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KRISLAI
Nuoširdi padėka
Nebegalima susigaudyti 
Rinkėjai suvilti
Pasiruošimas
Su dideliu pasisekimu

— A. Bimba —

Nuoširdžiausios padėkos žo
dis viso “Laisvės” kolektyvo 
Vardu eina vvaterburiečiams ir 
haverhilliečiams. Gražiai jie 
padirbėjo spaudos naudai. 
Pereitą sekmadienį jų suruoš
ti piknikai, bendrai paėmus, 
pavyko labai gražiai.

i Tai dar vienas įrodymas, 
kad su gerais norais ir tvir
tu ryžtu dar galima kai ką 
labai gražaus nuveikti.

Gaila, kad šiemet pas mū
sų mieluosius laisviečius drau
gus Ramanauskus nebeįvyks 
piknikas. Bet džiugu, kad 
galvojama a p i e suruošimą 
spaudos pikniko pačioje Phi- 
ladelphijoje.

Wore esteryje užviešpatavo 
tyla. Bet reikia tikėtis, kad 
spaudos piknikas bus suruoš
tas. O spalio pradžioje susi
tiksime pas draugus čiurlius 
Patten b u r ge.

Be to, pats “Laisvės” ko
lektyvas liepos 18 dieną ruo
šia didelius pietus Brooklyno 
gražiajame Forest Parke.

Neabejoju, kad pasirodys ir 
dar viena kita kolonija su ju
biliejiniais parengimais.

Eini žmogus į krautuvę ir 
jokio supratimo neturi, kiek 
ko už tą savo doleri benu-

♦ pirksi. Į pačias padanges jau 
iškilo net ir masliankų kai
na — trisdešimt devyni cen
tai už kvortai Ir kad jos dar 
būtų panašios į lietuviškas 
masliankas, kokias anais la
bai senais laikais mūsų mo
terys sviestą sukdamos pada
rydavo.

Net jau ir prezidentas Nix
onas liovėsi per radiją blofyti, 
kad su infliacija jau gražiai 
susidorota.

Kongreso Atstovų Buto na
rių dauguma apgavo ir skau
džiai suvylė piliečius, kurie 
juos išrinko ir pasiuntė į Wa- 
shingtoną. Kai jie balsavo 
prieš pasiūlymą Vietnamo ka
rą užbaigti į devynis mėne
sius, jie sunkiai nusidėjo. Tas 
tik parodo, kad liaudies spau
dimas į j' uos dar nebuvo pa
kankamai tvirtas.

Tai puikiai supranta karo 
fpriešai. štai kodėl pradėta 
visoje šalyje smarkiausiai 
ruoštis naujoms masinėms 
liaudies antikarinėms mani
festacijoms šį rudenį. Pasi
ruošimo tikslams šios savaitės 
pabaigoje mūsų N e w Yorke 
šaukiamas suvažiavimas. Rei
kia tikėtis, jame bus atstovau
jamos plačiosios masės iš vi
sų šalies kampų ir kampelių.

Tarybų Lietuvos sostinėje 
Vilniuje buvo suruošta daili
ninko Vytauto Ignos kūrybos 
paroda. JI, matyt, labai pui
kiai pavyko. Apie tai “Lite
ratūra ir menas’’ (birž. I!) d.) 
rašo dailininkas Pranas Gu- 
dynas. G ražu, kad j Vilnių 
buvo nuvykęs savo iparodą 
pamatyti ir pats dailininkas 
Ignas.

“Išvažiuodamas iš Lietu
vos’’, rašo Gudynas, “V. Ig- 

. nas padovanojo LTSR Dailės 
v muziejui 52 tapybos, grafi

kos ir akvarelės darbus. Po 
poros metų jis vėl tikisi k ar-

Erdvės katastrofoje žuvo tarybiniai kosmonautai
Jau spekuliuojama apie 
US ambasadorių Pekine

Tarybų Sąjungos žinių agentūros “Tasso” praneši
mu, birželio 30 dienos (mūsų laiku) rytą sėkmingai nu
sileidusią me erdvėlaivyje “Sojuz 11”, rasti negyvi visi 
trys tarybiniai kosmonautai — Georgi Dobrovolsky, 43 
metų, Vladislav Volwov, 37 metų, ir Viktor Patsajev, 38

Valstybiniai fondai negali 
remti parapijines mokyklas

Washingtonas. — Čia jau 
spekuliuojama, kas bus pir
mas Amerikos ambasado
rius Liaudies Kinijoje. Spė
jama, kad tai bus specialus 
prezidento Nixono patarė
jas H. Kissingeris. Kaip ži
nia, Amerika kol kas Kini
jos nepripažįsta ir nepalai
ko su ja jokių diplomatinių 
santykių.

Bet čia sakoma, kad pre
zidentas Nixonas per tarpi
ninkus davė suprasti Kini
jos valdžiai, kad 1972-ais 
metais jis norėtų būti pak
viestas Kinijon.

Du Demokratų partijos 
lyderiai irgi norėtų vykti 
Kinijon. Senatorius Ted 
Kennedy rugpjūčio mėnesį 
bus Azijoje. Jis padavė pra
šymą gauti vizą aplankyti 
Kinijos sostinę Pekiną, bet 
kol kas negavo atsakymo. 
Vienok manoma, kad jis tą 
vizą laiku gaus. Senatorius 
George McGovern, būdamas 
Kanadoje, apsilankė Liau
dies Kinijos ambasadoje it 
teiravosi, ar jis galėtų gau
ti vizą. Spėjama, kad jis 
ją irgi gaus.

Bet apie Nixona abejoja

Atstovų butas nesutiko su 
Senatu apie pasitraukimą
Washingtonas. —Kongre

so Atstovų butas nesutiko 
su Senatu, kad Amerikos 
karinės jėgos būtų ištrauk
tos iš Pietrytinės Azijos 
per ateinančius devynis mė
nesius, jeigu Šiaurės Viet
namas paleis amerikiečius 
belaisvius. Kaip žinia, Se
natas taip nutarė 57-iais 
balsais prieš 43. Bet Atsto
vų butas 219 balsų prieš 176 
tą siūlymą atmetė.

Nors taikos jėgos pralai
mėjo Atstovų bute, bet jos 
pasirodė esančios žymiai 
stipresnės negu buvo pra
eityje. Dvi savaitės atgal 
panašus siūlymas buvo at
mestas apie 240 balsų prieš 
150.

Dalykas dabar perduotas 
Senato - Atstovų būto bend
rai komisijai, kuri bandys

tu su žmona aplankyti Lietu
vą.”

Į V. Igną, matyt, gražų 
įspūdį padarė Lietuvoje rū
pinimasis/ dailininkais ir jų 
kūryba. Jis pasakęs:

“Tokių dalykų Amerikoje 
dailininkai neturi ir tikėtis jų 
negali. Kaip Lietuvoje rūpi
namasi dailininkais Į Sugrįžęs 
į JAV, turėsiu ką papasako
ti, juo labiau, kad daug ką 
pamačiau savo akimis. Kiek 
pas jus naujo ir gero, kaip 
čia gerbiami dailininkai, ko
kios puikios jiems sudarytos 
sąlygos kūrybai. Mes gi pa
likti patys sau...”

ma. Amerikietis mokslinin
kas Galstonas, kuris nese
niai lankėsi Kinijoje, kalbė
josi su premjeru Čou En- 
lajum. Tas jam sakė, kad 
skaito Nixona aršiu anti- 
komunistu ir apie jo kvie
timą šiuo momentu nei kal
bos negali būti.

rioms parapijinėms mokyk
loms. Daugiausia parapiji-

mokyklų turi katalikai. 
Protestantų ir kitų religi
nių grupių vaikai dažniau
siai lanko viešąsias pasau
lietiškas mokyklas.

Teis Elsbergą
Bostonas. — Dr. Daniel 

Ellsberg, mokslininkas, ku
ris darbavosi Pentagone, 
buvo suimtas ir dabar iš
leistas po $50,000 kaucija. 
Ellsbergas prisipažino, kad 
tai jis perdavė “New York 
Times” redakcijai kopijas 
Pentagono slaptų dokumen
tų apie karą Vietname. 
Kaip žinoma, “Times” buvo 
pradėjęs tuos dokumentus 
spausdinti, bet laikinai teis
mas spausdinimą sulaikė.

Ellsbergas sako, kad jis 
nesijaučia nusikaltęs, nes 
šalis turi teisę tuos faktus 
žinoti. “Times” redakcija 
laikosi panašios nuomonės. 
Bet valdžia sako, kad Ells
bergas kriminaliai nusikalto.

išdirbti kompromisą. Bet 
toks kompromisas, manoma, 
bus artimesnis būto versi
jai, negu Senato.

Iš Vietnamo tuo tarpu 
pranešama, kad Amerikos 
štabas skelbia, jog bent du 
pulkai Šiaurės Vietnamo 
karių perėjo rubežių į taip 
vadi namą demilitarizuotą 
zoną. Iš Kambodijos prane
šama, kad liaudies jėgos ten 
užima vis daugiau teritori
jos ir kad tik sostinė Pnom
penh pilnai centralinės val
džios rankose.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas šešiais 
balsais prieš tris patvarkė, 
kad “The N. Y. Times” ir 
“Washington Post” turi tei
sę ir gali tęsti spausdinimą 
slaptų Pentagono dokumen
tų, kurie parodo, kaip mūsų 
prezidentai nelegališkai ir 
apgavingai šią šalį įtraukė į 
Vietnamo karą. Teismas pa
sakė, kad valdžia neįrodė, 
jog šių dokumentų spausdi-, 
nimas sudaro kokį nors 
krašto saugumui pavojų. 
Tai smūgis prez. Nixono po
litikai.

Guaimas. — Po pasaulį ke
liaujantis JAV viceprezi 
dentas Agnew čia pasakė 
spaudos korespondent a m s „ 
kad jeigu jam būtų leista, 
tai irjis mielai apsilankytų 
Liaudies Kinijoje.

metų. .šiuos žodžius rašant trečiadienį, jų mirties-žu- 
v-imo priežastis dar buvo nenustatyta . . . “Tass” sako, 
bus pravestas tyrinėjimas.

Kosmonautus negyvus rado kartu su erdvėlaiviu 
toje pačioje apylinkėje helikopteriu nusileidę žmonės, 
pribuvę kosmonautus pasitikti ir jiems padėti iš erdvė
laivio išlipti. Jie atidarė erdvėlaivio duris, rado kos
monautus naturališkai sėdinčius savo kėdėse, diržais 
prisirišusius, bet nebegyvus, jau mirusius. Gal jie mi
rė baigiant erdvėlaiviui žemę pasiekti, o gal tada, kai 
erdvėlaivis buvo nusileidęs.

Tai baisi tragedija. Tai didelis smūgis žmogaus 
pastangoms užkariauti erdvę. Visas mokslinis pasaulis 
šios nelaimes pritrenktas.

šitie trys tarybiniai didvyriai erdvėje išbuvo dvi
dešimt keturias dienas ir pravedė labai svarbius moksli
nius tyrinėjimus. Jie sumušė erdvėje žmogau^ išbuvimo 
visus rekordus. Visą laiką iš erdvėlaivio jie pranešinėjo, 
kad jie jaučiasi labai gerai. Baigę paskirtą misiją, jie 
pradėjo erdvėlaivį nuleidinėti, ir, atrodo, jokio nesusi
pratimo su aparatais neturėjo. Kaip jau sakyta, erdvė
laivis buvo nuleistas geriausioje tvarkoje..

Rudenį bus daug naujų 
taikos demonstracijų

Milwaukee. — Čia praeitą 
savaitgalį įvyko suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
800 veikėjų už taiką. Tai 
buvo Liaudies koalicijos už 
taiką ir teisėtumą konfe
rencija. Joje buvo atstovau
ta bent 100 įvairių organi
zacijų.

Sekami planai nubrėžti:
Spalio 13 visoje šalyje bus 

paskelbtas “nacionalinis mo
ratoriumas”, per kurį bus 
bandyta uždaryti mokyklas, 
įstaigas ir kiek galima dau
giau įmonių.

Spalio 14 ir 15 visoje ša
lyje buĮMpravesta įvairių 
“civi 1 i n ro nepaklusnumo” 
aktu. C

Japonijos Kairiečiai - 
laimėjo rinkimuose

Tokio. — Socialistai, ko
munistai ir kitos kairiosios 
grupės pasiekė žymių lai
mėjimų Japonijos senato 
rinkimuose. Socialistai tu
rės senate 66 vietas — 38 
daugiau, negu pra e i t y j e. 
Komunistai turės 10 vietų— 
4 daugiau negu iki šiol. Taip 
vadinami demokratiniai so
cialistai (socialdemokratai) 
laimėjo 13 vietų — 6 dau
giau negu praeityje. Nauja 
partija Komeito (“Švarios 
valdžios” partija) laimėjo 
10 vietų. Ta partija bendra
darbiauja su kairiečiais.

Senatas turi 252 narius. 
Valdžios partija, liberalai- 
demokratai, laimėjo 62 vie- 
tasi Tai mažiau negu pu
sė, bet kartu su keliomis 
mažomis dešinėmis grupė
mis valdžia dar vis turi 
daugumą senate.

Pekinas. — Kinijon atvy
ko Kanados prekybos dele
gacija.

Lapkričio 6 New Yorke, 
San Franciske ir Chicagbje 
įvyks masinės demonstraci
jos už taiką.

Lapkričio 7 Washingtone 
įvyks didžiulė negrų demon
stracija už taiką ir gerbūvį.

Suvažiavimas buvo laiky
tas Šv. Mykolo katalikų baž
nyčioje. Jį atidarė pažan
gus kunigas James Groppi. 
Jis pranešė, kad Milwaukee 
arkivyskupas įsakė jam ne
leisti laikyti bažnyčioje su
važiavimo, bet jis atsisakė 
klausyti. Groppi perskaitė 
suvažiavimui laišką, kuria
me jis reikalauja, kad arki
vyskupas Cousins atsistaty
dintų. Laiškas sutiktas au
dringais aplodismentais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Padyžius. — Vietnamo Iš

silaisvinimo Fronto atstovy
bė pasiūlė, kad tegu Jungti
nės Valstijos nustato mili- 
tarinių jėgų pilno ištrauki
mo laiką dar šiemet, liau- 
diečiai sutiks su paskelbimu 
mūšių nutraukimo, leis ame
rikiečiams išsikraustyti iš 
Vietnamo be kliudymo ir 
paleis visus karo belaisvius. 
Tai karo baigimui sąlyga, 
už kurią stoja ir Amerikoje 
taikos šalininkai.

Washingtonas. — Ohio 
valstija yra 38-oji valstija, 
kuri nutarė suteikti as
tuoni olikamečiams pil
nas teises balsavimuose ir 
valdininkų rinkimuose. Tuo 
būdu Pataisymas prie Kon
stitucijos įeina galion ir apie 
vienuolika milijonų jaunų 
žmonių gauna balsavimo

Maskva. — Visa Tarybų 
Sąjunga skęsta liūdesyje dėl 
žuvimo trijų kosmonautų. 
Iš visų pasaulio kampų plau-

Washingtonas. — Aukštinąs sunkiu smūgiu įvai- 
čiausias teismas nutarė,kadi: ’ __ _‘
valstijos neturi teisės teikti 
fondų parapijinėms mokyk- nių pradžios ir vidurinio 
loms. Toks finansavimas, 
sakė Aukščiausias teismas, 
priešingas valstybės nepri
klausomybei nuo bažnyčios. 
Jei valstija remia parapiji
nę mokyklą, ji faktinai pa
deda vienai ar kitai religi
jai. Teismas taip nutarė 8- 
ais balsais prieš 1.

Bet tas pats teismo posė
dis nutarė 5 balsais prieš 4, 
kad kas liečia universitetus, 
federalinė valdžia turi teisę ketverius metus 
padėti finansiniai statyti 
naujus akademinius pasta
tus, privatinėse ir religinių 
grupių užlaikomose kolegi
jose, bet ne tokius pasta
tus, kuriuose dėstoma reli
gija.

Kitaip sakant, jeigu kata
likų užlaikomas universite
tas stato pastatą matemati
kos arba ekonomikos fakul- 

k tetui, federalinė valdžia tu
ri teisę tą pastatą finan- 
sunoti.

Teismo nutarimas skaito-

Malta neįleidžia Amerikos 
karo laivų į savo uostus

Neapolis.—Iš Maltos pra
nešama, kad tenykštė val
džia uždraudė Amerikos ka
riniams laivams lankytis jos 
uostuose. Maltos valdžia 
taipgi išprašė admirolą Gi
no Brindelli iš Maltos. Brin- 
delli, italas, yra NATO lai
vyno kamandierius Vidur
žemio jūros vakarinėje da- 
lyje.

Maltoje birželio mėnesio 
pradžioje įvyko parlamenti
niai rinkimai, kuriuos lai
mėjo darbiečiai. Darbiečių 
lydėris Dom Mintoff tapo 
premjeru, ir jis dabar vyk
do jo partijos priešrinkimi- 

kia Tarybų Sąjungai užuo
jautos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas visos Ame
rikos vardu pasiuntė per 
Tarybų Sąjungos preziden
tą; Podgorną giliausią Tary
bų Sąjungai užuojautą dėl 
žuvimo jos kosmonautų.

Apie 50,-McCrea, La.
000 jaunuolių iš visos šalies 
čia susirinko klausytis rock 
muzikos festivalio. Bet vie
tinė policija labai trukdė 
festivaliui, suėmė daug jau
nuolių, ir festivalis užsidarė 
prieš laiką.

Rising Sun, Md. — Kai 
čia įvyko didelis KKK są
skrydis, keliasdešimt jau
nuolių iš kairios organiza
cijos Jaunimas prieš karą ir 
fašizmą sąskrydį piketavo.

Ali laimėjo
Washingtonas.— Aukš

čiausias teismas nutarė, kad 
juodasis boksininkas Muh
ammad Ali nekaltas. Prieš 

; žemesnis 
teismas Housetone jį rado 
kaltu išsisukinėjime iš karinės 
tarnybos ir nubaudė penke- 
rių metų kalėjimu. Be to, 
iš jo buvo atimtas bokso 
pasaulinio čempiono titu
las.

Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad Ali turėjo tei
sę neiti karinėn tarnybon, 
nes jis yra Juodųjų musul
monų sektos dvasininkas. 
Nutarimas išteisinti Alį 
Aukščiausiame teisme pada
rytas vienbalsiai.

nę platformą: neleisti Mal
tos salos likti pagrindine 
NATO baze Viduržemio jū
roje. Kaip žinia, Malta dar 
priklauso Britanijai, bet tu
ri tam tikrą autonomiją.

Sutartis tarp Maltos ir 
Britanijos sako, kad britai 
turi teisę ten laikyti karinį 
laivyną, o britų karinis lai
vynas Viduržemio jūroje 
yra NATO laivyno dalis. 
Tą sutartį dabar atsisako 
tęsti naujoji Maltos valdžia.

14 žuvo sprogime 
Lenkijos mieste

Varšuva. — Czechowice 
mieste Šlionsko provincijoje 
(buvusioje Silezijoje) įvyko 
sprogimas. Sprogo vienas 
žibalo-aliejaus tankas, nuo 
kurio užsidegė eilė kitų tan
kų. 14 žmonių žuvo, 56 ta
po sužeisti.

Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos lyderis Gie- 
rekas atvyko į Czechowice 
ir aplankė sužeistuosius li
goninėse ir žuvusių darbi
ninkų šeimas.

Pastaba
Dėl Liepos Ketvirtosios 

tautines šventės liepos 6 die
nos “Laisvė” neišeis. Seka
mas numeris išeis liepos 9 
dieną, švenčių proga svei
kiname visus skaitytojus, 
visiems linkime geros svei
katos ir visokios laimės.
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Armijos kapalionai ir jų misija
KUNIGAI, pastoriai ir rabinai, kurie tarnauja mili- 

tarinėje tarnyboje, yra vadinami kapelionais. Karo me
tu jų misija padrąsinti kareivius, kad jie nebijotų mūšio 
lauke mirti, užtikrinant jiems, kad dievas šiame konflik
te “visada yra su mumis,” kad jis ne tik leidžia, bet rei
kalauja, kad kuo daugiausia “priešų” būtų nudėta ir t. t. 
Pastebėta, kad šis Vietnamo karas taip aiškiai netei
singas, taip aiški Amerikos agresija prieš vietnamiečius, 
jog, matyt, daugeliui kapelionų sąžinė nebeleidžia minė
tas pareigas. Eina bruzdėjimais, daug kapelionų 
simpatizuoja antikariniam judėjimui ir norėtų, kad šis 
karas būtų kuo greičiausiai nutrauktas.

Kaip Nixono politikos šinkorius
PREZIDENTO Nixono pagalbininkas vicepreziden

tas Spiro Agnew pasileido į ilgą, net trisdešimt vienos 
dienos kelionę. Jis apskrisiąs apie visą žemę ir apsilan
kysiąs šiose šalyse: Pietų Korėjoje, Singapore, Kawaite, 
Saudi Arabijoje, Ethiopijoje, Kenijoje, Konge, Moroke,

O VIS TIEK JUK TAI 
MILŽINIŠKI SKAIČIAI

Jiems, žinoma, 
išleidžiamos knygos nege
ros, negeri laikraščiai, neti
kus literatūra ir tt. Betgi 
ir kunigų “Draugas” pri
verstas pripažintiukad Lie
tuvoje išleidžiama labai la- v. .V1 . v.
bai daug knygų ir laikraš- zln1^ Pr?8Zes% Jr„sl^ndle.n 
čių. Antai:

“Kiekvienais metais Lie
tuvoje išleidžiapia apie 2,- 
000 pavadinimų knygų ben- maįs, istorinės gimimo die- 
dru 15 milijonų tiražu. Iš nos proga linkime kuo dau- 
viso pokario metais buvo gįausia laimių mūsų brolių 
išleista apie 40,000 knygų įr sesių gyvenime ir geriau- 

|šių sėkmių kūrybiniuose 
darbuose, laimingai klestėti 
žydriu gyvenimu didžiosios 
Tarybų Sąjungos tautų šei
moje.

Gyvuok per amžius, būk 
šviesi, laiminga Tarybų Lie
tuva.”

Lietuvoje ?ražL 1®au?°> sust 1P r g J0 
d kurio inu> frA/uono

viso pokario metais buvo

netoli 300 milijonų tiražu... 
Išeina 80 laikraščių ir 93 
žurnalai, periodiniai biuleti- 
niai... jų tiražai yra dideli. 
“Tiesos” spausdina 250,000, 
šimtatūkstantinius tiražus 
turi “Komjaunimo Tiesa”, 
“Švyturys”, “Mokslas ir Gy
venimas”, “Genys”, “Jauni
mo Gretos”, “Tarybinė Mo
teris” ir kt. Bendras rajoni
nių laikraščių tiražas siekia 
417,000. “Kiekvienam tūks
tančiui Lietuvos gyventojų 
tenka 1,608 periodiniai lei
diniai ... Taigi į kiekvieną

žmonės, kurie joje gyvena, 
dirba, kuria savo ir savo 
vaikų šviesią, laimingą atei
tį. Mokslu, kultūra, techni
ka, žemės ūkyje ir visų žmo
nių gyvenime ji pasiekė mil-

randasi aukštoje kūrybos ir 
gyvenimo pakopoje.

Mes džiaugiamės savo tė
vynės nuostabiais laimėji-

giausia laimių musų brolių

MATOTE, JAU IR 
JIE “PRAREGĖJO”

Ispanijoje ir Portugalijoje. Giliai savo kišenėje paslėpęs^eima'ateina 5.6 laikraščiai agitavo už Vietnamo karą, 
Spiro vežąs tų kraštų valdonams nuo mūsų prezidento bei žurnalai...” (“Drau-1 jau pradeda atšalti. Paaiš-
slaptą gromatą.

Kalbant apie šią viceprezidento kelionę, mums prisi
mena panašios kelionės prezidento Johnsono pagalbinin
ko viceprezidento Hubrt Humphrey. Kur tik jis lankėsi, 
visur valdonams įteikė slaptus prezidento laiškus. Iš 
visur sugrįžęs girdavosi kelionės dideliu pasisekimu, ap
lankytų kraštų valdžių ir žmonių entuziastišku užgyri- 
mu Amerikos valdžios politikos, kuri apima ir Vietnamo 
karą. Todėl Mr. Humphrey ir buvo pramintas “preziden
to Johnsono politikos šinkoriumi.”

Atrodo, kad tokią pat baisiai negarbingą misiją ant 
savęs pasiėmė ir viceprezidentas Spiro Agnew. Vyksta jiis 
įpiršti, įkalbėti visiems prezidento Nixono politiką, ir! 
gauti is aplankytų šalių valdžių jai entuziastišką užgy- 
rimą. Kaip jam toje misijoje seksis, žinoma, tikros tiesos 
niekados nesužinosime. Bet galima užtikrinti, kad sugrį
žęs iš šios kelionės jis savo bosui raportuos, jog visur jam 
pavyko Nixono politiką apginti daugiau negu šimtu pro
centu.

Gal ir bus šioks toks skirtumas tarpe Humphrey ir 
Agnew. Sakoma, kad pirmajam dažnai, teisinant ir gi
nant Johnsono politiką ir Vietnamo karą, sąžinė neduo
davo ramybės. Sugrįždavęs iš kelionės labai susinervinęs. 
Tos bėdos, mums atrodo, neturės dabartinis viceprezi
dentas. Kaip žinia, j’i s šį karą šimtu procentų remia 
visose jo fazėse. Mr. Agnew stovi dar toliau į dešinę ir 
už savo bosą prez. Nixoną. Jis norėtų, kad šis karas bū
tų tę«siamas iki pilnos militarinės pergalės, nors tai paimtų 
dar keletą metų. Tokios pergalės būtinai reikalaujanti 
šios mūsų šalies garbė.

Taigi, absoliutiškai nieko gero Amerikos liaudis 
gali tikėtis iš Mr. Agnew kelionės aplinkui pasaulį.

ne-

Dar vieno mokslininko balsas
NOAM CHOMSKY, profesorius iš Massachusetts 

Institute of Technology, birželio 25 dieną “The N. Y. 
Timese” labai aštriai pasisako vėliausiais įvykiais ryšium 
su paskelbtais Pentagono slaptais dokumentais. Jie pa
rodo, jis sako, “kaip mažytė technokratų ir krizės šeimi
ninkų grupelė, 'veikdami slaptai ir pasiremdami Federa
linio kodekso špionaziškais nuostatais paslėpimui savo 
apgavystės, sąmokslavo įtraukti Jungtines Valstijas į vis 
besiplečiančios agresijos karą Indokinijoje.”

Jis aštriai smerkia ir Justicijos departamentą. Jei 
jam rūpėtų, girdi, įstatymų pildymas, jis tuojau patraktų 
atsako mykė n tuos sąmokslininkus, -kaip karo kriminalis
tus. y >

Įdomu ir tas, kad profesorius Chomsky primena ir 
tą, jog šitie Amerikos sąmokslininkai sulaužė ir Jungti
nių Tautų Čarterį. Juk tas Čaeteris reikalauja, kad šalys 
nesusipratimus spręstų taikiais keliais, o ši šalis griebėsi 
agresijos prieš kitą šalį...

SEPTYNIŲ MIRČIŲ 
SLĖNIS

Šiaurės Indijoje su pasi
baisėjimu pasakojama apie 
“septynių mirčių slėnį,” iš 
kurio, esą, dar nesugrį
žo nė vienas žmogus. In
dijos mokslininkų ekspedici
ja pateikė vyriausybei įro
dymus apie tai, kad selėnis— 
tai natūrali labora t o r i j a, 
kurioje galima tirti įvairius 
nuodus. Čia veisiasi nuo
dingosios gyvates, auga nuo-

dingi augalai, iš slėnyje 
esančio ežero kyla nuodin
gi garai. Esant tam tikram 
atmosferos slėgimui, šie ga
rai gali užnuodyti visą slė
nį. O nuodingų augalų 
kvapas ne tik apsvaigina, 
bet gali būti ir mirties prie
žastis.-/ ■/

Pakistano pre-Karači
zidentas Yahya sako, kad 
per kokius ke t u r i u s mėne
sius demokratija įsivyraus 
Pakistane.

Lietuvos bičiuliai užsienyje
Lietuvos draugystės ir kijoje žiūrėjo 50 tūkstan- 

kultūrinių ryšių su užsienio čių žmonių, 
alimis draugijos pirminin
ko Ramojaus Petrausko po- nių mainų, n m m o ----------------- _  t

Tokių intensyvių kultūri- 
, kokie dabar 

kalbis su ELTOS korespon-!vyksta su Lenkija, tikriau- 
dentu Bučeliu. [šiai, per vis^ daugiaamžę

abiejų tautų istoriją mes 
neturėjome. Labai dažnai 
pas mus svečiuojasi drau
gai iš VDR, o mūsiškiai — 
demokratinėje Vokietijoje. 
Pora kultūros dienų vyko 
Mongolijoje.

Kiekviena Indijos valsti
ja panoro užmegzti drau
gystės ryšius su kuria nors 
Tarybų respublika. Mus 
“išsirinko” Orisos valstija.

— Kokie didesni lietuviški 
kultūriniai renginiai numa
tomi užsienyje šiemet Į kur 
ir kadr "e vyks, kas juose 
dalyvaus ?

— Gegužės viduryje vyks 
kultūros dienus 

Jugoslavijęje. Jas ruošia 
Tarybų Sąjungos Draugys- 

— Pernai priėmėme 48 de- ^amai^Belgiade. . Į Ju- 
I V T1 *1 1 Z-w T TT tIf O. ZS t i Irii

legacijas ir grupes iš visų 
penkių pasaulio žemynų.

—Vienas pirmųjų šių me
tų Tarybų Lietuvos svečių-- 
Italijos parlamento deputa
tas ir daugkartinis šalies 
ministras Fiorentinas Sulas 
— pokalbyje su p ELTOS 
korespondentu parae i š k ė : 
“Lietuva — kraštas, kurį 
verta aplankyti jau vien dėl 
jo etnografinio ir kultūri
nio savitumo; aš, žinoma, 
nekalbu apie jūsų ekonomi
nę pažangą, kuri, be abejo, 
gali patraukti daugelio spe- 
cilistų dėmsį...” Tai malo
nūs mums žodžiai. Bet ar 
doažnas svečias taip atsilie
pia apie mūsų ekonomiką, 
kultūrą, buitį? Ar daug tų.'Lietuvos 
svečių susilukiame ? Kas jie, 
iš kur atvyksta?

(Vengrija), Kapsukas su’ 
Kokola (Suomija). Šie mies- 4 
tai dažnai keičiasi delegaci
jomis, turistais, parodomis r 
ir, svarbiausia, patyrimu, 
tvarkant ūkį.

Mūsų draugija turi 180 
kolektyvinių narių. Tai ga
myklos, aukštosios ir vidu
rinės mokyklos, techniku
mai,, mokslo įstaigos, mi
nisterijos, didelės organiza
cijos. Kiekviena iš jų, sa
vo ruožtu, turi bičiulių už
sienyje. Šia prasme daug 
ir vaisingai dirba mūsų 
aukštosios mokyklos. Vil
niaus universitetas, pavyz
džiui, yra pasirašęs bendra
darbiavimo sutartis su Pra
gos, Krokuvos, Greifsvaldo, 
Padujos (Italija) universi- 
teis, Kauno medicinos insti
tutas bendradarbiauja su 
atitinkamomis mokyklomis 
Jugoslavijoje ir Olandijoje. 
Vilniaus inžinierinis staty
bos institutas — su Potsda
mo aukštąj,a technikos mo
kykla ir t. t. Daug ben
drų darbų dirba Lietuvos ir a 
užsienio mokslininkai.goslaviją išvyks menininkų 

ir lektorių, ten bus sureng
tas lietuviškų filmų festiva
lis, liaudies meno paroda.

Neseniai-užmezgėme drau- 
giiškus ryšius su Austrijos 
Zalcburgo žeme. Jie kvie
čia apsilankyti mūsų teat
ralus, saviveiklininkus.

Anglai Londone žada su
rengti M. K. Čiurlionio ku
ry obs vakarus. Tikriausiai, 
į tuos vaakrus vyks vienas 
iš mūsų profesionaliosios 
muzikos kolektyvų.

Lietuviškos grafikos pa
rodą numatoma surengti 
Toronte (Kanada). Didelę 
gintaro parodą — pačią di
džiausią, kokią Lietuva kur 
nors eksponavo, — išsiuntė
me į Čekoslovakiją. Dabar 
ji demonstruojama Brati
slavoje, vėliau bus perkelta 
į Praha, o po to iškeliaus 
į Austriją.

— Pokario metais ,gražia 
tradicija tapo miestų bičiu
lystė. Įsikūrė net pasauli
nė susigiminiavusių miestų 
organizacija. Kurie Lietu
vos miestai turi savo brolius 
užsienyje? Kaip bendradar
biauja atskiros įmonės, mo
kyklos ?

— Susigiminiavusių mies
tų pasaulinės asociacijos ta-

Brooklyno tėvų pranciško-! Jų viešnagė užtrukdavo nuo 
nų organas “Darbininkas,”| kelių dienų iki^ kelių savai- 
kuris sušilęs per visą laiką čių. Taigi, svečių turėjome 

” "■ ' ištisus metus.
Jų tarpe buvo — ir bus, 

be abejo, — įvairių žmonių, 
pradedant dideliais Tarybų 
šalies, Tarybų Lietuvos bi
čiuliais ir baigiant tokiais, 
kurie socializmą ir mūsų 
gyvenimą įsivaizduoja labai 
miglotai. Tačiau daugeliu 
atvejų tai buvo geros va
lios žmonės, kurie nori gau
ti kuo objektyvesnę infor

iniam ją apie mus.
Kas mūsų svečius sudo

mina ir patraukia, už ką jie 
mus giria, kuo žavisi Lietu
voje ? Pirmiausia, mūsų 
ekonomikos ir kultūros kili
mo tempais. Socialistinių 
šalių atstovai domisi, kaip 
Tvarkome savo ūkį, kaip 
dirba mūsų valdžios orga
nai, juos vilioja pažintys su 
mūsų literatūros, meno, kul
tūros darbuotojais, apie ku
rių laimėjimus jie gerai ži
no. Ypač dalykiškas ben
dradarbiavimas vyksta su 
draugais iš VDR ir Veng
rijos. r

Pastaraisiais metais vis 
dažniau prašosi į Lietuvą

gas”, birž. 21 d. ). kėjus iš paskelbtų doku-
Apie tokius skaičius sme-jmentų, kad dar prez. Ken- 

toninės diktatūros laikais nedžio laikais mūsų valdžia 
Lietuvoje niekas negalėjo nuvertė Pietų Vietname 
nė sapnuoti. prez. Diemo režimą, “D.”

------------- [redaktoriai sako:
TRISDEŠIMT DVEJI ME
TAI APSIGAUDINĖjiMO 
IR APGAUDINĖJIMO

Pranešama, kad šiomis 
dienomis Cambrige, Mass., 
mirė advokatas Antanas O 
Shalna. Jis buvo laikomas 
vienu iš stipriausių mūsų 
Lietuvos “vaduotojų”. Ve
lionis buvo nemažų gabumų 
žmogus. Čia gimęs, augęs, 
ir mokslus baigęs lietuvis. 
Ir, žinoma, kaipo žmogaus, 
kaipo lietuvio gaila. Buvo' 
77 metų amžiaus. Juk dar 
galėjo gyventi.

Tačiau dar labiau gaila, 
kad šis vyras per paskuti
nius 32 metus begailestingai 
apgaudinėjo save ir tam 
tikrą dalį nemokančių arba 
nepajėgiančių nūdienio gy
venimo sūkuriuose politi
niai orientuotis Amerikos 
lietuvių. Per tą gana ilgą 
laikotarpį jis vadinosi “Lie
tuvos garbės konsulu”. Toms 
pareigoms 1939 metais jį 
paskyrė kruvinasis Smetona. 
Ir nors nei Smetonos, nei jo 
fašistinio režimo seniai ne
bėra ant žemės paviršiaus, 
ponas Shalna jiems tebeat- 
stovavo iki pat mirties.

nė sapnuoti.

“Iš to epizodo matyti, kaip 
anksti Washingtonas pradė
jo kištis į P. Vietnamo rei
kalus ne vien tik kaip pa
tarėjas, bet kaip visų rei
kalų tvarkytojas. Dabar 
jau lengviau bus suprasti 
priežastis, kurios lemiančiai 
prisidėjo prie amerikiečių 
nepasisekimų visose P. Viet
namo gyvenimo srityse

GRAŽIAI PASVEIKINO 
LIETUVIŲ ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ SUKAKTIES 
PROGA

Urugvajaus lietuvių “Dar
bas” birželio 16 d. savo ve
damajame “Sveika, Tarybi
nė Lietuva,” sako:

“Prisimenant 1940-ųjų bir
želį prieš akis atsiveria is
torinis lapas, kuris doriems 
lietuviams amžiams liks ne- 
užmištamo j e atmintyje. 
Trisdešimt vieneri metai 
praėjo nuo tų birželio isto- 
rarinių įvykių, kada lietu
vių liaudis nuverto buržua
zijos viešpatavimą ir įkūrė 
Lietuvos Tarybų socialisti
nę Respubliką. 1940 m. bir- 
šalis Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams buvo 
džiaugsmo ir visiems lai
kams nuo smetoniško buržu
azinio režimo išsivadavimo 
mėnuo.

Rankoje... šviesos siūlai
Pasirodo, šviesą galima 

paimti į rankas, sulenkti 
lanku ir net sumegzti iš 
jos mazgą. Nuo to šviesa 
nepsidarys blankesnė, ne
užges. Šiuos stebuklus su 
šviesos spinduliais leidžia 
padaryti pluoštinė optika— 
įžymus XX a. antrosios pu
sės technikos pasiekimas. 
Ploniausi ypatingo optinio 
stiklo siūleliai, kuorie bu
vo eksponuojami Maskvos 
tarp tau tin-ėje parodoje 
“Kinofo totechnika - 71” 
HMBCh firmos stende, yra 
apie 8 Imikronų storio ir, su
dėti į pluoštą, tampa geriau
siu šviesolaidžiu — savotiš
ku kanalu, kabeliu, kuriuo 
šviesą be tradicinių šviesos 
palydovų — lęšių, prizmių 
ir veidrodžių galima pasiųs
ti kur nori.

Medicininių tyrimų srityje 
pluoštinė optika daro tikrą 
revoliuciją. Dar neseniai 
visi medicinos prietaisai, ku
riuos gydytojai panaudoda
vo žmogaus organizmui tir
ti, buvo sudėtingi ir gremėz
diški. Pluoštinė optika lei
džia išvengti šių trūkumų.

Specialistai tikisi, kad ar
timiausiais metais siūleliai— 
šviesos saugotojai taps vie
na pagrindinių ryšių prie
monių. Šviesos, kaip ir elek
tros, kabelius galima užkas
ti žemėje, paslėpti pastatų 
sienose. Jie yra universalia 
ir patikima inf ormac i j o s 
perdavimo priemone.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.

kapitalistinių šalių delega-', rybinio nacion alini o. sky- 
cijos. (Aš, beje, nekalbu riaus nariai yra Vilnius ir 
apie tautiečius, gyvenančius Kapsukas. Vilniaus bičiuliai 
užsienyje. Jais rūpinasi yra Erfurto apygarda Vo- 
Kultūrinių ryšių su užsienio kietiios Demokratinėje Res- 
lietuviais komitetas.)

— Kokiomis dar formo
mis pasireiškia kultūrinis 
endradarbiavimas tarp Lie
tuvos ir užsienio šalių

Pastaraisiais metais pa
siektas intensyvus ir visa
pusiškai naudingas bendra
darbiavimas. Pernai palai- 
ėkėme ryšius su 500 kultūri
nių bei visuomeninių orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
iš 85 šalių. Užsienyje su
rengėme 27 įvairaus žanro 
parodas, 25 organizavome 
Lietuvoje. Į svečias šalis 
išsiuntėme 23 tūkstančius 
knygų.

Į užsienyje surengtas lie
tuvių kultūros dienas, festi
valius, parodas buvo išvykę 
nemaža mūsų profesiona
laus ir saviveklinio meno 

I 

oklektyvų, dailininkų, rašy
tojų, visuomenės veikėjų, 
šiaip turistų. Tarybų Lie
tuvos renginiai užsienyje 
paprastai turi pasisekimą. 
Pavyzdžiui, pernai Erfurte 
surengtą parodą “Lietuva - 
70” aplankė 650 tūkstančių 
žmonių, ta paroda apdova
nota VDR valstybine pre
mija. Arba štai Lietuvos 
liaudies meno parodą Len-

publikoje, Zalcburgo žemė 
Austrijoje, Joensu miestas 
Suomijoje. Netrukus, atro
do, bus užmegzti ryšiai ir 
su vienu iš Italijos miestų, 
bendradarbiauja su Lenki
jos Bielystoko vaivadija,

Žuvy atsargos mažėja
Maskvoje įvyko tarptauti

nis pasitarimas dėl žūklės 
reguliavimo ir žuvies atsar
gų atkūrimo šiauriniuose ir 
šiaurrytiniuose Atlanto ra
jonuose. Pasitarime, su- 
sušauktame TSRS iniciaty
va, dalyvavo TSRS, Danijos, 
Islandijos, Norvegijos ir 
Švedijos atstovai.

Šiauriniuose ir šiaurryti
niuose Atlanto rajonuose dėl 
intensytvios 15 valstybių 
žūklės smarkiai sumažėjo 
silkių, menkių ir pikšų at
sargos. Pvz., 1966 m. silkių 
buvo pagauta 1.7 milijono 
tonų, o dabar — 91 tūkstan
tis tonų; menkių sugavimas 
per 20 pokario metų suma
žėjo 43 procentais.

Pasitarimo dalyviai nut& 
rė plėsti mokslinius tyrinė
jimus pagal bendrą progra
mą, griežtai reguliuoti sil
kių gaudymą, kad būtų at
kurtos jų atsargos, išplėsti 
verslinių žuvų rūšių kiekį, 
normuoti ir kai kurių kitų 
žuvų sugavimo apimtį.

KNYGOS PAVOJUJE
Italijos bibliotekoms rim

tai gresia termitų antplū
dis. Pirmą kartą apie pa
vojų sužinota prieš 30 me
tų, kai Vatikano biblioteko
je termitai beveik visiškai 
sunaikino retus rankraš
čius. Dabar Romos centre 
aptikta 30 aktyvių termitų 
kolonijų. Mokslininkai būkš- 
tauja, kad termitų antplū
dis per Alpes gali pasiekti ir

Klaipėda su Debrecenu Vidurinę Europą.
r r

SUGRĮŽTA PAUKŠČIAI

Lyg baltos gulbės vartos lytys, 
Hipeliai verčias per kraštus.
Šniokščia vėjas, ima lyti, 
Svaigus ir skambantis lietus.

Ugnelėm lūpos ima degti.
Ir liepsnos vilnija veidais.
Ir niekaip nesimiega naktį ■
Sapnuoji, neramus vartais

Kardais prakirtę^pilką debesį,
Pabyra ryto spinduliai.
Atsikeli ir aikteli nustebęs:
Jau mirga tolumos žaliai...

Ir vyturių varpeliai virva, 
Ir žemės virpulį jauti.
Ir kalbina artojai dirvą, 
Išėję į laukus anksti...

ir,

Su potvyniu išplaukia ižas,
O prie žibuoklių mėlynų
Sugrįžta paukščiai. Jau sugrįžo.
Jau skamba žemė nuo dainui

Jonas Lapašinskas
f
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Penktadienis, Liepos (July) 2, 1971

San Francisco, Cal
Mūsų žinios

Birželio pradžioje pas 
mus trumpai viešėjosi ma
lonus svečias iš Lietuvos— 
Pranas Ulevičius, Istorijos 
mokslų kandidatas ir Ma
žosios Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius. Svečias 
Ulevičius buvo apsistojęs 
pas Igną ir Marthą Kama
rauskus. Kamarauskai šiek 
tiek svečią supažindino su 
San Francisco miestu. Se
kančią popietę nors skubo
tai buvo suruošta gerbia
mam svečiui sueigėlė Vinco 
ir Uršulės Burdų rezidenci
joje. .

Prie užkandžių I. Kama
rauskas perstatė svečią pa
pasakoti savo įspūdžius bei 
patyrimus keliaujant. P. 
Ulevičius mielai, šiltai pa
sveikino atsilankiusiuosius 
ir sakė, kad Amerika 
jau dešimta šalis, kurio
je šiuo metu jam ten
ka lankytis. Iš to paaiškė
jo, kad P. Ulevičiui teko ne
maža pasaulio pamatyti.

Svečias sakė, kad jis gy
veno Pietų Amerikoje 7 
metus ir turįs gerą patyri
mą apie tenaitinį gyveni
mą. Na ir jis papasakojo 
apie Pietų Amerikos žmo
nių gyvenimą ir jų spaudą. 
Tuo tarpu Ignas Kamarau
skas atsikreipė ’ į sueigos 
dalyvius paramos Urugva
jaus “Darbui” ir Argenti
nos “Vagai”. Aukų, rodos, 
buvo sumesta apie 30 dole
rių.

P. Ulevičiaus kalba apie 
Pietų Ameriką ir Lietuvą 
buvo įdomi i r b ra nd i. Var
de šios gražios popietės da
lyvių nuoširdi padėka gau
biamu i svečiui už kalbą iri

Indėnai tuo labai pasi
piktinę, ir jie sakė, kad jie 
būtinai turės grįsti į salą. 
Bet valdžios pareigūnai pa- 

, reiškė, kad Alcatraz sala 
' bus labai saugoma ir nieks 
savo kojos neįkels be jų ži
nios.

Ksavera Karosiene
Džiugu, kad iš šešių savai

čių kelionės po New Yorką 
ir Lietuvą, mūsų miela Ksa
vera grįžo į namus malo
niai nusiteikus ir gerokai 
sveikesnė, negu prieš išva
žiuojant. Tuo mes labai 
džiaugiamės, ir ji labai dė
koja Lietuvos gydytojams.

Ji dalyvavo birželio 20 
dienose gražioje ir skaitlin
goj pramogoje, kuri įvyko 
puikioje rezidencijoje Pet
ro ir Mildutės Williams. 
Čia mūsų Ksavera Karosie- 
nė anglų kalba 'pasakė iš
samią ir brandžią kalbą iš 
savo netrumpos ir mielos 
kelionės po Lietuvą.

Kalbėtoja su džiaugsmu 
kalbėjo apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą, apie jų daro
mą progresą ir taip toliau. 
Prie to, Ksavera su dideliu 
dėkingumu sakė, kaip nuo
širdžiai Lietuvos medikai 
ją gydė ir rūpinosi jos svei
katos stoviu.

Beje, prieš kelias dienas 
“Vilnyje” teko skaityti iš 
Tarybų Lietuvos kablegra- 
mą A. Vaivutsko, kad mū
sų Ks. Karosienė išrinkta 
žurnalistų sąjungos garbės 
nariu. Štai kaip A. Vai- 
vutskas sako:
TSR žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas Ka
rosas pranešė, kad už akty- 

; vią visuomeninę ir publicis-

kienė ir kiti, žodžiu, didelė 
padėka visiems už dovanas 
pramogai ir už atsilankymą, 
o Ksaverai už įdomią kalbą.

Posėdis ir ligoniai
Gegužės 30 d. įvyko LLD 

ir LDS kuopų susirinkimas 
puikioje Onutės D. sodybo
je. Džiugu, kad veik visi 
kuopų nariai posėdyje da
lyvavo ir posėdis buvo 
sklandžiai pravestas.

Labiausiai buvo džiugu 
matyt dalyvaujant šiame 
posėdyje drg. Joną Ginaitį. 
J. Ginaitis buvo pavojingai 
susirgęs ir jo gyvybei grėsė 
rimtas pavojus. Tai vis di
delis dėkui šių dienų medi
kų bei gydytojų progresui. 
Pavyzdžiui, Ginaičio žmona 
Marytė sakė, kad jei jos 
Jonas būtų susirgęs prieš 
25 metus ta pačia liga, t. 
y. kraujo infekcija, tai šiai 
ligai jokios pagalbos nebūtų 
buvę. Tiesa, J. Ginaičio 
sveikata yra dar silpnoka 
ir jis yra gydytojo prižiū
rimas, tačiau yra viltis, kad 
jis pilnai sutvirtiės, ir to 
visi jam linkime.

Didelė padėka Onutei D. 
D. už jaukią posėdžiui vie
tą, ' už skanius užkandžius 
ir už jos sodelio citrinius 
vaisius.

Labai apgailėtina, kad 
gerb. Dr. Antaną Petriką 
palietė rjietikėta liga. Mes 
nuoširdžiai linkime jam li
gą nugalėti ir pilnai pa
sveikti.

“Lietuvos

atsilankymą pas mus. O vi-įtinę veiklą Sąjungos pre-
zidiumas išrinko Ksaverą 
Karosienę užrnalistų sąjun
gos Garbės nariu.”

sų labiausia mes jam lin
kime geriausios sveikatos 
keliaujant po Ameriką.

Indėnai prašalinti iš 
Alcatras salos

Po 19 mėnesių Indėnų įsi
kūrimo vadinamojoje ak
mens saloje Alcatraz, bir
želio 11 dieną federalės val
džios agentai bei pareigū
nai prašalino juos be jokio 
iš Indėnų pusės pasiprieši
nimo. Kadangi tuo metu t. 
y. 1:45 vai. popiet valdžios 
pareigūnam atsiradus salo
je, nemaža indėnų buvo iš
vykę su įvairiąias reikalais 
į miestą bei kitur, tai salo
je radosi tik viso 15 žmo
nių — 6 vyrai, 4 moterys ir 
5 vaikai. Indėnai buvo at
gabenti į San Francisco gi 
miestą ir patalpinti viešbu- dirbo viešnia Julytė Žirgu-

Boston, Mass.
Rašau iš Mass. General li

goninės. Jeigu,-kaip planuo
jama, ryt išeisiu, tai bus 
išbūta 18 dienų ligoninėje 
širdies sutvirtinimui, kuri 
buvo sušlubavus...

Dėkoju giminėms ir drau
gams, kurie mane atlaųkė, 
ir tiems, kurie atsiuntė

Mes, Karasienės draugai,j/Pra!matnias. bei Padr%si- 
tuo džiaugiamės ir nuošif- 
džiai ją sveikiname už di
delę suteiktą jai pagarbą.

Viršminimos popietės pro
grama puikiai buvo praves
ta Madelines Mijat. Beje, 
pirmininkė iškvietė viešnią 
Julytę Zirgulytę - Golovače- 
vą tarti žodį. Viešnia July
tė nuoširdžiai, gražiai, pa
sveikino popietės dalyvius 
ir palinkėjo sėkmės ir ge
riausios sveikatos visiems.

Nuoširdi padėka mieliem 
šeimininkams Williams už 
jaukias patalpas ir abiejų 
darbštumą pietų dėlei. Taip- 

rūpestingai triūsė bei

nančiais atvirutes.
Kai sustipresiu, daugiau 

paraysiu.
A. Kandraška

PITTSBURGH, PA.
Birželio 25 d., įvyko ne

maloni klaida užuojautos 
skelbime. Vieton Antanas 
M. Pipiras, tai pažymėta 
Antanas M. Dovidas. Labai 
atsiprašau Dovidą už nema
lonia klaidą.

JKM

lyte, Telda King, Valė Sut-

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks liepos 4 d., 2 vai. 
po pietų. Bus pateiktas ra
portas iš buvusio parengi
mo 13 d. birželio. Pasitar
sime ir apie tolimesnę vei
klą.

Valdyba

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

LAISVE
■------------- --—■.............. ..........-.................................................................................... ............................................................ ..................................—................................ ................... .

New Haven, Conn.
Amilija Miller su savo 

sūnum Bill iš Miami, Fla., 
atvyko į New Haveną į sa
vo brolio sūnaus vestuves. 
Labai gaila, kad tik taip 
trumpam laikui buvo su
stoję. Draugė Millerienė 
daug teiravosi apie New 
Haveno lietuvių veikimą. Ji 
gi papasakojo apie buvu
sius New Haveno lietuvius, 
kurie dabar gyvena Flori
doje.

Yale universiteto darbi
ninkai mažai laimę j o. Stu
dentai daug pakenkė strei- 
kieriams. Kai kurie iš jų 
stojo dirbti. Unijistai juos 
vadina skebais.

New Havene atsirado 
grupė išnaudotojų, 'kurie 
superka namus neva sutai- 
symui, bet visai kitaip da
ro. Tik nuomas padvigu
bina. Kol kas valdžia nieko 
nedaro, tik žada “sutvar-

Gaila, kad gal ne man 
vienam taip pasitaiko, 
kad nebegalima a p - 
lankyti mūsų parengimus. 
Nors ir labai pore turn, bet 
gydytojas pasakė tau, ką 
gali, ko negali daryti. Na, 
ir jo turi klausyti. Gaila. 
Bet kur aš nebūčiau, vis 
tiek linkiu gerų pasekmių...

J. Kunca

Bridgewater, Mass.
Laisvietė ir sena Bridge- 

waterio gyve n t o j a Anna 
Kirlis sunkiai susirgo, guli 
Brockton City ligoninėje, 
West 1, Room 102. Aš ją 
aplnkiau. Daug pasikalbė
jome, daugiausia apie svei
katą. Dabar ‘ daktarai tiria 
jos sveikatą, nori surasti 
jos ligos priežastis. Ją pa
žįsta 
Būtų 
kytų.

daug ir montelliečių. 
gerai, kad ją aplan-

Geo. Shimaitis

Detroit, Mich.
Spaudos naudai draugiškas 
7 išvažiavimas

LLD 53 kuopa, moterų 
Pažangos organizacija, 
LDS 21 kuopa bendromis 
jėgomis ruošia svarbų išva
žiavimą liepos 18 d. Pra
džia 10 vai. ryto. Tęsis iki 
vėlumos. Įvyks Terzų so
dyboje. Vieta graži, vasa
ros metu medžiai, gėlės ir

Privažiavimas patogus ir 
netoli nuo Ohio, ir Illinois 
valstijų. Kanada taipgi ne
toli. Automašinom yra daug 
vietos.

Broliškai užprašome or
ganizacijų narius ir nares, 
senus ir jaunus. Nepamirš
kite pakviesti savoi kaimy
nus. Lauksime svečių kaip 
iš arti, taip ir iš toliau.

Mūsų šeimininkės ruošia-

PITTSBURGH, PA.
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Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Mire liepos 5, 1963

Jau aš tu o ne r i metai, kai mirė mano mylimas 
vyras. Tankiai prisimenu ir liūdžiu, netekus 
Mikučio. Ir šiandien mintis spaudžia širdį ir rie
da ašaros iš akių. Ilsėkis, brangusis, šaltoje že
melėje. Mano gyvenimas ne amžinas. A teks i u ir 
aš pas tave. .

—Karolina Kazlauskienė, žmona
So. Boston, Mass.

7 -i

Antanas M. Pipiras
Mirus Antanui, širdingą užuojautą reiškiame 

jo žmonai Onai, giminėms, draugams, gyvenan
tiems Amerikoje ir Lietuvoje.

J. M. Mažuknai
K. J. Melniai
P. S. Karsokai
J. Mauragienė
J. Purtikas

Paulauskienė
Miller-RemeikienėO

V. Remeikis
B. Šimkienė
H. Kairienė
E. Vicenienė
M. Zdanienė
S. U. Paich

v J. Lekavičia

si pagaminti skanių val
gių. Taipgi bus šiltų ir ki
tokių gėrimų. Būsite visi 
maloniai sutikti ir pavai
šinti.

Praleisime linksmai lai
ką, pasidžiąugsmie gamtos 
gražumais ir atliksime di
delį darbą, remdami pažan
gią spaudą.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Rd. 244. 
Pirmas miestukas Fiat 
Rock, antras Monroe. Ten 
yra tiltas. Pravažiavę til
tą, važiuokite po dešinei 
Custer Rd. Važiuokite 8 
mylias. Rasite kelią Lewis 
Rd. Sukite po kairei. Va
žiuokite į Ida miestuką. Su
kite po dešinei. Pavažiavę 
l’/2 mylios rasite draugų 
Terzų sodą: 12042 West 
Road, Box 213B.

Rengimo Komisija

HELP WANTED-MALE-FEMALE
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

The Equal Employment Opportu
nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
mdke available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

Worcester, Mass.
“Laisvės” piknikas Haver

hill, Mass., 27 d. birželio bu
vo gražus, diena pasitaikė 
saulėta ir suvažiavę “Lais
vės” rėmėjai leido gražų lai
ką. Pikniko komisija turėjo 
paruošus svečiams šaunius 
pietus, kuriuos visi gyrė su 
pasitenkinimu. Manau, kad 
juos pačios komisijos talki- consisting of wiring special auto- 
ninkės apie tai parašys.

Draugės Repšienės vado
vybėje bostonietės turėjo 
valgių stalą, kur buvo viso
kių skanumynų. Čia jos ge
rai uždirbo.

Buvo daug dovanų (lai
mėjimų). Viskas išėjo pa
sekmingai su kaupu.

«' Bostonas ir B roekt o n a s 
atvažiavo autobusais, abu bu
vo pilni svečių. Iš Connec
ticut atvažiavo draugai Juš- 
kevičiai, iš N. Y. Povilas 
Venta ir Steponas Večkys, 
iš N. H. ir Mass., buvo ne
mažai su mašinomis. Povi
las Venta pasakė kalbą 
“Laisvės” reikalais.

Piknikas buvo pasekmių-

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 

mafic machines and our standard 
Must have knowledge of 

wiring schematics. Blue Cross/Blue 
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 
vacations, life insurance.

201-486-6108,

units.

43-51

PRODUCTION WORKERS. No ex
perience required. Excellent bene
fits, profit sharing, steady work. 
Apply week days, 8 AM — 4PM. 
201-369-4343. Wilson Products Co., 
Division of Dart Industries, Nesh- 
anic, N.J. An Equal Opportunity 
Employer. (47-52)

GUARD. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding police and secu
rity. Minimum height 5’ 8”, 150 lbs. 
On-the-job training Electrical and 
clerical knowledge helpful. Write 
P. O. Box 737, S. Paterson St., Pa
terson, N. J. An E.O.E, (47-54)

J. M. Lukas

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 kuopa birželio 

19 d. Laiškanešių salėje 
suruošė šaunią puotą pa
gerbimui tėvų. Tėvų pasi
rodė daug — senų ir jaunų. 
Salė prisipildė įvairios pub
likos. Buvo virš 200. Svečių 
buvo ir iš šiaurės miestų. 
Jų tarpe matėsi Walteris ir 
Milda Žukai iš New Jersey.

Pirmiausia mūsų rūpes
tingos šeimininkės pavaiši
no dalyvius skaniais val
giais. Pokylio vedėja Adelė 
Pakalniškienė sako, man 
gąįla, kad aš šiandien turiu 
užimti vietą mūsų pramogų 
nuolatinio vedėjo V. J. Val
ley. Šiandien jis guli ligo
ninėje po sunkios operaci
jos

Kadangi musų puotoje 
randasi žmonių tik angliš
kai kalbančių, tad Adelė 
kalbėjo angliškai. Pirmiau
siai ji priminė, kad Ameri
koje yra įsigyvenusi tradi
cinė diena pagerbti tėvu
kus, tai ji juos tos dienos 
proga pasveikino. Visiems 
palinkėjo geros sveikatos 
ir ilgai gyventi. Taipgi pri
minė, kad mūsų choras tė
vų garbei padainuos kelias 
dainas.

Toliau programą vedė 
Justinas Stančikas. Jis pa
kalbėjo apie Tėvų dieną ir 
bendrai apie šiand i e n i n į 
žmonijos progresą. Jis pri
statė Aldoną Aleknienę tar
tį žodį. Aldona pasveikino 
tėvus, palinkėjo jiems viso 
geriausio, apgailestavo, kad 
daugeliui Amerikos tėvų ši 
diena yra liūdna, nes jų sū-

WOMEN. For light factory work. 
Two shift operations. Weaving ex
perience helpful, but not essential. 
Call 215- DA 9-2267 for appointment.

(47-51)

FOR SALE

BLAIRSTOWN, N. J. area, 4 mi. 
Route 80 Interchange. Owner sell 
130 acre profitable farm. Large 
barns, silos, etc. No house. Pond, 
pasture, wood lots, 85 tillable. Beau
tiful location. One of finest farms 
in the country. Farming arrange
ment maybe continued. Phone eve
nings 201-459-4289. . (51-54)

FOR RENT
1

Industrial Sites & Buildings
Move out to clean air. Lease 

3,000 to 50,000 heated, sprinkler, 
good lighting, well ventilated, heavy 
floor. Will divide to suit. One half 
mile to Interstate in N. H.1% hrs. 
to Boston. No help problems. Price: 
$.75 to $1.00 per sq. foot. Call 617- 
531-0440. Box 711, Salem, Mass. 
01970. (51-53)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P. O. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-57) 

An E. O. E. Employer.

MOLDMAKER—Foreman. Preci
sion plastic injection molding plant 
located in Florida requires an ex
perienced foreman to operate its 
expanding moldmaking dept. Must 
have a thorough knowledge of in
jection molds and ability to super
vise men. Ex. opp. for qualified man. 
Salary commensurate with ability 
and experience. Fringe benefits, full 
air cond. plant. Enjoy the sunshine 
of Florida year round. MOLDMAK
ERS also needed. Write giving de
scription of qualifications and ex
perience to ATCO PLASTIC INC., 
7205—30th Ave., No., St. Peters
burg, Fla. 33710. (All repairs strict
ly confidential). (50-53)

MOLDMAKER. Injection Molding 
Plant. Life insurance, hospitaliza
tion and major medical Company 
paid. Apply DESIGN & MOLDING 
SERVICES, INC., 25 Howard St., 
Piscataway, N. J. 201-752-0300.

(49-52)

PUNCH PRESS. BRAKE SHEAR
Operators must* be experienced. Per
manent positions with excellent 
working conditions. Apply SIM- 
KAR LIGHTING, New York Dr., 
Ft. Washington Industrial Park.

(49-54)

TOOLMAKER. Expd. For metal 
fabricating Plant. Permanent posi
tion with excellent working condi
tions. Apply SIM-KAR LIGHTING 
New York Dr., Ft. Washington In
dustrial Park. (49-53)

HEAVY DUTY DIESEL. MECHA
NIC. Must be familiar with all 
types of repairs and P.M. work. 
Complete Union benefits. MAJOR 
OIL CO. For interview appt. Call 
Mr. Donald Weber. 201-432-7075.

(49-52)

Upholstery Furniture Cutter. Full 
time, immediate opening. Company 
paid benefits include: N. J. Blue 
Cross, Blue Shield, vacation, life 
insurance, 9 holidays, Christmas 
bonus. Apply in person. Exper
ienced only need apply. Eclipse 
Sleep Products, Rt., 22, Lebanon, 
N. J. (49-51)

INJECTION MOLDING SUPER
VISOR. Working supervisor, per
manent 4 to 12 shift. Experience 
required. Company paid benefits. 
Life insurance, hospitalization, paid 
vacation and holidays. Call 201- 
538-5100, ask for Mr. Frank Quick.

(49-53)

REAL ESTATE

Lowville located foothills of the 
Adirondacks, 5 miles from Snow 
Ridge Turin, New York, 1 hour from 
Lake Ontario. House with attached 
garage, (garage 28x32). House has 
fireplace, wall to wall carpeting, big 
picture window overlooking valley, 
very good water supply, new drilled 
well, hot water heat, 1 acre lot 
with pond behind house, 1% baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

nūs Vietnamo kare žūsta. 
Šiandien tėvų ir visų geros 
balios žmonių didžiausias 
troškimas, kad šis žiaurus 
Vietnamo karas būtų su
stabdytas kuo greičiausiai.

Toliau A. Aleknienė pa
skaitą eilėraštį, parašytą 
Prano Pakalniškio (jau mi
ręs)—“Valio geriems tėvu
kams.” Į eilėraštį įpinta ir 
jumoro. Aldona paskaitė 
labai gerai.

Po to Dainos mylėtojų 
choras, vadovaujant A. Pa
kalniškienei, padainavo ke
lias dainas, tinkamas te- 
vams.

Justinas Stančikas nuo
širdžiai padėkojo progra
mos atlikėjams.

Toliau diena b a i g ė s i su 
muzika ir šokiais.

Ve B—nė

Pranešimas
Binghamton, N. Y.

LDS 6 kuopos susirinki
mas neįvyks liepos 5 dieną. 
Susirinkimas įvyks šių metų 
rugpiūčio 2 dieną paprasto
je vietoje, kaip visada.

M. Lynn
Montello, Mass.

John Patinskas su turis
tais buvo nuvykęs į Tarybų 
Lietuvą. Buvo Vii n i u j e. 
Kaune, Druskininkuose, 
Trakuose.

Sako, visur lietuviškai 
šneka. Merginos ir mote
rys švariai, gražiai pasiren
gusios — mados tokios pat, 
kaip Amerikoje. Miestuose 
visur statoma naujų namų.

Buvo olų važiavęs ir į sa
vo tėviškę. Bet kelionėje 
nemažai privargęs.

Geo. Shimaitis
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JULIUS JANONIS — 1896-1917

Šviesios ateities dainius Politinės nuotrupos men tų, ir didellę dalį jos na
riu sudaro italai. Nežiū- Pramogų Kalendorius

Šių metų balandyje sukako 75 metai 
nuo poeto Juliaus Janonio gimtadienio. 
Poetas Janonis gimė, augo ir mirė var
ge. Jis nuostabus tuo, kad taip trumpai 
gyveno, bet daug paliko socialistinės li
teratūros istorijai. Poeto palikimas ma
tuojamas ne jo knygų tomų skaičiais, 
bet jo kūrybos idėjinio turinio svarumu. 
Ir prieš Janonį buvo poetų, kurie ap
dainavo žmogaus darbą ir vargą. Jano
nis išsiskiria iš kitų poetų, kad jis idė
jiškai ir prasmingai poetinėje kūryboje 
skelbė revoliucinę kovą prieš visos žmo
nijos skurdą.

Poetas Janonis gyveno tik 21-nus me
tus. Naujos ateities poetas buvo tik 9 
metų amžiaus, kai sužaibavo 1905 metų 
revoliucija. Spalio Socialistinė revoliu
cija atėjo jau keliais mėnesiais po Ja
nonio mirties. Šiandieninis socialistinis 
pasaulis poeto kūryboje buvo dar tik 
idealas. Jis mirė 1917 metų gegužės 17 d.

Mirties testamente Janonis idėjos 
draugams rašė: “Esu tos nuomonės, 
kad kiekvienas žmogus yra savo gy
venimo ir mirties šeimininkas ir todėl 
sveikatai neleidžiant tinkamai gyventi, 
nenoriu būti niekam sunkenybe ir iš
braukiu save iš gyvenančių tarpo”.

Tokia nepaprasta ir tragiška buvo po
eto Janonio mirtis — po traukinio ra
tais. Tačiau Janonis, kaip poetas, nemi
rė —• jį mini lietuvių tauta, kurios švie
sią ateiti jis išpranašavo. Jo poezija ir 
šiandien yra reikliu pavyzdžiu dabarti
nės Lietuvos jauniems poetams ir poe
tėms. Jis rašė, kad tas nėra didis poe
tas, kuris “kuždąs maldas senas”. Jano
nis poetui sakė:

Tu būk šaulys, kviečiąs karius į kovą,
Ir pats kovon jų priekyje einąs.
Poetas nesidangstė įmantriomis meta

foromis, nesuprantamais įvaizdžiais ir 
simboliais. Jis rašė liaudžiai supranta
ma kalba. Jo poezijos herojais buvo 
vargšas artojas, bedarbis ir dirbantis 
darbininkas, kuris sakė — “pasitrauk, 
nekliudyk, juk matai, kad kalu”. Eilė
raščiuose “Kalvis”, “Bedarbis”, “Darbo 
kariuomenė”, “Ar tu matei” ir daugely
je kitų — Janonis dramatizavo darbo 
žmogaus gyvenimo tikrovę ir kovą už 
“šviesią ateitį”. Poetas nesitaikstė su 
tais rašytojais, kurie idealizavo tautos 
vienybę.

Jaunas poetas, dar nesulaukęs nei 20 
metų, įsisavino marksistinę pasaulėžiū
rą. Jis žinojo tą dėsnį, kad kapitalizmo 
epochoje kiekvienoje tautoje yra dvi 
klases, dvi kultūros. Yra darbininkas 
žmogus, bet jo darbo vaisių ir priemo
nes valdo kapitalas. Socialistinę pasau
lėžiūrą Janonis pilnai išsakė ir eilėraš
tyje “Iš darbininko katekizmo”. Čia po
etas iškelia darbo klasę, kuri “turtą ga
mina”, bet jos “milijonai turi skursti”. 
Tačiau “ponai be darbo turtingi”. Už 
nelygybę, poeto žodžiais, “žmogų ir kal
tinti reikia”. O kad darbininko “būvis 
pagerint”, poetas šaukia į kovą:

Geruoju negausim mes nieko:
Mes laimę pasieksim per kovą,
Todėl negailėkime vieko:
Mums Marksas tebus už vadovą.
Žinoma, buržuaziniai meno estetikai 

ignoravo tokią Janonio poeziją. Buvo

sakoma, kad Janonis tik publicistas, po
etizuoja deklaracijas. Tokių yra ir šian
dien, kurie galvoja, kad poezija nieko 
bendro neturinti su idėjiniu turiniu, kad 
ji yra tik žmogaus individualybės išraiš
ka. Tačiau Janonis atmetė visokias mi
tologines mūzas ir skrajojančias poezi
jos fėjas. Jis vaizdavo visuomeninį žmo
gų, sykiu su jo darbu ir idėjomis. Poe
tas vaizdavo tokį gyvenimą, kokį jis pa
žino ir jautė Eilėraštyje “Naujas ry
tas”, Janonis rašė:

Tačiau juntu galingą dainą,
Kuri pertrauks tą baisią tylą.
Juntu, kaip slaptos gaidos kįla
Ir naujas, laisvas rytas eina.
Poeto “naujas rytas” suprantamas, 

kaip revoliucijos artėjimas. Kitame 
posme poetas tarsi šaukia į revoliucinę 
kovą:

Ar girdėjai Naujo Ryto rausvą varsą? 
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą? 
Ar girdėjai pilną džiaugsmo laisvės 

[dainą?
Juk tai rytas, Naujas Rytas eina.
Bet revoliucijos kelias “į ateitį švie

sią” nėra rožėmis klotas. Jame poetas 
teisingai pastebi daug pavojų:

Nevienas parpuola,
Belipdamas per uolą;
Nevienas bėga, pabūgęs mirties,
Bet minios vis eina
Ir pergalės dainą
Dainuoja siekėjai šviesiosios ateities.
Janonio laikmečiu taip pat gimė ir mi

rė įmantrios poetinės mados, išradingi 
stiliai ir formos. Ir šiandien yra poetų, 
kurie senovės graikų mitais, Parnaso 
kalno mūzomis uždengia tikrovišką po
ezijos idėjinį turinį. Janonis, matyt, tua 
tikslu ir rašė eilėraštį “Ateities mūza”. 
Jo mūzas, kitaip sakant, poezija, turi 
būtii žemiška ir tikroviška. Štai, ką 
sako Janonio mūza:

Aš — mūza skaisčios ateities.
Vainiko man nieks nepyne,
Aš skurdo krašte gyvenu,
Bet naują skelbiu jums gadynę:
Aš darbo dievaitė esiu.
Taigi, Janonio poetinė mūza yra visai 

žemiška ir su idėja naujos gadynės. Jo
kių “slaptingų” deivių poezijoje nėra — 
ji yra žmogaus minties tvarinys. Žinoma, 
kai kurie poetai ir kritikai šiam litera
tūros žanrui priskiria slaptingus širdžių, 
psichinių emocijų, jausmų ir pasąmonių 
išsakymus, tačiau jokie jausminiai išsa
kymai patys nesubyra į poezijos knygų 
eilutes. Tai visa, ką mes iškaitome — 
kiekviena poetinė eilutė ir jos žodžiai 
yra racionaliai poeto sugalvota ir para
šyta. Vadinasi, poezijos turinys pri
klauso nuo jos autoriaus galvosenos, jo 
ideologinių įsitikinimų.

Janonis buvo didelis ir išliekamas, nes 
jo poetiniai ir idėjiniai įsitikinimai buvo 
susiję su istorine pažanga. Tie, kurie 
neigė ir kritikavo jo poezijos idėjiškumą, 
jau užmiršti. Tačiau Janonį įamžino is
torija. Janonio deklaruota “Naujo Ryto 
rausva varsa” tapo socializmo vėliava, 
po kuria šiandien šimtai milijonų žmo
nių gyvena.

V. Bovinas
1971-V-26

Šių metų balandžio 5 d. sukanka 75 metai kai 
gimė Julius Janonis, lietuvių proletarinis poetas, 
revoliucionierius.

Nuotraukoje: paminklinis akmuo J. Janonio 
gimtinėje, Biržų rajono Beržinių kaime.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Neseniai Houston, Texas, 
įvyko oficialus Lyndon B. 
Johnson bibliotekos atidary
mas. Pastatas kainavo $18,- 
600,000. Ir tai ne LBJ pini
gai, o taksų mokėtojų. Sa
koma, kad biblioteka pilnu
tėlė knygų ir dokumentų 
apie LBJ “nuoveikius”. z

Į šį pokylį (atidarymą) su
važiavo daug save gerbian
čių piliečių. Ir kaipgi ne, 
Texas valstija labai garsi 
naftos šaltiniais. Čia daug 
gimė milijonierių ir dar jie 
gyvi. Jie išsprendė kas pri
valo būti JAV prezidentu— 
J. F; Kennedis ar L. B. 
Johnsonas.

LBJ, būdamas preziden
tu ir sakydamas kalbas, 
daug kartų priminė savo 
kolegoms, kad jis nori būti 
paminėtas istorijoje. Jau 
vien šis įvykis pakels jį ar
čiau “dangaus karalystės”. 
Jis dar ir šiuo laiku yra 
priešas baigimo karo Viet
name. Jis ir Richardas Nix- 
onas yra geri bičiuliai. Jis 
jau “matė šviesą kitame 
tunelio gale”, o tai reiškia, 
jis matė karą esant laimėtu. 
Buvo skaitoma ant kiekvie
no užmušto amerikiečio vis 
užmušama 1,000 vietkongų. 
Na, ir pakariavus šimtą me
tu, būtu išmušti visi Vietna- 
mo vaikai ir senelhai. !

Į atidarymą LBJ biblio
tekos, atvyko ir prez. R. 
Nixonas. Jis būdamas re- 
publikonų partijos vadas, 
nulenkė galvą demokratui... 
Kiek savais laikais jie vie
nas kitą niekino, rodosi, do
ras žmogus nenorėtų į tą 
pusę ir pažvelgti, apsilenk
tų kalnais, miškais, kad ne
susitikti. Bet politika, kuriai 
jie atstovauja, yra nešvari, 
todėl yra daug vietos ir ne
švariems žodžiams. O kada 
į galą abudu išeina lygio
mis, tai ir pasisveikinti ga
lima.

Lyndon B. Johnson, pa
gal vieno rašėjo knygą, bu
vo prezidentas iš nelaimės. 
Jis užėmė vietą nužudžius 
John F. Kennedy Dallas,

rint jo reputacijos, Colombo 
buvo vienas tos dienos šven
tės rengėjų, ir joje dalyvavo 
žymūs miesto politikieriai.

Vienaip ar kitaip, tuojau 
po pašovimo, mieste cirku
liavo įvairūs gandai. Vienas 
gan As sakė, kad Johnsonas 
atstovavo kokią nors eks
tremistinę negrų organiza
ciją, kuri turi sąskaitų su 
Colombo ir jo grupe.

Kitas gandas sakė, kad 
Johnsonas buvo pasamdytas 
kitos Mafijos frakcijos, va
dovaujamos Galio brolių, ir 
kad jį ten pat vietoje nu
šovė Galio frakcijos vyrai, 
kad nebūtų pavojaus, kad 
tardant jis neišduotų savo 
samdytojų.

Trečias gandas buvo, kad 
Johnsonas visai nekaltas, tik 
stovėjo netoliese, kad Co
lombo nušovė kas kitas, o 
Johnsonas užpultas ir už
muštas, kad atkrepti dėme
sį nuo tikro kaltininko.

Kulka pataikė į Colombo 
smegenis ir antradienio ry
tą jis buvo be sąmonės.

Detroit, Mich.
Liepos 18 dieną įvyks 

spaudos piknikas Terzų so
de. Sekite pranešimus spau
doje. Ruošia bendrai LLD 
52 ir LDS 21 kuopos.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. [vyks 

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

Išvyko į T. Lietuvą
Trečiadienį, per telefoną 

pranešė “Laisvės” raštinei 
Marie Žakus (buvusi Wil- 
sonienė), kad ji ir jos anū
kė Nadia liepos 11 dieną iš 
JAV sostinės Washingtono 
išskrenda į Lietuvą. Ji pa
sisvečiuos tūlą laiką pas gi
mines ir pažįstamus.

Anksčiau Marytė gyven
davo Brooklyne, o dabar 
gyvena Silver Springs, Md.

Gero vėjo Marytei ir Na
diai !

*

i

“ATEITIES 
TRAKTORIUS”

Taip pavadino savo naują
jį modelį japonų firma “Ku
bota.” Traktoriuje pastaty
tas 25 arklių jėgos galingu
mo variklis, jis turi auto- 
matinę transmisiją. Visi 
traktoriaus ratai varantieji. 
Jo padangos pritaikytos dar
bui sunkiomis sąlygomis. Po 
traktoriaus rėmu įrengtos 
dvi televizijos kameros, to
dėl vairuotojas gali sekti, 
kas vyksta mašinos prieša
kyje ir jos užpakalyje. Be 
to, traktoriuje yra dvipusio 
ryšio radijo aparatas, oro 
tiekimo į kabiną ir valymo 
sistema. Šį traktorių gali
ma valdyti taip pat iš tolo.

Gondvanos paslaptys
Kaip žinoma, geologai 

galvoja, kad žiloje senovėje 
Pietų pusrutulyje būta mil
žiniško Gondvanos žemyno, 
kuris jungė Braziliją, didelę 
Afrikos, Arabijos, Indijos ir 
Australijos dalį. Manoma, 
kad maždaug prieš 150 mili
jonų metų Gondvana suskilo 
į du didelius žemyno ma- 
syvus — Brazdi jos-Afrikos 
ir Indi jos-Australijos. Krei
dos periodo pabaigoje šio 
didžiulio žemyno vietoje at
sirado dabartiniai kontinen
tai ir juos skiriantys van
denynai.

Ohio valstijos universiteto 
mokslininkų geologų grupė 
350 mylių nuo Pietų ašiga
lio uolienose aptiko gerai 
išsilaikiusį senovės gyvūno, 
gyvenusio prieš 200 milijonų 
metų, skeletą. Tai buvęs 
nedidelis keturkojis žinduo
lis. Tose pačiose uolienose 
surinkta visa suakmenėju
sių kitų gyvūnų kaulų ko
lekcija. Mokslininkai teigia, 
kad daugelis radinių vie
naip ar kitai primena pana
šius radinius Pietų Afrikos 
ir Indijos uolienose.

Iš to daroma išvada, kad 
Antarktidos ir kitų Pietų 
žemynų geologinės struktū
ros yra panašios.

Texas, 1963 metų lapkričio 
22 dieną. ' .

Dar JFK kūnui neatša
lus, jau Apylinkės (District 
Judge) Sarah T. Hughs 
(moteris) prisiegdino LBJ 
ir padarė jį JAV preziden
tu. Tuo pačiu lėktuvu iš 
Dallas, Texas, buvo gabena
mi JFK palaikai, ir grįžo 
LBJ — naujas JAV prezi
dentas į šalies sostinę Wa
shington, D. C. O tik skir
tumas tas, kad vienas gyvas, 
o kitas miręs — nužudytas.

J.F.K. nužudymo klausi
mu yra parašyta jau visa 
eilė knygų,, ir nė viena ne
sutinka su Warreno komi
sijos raportu . — 800 pusi, 
knyga (Report of the War
ren Commision on the As
sassination of Prez. Kenne
dy), kuri vadinasi didelės 
istorinės svarbos dokumen
tu (A d o c u m e n t of great 
historical importance). Ame
rika pergyveno tragediją, ir 
gavo iš nelaimės, nerinktą 
prezidentą, kuris davė dar 
kitą nelaimę — įvėlė šalį į 
karą Vietname už 10,000 
mylių nuo Amerikos kran
tų. i I

Mažai kas, arba niekas'- 
nesutinka su patiektu War-Į 
ren komisijos raportu. Kiek Pusseserė Brigita Trumpu- 
kartų buvo bandoma iškelti lytė-Molienė rašo man laiš-

'ką iš Vilniaus, kaip ji, jos 
sesuo ir broliai nuvyko ka
pinių puošimo dienoje at
lankyti savo tėvo, giminių 
ir protėvių kapus Kalnelyje, 
Šaipūnuose. Trump u 1 i a i, 
mano motina, kilę iš Sargū- 
nu, kuriu žemės arti Jonis- 
kio ir Latvijos rubežiaus. 
Sargūnų žemes plauna poe
tiškai skambančiu vardu 
upelis Rlatuonė, kuri prasi
deda Lietuvoje ir teka į Lat
viją.

Brigita nejučiomis išduo
da savo poetiškus prozoje 
gabumus, kai ji bando man 
parodyti, žodžiais nupiešti 
Lietuvos kampelį, kur ir 
mano motina gimė. Tai ti
kra žodžių artistė. Ji nu
piešė žodžiais tą tikrąjį Lie
tuvos kampelį, kur ir aš ar
ti jo gimiau ir užaugau — 
ir dar sykį mačiau pernai 
birželyje.

Pirma,negu paduosiu Bri
gitos rašto žodžius, reikia 
nušviesti, kas buvo tas mū
sų dėdė Jonas Trumputis.

tą klausimą ir ieškoti tikrų 
žudikų, visada buvo sutruk
dyta. Sukeltas $20,000,000 
fondas pastatymui JFK at
minimui paminklo, t. y. dide
lio mokslinio tyrinėjimo 
komplekso. Bet darbas kur 
nors vis trukdomas, ir iki 
šiol jis tik braižinyje. Mat, 
LBJ neturės tiek garbės, jei 
JFK paminklas bus sukur
tas pirmiau už jo.

LBJ pradėtas karas Viet
name padarė šaliai daug ne
garbės ir daug nuostolių. 
Ten kentėję, vargę, mūsų 
jauni vyrukai, kurie nežuvo 
ir grįžta namo gyvi, neįsi- 
leidžiami su garbe, bet sta
tomi į eilę, apklausinėjami, 
iščiupinėjami, iškratomi, jų 
lagaminėliai-kuprinės.

Gal tokia padėtis atidarys 
mūsų prieaugliams akis.

Dzūkelis

Mieste pasidairius
Pirmadienio rytą Colum

bus Circle aikštė miesto 
centre buvo šventadieniškai 
papuošta Amerikos ir Itali
jos tautinių spalvų kaspi
nais, vėliavomis, plakatais. 
Keliasdešimt tūkstančių ita
lų kilmės žmonių pripildė 
didžiulę aikštę, kad švęsti 
taip vadinamą Italų civilinių 
teisių dieną. Bet apie vidur
dienį, kuomet programa 
prasidėjo, visai kitokia nuo
taika viešpatavo aikštėje. 
Policija dėvėjo šalmus. Ke
liose vietose prasidėjo muš
tynės tarp italų ir praei
nančių negrų. Kaukė am- 
bulansų sirenos.

Mat, apie 11:45 kas tai 
pašovė Joseph Colombo, 
vieną tos dienos sueigos 
rengėją. Toje pat vietoje 
kas tai nušovė negrą John- 
soną, kuris, sakė aplink sto
vėjusieji, pašovė Colombo. 
Kas nušovė Johnsoną, nesu
žinota tuojau: policija, Co
lombo sargai arba kokie 
nors pašaliniai.

Colombo, kaip tai plačiai 
žinoma, buvo skaitomas vie
nas taip vadinamos Mafijos 
vadovų. Mafija yra lyg sin
dikatas kriminalinių ele-

Graži ta Lietuva, ar ne?
tuonės, o Antanas vaikščio
jo aplink giraitę, buvo sau
lėtas, skaistus pavakarys, 
gėlėtom pievom kraikėsi 
šešėliai, iš medžių sklido 
paukščių giesmės, o visas 
oras buvo toks lengvas, ty
ras ir taip kvepėjo, kaip 
niekur kitur jis nekvepia. 
Dvelkė tokiu šviežiu piev 
gėlių kvapsniu, truputr'Te- 
vom, žemės drėgme, jaunais 
medžių lapais ir šilto, gai
vaus pavasario vakaro rasa. 
(Kaip saldžiai, kaip malo
niai, kaip gražiai ji piešia 
Lietuvą! A. G.) t

Grįždami ir eidami pro* 
savo buvusį kaimyną, suži
nojom, kad Platuonę keti
na užtvenkti, padaryti ba
seinus maudyklėms, o tas 
kaimynas žada tada trijų 
aukštų namą-viešbutį staty
ti ir atvažiuojančius vasaro
tojus priiminėti.

“Tai matai, Adoliuk, kaip 
Tave vėl tempiuį Tavo ma
maitės tėviškę Sargūnus 
nes man išrčdo, kad ir Tu 
vienas iš brolių.”

A. Gilman
Visuomeniniai jis buvo 

gabus poetas. Jo eilės tiko 
lyriškai muzikai. Jis buvo 
bičiulis Trumpaičių poeto 
Šlančausko, su kuriuo caras 
turėjo bėdos, tai laikė jį ir 
tremtyje. Jonas savo var
du spaudoje nedalyvavo. 
Apie tą jo'veiklą mažai ži
nome. Bet jo eilėraščių tu
rime daug. Kiti jo eilėraš
čiai Šiaulių muziejuje.

Matytis, jis buvo laisva
manis. Senatvėje jis išplėtė 
prie Sargūnų kaimo sen
kapius ir ten pasilaidojo 
pats, kaip ir savo žmoną, 
specialiai įžymioje vietoje. 
Dabar ten ir kiti laidojasi.

Brigita rašo:
“Prieš kokias tris savai

tes mes—visi Trumpuliai— 
buvome Joniškyje, Kalnely, 
Šaipūnuose. Rodos, Tau ra
šiau, kad važiuosim. Taigi 
įvedėm kapinių puošimo 
dieną. Dabar kas metai į 
ją suvažiuojam.“ Įspūdin
giausi tai tie mūsų kaimo 
kapeliai. Neveltui juos dėdė 
aprašė, neveltui ir pats ten 
atgulė.

“Kai mes su Fruze ten 
sodinom gėles, o Julis ir Do- 
vidas nešė vandenį iš Pla-

PATAISA
Pranešime apie Evą 

Graunienę (ji randasi Hill 
Crest Gen. Hospital), jos 
telefonas buvo negerai pa
duotas. Skambinkite se
kamai: 591-1000, kambarys 
230B. M. K.

____________________________f r
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“LAISVĖS” 60-MEČIO
Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį AJbumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 

v • • 4rastinėje.
Kaina $3 už vieną Albu

mą.
Norintieji pasiųsti į Lie

tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus* labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną. 

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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