i m o sutartį. 
TSRS sutiko Rumunijai pa
dėti naujam Rumunijos 
penkių metų planui užpil
dyti.

Ammanas, Jordanas. — 
28 metų Qabus bin Said nu
vertė nuo sultanato sosto 
savo 60 metų tėvą ir pasi
skelbė nauju Muskato ir 
Omano sultanu.

Egiptas, Jordanas, Sirija užgyre 
JAV planą, Izraelis irgi sutiko, 

palestiniečiai demonstruoja
Kairas. — Egiptas buvo 

pirmutinis užgirti Ameri
kos planą. Už dienos kitos 
Jordanas ir Sirija jį užgyrė. 
Lebanonas taipgi prisideda.

Izraelis labai nepatenkin
tai sutiko priimti Amerikos 
planą, kuris reikalauja tuoj 
paskelbti trijų mėnesių pa
liaubas (mūšių nutraukimą) 
ir per Jungtinių Tautų pa
siuntinį pradėti derybas 
baigimui karo Vidurio Ry
tuose.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Aukštai vertinama pažan

giosios išeivijos veikla
Vilnius. — Liepos 24 d. 

Elta praneša, kad pažangūs 
užsienio lietuviai, beveik 
prieš dvi savaites atvykę į 
tėvų žemę iš Jungtinių Val
stijų, Kanados^ Argentinos, 
Brazilijos, Urugvajaus, Ško

tijos, Belgijos, tęsia pažintį 
su Tar. Lietuva. Jų kelionės 
maršrutai pasiekė Kauną,, I 111 L O X Lt vili

i Trakus, a Pirčiupį, Druski
ninkus. Jie stebėjo respub
likinę dainų šventę, susiti
ko su revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyviais, svečia
vosi pas kompozitorius ir 
saviveiklininkus.

JŠiomisj dienomis su pažan
giaisiais užsienio lietuviais 
susitiko^Lietuvos Komunis
tų Partijos ir respublikos 
vyriausybės vadovai atsa
kingi partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai.

Vadovai svečiams papa
sakojo apie Tarybų Lietu
vos gyvenimą, respublikos 
pramonės, žemės ūkio, kul
tūros laimėjimus ir ateities
planus šiose srityse. Pasiek- ką1’ tebekovoja su Tarybų 
ti tai, kuo šiandien turtinga Lietuvos priešais.

y ~

Lietuva, buvo įmanoma tik

Pabėgimai iš Piet. Vietn. armijos 
padidėjo 50 procentui, 1969 m.

pabėgo 96,000 kareiviui
Saigonas. — Komercinės® 

spaudos korespondentai 
skelbia, kad pabėgimai iš 
Pietų Vietnamo armijos per 
pirmus šių metų mėnesius 
padidėjo 50 proc., palyginus 
su pereitų metų pabėgimais.

1969 metais apie 96,000 
kareivių pabėgo iš armijos. 
Šių metų vien tik gegužės 
mėn. pabėgo 11,000, birželio 
mėn. — 12,000

Pabėgimai daugiausia pa
didėjo, kai Saigonas įsitrau
kė j karą Kambodijoje.

Gera iš armijos pabėgėlių 
dalis persimeta į partizanų 
pusę su visais Amerikietiš
kais ginklais ir tada kariau
ja prieš amerikiečius ir jų

Isatelituš,

Pirmieji žingsniai tarp Iz
raelio ir arabų karo baigi
mui jau padaryti. Laukia
ma taikos derybų. Tarybų 
Sąjunga deryboms pritaria. 
Sakoma, ji paveikusi Nas- 
serį, kad jis pasisakytų už 
karo baigimą.

Palestiniečiai tremtiniai ir 
jų partizanai demonstruo
ja, reikalaudami Izraelio 
grąžinti jų. užgrobtas že
mes, kad jie galėtų grįžti 
i savo namus, v 

pasirinkus socializmo kelią, 
einant juo kartu su kitomis 
tarybinėmis respublikomis. 
Tuo galėjo įsitikinti ir sve
čiai, prieš šį susitikimą ap
lankę Lenino idėjų įgyven
dinimo Lietuvoje parodą, 
kurioje lyg veidrodyje atsi
spindėjo Tarybų Lietuvos 
trisdešimties metu kelias, v

Susitikimo metu buvo pa
brėžta, kad garbinga vieta 
Lietuvos darbo žmonių ko
vos už Tarybų Valdžią isto- 
rijoje ir pasipriešinimo 
prieš fašizmą judėjime ten
ka pažangiąjai išeivijai. Ji 
aktyviai rėmė šią šventą 
lietuvių liaudies kovą, buvo 
ir tebėra ištikima Tarybų 
lietuvai, propaguoja socia
listinės Lietuvos ir visos Ta
rybų Sąjungos laimėjimus.

Lietuvoje aukštai verti
nama pažangiosios išeivijos 
veikla, pasakė respublikos 
vadovai. Lietuvių tauta nie
kad nepamirš vardų tų jos 
atstovų, kurie savo darbais 
padėjo kelti Tarybų - Lietu
vos autoritetą, kovojo ir da-

Antanas Vaivutskas

Kairiųjų laimėjimai

Kairiosios 
tam kelią, 
dalyvavimo

Roma. — Italijos prezi
dento Saragato paskirtas 
naujasis premjeras Andre- 
otis nepajėgė sudaryti val
džios kabineto, 
jėgos pastojioi 
Jos reikalauja 
vyriausybėje.

Tuo pačiu metu Kompar
tijos atstovai, susitarę su 
Socialistų partijos proleta
rine vienybe, sudarė srities 
pildomąjį komitetą tik iš 
šių dviejų partijų atstovų.

Livorno miesto majoru iš
rinktas komunistas Raugis, 
už kurį balsavo ir kitos 
kairiosios jėgos.

Saigonas.— Amerikos mi- 
litarinės jėgos Pietų Viet
name buvo priverstos pasi
traukti iš savo bazės Ashau 
slėnyje. Partizanai ją užė
mė. 12 amerikiečių karių 
užmušta, daug sužeistų. Įsi
tvirtinimus pasitraukdami 
spėjo išsprogdinti.

Paleis visą milijoną darbininkŲ
Washingtonas. — Iki se-0---------------------------------

karnos vasaros Pentagonas 
yra suplanavęs paleisti iš 
darbų milijoną darbininkų, 
kurie dabar dirba gynybos 
darbuose.

Gyn y b o s departamento 
viršininkai aiškina, kad šių 
fiskalinių metų budžetas 
esąs per mažas militari- 
niams reikalams, todėl teks 
sumažinti prie militarinių 
darbų dirbančiųjų skaičių.

Pentagono budžeto direk
torius R. C. Moot pranašau
ja, kad su sekama vasara 
paliks gynybos darbuose ne
daugiau 2 milijonų 4 šimtų 
tūkstančių darbininkų.

Kastro pripažįsta Kuboj 
ekonominius sunkumus

Havana. Kubos prem
jeras Kastro didžiuliame 
masiniame susirinkime pa
reiškė, kad Kuba nepasiekė 
10 milijonų tonų cukraus 
šiais metais, nors buvo di
džiausia gamyba Kubos is
torijoje.

Visų svarbiausių jėgų 
sumobilizavimas cukraus 
gamybai susilpnino kitus 
ekonomikos sektorius, kar
tu pasunkino ekonominį gy
venimą. Amerikos vado
vaujama blokada taipgi 
kenkia ekonominiam gyve
nimui. Todėl sunkumai ne
bus greit nugalėti.

Rodo raudonąjį baubą
Washingtonas. — Senato

rius Stennis, atidarydamas 
Nixono administracijos va
jų už antibalistinės raketų 
sistemos praplėtimą, šau
kia, kad raudonoji Tarybų 
Sąjunga sudaranti Ameri
kai pavojų, todėl reikią 
smarkiau ginkluotis.

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Hechler kaltina 
Nixono administraciją už 
neprivertimą kasyklų savi
ninkų pildyti saugumo įsta
tymą, todėl angliakasyklose 
padidėjo mainierių užmuši
mai.

Savannah, Ga. — Polici
ja areštavo Jerry Ray, Kin
go užmušėjo James Ray bro
lį. Kaltina jį peršovimu 16 
metų jaunuoli . erikos 
nacių partijos nario.

Gindami bazę amerikiečiai 
prarado keletą helikopterių. 
Jiems buvo įsakyta atlaiky
ti priešo spaudimą, nes toji 
bazė yra ant svarbaus ke
lio, kuris veda į Laosą ir 
Kambodiją. Partizanai lai
mėjo didžiulę pergalę.

Kaltina Nixoną už 
diskriminaciją darbe
Washingtonas. — Fede* 

raliniuosė darbuose dirban
čių moterų organizacija 
(Federally Employed Wom
en) kaltina Nixono. admi
nistraciją už pažadų neiš- 
tesėjimą. Nixonas žadėjo 
panaikinti moterų diskrimi
naciją federaliniuose dar
buose bet ir po šiai dienai 
diskriminacija darbuose te
bėra.

Nacionalinė Moterų Or
ganizacija, minėjimui 50 
metinės sukakties nuo 19- 
ojo konstitucijos priedo už- 
gyrimo, š a u ki a moteris 
dalyvauti naciona 1 i n i a m e 
streike rugpjūčio 26 d.

Sacharinas nekenkiąs 
žmonių sveikatai

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija pa
skelbė, kad per 80 metų nau
dojamas sacharinas pasi
rodo sveikatai nekenksmin
gas.

Mokslininkai ilgai sacha
riną tyrinėjo ir niekur ne
rado jokių ženklų, kad jis 
sveikatai būtų žalingas.

Mainieriai tebestreikuoja
Charleston, W. Va. — Apie 

20,000 mainierių, paskelbę 
streiką už pensijų ir darbo 
sąlygų pagerinimą, tebe- 
streikuoja.

Tel Avivas.—Izraelio pre
kyboj deficitas už šį pusme
tį yra 30 proc. didesnis, pa
lyginus su pereitų metų tuo 
pačiu laikotarpiu.

Londonas. — Anglijos 47, 
000 uostų darbininkų su
streikavus maisto kainos 
smarkiai pakilo.

Kairas. — Buvo iškilmin
gai minėta 18-oji Egpito 
revoliucijas sukaktis, ku
rioje atžymėtas šalies pro
gresas, nepaisant Izraelio 
karo ir agresijos/

Havana. — Kubos Kom
partija atžymėjo moterų 
vaidmenį Kubos revoliuci
jos eigoje. Kuboje dabar 
moterys turi lygias teises 
politiniame, ekonominiame 
ir socialiniame gyvenime.
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Tigrines klėtkos kariams bausti
VISAS civilizuotas pasaulis buvo pritrenktas atiden

gimais apie barbariškiausią terorą prieš politinius kali
nius Pietų Vietname. Paaiškėjo, kad ten Con Son kalėji
me yra įrengtos taip vadinamos “tigrinės klėtkos,” kurio- 

.se nepaklusnūs” politiniai kaliniai uždaromi ir laikomi 
ištisus mėnesius, iš kurių jie išeina jau be sveikatos.

Bet štai iš “Daily World” (liepos 22 d.) sužinome, 
kad veikiausia tokio teroro Pietų Vietnamo militaristai 
bus pasimokę iš mūsų Amerikos valdžios ir militaristų. 
Pasirodo, kad čionai panašiomis baisiomis priemonėmis 
yra baudžiami mūsų kareiviai. Dienraštis įrodo, kad to
kios “tigrinės klėtkos” baudimui kareivių veikia šalia 
Chicagos didžiulėje Great Lakes Naval Training stotyje. 
Tai sužinota, kakkareiviai William Washington ir Ernest 
L. Mays užvedė bylą federaliniame teisme prieš valdžios 
pareigūnus. Išgirdę apie tokią bylą, laikraščių reporte
riai pradėjo tyrinėti. Na, ir jie iš tikrųjų surado lygiai 
tokias pat “tigrines klėtkas” kareiviams bausti.

Minėti du kareiviai savo skunde sako, kad jie tose 
klėtkose laikomi be teismo jau du mėnesiai ir pusė. Savo 
skunde jie sako, kad jiems yra atimtos konstitucinės 
teisės ir rekalauja, kad teismas militarinę vadovybę pri
verstų juos išleisti.

Bet, žinoma, šio atidengimo didžiausia svarba yra 
ne tų dviejų kareivių reikale, o tame, kad šitokia padėtis 
iš viso šioje šalyje yra toleruojama. Šis “Daily World” 
atidengimas turėtų sukelti protestų audrą ir priversti ne 
tik Great Lakes Naval Training stotyje, bet visoje Ame
rikos militarinėje sistemoje tokias kareivių baudimo prie
mones panaikinti.

KUNIGAMS LIETUVOJE 
NETENKA BADAUTI...

“Argentinos Lietuvių Bal
so” įžeidėjas Ožinskas savo 
įspūdžiuose iš Lietuvos ra
šo, kad jie Pasvalyje buvę 
nuėję į bažnyčią ir radę ją 
pilną žmonių. Ir sako:

“Mums būnant bažnyčio
je, Voty vos laike buvo ren
kamos aukos. Kunigas sve
čias, kaip man paaiškino, ir 
du “maršalkai”. Visi ėjo 
kartu, žmonės gausiai au
kojo. Kuomet padėklas jau 
būdavo prikrautas, pinigai 
sužeriami į “maršalkos” 
portfelį. Matomai tie du 
vyrai buvo komiteto nariai.

nuolatos ir Vakarų pasaulio 
spauda ir diplomatai apsipra
to ir pradeda kartoti kaip 
papūgos. Komunistų svarbiau
si terminai yra šie: liaudis, 
demokratija, socializmas, tai
kingas sugyvenimas tauti
nis išsivadavimo karas. Jie 
taip pat priėmė terminus, kaip 
tai — kolonializmas, imperia
lizmas ir agresija ir visa tai 
naudoja Vakarų juodinimui ir 
puolimui. . .

MAŽAI KAS 
LIETUVIŠKA

Kunigų “Draugas” (lie
pos 22 d.) plačiai aprašo, 
kaip atrodo toji “lietuvių 
koplyčia Šv. Petro baziliko
je” Vatikane. Iš aprašymo, 
palieka įspūdį, kad toje ko
plyčioje tikrai lietuviško be
veik nieko nėra. Visi visur 
parašai lotynų kalba. “Kri
staus rūpintojėlio” bronzi
nę skulptūrą sukūrė italas 
skulptorius. Taip pat, sako 
“Draugas”, “Aušros Vartų 
Marijos mozaika yra Vati
kano muziejaus mozaikų 
laboratorijos menininkų 
darbas”.

Tai kam ją iš viso vadinti 
“lietuvių koplyčia”, kuomet 
joje nieko nėra lietuviško?

PAVOJUS MŪSŲ 
LAISVĖMS

Geležinkelininkų laiakraš- 
tis “Labor” liepos 18 dienos 
laidoje kreipia dėmesį į di
dėjantį mūsų asmens laisvei 
pavojų. Pasiremiant kores
pondencijomis ir praneši
mais tokiuose laikraščiuose 
kaip “The N. Y. Times”, 
“The St. Louis Post-Dis
patch”, savaitraščio redak
cija įrodo-, kad federalinės 
valdžios agentūros ruošią 
sąrašą šimtų tūkstančių 
amerikiečių, kurie esą kam 
nors “nužiūrimi”. Netgi 
esąs steigiamas “infor- 
m a c i j o s bankas”, ku
riame kraunama informa
ciją apie valdžiai nepa
tinkamus žmones. Tam gi 
net yra panaudojama kom
piuterių sistema.

Teisingai laikraštis ra
gina šiam pavojui užkirsti 
kelią. Rytoj gali būti per 
vėlu.

Sveikatos reikalams nėra lęšy!
KONGRESO Atstovų Bute buvo duotas suma

nymas, kad iš federalinės valdžios iždo būtų pridėta 
$360,000,000 sveikatos apsaugos reikalams. Mat, nėra 
jokia paslaptis, kad ypač miestų lūšnynuose skurdžių 
sveikatos apsaugos reikalai baisioje padėtyje. Už tą su
manymą smarkiai kovojo pažangieji kongresmanai, bet 
jie pralaimėjo 103 balsais prieš 151. Dalykas tame, kad 
prezidentas Nixonas padarė spaudimą ant savo šalinin
kų Kongrese, kad jie griežtai kovotų prieš skyrimą dau
giau lėšų sveikatos reikalams. Jo argumentas: nėra iš 
kur lėšų paimti! Todėl Atstovų Bute republikonai ir 
reakciniai demokratai balsavo prieš minėtą sumanymą.

Bet beveik tą pačią dieną buvo paklausta preziden
to, ką jis galvoja, ar negalima būtų nors šiek tiek atei
tyje sumažinti lėšas militarizmo ir karo reikalams. 
Jis atsakė, kad tokios galimybės jis nenumato. Vadinasi, 
lėšų militarizmui ir karui jis suranda, tuo tarpu žmonių 
sveikatos apsaugos reikalams jam jų nėra.

Reikia tikėtis, kad Amerikos žmonės šių kongres- 
manų, kurie balsavo prieš minėtą sumanymą, nepamirš 
rudeniniuose rinkimuose. Jie pasirodė liaudies priešais. 
Jie turėtų būti iš Kongreso išmesti laukan.

NIEKAS JIEMS TŲ 
MAINŲ NESIŪLO

“Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka sako:

“Laisvinto j ai” dar vis 
kelia šūkį, jog kultūriniai 
mainai su Lietuva greižtai 
atmestini. Norisi paklaus
ti, o kas jiems tuos mainus 
siūlo? Nors “laisvintojai” 
ir norėtų, Lietuva nenorė
tų su jų “kultūra” mainy
tis.

Su kultūringais žmonė
mis, kokių jie bebūtų politi
nių pažiūrų, gali būti šnek
ta. Tačiau su aferistais, 
besipiaunančiais prie “lais
vinimo” lovio, apie ką-ne-ką, 
bet apie kultūrą nėra nuo 
ko pradėti kalbėti.

Naiviems žmonėms pūsti 
dūmus į akis nėra kultūra. 
Nėra kultūra ir kasti duo
bę savo gimtinei.

Žingsnys pirmyn...
VISIEMS taikos šalininkams labai džiugu, kad Egip

tas ir Jordanas priėmė pasiūlymą pertraukti mūšius ir 
pradėti derybas dėl baigimo konflikto su Izraeliu. Bet, 
žinoma, daug kas priklausys nuo Izraelio ir kitų arabiškų 
kraštų. Irakas ir Sirija kol kas priešinasi pasiūlymui. 
Taip pat pabėgėliai palestiniečiai tokioms deryboms 
priešingi, kol jiems skriauda tebėra neišlyginta. Be to, 
Izraelis tebetęsia puolimą ant Egipto.

Šis Vidurio Rytuose karas turėtų eiti prie galo. 
Jo tęsimasis sudaro pavojų pasaulinei taikai. Į konfliktą 
neišvengiamai įsitraukia kapitalistinis ir socialistinis 
pasauliai. Nuo simpatijų vienai ar kitai pusei prasideda 
teikimas visokios vienai kuriai pusei paramos.

Reikia tikėtis, kad šis žingsnys ves prie rimtų de
rybų ir susitarimo konfliktą baigti.

Tai atsitiko meksikiečiui 
sinjorui Alatorei. Be galo 
džiūgaudamas, kad paga
liau užkibo, jis juokdamasis 
taip patraukė meškerę, kad. 
nedidelė žuvis įlėkė jam į 
burną ir įstrigo gerklėje. 
Vargšas žvejys užduso.

Vienoje iš Markizų salelių 
Ramiajame vandenyne prieš 
kelerius metus didžiausiu 
.vyrų turtu buvo laikomi 
ūsai. Kiekvienas vyras, tu
rintis vešlius ūsus, galėjo

gyventi nedirbdamas. Vi
sus metus jis augindavo 
ūsus, o po to juos nuskus
davo ir parduodavi. Naujas 
ūsų šeimininkas turėjo mai
tinti buvusį šeimininką išti
sus metus.

Amerikos žemyne yra 
skruzdžių, kurios skiną me
džių lapus ir nukritusius, 
jtempia į savo namus, kad 
ant lapų užaugtų, pelėsiai. 
Pelėsiai yra tų sk'rū z d ž i ų 
svarbiausias maistas.

JIS JAU VISKĄ “ŽINO”
Cleveland© smetonipinkų 

“Dirvoje” Vyt. Meškauskas 
vėl skelbiasi pranašu. Jis 
žinąs, kad iš Vakarų Vo
kietijos delegacijos lanky
mosi Maskvoje “kol kas yra 
iš didelio debesio mažas lie
tus.” Užsienio reikalų mini
stras Scheel, tos delegacijos 
pirmininkas, “turės tik pa
rafuoti sutartį, dėl kurios 
teksto jau seniau sutarė 
Brandto asmeninis įgalioti
nis Egon Bahr su Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministeriu Gromyko”.

Be to, Scheeft “paskutinėm 
savaitėm apsilankė Wash
ingtone, Londone ir Pary
žiuje” ir “jis visur gavo- pa
laiminimą savo norui suda
ryti santykių su Rytų blo
ku geresnę bazę.”

O tos pačios “Dirvos” 
(liepos 24 d.) vedamajame 
skaitome tokius “lįųdnus” 
apdūmojimus:

Per pusę šimto metų komu
nistai laimi didelį žodinį mūšį 
Amerikoje ir apskritai Vaka
ruose. Prieš 50 mętų komuni-, 
štai nukalė savo terminilogiją, 
paleido per spaudą. Kartoja

JAU PLŪSTA IR 
ŠIĄ ŠALĮ

Buvusio Lietuvos diktato
riaus Antano Smetonos sū
nus Julius Chicagos menše
vikų “N.” ^liepos 25 d.) 
šaukia:

Pavergtų tautų diena—tra
giška diena. Tačiau kol Ame
rikos Jungtinės Valstybės te- 
bešunuodegauja bolševikams, 
kol mūsų komunarai su ben
druomene priekyje tebebėga 
į rojų, tol pavergtųjų tautų 
dienos minėjimas -yra gryna 
šventvagystė ■— pasijuokimas 
iš milijonų nekaltai nužudytų
jų. Betgi tenegalvoja šunuo- 
degautojai ir dvasiniai su- 
gniužę “bendradarbiai’’ su 
kraštu, kad jie neturės atsa
kyti už savo nusikaltimus. Te
atsimena jie, ką Dievas yrą 
pasakęs žydams: “Aš esu jū
sų Dievas, galingas ,ir rūstus, 
aš baudžiu už neteisybes iki 
trečios, iki ketvirtos kartos.”

Vadinasi, jeigu jo tėvas 
buvo- tiktai mažos Lietuvos 
diktatorium, tai jo sūnus 
Julius jau skelbiasi dievų, 
kuris ir ųž ketvirtos kartos 
skaudžiai nubaus ne tik 
tuos Amerikos lietuvius, ku
rie nori su Tarybų Lietuva 
kultūriniai bendrą(fert>iąu- 
ti, bet ir visas mūsų Jung
tines Valstijas, kurios “te- 
bešunųodegauja bolševi
kams”. Įdomu ir tas, kad 
Julius šiam prakeikimui ir 
grūmojimui susirado vietą 
kaip tik menševikų laikraš
tyje. .

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija ir 
visi skaitytojai,

Svečiai Tėvynę minės vi
sa siela ir amžinai!

Tegul šios eilutės bus kaip 
ir dėkingumo ženklas už Jū
sų visų gerus norus ir ne
mažas pastangas, kurių dė
ka nemažas Amerikos lie
tuvių būrelis Jūsų draugų 
pabuvojo Tėvynėje per šių 
metų Jubiliejinę dainų šven
tę Vilniuje.

Jie Jums parveš nenusa
komus įspūdžius, patirtus 
savo gimtinėje, o tai bus 
dalis jų dėkingumo, kad 
daugelis iš Jūsų prisidėjo
te, kad ši išvyka buvo pui
ki ir vaisinga.

Mes gyvenantieji Tėvynė
je negalime tylomis palydė
ti tokių brangių, gerų, 
draugų ir pažystamų kaip 
drg. drg. A. Pakalniškienės, 
J. Janulis, M. Stenslerienės, 
E. Bogden, B. Ramoškaitės, 
Amelia Young, Aldona An
derson P. Puškoriaus, Stan
čikų, Smalenskio, A. Beeis, 
J. Urbono ir daugelio kitų, 
kurie nesigailėdami savęs ir 
atme s d a m i amerikonišką 
praktiškumą aplankė mus 
čia Tėvynėje. Daugelis pir
mą kartą pamatė savo Tė
vų žemę, tiek daug gražaus 
ir gero sukurusios po tų di
delių karo sugriovimų.

Kada per dainų šventę, 
Vingio parke, o kartu ir vi
soje Lietuvoje nuskambėjo 
puiki, niekieno neužmiršta
ma daina “Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka...” visų 
svečių širdis užliejo galinga 
meilės banga Tėvynei Lietu
vai ir daugelio skruostus 
suvilgė ilgesio ašara...

Svečiai daug pakeliavo, 
daug įdomaus pamatė, daug 
draugiškumo patyrė, o tas 
patirtas kelionės nuovargis 
bus tarsi balzamas, visos ke
lionės apvainikavimui.

Mes sutikę ir palydėdami 
brangius draugus esame su
jaudinti Jų energija ir atsi
davimu savo Tėvų žemei, 
linkime laimingai sugrįžus, 
plačiai paskleisti tą grožį ir 
tą didelę tiesą, kurią patyrė 
būdami čia svečiuose.

Visiems linkime geros 
sveikatos!

Good bye and good luck.
Vytautas Mockapetris

Lietuva —• Kaunas 
1970 m. liepos mėn. 20 d.

Čekoslovakijoje išrasta 
nauja sintetinė medžiaga 
yra 30 kartų saldesnė už pa
prastą cukrų. Palyginus su 
sacharinu, ciklamatas netu
ri jokio aitraus skonio, sal
dumas gana natūralus, taip 
pat nedaro jokio poveikio 
kraujo spaudimui, širdies 
veiklai, kvėpavimui, nervų 
sistemai. Ciklamatas bus 
naudojamas vaistų gamybo
je. Jis pašalins gydomųjų 
preparatų kartumą bei ki
tas nemalonias savybes. 1

Paprastai skaitytojas nau
ją knygą į rankas ima su 
pasitenkinimu, tikėdamasis 
joje susirasti dvasinio 
džiaugsmo. Bet štai knyga 
“Amžiais su gimtine” širdy
je sukelia gedulo nuotaikas: 
ji skirta Rojaus Mizaros at
minimui. Jei ne lemtinga 
mirtis, be laiko išplėšusi ra
šytoją iš gyvųjų tarpo, jis 
šiais metais butų šventęs 
savo 75-ąsias gimimo meti
nes. Ir būtų daug maloniau 
paimti į rankas knygą, skir
tą gyvam rašytojui, o ne jo 
pomirtiniam atminimui.

Nori - nenori, o reikia su
tikti su tuo, kas įvyko ne
priklausomai nuo žmogaus 
valios. Belieka pagerbti ra
šytojo ir veikėjo atminimą, 
nepamiršti jo idealų ir sie
kimų, nes, anot J. Janonio, 
“geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdy
mas jų idealo”.

Dėkinga Tarybų Lietuva 
savo ištikimam sūnui Rojui 
jo amžinojo poilsio vietoje 
pastatė didingą paminklą. 
Tačiau vien paminklu pa
garba šiam žmogui negali 
ribotis ir nesiribos. Rojus 
buvo vienas tų, kurie vi
siems laikams įėjo į lietuvių 
tautos bei išeivijos kultūros 
ir literatūros istoriją. Jis 
nusipelnė, kad jo atminimas 
būtų ne tik paminklu, pro
giniais straipsniais, bet ir 
knygomis pagerbiamas. 
Štai viena tokių pirmų
jų knygų ir yra leidinys 
“Amžiais su gimtine,” ku
rią šiais metais išleido “Va
gos” leidykla Vilniuje (su
darytojas — Vytautas Ka
zakevičius) .

Rojus Mizara pragyveno 
netrumpą, nepaprastai in
tensyvų ir turiningą gyve
nimą, daug nuveikė, daug 
padarė, visose kultūrinio, vi
suomeninio gyvenimo srity
se paliko neišnykstančius 
pėdsakus. Tad išsamiai ap
žvelgti jo kūrybą ir gyveni
mo kelią — dalykas nėra 
lengvas ir nn°reit padaro
mas. Tačiau nėra abejonės, 
kad ateityje apie jį bus pa
rašytos studijos ir mono
grafijos, visapusiški tyrinė
jimai. O kol tai įsikūnys, 
visuomenei pateikiama čia 
minimoji knyga.

Jos turinį sudaro gan 
įvairi medžiaga. Knyga pra
dedama Lietuvos Komunis
tų partijos Centro Komiteto 
ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos nutarimu dėl Ro
jaus Mizaros atminimo įam
žinimo. Vykdant šį nutari
mą, jau Merkinės vidurinei 
mokyklai suteiktas rašytojo 
vardas, jo vardu Druskinin
kuose pavadinta gatvė, ant 
kapo pastatytas paminklas. 
Nutarimas dar numato iš
leisti rašytojo publicistinių 
raštų rinkinį ir rinktinių 
rastų daugiatomį leidinį.

Toliau knygoje dedami 
“Laisvės” ir “Tiesos” nekro
logai, gedulingų vakarų šer
meninėje aprašymas, A. Pet-

rikos ir A. Bimbos .atsisvei
kinamosios kalbos. Čia ra-k 
sime A. Venclovos, R. BaraS 
niko, G. Zimano, A. Gudai
čio - Guzevičiaus, J. Baltušio 
straipsnius, kuriuose įvai
riais aspektais nušviečiama 
rašytojo asmenybė. Greta 
— reportažas apie Alytaus 
rajono “Nemuno” kolūkyje, 
Ryliškiuose, kultūros namų, 
pavadintų R. Mizaros var
du, atidaryamą.

Ypač skaitytoją jaudina 
knygos skyrius apie pasku
tiniąją Rojaus kelionę į Lie
tuvą. Tai — A. Laurinčiuko 
laiškas “Tiesai” apie rašy
tojo palaikų išlydėtuves 
Niujorke, atsisveikinamoji 
L. Vladimirovo kalba, palai
kų sutikimo Lietuvoje ir 
laidotuvių reportažai.

Antrąją knygos pusę su
daro paskutiniųjų R. Miza
ros gyvenimo metų kalbos 
ir straipsniai (“JAV lietu- * 
viai ir Tarybų Lietuva,” 
“JAV lietuviai ir Spalio re-' 
voliucija), pora ištraukų 
rašytojo knygų “Žvilgsnis į 
praeitį” ir “Apie tave, gim
toji žeme.” Knyga baigia
ma pluoštu nuotraukų, pra
dedant pirmaisiais R. Miza
ros žingsniais Amerikoje ir 
baigiant amžinojo poilsio 
vieta gimtuosiuose Savilio- 
nyse.

Nors memorialinė knyga 
“Amžiais su gimtine” išleis
ta Lietuvoje, bet labai gerai 
būtų, jei ji plačiau (kad ir 
per LLD) pasklistų ir Ame- 
rioks pažangiųjų lietuvių 
tarpe, kurių vienas ideolo
gų, organizatorių ir vadovų 
buvo R. Mizara. Sklaidant 
ir skaitant tos knygos pus
lapius, kiekvieno širdyje at
gims tie didingi idealai, ku
riems visą savo gyvenimą 
paskyrė" nepamirštamasis^ 
Rojus Mizara — patriotai, 
kovotojas, humanistas.

Jonas Petronis
Nuo Redakcijos: LLD 

Centro Komitetas yra nuta
ręs šią knygą duoti savo na
riams dar už 1970 metus.

Krokuvos mikrobiologai 
išrado metodą, įgalinantį iš
auginti baravykus. Kruopš
čiai ištyrus, paaiškėjo, kad 
šiuos grybus sudaro me
džiagos, užmušančios 
bakterijas (taip pat ir tu
berkuliozės sukėlėjus), be 
to, vitaminai B ir C. Tiki
masi, kad po kiek laiko bus 
galima išauginti baravykų 
plantacijas.

Pakistano archeologai nu
tarė restauruoti žvejų lai
vus, kuriais buvo naudotasi, 
prieš kelis šimtus metų. Pp* 
kiek laiko šio darbo atsisa-A 
kyta. Pasirodė, kad ir 
Šiandien tebesinaud o j a m a 
tokiais pat laivais.

ŽYŲRĄ TYLĄ
Dangus toks vaikiškai skaidrus, 
O dirvos lietumi išputos.
Gali tikėti nesugrius
Tavo sapnų vaikystės tiltai.
Gaili tikėti — gerą bus
Čia tarp žolės ir vyturių, 
Jei lauksi tu, kada pabus 
Daugus kaip jūra žiburiu.
Nebėk, palauki, kai tyla 
Plevena nuo žvaigždžių žydrių. 
Žydra tyla — gera bylą.
Be jos tau niekę p^tąrįu.

■< ! Jonas Jurevičius

KAUNO VARPAI
Ąžuolai, lyg vaidilos pražilę, 
Senobinę godą dainuoja.
O jūs, po tiek metų pakilę, 
Jaunyste ir grožiu alsuojat.
Išgirdęs varinį Jūs bal są, 
Šlamėti nustojo Ąžuolynas. 
Užmiršęs ir džiaugsmą, ir skausmą, 
Kaunietis prie bokšto parymo.

* ■ • a

Skambėkit, varpai, nenugtokit!
Bethoveną, Bachą ir Grygą! 
Šlamėk, Ąžuolyne, ir juokis, 
O tylą senatvei paliki! •

Povilas Tautkus

KRENTA LAPELIAI
Nuskrido
Gervių pulkeliai — 
Tolimas kelias, 
Tolimas kelias.
Siaučia
Nūsiaučia
Vėjai šiauriniai — 
Tie rudeniniai, 
Tie, rudeniniai.
Draskė
Nudraskė
Beržą jie baltą — 
Ką jis padarė, 
Kuo nusikalto ?
Širdį
Širdužę
Kažko taip gelia —
Krenta lapeliai. 
Krenta lapeliai...

Adomas Kubilius
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* Pittsburgh, Pa.
Liepos 16 d. mirė ligoni

nėje Juozas Kudis; palaido
tas Lietuvių draugijos kapi
nėse liepos 20 d. Velionis 
buvo narys LDS 160 kuo
pos, buvo narys LLD 87 
kuopos ir ėjo iždininko par
eiga per daug metų. Pri
gulėjo ir prie kitų vietinių 
draugijų. Skaitė ir rėmė vi
sus pažangius darbus. JAV 
išgyveno virš 60 metų. Visą 
laiką gyveno Pittsburghe. 
Čia sukūrė vedybinį gyve
nimą; išaugino'sūnus Juozą 
ir Joną, dukterį Julia Jack- 
son. Visi yra vedę ir turi 
šeimas.

Velionis t u he j o nusipirkęs 
lotą žemės Lietuvių kapinė
se, kur yraZpalaidota jo 
žmona. Dabar ir Juozas bu
vo palaidotas šalia savo 
žmonos.

Prie kapo atsisevikinimą 
anglų kalba pasakė Mažuk- 
na, primindamas Juozo Ru
džio ilgų metų pažangos 

darbą ir draugišką sugyve
nimą.
*Mano užuojauta visai šei

mai ir velionio artimiesiems.

Arlington, Mass.
Dar apie velionį Wenzlow

Liepos 5 dieną mirė ilga
metis Arlingtono gyventojas 
Michael Wenzlow (Win- 
z lauš kas), gyvenęs 88 
George Street. Buvo pa
šarvotas McAvoy koply
čioje. Palaidotas liepos 8 d. 
Arlington kapinėse.

Michael Wenzlow buvo ap
sišvietęs, progresyvus žmo
gus. Skaitė “Laisvę” ir pa
aukodavo dėl progresyviš- 
kos spaudos. Beveik nuo 
pat susiorganizavimo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
bo Cambridge, Mass., ėjo 
vicepirmininko pareigas iki 
mirties. Paaėjo iš Lietuvos 
nuo Trakų, iš Mateliškių 
kaimo. Paliko liūdesy sūnų 
William, dukterį Anna Fi
sher, žentą Fisher, marčią 
Ruth Wenzlow, anūkus ir 
daug artimų giminių.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė o užuojauta jo 
vaikams ir giminėms.

S .R.

MIAMI, FLA.
Iš LLD 75 kuopos veiklos

Liepos 22 dieną turėjom 
pietus ir susirinkimą. Mū
sų geros gaspadinės M. Va
li lionienė ir E. Aimantienė 
paruošė skanius pietus dėl 
kuopos narių. Narių daly
vavo vidutiniai. Galėjo da
lyvauti biskį daugiau.

Po pietų turėjom gerą 
susirinkimą. Labai buvo 
geras tarimais. Kuopos na
riai nutarė Laisvės 60-me- 
čio Albumo paimti visą pus
lapį už $100. Nutarė kuo
pos komitetas ir visi nariai 

nusifotografuoti sykiu ir 
fotografiją įdėti į albumą. 
Nutarėm pasveikinti LLD 
suvažiavimą su $20, kuris 
įvyks rugp. mėnesį Detro
it, Mich. Nutarėm sureng
ti bendrai parę visos trys 
organizacijos dėl laikraš
čių “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Liaudies Balso” spalio mė
nesį.

Pažangių organizacijų ge
ri draugai J. ir Olga Šimkai 
paėmė vakacijas visą mė
nesį. Nuvažiavo Oregon ir 
važiuos Canadon. John Fi- 
nenko su žmona nuvažia
vo į New Hampshire valsti
ją visai vasarai. Nuvažia
vęs Californijon jau antras 
dukterį J. Zutra su žmona, 
mėnesis svečiuojasi su žmo
na pas dukterį J. Zutra.

Laimingai jiems visiems 
įtaiką praleisti ir laimingai 

sugrįžti į Miamį.
Į Lietuvą išvažiavo J. Ur

bonas ir P. Bečienė, ir V .ir 
E. Lak. Mes laukiam visų 
sugrįžtant namo ir atve
žant mums daug nąujienų.

Ex Lowellietis

Worcester, Mass.
Meno kultūrinė veikla mūsų 
pažangiojoje liet, išeivijoje.

Labai miela buvo stebėti 
“Laisvės” metiniame pikni
ke liepos 12 d. Olympia Par
ke Hartfordo Laisvės Cho
rą, vadovybėj Willma Hol
lis, pildant gražią meninę 
dainų programą su jų ger
biama soliste Helen Bra
zauskiene. Pilna salė svečių 
girdėjo jų gražų dainavimą. 
Kaip miela matyti senyvo 
amžiaus dainininkes ir dai
nininkus iš širdies dainuo
jantį gražias melodijas, pa
žangaus meno kompozitorių 
sukurtas. Labai labai dėkui 
jums Laisvės Choras, už jū
sų šią puikią misiją.

Plačiau iš šio pikniko pa
rašys draugai Sukackienė ir 
Jaskevičius, nes jie turi in
formaciją iš šio pikniko ei
gos.

Čia noriu pranešti musų 
plačios apylinkės meno rė
mėjams, kad dar Olymppia 
Parke įvyks piknikas, kurį 
rengia Aido Choras rugpiū- 
čio 16 d., čia taipgi girdėsit 
gražiųjų dainų, kurias duos 
pats Aido Choras ir Choro 
solistės ir solistai, ir duetai. 
O gal Hartfordo — Laisvės 
Choras padarys suprizą, at
vykdamas čia vėl padainuo
ti. Tai tikrai būtų dainų 
šventė.

Mūsų solistė Irena Janu- 
lienė ir Aido Choro moky
tojas Albertas Daukšys bus 
ką tik sugrįžę iš Tarybų 
Lietuvos dainų šventės. Jie 
mums ką nors brangaus pa
sakys ir—padainuos. Lauk
sime daug svečių rugpiūčio 
16 dieną Olympia Parke.

Juozas M. Lukas

SEPTYNERIŲ METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas A. Egeris
Mirė liepos 30, 1963

Tu nesi pamirštas ir niekad nebūsi, kol mūsų 
gyvybė ir mintys laikysis, mes Tave atsiminsime. 
Mes ilgimės Tavęs su skausmų širdyse dabar, o 
laikui bėgant mes vis labiau ilgėsimės. Niekas 
negali suprasti bei atjausti, kaip ilgimės malonios 
šypsenos, kilnios veido išraiškos. Tu mūsų širdyse 
esi amžinas!

Hudson, N. H.

Constance Egerįene, žmona
Joan E. Egeris, duktė _

Ventura, Calif.
Joseph C. Egeris, sūnus

Scranton, Pa.
Beska i t a n t šiandieninę 

mūsų spaudą, malonu yra 
pastebėti, kad skaitlinges- 
nės Lietuvių kolonijos dar 
išgali gražiai veikti. Tame 
veikime išryškėja ir išvy
kos, kuriose praleidžiama 
daug valandų tyrame ore 
besikalbant su draugais, at
naujinant pažintis ir besi- 
vaišinant. Iš to daugiausia 
nauda eina mūsų spaudai, 
be kurios mes besenstanti 
labai daug ko nustotume. 
Tad rėmimas mūsų spaudos 
tokiais ir kitokiais būdais 
labai reikalingas ir giliai 
įvertinamas.

Daug metų tam atgal ir 
mūsų apylinkės pažangios 
jėgos išgalėdavo tai padary
ti. Ne kartą velionės drau
gės Geležauskienės kieme 
turėdavome pasivaišinimų Į 
popiečius, į kuriuos susirin-' 
kdavo gražūs būreliai drau
gų draugių, ir besivaišinda- 
mi suteikdavo finansišką 
naudą mūsų organizaci
joms.

Beskubant laikui ir dau
gumai draugų išmirus, šio 
miesto veikla taip pat ap
mirė. Jau negalima buvo 
nieko surengti. Nors dar 
LLD 39 ir LDS 82 kuopos 
gyvuoja, bet dauguma na
rių ne tik susenėję, bet ir 
sunegalėję. Kol dar draugas 
I. Klevinskas išgalėjo, jis 
tvarkę LLD 39 kp. reikalus. 
Dabar' jam atsidūrus ligoni
nėj, kurioje jis vargsta jau 
netoli j pusantrų metų, jo 
vietą užėmė draugė Marytė 
Čerkauskaitė, nors pati su- 
negalėjus, nes kiek laiko at
gal, kabindama langtieses 
puolė nuo kėdės ir susilau
žė kojos kaulą. Nors toji 
nelaimė ją labai vargina, 
nes kenčia didelius skaus
mus, bet vis tiek darbuojasi. 
Ne tik kad išrinko iš narių 
mokestis, bet dar gavo ke
lis naujus narius. Be to, 
Mariutė dar surinko apie 
$100 “Laisvės” Albumui. O 
tai buvo ne lengvas darbas. 
Bravo, Mariute!

Bet kad jos padėtį dar 
pabloginti, tai neseniai į jos 
automobilių įvažiavo “besi
skubinantis” jaunuolis ir 
padarė gana daug žalos. 
Linkėtina Mariutei visa tai 
pergyventi ir toliau veikti 
pažangos bare.

Žymėtina ir tai, , kad jos 
brolis ir sesutė taip pat ne
siranda sveikųjų tarpe. 
Prieš keletą metų, kuomet 
velionis Staselis Rauduvė 
dar buvo gyvas, nors mes 
scrantoniečiai čia vietoje

nieko negalėdavome sureng
ti, bet jis kai kuriuos iš mū
sų, paimdavo į savo mašiną, 
ir taip męs vykdavom ir pas 
Čiurlius, pas Ramanauskus, 
į Binghamtono drąugų pa
rengimus. O vieną kartą 
atsidūrėme net “Laisvės” 
svetainėje, kur teko labai 
maloniai praleisti laiką.

Dabar jau visa tai užsi
baigė. Mes keli likusieji tik 
galime pasiskaityti apie iš
vykas ir palinkėti geriau
sios sėkmės. Nors draugė 
Rauduvienė dar turi maši
ną, bet jau į tolimesnę kelio
nę leistis nesiryžta.

K. G.

Montello, Mass.
Pirmą pikniką K. Ustupų 

sode, 27 Cleveland Ave., 
rengia Moterų Apšvietos 
Klubas ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos 6-ta kuopa, 
sekmadienį, rugpiūčio 9 d.

Piknikas prasidės nuo 
pietų. Prašome mūsų bran
gius lietuvius, vietinius ir 
apylinkės, dalyvauti. Bus 
visokių namie gamintų val
gių, šiltų ir šaltų gėrimų.

Liepos 21 d. ligoninėje 
mirė Joseph Kiaunis, 86 me
tų. Buvo pašarvotas Edw. 
J. Waitt šermeninėje. Pa
laidotas su protestantų re
liginėm apeigom Melrose 
kapinėse.

Kiaunis priklausė Šv. Ro
ko pašalpinėje draugijoje ir 
Lietuvių Piliečių klube.

Liko nuliūdime sūnus ir 
duktė ir kiti giminės ir ar
timieji. 

• • •
K. Railienė, “Laisvės” 

skaitytoja, serga jau beveik 
tris metus. Lapkričio mėne
sį sueis trys metai kaip ją 
suėmė paralyžius — atėmė 
kalbą ir vaikščiojimą. Ji da
bar randasi prieglaudoje 
Hanson, Mass. Ją lanko vy
ras A. Raila ir duktė Eleno- 
ra du kartu į dieną.

Juli Davis buvo ligoninė
je Bostone, turėjo operaci
ją, dabar gydosi namie. Ji 
yra LDS 67 kuopos narė.

A. Venslauskas buvo 22 
dienas ligoninėje. Dabar jau 
namie.

Kurie dar turite birželio 
4 d. (nr. 23) žurnalą' “Gim
tąjį kraštą”, perskaitykite 
raštą “Toks buvo jūsų vy
ras”. Tai atviras laiškas E. 
Urniežienei iš Panevėžio 
milicijos valdybos. Labai 
įdomus raštas.

George Shimaitis

NORFOLK, MASS.

Magdalena Vaitkevičiene
. (Matonaite)

Mirė liepos 31, 1966 m.
Mano mylima žmona ir šešių vaikų motina. '

Mūsų gamtai graži ir jos visi vaikai gražūs. Tu 
, buvai graži, aš tave mylėjau taip kaip myliu gam

tą. Tave gamta paėmė kai tu buvai septynesde- 
šimt devynių metų. Paims ir mane gamta, nes 
man jau aštuonesdešimt septyni.

Ilsėkis ramiai, mylimoji!
A. Vąitkevičųis, vyrąs 

ir šeima

Iš Kapsuko padanges
Š. m. liepos 3 d. sukako 

85 metai amžiaus Petrui 
Naudžiui, vienam “Laisvės” 
steigėjų.

Kapsuko laikraštyje “Nau
jas kelias” buvo išspausdin
tas straipsnis apie šį kuklų 
mūsų pažangios spaudos ve
teranų, o partijos rajoninio 
komiteto sekretorius J. Po- 
cevičius įteikė jubiliatui ju
biliejinį Garbės raštą ir gė
lių.

Petras Naudžius, neboda
mas tokio amžiaus, dar yra 
žvalus, energingas, mėgsta 
draugiją. Pas jį lankosi ir 
moksleiviai, kraštotyrinin
kai, kuriems jis noriai 
pasakoja apie “Laisvę” ir 
tuos sunkumus, su ku
riais teko susidurti organi
zuojant laikraštį siekiant jį 
tvirtai pastatyti ant kojų.

•

Gražu buvo liepos 4 d. 
Kapsuko O. Sukackienės pe
dagoginėje mokykloje.

Tą dieną buVo iškilmin

gas baigiamasis aktas, ku
rio metu buvo įteikti diplo
mai virš 200 absolventų, su 
mokytojo arba vaikų darže
lio auklėtojos specialybe.

Jau keletą metų kapsukie- 
čiai palaiko glaudžius ryšius 
su Lenkijos Liaudies Res
publikos miestu Elku, Suo
mijos — Kokola, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos- 
Leipcigu.

Artėjant septintajam su
sigiminiavusių miestų kon
gresui Leningrade, kapsu- 
kiečiai nusiuntė į Spalio so
cialistinės revoliucijos lopšį 
foto mėgėjų V. Žukausko ir 
J. Šidlausko nuotraukas, 
vaizduojančias svečių viešė
jimą mūsų mieste, geriau
sius moksleivių piešinius 
vaikų kūrybos parodai.

Dalyvauti kongreso darbe 
išvyko rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas R. 
Pačėsa.

V. Gulmanas

Įspūdžiai iš Klaipėdos
Jau keletas metų, kaip 

buvau lankęsis Klaipėdoje. 
Nustebau... Viskas pasi
keitęs, miestais išaugęs di
delis per tokį trumpą lai
ką!..

Birželio 28 d., gražus sek
madienio rytas. Tikras va
saros karštis, diena rami. 
Tik dvelkia švelnus rytme
čio vėjelis, atnešdamas jū
ros vandens ir Neringos 
pušynų kvapą. Miestas 
šventiškai nusiteikęs, nie
kas neskuba į darbą, visi 
pasipuošę vaikštinėja nau
jai asfaltuotomis, vandeniu 
išpurkštomis, blizgančiomis 
gatvėmis. Neap įsa k so. m a 
švara, (kaip ir visur pas 
mus) vieno degtuko numes
to—nepamatysi.

Nors šiandien buvo “Jau
nimo Šventė”, (panaši “Jo
ninėms”) parke-miške, kur 
patraukė daug jaunimo, 
bet ir Neringos smiltynė — 
perpildyta žmonėmis.

Jau nuo. 6 vai. ryto laivai- 
keltai “Neringa” ir “Pa
langa,” kursuoja per Kur
šių marias, perk ei daina į 
pliažus žmones.

Karštis, pušų kvapas, jū
ros bangos, visus traukia, 
vylioj a kuo greičiau nuvyk
ti į mišką, į pajūrį.

Garsiakalbiai praneša: — 
Neskubėkite... laivai kas 
15 minučių perveža po 2,000 
žmonių. (Pervežimas tik 5 
minutės, bilieto kaina 5 ka
peikos).

Gražu į laivus pasižiūrėti 
bei jais važinėtis. Nauji, 
dideli laivai su arko formos 
stogu, ir bokštu kapito
nui. Jie pliažinio - platfor
minio tipo, vienaaukščiai. 
Talpa—2,000 keleivių. 2,- 
000 mirga įvairiaspalvių 
suknelių, lig. aguonų žiedai, 
ant laivo denio prieš saulę. 
Jau nebėra tojo vokiško- 
smetoniško siauro “pluoš
to,” kuris perkeldavo kelei
vius. .. Žinoma, tais laikais 
nebuvo' kam ir važinėtis... 
Nebėra nė tos niūrios (juo
dos) Klaipėdos su žemais 
raudonais (lig kalėjimais)

SO. BOSTON, MASS.

Reikalingas kambarys
Reikalingas kambarys su pri

vilegija naudoti virtuvę. Pa
geidaujama Bostone ar apy
linkėje. Esu dirbantis asmuo. 
Prašome skambinti 323-6791.

(56-57)

namais, su vokiško stiliaus 
aukštais stogais, akmenais 
grįstomis gatvėmis. To
kius — likučius galima pa
matyti prie Dangės, apie 
turgavietę, kuriuos nespėjo 
dar nugriauti arko — ne 
kurie restauruojami (kaip 
muziejai) atminčiai atei
nančioms kartoms. Baigia
mos griauti ir darbininkų 
buvusios lūšnos, o jų vie
toj — statomi nauji namai, 
plečiami žalumynai, aikšte
lės—

Šiandieninė — Tarybinė 
Klaipėda, tai ilgos plačios 
gatvės, daugiaaukščiai, bal
ti, su dideliais langais ir 
puošniais balkonais namai, 
įrengti su visais moderniš- 
kiausiais patogumais darbo 
žmonėms gyventi.

Šiuo metu Klaipėdoje yra 
150,000 gyventojų, ir dar di
desnė bus ateitis.

Stasys Gimbutas
Kaunas ~

HELP WANTED-MALE-FEMALF
AUTO GLASS INSTALLER. We 

are one of the biggest dealers in 
auto glass in A. The Northeast B. 
The nation, and we need an exper
ienced installer right now. Pay and 
benefits are tops. If you feel you 
qualify, call Robert Allen for an in
terview. 518-438-3529; or write: 
Robert Allen, 17 Marion Ave., South 
Glens Falls, N. Y. 12801.

(54-60)

AUTOMOBILE MECHANICS

Experienced desirable. Prefer 
Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, 
Ferrari, and Maserrati experience. 
Call 8 AM to 5 PM.

ROLLSTON MOTORS 
212-427-6155

(55-58)

GIRL FRIDAY wanted. For in
teresting position in office of nat
ional trailer leasing company. Sala
ry open for interview. Call Mr. Ro
binson at 201-656-5000, North Ber
gen, N. J. (51-60)

CLERK TYPIST. Jersey Printing 
Co. is looking for a girl to work 
part time General Office duties, in
clude typing, filing and telephone 
work. Hours are 12:30 PM—3:30 
PM. 5 days a week. Call for inter
view appoint. Mrs. Martin. 777-5900. 
JERSEY PRINTING CO., 238 Penn
sylvania Ave., Paterson, N. J.

(50-58)

MECHANICS
Air-Condtioned

Service installation—trouble shoot
ing Union shop.

New registration now open. Max
imum salary, permanent position, 
every benefit. Opportunity for a 
career for a man experience in com
mercial and industrial systems. 
(Knowledge of English essential.

A.R.S. MAINTENANCE CORP. 
703 E. 211th St., Bronx, N.Y. 10467.

Mr. LaFranco. 212-655-8121.
(53-60)

COOK, Assistant, year around po
sition in a retirement hotel. Com
mercial, experience not neccessary. 
Excellent salary, pleasant environ
ment. Fine shore community.

609-399-0827. (54-60)

KEYPUNCH ... Operators with at 
least 1 year experience are needed 
for Alpha-Numeric punching. Hours 
to fit your schedule, from 8:30 AM. 
12 Mid. Salary bases on experience 
and ability. Call 201-343-3010, Hack
ensack. Ask for Lynne.

(57-59)

Worcester, Mass.
Padėkos žodis “Laisvės” 

pikniko programos 
dalyviams

Liepos 12 dieną geras, va
sariškas oras patalkininka
vo “Laisvutei” surinkti į sa
vo pikniką gražią, skaitlin
gą publiką. Į 01 y m p i j o s 
parką suvažiavo svečiai 
linksmai, šventiškai nusitei
kę. Ir suvažiavo ne tuščio
mis rankomis. Jie suvežė 
apsčiai vertingų dovanų. O 
tas davė laikraščiui reika
lingos paramos.

Dainų programą gražiai, 
vykusiai atliko Hartfordo 
Laisvės Choras vadovybėje 
savo mokytojos Wilma Hol
lis. Hartfordiečių choras, 
rodos, yra padidėjęs. Jie tu
ri dvi solistes ir gerą pianis
tę. Laimingai hąrtfordię- 
čiai išauklėję savo Wilmą ir 
apgyvendinę savo apylinkė
je grakščiąją Hęlenutę. 
Nuoširdžiai linkėtina jiems 
visiems ilgo gyvenimo ir 
dainavimo.

Malonu buvo matyti pik
nike dvi viešnias lietuvaites, 
ne taip jau seniai atvykusias 
iš gimtojo krašto. Viešnios 
Marytė ir jos dukrytė Asta 
sudarė dainos ir akordiono 
duetą. Linkėtina joms Ame
riką pamilti ir su mumis pa
silikti.

Niujorkiečiai Povilas Ven
ta ir Ievutė Mizarienė kal-

WANTED
EXPERIENCED WAITRESSES
(Must be ove 21 years of age) 

Steady work. Apply:

HOWARD JOHNSON

Route 1, South Haynes Ave.
Newark Airport.

(57-59)

REAL ESTATE

GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 
yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modem kitchen, 2 
living rooms, natural gas heat, cop
per plumbing, 1 acre. $35,000. 2 bed
room year round hillside house., 300 
ft. from lake. Oil HA heat, large new 
kitcheq., enclosed porch, w/w car
peting, $21,000. CHRISTMAN, Re
altor, Greenwood Lake, N. Y. 914- 
GR 7-8708. (51-60)

bėtojai ir administratorė 
Lillian Kavaliauskaitė ge
rai atstovavo “Laisvę” šia
me piknike. Vietinis J. Lu
kas pagarsino Aido Choro 
pikniką, kuris įvyks rug
pjūčio 16 dieną.

Montello, Hartfordas ir 
Bostonas į pikniką atvyko 
didžiuliais autobusais.

Širdingas ačiū visiems 
bendrai už dainas, dovanas, 
darbą ir dalyvavimą varde 
Rengimo Komisijos*

Viena Rengėjų

Guatemala.— Stambus 
gyvulių ir kavos produseris 
Owen Smith buvo kairiųjų 
partizanų kidnapintas ir ūž 
$150,000 paleistas.
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“Laisvės” Reikalais
Vasaros finansinės paramos laikraščiui gauta seka

mai:
Gerb. “L” Adm.; Čionai randate čekį sumoje $200., 

nuo LLD 10 kp., tai bus vasarinė parama laikraščio su
stiprinimui. Draugiškai, P. Walantiene, už ižd. Frank 
Walant, Philadelphia, Pa.

Draugai: Prisiunčiu Jums^čekį sumoje $190. Tai 
nuo LLD 28 kp. parengimo, kuris ivo sėkmingas. Ko

 

misija, padarius atskaitą, nutarė tiek pinigų paaukoti į 
“Laisvės” fondą. Draugiškai, M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn.

Nuo kitų gauta sekamai:
Stasys Vaineikis, Binghamton, N. Y. ...
J. Ragauskas, St. Petersburg Fla...........
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.......................
L. Tilvikas, Easton, Pa.............................
P. Gavin, Tillsonburg, Canada...............
Dorothy Murelienė, Chicago, Ill..............
M. Trakimavičienė, Norwood, Mais-s........
A. Vaitkevičius, Norfolk,Mass..................
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. ..
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa. .. •...............
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y..............
J. Kandrot, Vancouver, Canada.............
Ant. Antanavičius, St. Petersburg, Fla. ..
M. Cibirkienė, Far Rockaway, N. Y........
Adelė Valukonis, Los Angeles, Calif. ...
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ..
Amelia Aimontienė, Hollywood, Fla. . •..
John Aliuk, Easthampton, Mass..............
Po $1 A. Stripeika, Bridgeport, Conn.; W. Krimas, 

Shickshinny, Pa.; M. Swed, Paterson, N. J.; F. Petkū- 
nas, Worcester, Mass.; M. Tamalienė, Flushing, N. Y.

Vasaros metu metu finansinė parama laikraščiui su
lėtėja. Žmonės išvažinėja atostogoms; susirinkimų ne
laikoma, ir tame yra priežastis. Norime padėkoti virš- 
minėtiems piknikų rengėjams ir pavieniams' už jų dova- 
nas “Laisvės Adm.

20.00 
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10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
9.00 
6.00 
6.00 
5.00 
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Apie Vincę Stonį ir jo lyrikę
“Vaga” ką tik išleido Vin

co Stonio rinktinę. Skaity
tojo rankose, galima sakyti, 
nežinomas pasaulis, nes nuo 
pirmojo, “Ašarėlių,” rinki
nio iki antrojo, “Lyrikos,”- 
didelė spraga: ištisi 46 me
tai!

Vincas Stonis (Kazys 
Žitkus) — aukštos kultūros 
žmogus, labai subtili ir pa
traukli asmenybė.

“Ateidamas į pasaulį, — 
pasakė sykį poetas, — iš tė
vo aš paveldėjau sangvini
ko temperamentą, atmieštą 
motinos švelnia melancholi
ja ir pasyvumu. Ir mano 
kūryboje, man atrodo, reiš
kėsi mano tėvas ir motina.”

Vincą Stonį “formavo na
mų židinys, kuriame visada 
būdavo švelnu, jauku, ly
gu,” ir “tylios gimtojo Va
balninko lygumos, kurių nė Į 
galo nesimato, kaip ir tų 
erdvių, kurios savo neapsa
komu ilgesiu dunkso amži
nai virš mūsų galvų...” Ir 
iki pat šios dienos gamta 
lydi poetą — kaip globėja, 
suraminto j a, jėgų atgaivin
toja.

Vinco Stonio bute (gyve
na poetas Kaune, priešais 
vaizdingąsias Neries at
krantes) apsčiai muzikos 
įrašų, kuri užpildo ne vie
ną jo buities valandą. Ne
trūksta jam ir svečių: de
šimtys atklysta čia ieškoti 
ryškios valandos, pabūti 
linksmo, nuoširdaus ir, at
rodo, visus karštai mylinčio 
žmogaus artimybėje.

Taigi ir poetas primena 
paukštelį, kuris čiulba ant 
šakutės linksmai arba liūd
nai, nes negali nečiulbėti, jo 
širdis pilna giesmės. Vin
cas Stonis nemoka nei pyk
ti, nei kam nors grasinti; 
kentėjimas su šviesaus 
džiaugsmo krisleliais — jo 
dalia ir galybė. Jo lyrinio 
herojaus vyzdys visuomet 
atidus gėriui. Tiesa, nėra 
jis abejingas ir savo dienų 
žaizdoms; dar 1914 metais 
eilėraštyje “Ties kanklėmis”

pareiškia:
Tai eisiu giedoti 

ir uodą, ir drugį,
Ir pabalio pempę, 

ir vienišą rugį
Pas dulkiną kelią;
Tai eisiu į minią 

vargšų ir artojų,
Į tuos, kas palūžo 

kovoj už rytojų,
Ir širdį kam gelia.

Skambės mano kanklės po 
lauką ir gatvę...

Ir eina poetas ilgą gyve
nimą su žmogumi, kaip 
jautrus jo brolis, su žmo
gaus vargo ir kentėjimo 
atspindžiu savo nuliūdu
sioj ir geliančioj širdy 
(“Pasmerktasis,” “Liūdna,” 
“Bedarbis,” “Disonansai,” 
“Duonos kantilena,” “Grio
viakasys” ...).

Gamta, Tėvynė, žmogaus 
vargų, karų atgarsiai, pat
sai žmogus, jo nepatvari 
akimirka, visagalio Valdo
vo žingsniu žengiąs Laikas, 
intymus^ poeto “aš” — pa- 
grindinės Vinco Stonio 
“Lyrikos” temos. Šitose ne
naujose temose ir nenaujoje, 
formoje išsitekdamas, jis 
betgi nėra tik romantiško
sios ir realistiškosios mūsų 
klasikos sekėjas. Jo lyrika 
gana savaiminga, su stipriu 
liaudies dainos charakteriu. 
Jo kūryba — tai besikei
čiančių vaizdų nuotaika, 
stipri lyrinė sugestija.

Toji lyrikos dalis, kurio
je pasigirsta įvairių mūsų 
šimtmečio periodų sociali
nės ar politinės tikrovės at
garsiai, leidžia suvokti, kad 
poetas per visą savo gyve
nimą yra jautrus skriau
džiamajam. Neteisybė, bru
talumas Vinco Stonio lyri
niam herojui svetimi ir jį 
skaudžiai užgaunantys reiš
kiniai. (“Liūdna,” “Diso
nansai,” “Drugelis,” “Slėp
tuvėje,” “Atsisveikinant”...).

Švelnumas, dėmesys žmo
gui, jo kančios atjautimas, 
tikėjimas juo pripildęs ir

asmeninės ;
posmus. “Spindulėlis, 

. siklauski,” “Nemylėki,” “Pi
ligrimas,” simboliškasis 
“Šaltinis”...

Kam prišaukti mane 
tu bandai

Ir siaubingai lyg 
vėtra blaškais?

Užsivėrė kaip
naktį žiedai 

Visos angos ties
mano takais — 

sako poetas.
Tačiau juodam pesimiz

mui Vinco Stonio lyrinis he
rojus nepasiduoda, ir į pa
čius opiausius posmus įsi
veržia 
liai.

“Visa mano pasaulėjauta 
buvo persunkta trapumo 
jutimu,” — sako poetas, to
dėl natūralu, kad jo kūry
boje įsigalėjo vėliau Salomė
jos Nėries pamėgtasis bū
ties praeinamybės motyvas. 
Vienur šį jausmą sukelia 
savo dabarties su vakardie
na palyginimas (“Sugrą
žink,” “Pūgai siaučiant”), 
kitur užsimiršime pasinėru- 
sios minios vaizdas (“Sto
ty”), dar kitur — sargybo
je budi išmėtyti kryžiai 
(“Amalių kapinaitės”).

Jeigu įvairių metų Vinco 
Stonio kūryboje galima pa
justi Maironio, Ad. Mic
kevičiaus, V. Mykolaičio- 
Putino ir kai kurių kitų po
etų poveikio eilėraščių tu
riniui ir formai, tai, rodos, 
neįmanoma kalbėti apie mo
dernistinės poezijos povei
kį jo kūrybai. Jeigu jo 
“Lyrikoje” ir pasitaiko 
švyturio, aro, drugelio 
aguonos, ramunėlės, spindu
lėlio ir kitokie įvaizdžiai ar 
simboliai, tai jie labai pa
prasti, ir nesunku atspėti, 
kas už jų slypi. Vaizdų pa
prastumą ir pergyvenimų 
nuoširdumą, matyt, bus nu
lėmusi poeto prigimtis ir 
pagal jos balsą susiformuo
tos estetinės pažiūros.

Atrodo, kad, nors ir pa
vėluotai vėl pasirodžiusi, 
Vinco Stonio rinktinė nėra 
per vėlai išleista. Gal be 
reikalo poetas taip jaudino
si, bijodamas pasirodyti da
bartiniam skaitytojui per
nelyg senamadiškas: grakš
čios jo metaforos, akvare- 
liški vaizdai, lanksti muzi
kali frazė, dainingumas yra 
daug ko verti dalykai. Ly
ginamas tiek su vakarykš
čiais, tiek su šių dienų mūsų 
poetais, Vincas Stonis turės 
savo vietą: jis yra labai są
žiningas dainius. Būtent 
dainius. Na, tegul būna jau 
ir po medunešio (nors pui
kiosios “Akvarelės,” “Kopų 
sonata,” “Žemės trauka” ir 
kiti to dar neliudytų), bet 
tie, kuriuos poetas myli, ir 
kurie moka būti dėkingi, 
laiko dabar štai rankose po 
saldų poezijos korį.

Elena Skaudvilaitė

duSiisX'w Mieste pasidairius
Vamzdinė bomba sprogo 

prie Bank of America, 41 
Broad St., išdaužė 10 aukštų 
pastato daugelį langų, su
drebino finansinį centrą.

Extra kairiųjų grupė, pa
sivadinusi Weathermen, po 
sprogimo pranešė telefonu, 
kad tai jų darbas ir kad 
yra palikta Vietkongo vė
liavos. Policija rado 
vas.

velia-

Mirė 87 metų Mrs. 
Rogers Reid, buvusi 
dentė dienraščio “Herald 
Tribune” tarp 1947 ir 1953

Helen 
prezi-

vilties pragiedru- metų> smarkf veikgja tarp

Pietūs ir “good time” 
po medžiais

Sekmadienį, rugpiūčio 9 dieną, ir vėl turėsime išva
žiavimą arba pietus gražiajame Forest Parke. Juos ren
gia Lietuvių Literatūros Draugijos1 185 kuopa. Išrink
toji komisija uoliai ruošiasi visus svečius draugiškai pri
imti ir skaniausiai pavaišinti. Šeimininkėms nereikia 
rūpintis gaminti pietus savo šeimai namie. Būkite mū
sų svečiais ir viešniomis.

Pietus valgysime lygiai 1 valandą. O į pavakarį 
dar gausime kavutės ir ko nors daugiau. Ir viskas tik 
už 3 dolerius asmeniui.

Žinoma, kaip ir visuomet, jeigu oras; būtų lietingas, 
pietūs įvyktų Laisvės salėje.

Beje, su mumis dalyvaus jau sugrįžę iš Lietuvos 
menininkai-turistai. Bus įdomu išgirsti jų įspūdžius.

Rengėjai

Parengimų Kalendorius
Rugpiūčio 9 dieną

Lietuv. Literatūros Drau
gijos 185 kp. išvažiavimas^- 
pietūs Forest parke., Prašo
me įsitėmyti ir nepamiršti.

Rugsėjo 6 d.
Įvyks išvyka pas A. B. 

Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da-

laikraštininkų ir socialinia
me gyvenime.

Gaisras kilęs Penn Cen
tral geležinkelio tunelyje su
trukdė 25,000 keleivių per 
45 minutes. Niekas nenu
kentėjo.

Žydai nacionalistai (fašis
tai) išdažė savo šūkius ant 
Tarybų Sąjungos namo Glen 
Cove, L. I.

SVEIKINA Iš LIETUVOS
Labas, Lilija! Mes Dainų 

Šventę jau baigiame, gaila, 
kad turėjome sušlapti. Ta
vo sesuo Margareta pasakė 
gražią kalbą, ji sveikino 
Lietuvos žmones Amerikos 
lietuvių vardu. Visur žavin
ga, dainos! dainos! Teko 
susitikti Čiurlius iš Patten- 
burg, N. J. Jie daugausia 
su su savo giminėmis susi
tinka. Po Dainų Šventės vy
ksime į Kauną dainuotti. 
Labai daug yra atvykusių 
iš daugelio kraštų. Pasvei
kink visą “Laisvės” kolek
tyvą. Iki pasimatymo.,.

Nellie Ventienė.
Vilnius, i

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Kyla mūrai Vilnijoje
Sanatorija-miestelis. Moderni poliklinika.

Vaikų pasaulis
palatos, sporto kambariai, 
klubas, vasaros estrada, o 
rudenį — ir nauja aštuon
metė mokykla — visa tai 
įrengiama čia besigydan
tiems.

Medicinos personalui, mo
kytojams skirti du gyvena
mieji namai—kiekvienas po 
50 butų. Gydomajame kor
puse įrengti modernūs pro
cedūriniai kabinetai. Pa
grindiniai korpusai sujung
ti galerijomis. Teritorijoje 
įrengiami dekoratyviniai 
baseinai. Šio ansamblio au
toriai — vilniečiai architek
tai Z. Liandzbergis, E. Chlo- 
mauskas. Miestelyje - lioni- 
nėje vienu metu gydosi apie 
450 vaiku, v

Vilniškio tresto Lentvario 
valdybos statybininkus su
tiksi ir kituose rajonuose. 
Štai Trakuose jie pastate 
naują polikliniką. Joje per 
dieną galės apsilankyti 250 
žmonių.

Šiais metais tos pačios 
valdybos darbininkai pra
dės penkiaaukščio gyvena
mojo namo sienas Grigiškių 
popieriaus kombinato darbi
ninkams, universalinės par
duotuvės, bendrabučio — 
Elektrėnuose.

O štai mūsų tresto ket
virtoji valdyba žaliojoje 
Vilniaus zonoje, Nemenči
nės plento pradžioje, šiemet 
pradės statyti 240 vietų 
moksleivių stovyklą. Pušy
ne iškils trys miegamieji 
korpusai, klubas, valgykla. 
Naujiems pastatams numa
tyta panaudoti lengvas me
dines konstrukcijas. Sto
vykloje bus įrengtos žaidi
mų ir sporto aikštės.

Ne vien sostinėje, bet ir 
jos apylinkėse, taip pat ra
jonuose dirba Vilniaus pir
mojo tresto statybininkai. 
Apie tai papasakojo šio 
tresto gamybinio skyriaus 
viršininko pav a d u o t o j a s 
Vladas Karpavičius:

— Nemaža darbų Vilni
joje atlieka mūsų tresto 
Lentvario statybos valdyba. 
Štai Valkininkų pušyne nau-

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą. 
Pattenburg, N. J.

4

Social Service Employees 
lokalas 371 sudarė protesto 
demonst raciją prie Calla- 
gy Hali, kur miestas užlai
ko benames mergaites ne- jas vaįku tuberkuliozinės 
pakenčiamose sąlygose. - * - *

Sekmadienį buvo suruoš
ta demonstr a c i j a Thomp
kins Sq. Parke Kubos revo
liucijai sveikinti ir kartu 
pasisakyti prieš karą Indo
kinijoje.

sanatorijos miestelis. Tai— 
pirmoji tokio pobūdžio gy
dykla Lietuvoje: vaikai čia 
ne tik gydosi, bet ir ilsisi, 
sportuoja, lavinasi. Erdvios

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

kuo-

Jaunųjų Lordų Partijos na
cionalinis pirmininkas Feli
pe Luciano pareiškė, kad po
grindžio kriminalistų grupė 
turinti kontraktų už $20,- 
000 užmušti jį ir visus Cen- 
tralinio Komiteto narius.

Luciano sako, kad jis ne
supranta, kodėl Mafia 
gengsteriai nori apsidirbti 
su šios partijos vadovybe.

Komunistų Partijos kan
didatams parašų rinkimas 
eina visu smarkumu. Para
šų rinkėjai raportuoja, kad 
jie turi geras pasekmes. 
Daugelis pasirašydami dar 
ir literatūros pasiperka.

“Daily World” skelbia 
naujų skaitytojų vajų ir tei
kia daugiausia skaitytojų 
gavusiems nemažas dova
nas. Aukščiausia dovana — 
dviejų savaičių kelionė Ta
rybų Sąjungoje tam, kuris 
gaus 50 naujų skaitytojų.

Nuo rugpjūčio 2 d. iki 8 d. 
įvyks Hiroshima - Nagasaki 
savaitė. Tą savaitę kiekvie
ną dieną įvyks mitingai už 
taiką.

Rugpiūčio 2 d. Riverside 
bažnyčioje, 3 d. prie atomo 
energijos komisijos ir draf- 
to boardo, 201 Varick St.; 
4 d. masinis mitingas prie 
Ethical Culture Society, 2 
West 64th Street, 8 vai. va
kare; 5 d. Times Square, 
nuo 7:30 vai. vakare, visos 
nakties budėjimas; 6 d. de
monstracija prie Riverside 
Research instituto; 7 d. gi
gantiškas maršas ir demon
stracija nuo 12 vai. dieną 
iki 3:30 po pietų (detaliai 
apie šį maršą bus paskelbti 
vėliau).

Bandykime šių dienų ne
pamiršti ir dalyvauti kur 
tik galime. •

Rep.

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

Laiškas iš Vilniaus
Didžiai gerb. Lazauskai,
Ačiū, ačiū! už tokį įdomų 

bei nuoširdų laišką ir gerą 
iškarpą iš “L.”, už draugys
tę, kurią minėsime, kol gy
vos būsime.

Brangūs aidiečiai atvyko: 
sueiname, mylime, globoja
me kaip sugebame.

Draugas J. Grybas perda
vė nuo Jūsų sveikinimus ir 
dovanas širdingai ačiū ir vi
sos siunčiame Jums kuo ge
riausios sveikatos ir kitais 
metais visiems susitikti

Mes labai gailimės, kad 
Jūsų mūsų tarpe nėra, o bū
tų dar linksmiau. Manome, 
kad drg. J. Grybas papasa
kos sugrįžęs greičiau, negu 
gausite mūsų laiškelį.

“Laisvę” gauname, žino
ma, kartais labai pavėluotai, 
bet vistiek mums įdomi. Ne 
labai seniai skaitėme Jūsų 
straipsnį iš ligoninės, kuris 
yra gana geras, primenan
tis ir gimtinį dzūkų kraštą.

Didžiuojamės savo tautie
čiais, Jūsų darbai neužmir
štami ir mums didi parama.

Esame sveikos, džiaugia
mės svečiais, atrodo ir dai
nos skambės neblogai (lan
kome repeticijas) ir sutrep
sės lietuviai su kitais drau
gais gerai. Žmonės tetrokš
ta taikos, o pramogų, kur 
išlieti energiją, tikrai pa
sauly netruks.

Baigdamos dar kartą šir
dingai dėkojame, siunčiame 
geriausius linkėjimus ir ti
kimės, kad kitais metais su
sitiksime Vilniuje linksmai 
patrep sėsime ir dainą 
skambią sudainuosime. La
bai patinka draugai Niujor
kiečiai, visi gerai nusiteikę, 
dabar visur važinėja iki 
nuovargio. Reikia tikėti 
sveiki sugrįš pas Jus. Drg. 
Renie sveikina ir dėkoja. 
Ji parašys Jums laišką.

Su gilia pagarba ir padėka
" O. B. Eidukaitytės

Vilnius, 1970. VII. 16.

Minneapolis. — Minneso- 
tos valstijoje Kompartijos 
kandidatė valstijos auditor 
riaus vietai Betty Smith 
gavo 2,600 parašų ir bus 
rinkimų sąraše.

Jakarta, Indonezija.—Ja
va saloje mirė nuo choleros 
daugiau kaip 250 žmonių. 
Cholera baisiai plečiasi.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitę organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

Pilka beržo viršūnė 
dreba ant šalto dangaus. 
Lojimas pririšto šunio 
drasko širdį žmogaus.

Jis žino: medžio viršūnė 
ir vėl bus žalia.
O šuva — apsipras.

°’

tiktai jo dalia
bus vis pilna neramumo.

Jonas Mekas•’5"'

From Amelia’s Letter
“Dainų Šventė” is over 

now and it was such a sight 
that it is impossible for me 
to describe.

No, it is not tiring any 
more than being busy is tir
ing. We sat in heavy rain, 
got soaked to the skin, but 
seeing that mass of people 
singing, hearing the beauti
ful music made it exciting.

Today, we will sing for 
the composers’ group. 
are looking forward to 
meeting more of the Lith
uanian musicians.

The chorus teachers all 
had interviews and photo
graphs in the “Tiesa.” I 
was present at Aldona’s in
terview and thought it 
was conducted in a sincere, 
friendly way, not the spect
acular sensation seeking 
American way.

Tamuliūnas is our group 
leader with his assistant 
Ravinskienė. They both 
have a good sense of humor 
and keep things moving in 
a friendly way.

I am getting homesick ... 
Was glad to have my medi
cine with me for the com
mon ailment of tourists... 
I feel1 pretty good now. 
Before too; long we’ll b^1 
preparing for home and rtf 
be glad to be in Apple Wynd 
and live the simple life-..

Sveikinu iš Lietuvos. Man 
čionai patinka.

Aldona Anderson
7. 17. 70

SVEIKINA
Visam “Laisvės” kolekty

vui sveikinimai iš Iowa ir 
Wisconsin valstijų. Matome 
labai gražių vietų.

Su pagarba, Natalija Ja- 
siuikynaitė. (Natalija yra ži
noma dailininkė gyvenanti 
New Yorko mieste.— L.K.)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienas kamba

rys su rakandais jaunam vy^ 
rui su virtuves privilegijomis.
Prašau skambintti:
833-5221. (57-58)




