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KRISLAI
Didelis nuostolis 
Gal negerai ... 
Ir tarp advokatų 
Taikos vietnamizavimas 
Po kairumo maska 
Mūsų linkėjimai

— A. Bimba —
Antano Venclovos mirtis 

didžiulis nuostolis visai lie
tuvių tautai. Labai per 
anksti jis mirė —■ vos tesu
laukęs 66 metus. Tai buvo 
vienas is pačių tauriausiu 
Lietuvos sūnų, visą savo ta- 

v lentingą gyvenimą atidavu- 
< siu didžiajam darbo liau

dies reikalui.
Velionis Antanas buvo 

daug daugiau negu gabus, 
produktyvus rašytojas. Jis 
taip pat buvo energingas 
veikėjas, drąsus kovotojas 
už idėjas ir įsitikinimus, ir 
nepalaužiamas komunistas. 
Labai didžiuojuosi, kad tu
rėjau progą su velioniu ir 
asmeniškai susipažinti ir 
susirašinėti.

Aišku, kad čia ne vie
ta nė pradėti gilintis į vi
sus draugo Venclovos nuo
pelnus ne tik lietuvių tau
tai, bet visai žmonijai. Ne
abejoju, kad apie tai bus 
plačiausiai nušv i e s t a tų, 
kurie su velioniu kartu vei
kė pradedant dar su prieš
kariniais laikais.

Amerikos pažangiųjų lie
tuvių giliausia užuojauta 
velionio šeimai ir bendra
darbiams.

Labai skaudu mums buvo 
staiga skirtis su Pranu Ule
vičiumi. Sveikatos ūmus pa- 
šlijimas nebeleido jam ilgiau 
pas mus paviešėti. O jis bu
vo pasimojęs čionai keletą 
mėnesių parinkti istorinės 
medžiagos apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir veiklą. 
Pribuvęs čia iš pirmos die
nos griebėsi šio labai svar
baus darbo. Deja, nė neįpusė- 
jus prisiėjo jj nutraukti.

Tikėkime, kad šis mielas 
draugas ipataisys savo svei
katą ir sugrįžęs pabaigs sa
vo plano vykdymą. Mes jam 
to karščiausiai linkime.

Nežinau, ar gerai daro tie 
mūsų šaunieji floridiečiai, ku
rie tą savo “kraštą” taip 
aukštai iškelia ir “vilioja” 
mus iš vakarų ir šiaurės pas 
juos baigti savo saulėlydį. 
Viena, kiek girdėtis, ne visi 

.jau taip yra naujoje vietoje 
gyvenimo sąlygomis susižavė
ję, antra, ir svarbiausia—juk 
ir mums reikia veikėjų, gerų, 
darbščių draugų spaudai ir 
staigoms išlaikyti.

Visa eilė kolonijų nusibrau
kė nuo pažangiosios veiklos 
žemėlapio tik todėl, kad vie
nas kitas veikliausias drau
gas iš jų su paukščiais išlė
kė į šiltuosius kraštus.

Advokatų Su si vie n i j i m o 
(American Bar Association) 
vadovybė yra kietose reakci
nėse rankose. Todėl mus nu
stebino ir labai pradžiugino, 
kad tos organizacijos suva
žiavimo sesijoje iš apie 300 
jos dalyvių šimtas penki bal
savo už reika 1 a v i m ą , kad 
Amerika tuojau išsikraustytų 
iš Indokinijos. šimtas septy
niasdešimt trys balsavo prieš 
tą protingą pasiūlymą.

Tas daugiau kaip šimtas 
• balsavusių už pasitraukimą

(Tąsa 4 -a me pusią p.)

Senato daugumos lyderis: 
dabar galima baigti karą

Nedarbas siaučia 
JAV negrų tarpe

Pietų ir Šiaurės Amerikos 
jaunimas susirinks Čilėje

Washingtonas.—Sen. Mike 
Mansfield, Senato demokra
tinės daugumos lyderis, sa
ko, kad Šiaurės Vietnamo ir 
Pietų Vietnamo laikinos re
voliucinės valdžios (liaudies 
kovotojų) siūlymai gali tar
nauti pagrindu baigti karą. 
Mansfieldas sakė spaudos 
korespondentams, kad Šiau
rės Vietnamo atstovo Pary
žiuje Le Due Tho ir Laiki
nos revolilucinės valdžios 
atstovės Nguyen Thi Binh 
siūlymai turėtų būti rimtai 
apsvarstyti. Jis sakė, kad 
tęs kovą Senate už nusta
tymą tikslios datos, kuo
met amerikiečiai ištrauks 
visas savo karines pajėgas 
iš Vietnamo.

Kaip žinia, vietnamiečių 
delegacijos Paryžiuje užti
krina, kad Amerikai nusta
čius pasitraukiipo datą, vi
si amerikiečiai belaisviai 
bus paleisti. Dauguma ame
rikiečiu belaisvių randasi 
Šiaurės Vietname, bet yra 
ir belaisvių liaudies išlaisvi
nimo jėgų laikomose Pietų 
Vietnamo srityse.

Laikinosios Revoliucinės 
Pietų Vietnamo valdžios 
siūlymas toks:

1., Jeigu JAV nustatytų 
galutiną datą, kuomet v i so s 
jos jėgos bus ištšrauktos iš 
Pietų Vietnamo, abi pusės 
tuojau gali paskelbti pilnas 
paliaubas ir pradėti išleisti

visus karo ir civilinius be
laisvius. Abi šios operacijos 
galėtų prasidėti ir baigtis 
tomis pačiomis datomis.

2. JAV turi baigti para
mą Saigono prezidentui 
Thieu.. Prieš pravedus vi
suotinus rinkimus, provizo
rinė revoliucinė valdžia tar
sis su kitomis grupėmis, 
kad neprileisti prie jokių 
keršto akcijų, kad gerinti 
ekonomiją ir suorganizuoti 
pačius rinkinius.

3. Patys vietnamiečiai nu
spręs, kokios ginkluotos pa
jėgos gali likti Pietų Viet
name.
4. Vietnamo suvienijimas 
bus pasiektas palaipsniui, 
žingsnis po žingsnio per de
rybas. Šiaurės Vietnamas 
ir Pietų Vietnamas nesidės 
prie karinių santarvių ir ne
leis steigti karinių bazių sa
vo teritorijoje.

5. Pietų Vietnamo užsie
nio politika remsis penkiais 
Taikingo sugyvenimo punk
tais, palaikys normalius ry
šius su Jungtinėmis Valsti
jomis.

6. Jungtinės Valstjos at
sakingos už karinius nuo
stolius abiejose Vietnamo 
dalyse.

7. JAV ir Vietnamas su
sitars dėl tarptautinio už- 
tikrainimo, kad šie pasiūly
mai bus pravesti gyvenime."

Tymsteriai išrinko 
naują prezidentą

Miami Beach, Fla.—Tym- 
sterių unija išrinko savo 
nauju prezidentu Frank E. 
Fitzsimmons. Buvęs unijos 
prezidentas Hoffa, kuris sė
di kalėjime, indorsavo Fitz- 
simmonsą ir ragino už jį 
balsuoti.

Suvažiavime iškelta, kad 
unija turi apie du milijonus 
narių. Bet būtų klaidinga 
vadinti tymsterius sunkve
žimių (trokų) vairuotojų 
unija, sakė vienas kalbėto
jų, nes ta unija turi 525,000 
narių, kurie dirba įvairiose 
pramonės šakose ir virš 
100,000 narių, kurie dirba 
raštinėse, įstaigose ir t. t. 
Taipgi iškelta, kad tai vie
na turtingiausių unijų: jos 
ižde randasi 90 milijonų 
dolerių.

New Haven. — Yale uni
versiteto aptarnavimo dar
bininkai laimėjo streiką ir 
gaus pakeltas algas. Nors 
streikieriai reikalavo, kad 
universitetas nesą m d y tų 
darbams studentų, kurie 
dažnai dirba už labai že
mas algas, pažangios stu
dentui organizacijos rėmė 
streiką.

Minneapolis. —- Kalbėda
mas NAACP suvažiavime, 
negras t e i s ė j as William 
Hastie smerkė juodą sepa 
ratizmą. Jis sakė, kad sepa 
ratistai-nacionalistai kenkia 
visam negrų išsilaisvinimo 
judėjimui.

Britai nušovė du 
Londonderry airiu

Minneapolis. — Čia vyku
siame NAAGP (National 
Association far the Advan
cement of Colored People) 
suvažiavime iškelta, kad ne
darbas Amerikos negrų tar
pe pasiekia katastrofiškas 
proporcijas.

Apie penkis nuošimčius 
Amerikos darbininkų bend
rai šiuo metu randasi be
darbių eilėse. Bet negrų 
tarpe proporcija yra 10 
nuošimčiu. Vienas kalbėto- A*
jas sakė, kad negrų jaunuo
menėje didžiųjų miestų ge
tuose viešpatauja visai be
viltiška nuotaika, kad dau
gelis prarado viltį rasti dar
bo, ir net neieško.

Kai kuriose pramonės ša
lt o s e negrai proporciniai 
prarado daugiau darbo vie
tų negu baltieji, nes pagal 
taip vadinamus “seniority” 
įstatus, baltieji darbininkai, 
seniau dirbę turėjo pirme
nybę. ,

N A AC P vyriausias lyde
ris Roy Willkins savo kal
boje plačiai apsistojo prie 
NAACP ir negrų labiau ko
vingų organizacijų, kaip tai 
Juodu j u panterų, santykių. 
Willkins sakė, kad. NAACP 
nekovoja prieš tas labiau 
ekstreminių organizaci j ų , 
o faktinai jas laiko savo są
jungininkėmis. Jis sakė:

“Skirtumas tarp jų ir mū
sų yra tik tempo, tempera
mento dalykas. Jie faktinai 
bando vykdinti mūsų prog
ramą, kurią mes patys sten

Belfastas. — Londonder
ry mieste, Šiaurinėje Airi
joje įvyko nacionalistų de
monstracija, kurioje daly
vavo beveik visi to miesto 
katalikiško - darbininkiško 
kvartalo Boggs gyventojai. 
Demonstrantai reikalavo, 
kad britai pasitrauktų iš 
Šiaurinės Airijos, kad Šiau
rinė Airija (Ulsteris) būtų 
prijungtas prie Airijos ne
priklausomos respublikos.

Britų kariai bandė de
monstraciją išsklaidyti ir 
keletą kartų atidarė ugnį į 
demonstrantus. Du civili
niai žmonės tapo užmušti ir 
keliolika sužeista. Britai da
bar teigia, kad demonstruo
jantieji airiai pirmi į juos 
šovė.

Visoje Šiaurinėje Airijoje 
dabar viešpatauja labai 
įtempta nuotaika.

Los Angeles.—Čia įvy
ko League of United Latin 
American Citizens konfe
rencija. Tai federacija, į 
kurią įeina įvairios Ameri
kos meksikiečių organizaci
jos. Konferencijoje iškelta, 
kad pietvakarinėse valstijo
se, kur meksikiečių kilmės 
žmonės sudaro apie 15%, 
jie galėtų žymiai paveikti 
politinę padėtį, ypatingai 
nominuojant Demo kratų 

I partijos kandidatus.

Saigono generolas yra 
narkotiką spekuliantas

Washingtonas.—Kongres- 
manas Robert H. Steele, re- 
publikonūs iš Connecticut 
valstijos, pasakė kongresi
nėje komisijoje, kad jis tu
ri žinių, jog vienas Saigono 
klikos generolų yra vyriau
sias spekuliantas narkoti
kais, kurie pardavinėjami 
amerikiečiams kareivi a m s 
ir eksportuojami į užsienį. 
Tas generolas esąsNgoDzu.

Iš Saigono pranešama, 
kad gen. Dzu kreipėsi į pre
zidentą Nguyen Van Thieu, 
reikalaudamas iš jo, kad jis 
protestuotų prieš kongres- 
mano Steele teigimą. Dzu 
sako, kad jis yra “šmeižia
mas”:

Kol kas Thieu neperdavė 
protesto Amerikos valdžiai. 
Yra žinoma, kad Dzu yra 
artimas prezidento Thieu 
draugas.

San Rafael.—Angelos Da
vis advokatai sako, kad pre
zidentas Nixonas, Califor- 
nijos gubernatorius Rea- 
genas ir Justicijos sekreto
rius Mitchell sudarė apgal
votą konspiraciją “atsiskai
tyti” su Angela. Advokatai 
sako, kad pasėkoje to, nei 
kalbos negali būti apie be
šališką teismą.

giamės vykdyti, bet žymiai 
lėčiau. Jaunieji negrai, ku
rie priklauso prie įvairių 
ekstreminių organiz a c i j ų 
yra visai naujas elementas, 
kurio nebuvo, kai mes buvo
me jauni. Viena pagrindi
nių mūsų ypatybių buvo 
kantrumas. Dabar jaunuo
liai neturi kantrybės, jie 
nori veiksmo šiandien, šią 
valandą. Geras dalykas, kad 
tie jaunuoliai egzistuoja...”

Ir kareiviai už 
baigimą karo

Londonas. — Liepos 8 d. 
Hyde Parke įvyko Ameri
kos kareivių susirinkimas. 
Dalyvavo 300. Kalbėjo prieš 
karą oro jėgų kapitonas T. 
S. Culver. Susirinkimas pa
sisakė prieš karą. Po su
sirinkimo kareivių delega
cija įteikė Amerikos amba
sadai antikarinę peticiją su 
daugiau kaip 1,000 parašų.

Už protestavimą prieš 
Vietnamo karą kapitonas 
Culver militarinio teismo 
teisiamas. Jo laukia skau
di bausmė.

Delhi. — Tūkstančiai De- 
Iho gyventojų demonstravo 
prieš prezidento Nixono pa
siuntinio Kissingerio apsi
lankymą Indijoje. Aerodro
me policijai vargiai pasisekė 
sulaikyti minią, kuri bandė 
prisiartinti prie nusileidusio
orlaivio.

Vėliausios 
Žinios

Maskva. — Nuodugniai 
ištyrus erdvėje katastrofą, 
kurioje žuvo trys tarybi
niai kosmonautai, prieita 
išvados, kad jie žuvo nuo 
staigaus oro spaudimo pa
sikeitimo. Tas pasikeiti
mas įvyko pasiekus žemės 
atmosferą.

Rabat, Morokas.—Perei
tą savaitę keturių genero
lų vadovaujamas įvyko su
kilimas prieš karalių Has
san ir jo valdžią. NATO 
šalys ir visas kapitalistinis 
pasaulis buvo išsigandę, kad 
Moroko valdžia nepatektų į 
priešimperialistines jėgas. 
Mat, Moroke mūsų Jungti
nės Valstijos turi milžiniš
ką militarinę bazę.

Bet sakoma, kad sukili
mas tapo sutriuškintas ir 
karaliaus valdžia pasidarė 
dar stipresnė. Per sukili
mą buvo nemažai užmuštų 
ir sužeistų.

Santiago. — Čilės Kon
gresas įgaliojo prezidentą 
Allendę paimti į valstybės 
rankas, tai yra — sunacio- 
nalizuoti Čilės žalvario pra
monę. Dabar ją kontro
liuoja Jungtinių Valstijų 
kapitalas. Manoma, kad 
prezidentas taip ir pasielgs.

Washingtonas. -— Senato
rius Clifford P. Case, re- 
publikonas iš New Jersey, 
sutelkė 40 senatorių, kurie 
reikalauja iš valdžios dau
giau fondų neturtingų šei
mų vaikučių pašalpai. Pa
vasarį žemės ūkio depart- 
mentas buvo žadėjęs duoti 
iš savo įsandėlių pakanka
mai maisto didmiesčių bied- 
nuoinenės vaikams maitin
ti, bet paskui tas planas bu
vo atšauktas.

Kaip žinia, agrikultūros 
departamentas savo san
dėliuose visoje šalyje turi 
didžiulį kiekį miltų, kon
servuotų - džiovintų kiauši
nių, pieno miltų, konservuo
tų riebalų ir t, t.

Santiago. — Nuo rugpiū- 
čio 31-os iki rugsėjo 3 Čilės 
sostinėje Santiago įvyks Pio- 
Pietų ir Šiaurės Amerikos 
jaunimo sąskrydis po šū
kiu “Jaunimas kaltina im
perializmą.” Tai bus Pietų 
ir Šiaurės Amerikos jauni
mo solidarumo su Vietna
mu, Laosu ir Kambodija iš 
raiška.

Planas sušaukti tokį są
skrydį gimė Budapešte, kur į 
randasi Pasaulio Demokra- ' 
tinio Jaunimo Federacijos 
centras.

dalyvauti Santiago sąskry
dyje. Didelės delegacijos at
vyks iš Kubos, Meksikos, Bo
livijos ir Peru. Iš kai kurių 
Lotynų Amerikos šalių, kur 
viešpatauja diktato r i n i a i 
režimai, jaunimas turės 
vykti į Čilę nelegaliai.

Rugsėjo 4 dieną sukanka 
lygiai metai, kai Čilės Liau
dies Frontas stojo prie val
džios vairo. Ta proga Čilė-

šventė. Pietų ir Šiaurės 
Amerikos jaunimas toje 
šventėje dalyvaus.

Prez. Allende jau paskel- 
Amerikos Jungtinėse Vals- bė, kad jis labai patenkin

ti jose veikianti Jaunųjų Dar- tas rengiamu j a u n i m o 
bininkų Išsilaisvinimo Lyga suvažiavimu, ir jis tame su- 
jau paskelbė, kad ji kviečia važiavime pasakys sveikini- 
kitas jaunimo organizacijas!mo kalbą.

Bruce siūle 
neviešas 
derybas

Paryžius. — Amerikos de
legacijos Paryžiaus pirmi
ninkas David Bruce pasiū
lė, kad derybos nuo dabar 
būtų slaptos. Šiaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo 
Laikinosios R e v o 1 i u c i n ė s 
Valdžios (liaudiečių) atsto
vai pareiškė, kad jie nori 
tęsti derybas viešai.

Vietnamiečiai sako, kad 
Bruce siūlymas yra gudrus 
manevras.^ Bruce norėtų, 
sako jie, nukreipti pasaulio 
Kemešį nuo vietnamiečių tai
kos siūlymų. Jeigu derybos 
vyktų slaptai, nebūtų komu
nikatų, nebūtų žinių ir Ame
rikos delegacijai būtų leng
viau neatsakyti į siūlymus.

Tuo tarpu Washingtone 
pranešama, kad ČIA (Cen
trinė Žvalgybos Agentūra) 
įsimaišė į derybų reikalą. 
ČIA aukšti pareigūnai įspė
jo prezidentą Nixona, kad 
vietnamiečių - liaudiečių siū
lymai siekia pastatyti Ame
riką sunkion padėtin, su
stiprinti taikos judėjimą 
Amerikoje.

San Juanas.—Septyni Pu
erto Rico gydytojai atsisa
kė stoti į Amerikos karines 
pajėgas.

Intervencija 
Kambodijoje 
pasmarkėjo

Saigonas. — Amerikos ka
rinės jėgos Pietryti n ė j e 
Azijoje vėl pasmarkino in
tervencija Kambodijon. Tu
zinai Amerikos helikopterių 
nuskraidino iš Pietų Viet
namo į Kambodija 1,500 ka
reiviu. Kareiviai buvo nu
leisti vietoje, kuri, buvo ma
nyta, valdoma liaudiečių. 
Bet jie nesutiko jokio pasi
priešinimo. Manoma, kad 
liaudiečiai iš anksto buvo 
informuoti apie desantą ir 
evakuavosi.

Swayriengo sritis, kur ta 
akcija buvo pravesta, yra 
netoli nuo Pietų Vietnamo 
sienos. Akcijai vadovavo 
Saigono generolas, kuris, 
sako gerai informuoti šalti
niai, kelios dienos anksčiau 
sakė savo kolegoms, kad 
jam būtinai reikia “laimėji
mo,” kad jis pakiltų laips
niu ...

Indijos kariuomenė 
gniauš ekstremistus
New Delhi. — Indijos val

džia paskelbė, kad kariuo
menė bus naudojama prieš 
taip vadinamus naksalistus, 
kurie veikia Vakarinėje 
Bengalijoje. Naksalistai yra 
grupė Bengalijos maoistų, 
kurie ginklu kovoja prieš 
Indijos valdžią. Jie buvo 
gan stiprūs Kalkutoje, bet 
policijai pasisekė juos už
gniaužti. Daugelis naksa- 
listų apleido miestą ir da
bar vietomis organizavo 
neturtingus valstiečius, ra
gino juos perimti radžų ir 
maharadžų valdomą žemę, 
o kai kur užvaldė kaimus 
ir įsteigė “išlaisvintas teri
torijas”.

Indijos karo reikalų mi
nisterija sako, kad netrukus 
pradės militarinę ofensyvą 

prieš naksalistus.
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Anglij air “Bendroji Rinka”
ANGLIJOS konseivatų valdžia išleido 20,000 žodžių 

proklamaciją apie laimę, kokios Anglija sulauktų, jeigu 
ji įstotų į taip vadinamą “Europos Bendrąją Rinką”. 
Tarp kitko, girdi, “mūsų šalis pasidarytų saugesne, mū
sų pajėgumas palaikyti taiką būtų didesnis, mūsų eko
nomika sustiprėtų ir mūsų pramonė ir žmonės pratur
tėtų, jeigu mes į rinką įstotume”. ____

Kaip žinia, tą Bendrąją Rinką sudaro šešios šalys 
— Prancūzija, Italija, Vakarų Vokietija, Belgija, Ho- 
landija ir Luxemburgas. Iki šiol Anglijos įsileidimui 
griežtai priešindavosi Prancūzija. Bet ji pakeitė nusi
statymą, ir dabar Anglijos valdžia padarė sutartį su 
Rinka, jog gali, jei nori, j on įstoti. Ir štai šiame ilgame 
dokumente konservatų valdžia karštai agituoja už įsto
jimą. Jos siūlymą, žinoma, dar parlamentas turi už- 
girti, ar atmesti.

Kaip į tai žiūri Darbo Partija? Įdomu, kad kai 
darbiečiai buvo valdžioje, jie taip pat sušilę piršo Ang
lijai įstojimą į Bendrąją Rinką. Darbietis premjeras 
Wilsonas tokiais pat karštais argumentais, kaip dabar
tinis premjeras Heath, agitavo už įstojimą, bet dabar 
jis jau kalba priešingai. Manoma, kad visa Darbo 
Partija pasisakys prieš Rinką.

Ką apie tai galvoja Anglijos žmonės? Vėliausia 
pravesti apklausinėjimai parodo, kad 60 procentų Ang
lijos žmonių priešingi stojimui į Rinką. Matyt, kaip 
tik tas ir pakeitė darbiečių nusistatymą. Dalykas tame, 
kad darbiečiai ruošiasi ateinančiais rinkimais vėl kon
servatorius išmesti iš valdžios. Jie mano, kad jiems 
tose pastangose gražiai pasitarnaus jų naujas nusista
tymas Bendrosios Rinkos klausimu.

KOMUNIZMAS 
NEBEĮVEIKIAMA 
PASAULINĖ JĖGA!

Tokios išvados priėjo ne 
kuris nors marksistas arba 
komunizmo karštas šalinin
kas, bet kunigų “Draugo” 
labai susirūpinęs ir išsigan
dęs bendradarbis K. Moc
kus. Savo liūdnus apdūmo
jimus jis plačiai išdėsto 
straipsnyje “Kovoje su ko
munizmu” to nelaimingo 
dienraščio birželio 28 dienos 
laidoje.

“Jeigu laikotarpyje tarp 
pirmo ir antro (pasaulinio ka
ro Vakaruose dar buvo tiki

me veikale, — į rusų kalbą 
buvo išversta ipažangaus isto
riko A. Bimbos darbas “Ame
rikos darbininkų klases isto
rija”, kuriame marksistiškai 
nušviečiama klasių kova 
Jungtinėse Valstijose nuo ko
lonijinio laikotarpio iki XX 
amžiaus 20-ųjt^metų. Nors au
torius apsiriboja darbininkų 
judėjimo istorijos nušvietimu 
be socialinių-ekonominių po
slinkių analizės, knygoje pir
mą kartą marksistiškai verti
nama darbininkų klasės veik
la, atskleidžiama tikrasis prof
sąjungų biurokratijos vaid
muo, jos antidarbininkiška 
politika dvidešimtaisiais me
tais’’.

os esme: naikinti blogį
SATYROS PLUNKSNA

Jos kūryb
Žurnaluose,

nuolat randame Vytautės 
Žilinskaitės humureskas, pa
staraisiais metais susipaži
nome ir su keliomis jos kny
gomis. O neseniai geriausie
ji jos satyros ir humoro kū
riniai išleisti viena knyga— 
rinktine, pavadinta “Karu
selėje”. Joje iš tikrųjų, tar
si karuselėje, pro mūsų akis 
prabėga daugybė gyvenimo 
epizodų, žmonių paveikslų, 
nupieštų kandžia satyrikės 
plunksna. Tačiau ne iš kar
to Vytautė Žilinskaitė ėmė
si šio visiems patinkančio,

laikraščiuose čiau už bet ką kerojančioms
piktžolėms.

Vėliau išleistame satyri
nių kūrinių rinkinyje “Ir aš 
ožius ganiau” (1965 m.) V. 
Žilinskaitė dar sėkmingiau 
įvaldė pasirinkto ginklo sa
vybes: žodžio, meninės deta
lės taiklumą, literatūrinės 
charakteristikos raiškumą. 
Jos lakoniškas, sukauptas, 
šiandieniškas visa savo di
namiška spyruokle stilius 
feljetonų situacijas, veikė
jus pastato prieš ryškų juo
ko veidrodį.

Ne veltui V. Žilinskaitės

linkusios uodegytės, kurią 
turi kablelis.

Pavyzdžių galima rasti 
dienraščiuose “New York 
Times” ir “Daily News,” 
Enciklopedijoje Britaniko- 
je ir Webster!o žodyno 
straipsniuose.
Dėl dvitarpio tarp sakinių 

nuo taško iki taško
Kaip ‘ mūsų lietuviškoje, 

taip ir amerikietiškoje ang
liškoje spaudoje žodis nuo 
žodžio, kaip ir sakinys nuo 
sakinio atskiriami vienodu 
tarpeliu (tuštuma).

Bet svarbiuose angliškuo
se raštuotse, kaip Enciklo
pedijoje Britanikoje ir 
Websterio žodyno straips-

Nelaime nesulaikys progreso
JAU turime Tarybų Sąjungos mokslininkų žodį, 

kad baisioji nelaimė, kurioje žuvo trys jauni kosmonau
tai, nesulaikys pastangų toliau siekti naujų laimėjimų 
erdvėje. Negali sulaikyti. Mokslas turi savo kainą. 
Pažanga turi savo kainą. Iš įvykusios nelaimės, aišku, 
bus stengiamasi kuo daugiausia pasimokyti, bet dar
bas bus tęsiamas.

Atsimename, kai trys jauni Amerikos astronautai 
sudegė erdvėlaivyje dar žemėje, irgi buvo abejojimų, 
ar tik kaina nebus per aukšta. Bet iš tos nelaimės bu
vo padarytos reikalingos išvados ir darbas tęsiamas 
toliau. Nuo to laiko mūsų mokslininkai jau daug laimė
jo, panašios nelaimės išvengiant.

Bet, žinoma, kaip kiekviename žmogaus naujame 
žygyje, taip šiose pastangose vis daugiau ir daugiau su
žinoti apie erdvę, apie saules, planetas ir žvaigždes, nė
ra jokio užtikrinimo kad tie amerikiečiai astronautai ir 
šie tarybiniai kosmonautai buvo paskutines aukos, kad 
daugiau panašių, ir gal dar baisesnių nelaimių nebeat
sitiks. Tačiau tai nesulaikys žmogaus vis aukščiau ir 
aukščiau pakilti į erdvę ir siekti naujų laimėjimų...

Ar ir Bolivija...

ma į galimybę sužlugdyti ko
munizmą Rusijos imperijoje, 
organizuojant spaudimą iš vi
daus ir iš oro,—sako Mockus, 
—tai antrojo pasaulinio karo 
pasėkoje komunizmas jau ta
po tarptautinio mąsto proble
ma. Vakaruose vis daugiau 
susigyvenama su mintimi, 
kad komunizmas yra tapęs 
mūsų gyvenamojo laikotarpio} 
neišvengiama j ė g a , kurią I 
įveikti vidaus ar išorės prie-' 
menėmis sunku tikėtis.”

Už didelio komunizmo pa
siekimo pavyzdį Mockus 
paima Lotynų Ameriką. 
Antai: į

“Dabar štai viena pažan
giausių to kontinento valsty
bių — Čilė dėl nuosaikiųjų 
partijų nesugebėjimo vienin
gai veikti įsivedė demokrati
niu keliu marksistinį režimą, 
kuris kol kas vengia atviros 
kovos prieš JAV. Tokia Bra
zilija, didžiausias Pietų Ame
rikos kraštas, vos apsigina 
nuo komunizmo įsigalėjimo 
karinės diktatūros pagalba. 
Teroras ten yra kasdieninis 
reiškinys. Tas pats yra Urug
vajuje ir kitose mažesnėse 
valstybėse, šviesesni įprotai 
tuose kraštuose jau aliarmuo
ja ir šaukiasi J. A. Valstijų 
pagalbos. Kiek galima įžvelg
ti, atrodo, kad JAV valdžia 
dar nesurado kelio, Jydip pa
dėti savo kaimynams pietuo
se.”

O už pavyzdį kovos su 
komunizmu nesėkmės jis 
paima Italiją. Girdi, kovai 
su komuniniu reikalinga 
daug, daug socialinių re
formų..^ Apie tokias refor
mas daug kalba popiežius 
Paulius VI, bet kas iš to, 
kad “jo paties tėvynėje Ita
lijoje labai sunkiai vyksta 
kova už socialinį teisingu
mą”. Todėl Italijoje, kaip 
žinia, komunizmo idėjų įta
ka laimi vis didesnes darbo 
liaudies mases.

Toks aukštas Antano Bimbos 
darbo įvertinimas mokslinia
me veikale — didelė garbė 
pačiam istorikui ir .visiems 
emigracijos lietuviams.

Iš Pietų Amerikos respublikos Bolivijos pasiekė ži
nia, kad ten buvo laikytas svarbus suvažiavimas, ku
riame dalyvavo ir darbo unijų atstovai. Suvažiavimas 
nutarė reikalauti, kad valdžia tuoj “išprašytų” laukan 
iš Bolivijos Jungtinių Valstijų visas militarines jėgas 
ir šnipus.

Spėjama, kad valdžia turės šiuos nutarimus vyk
dyti gyveniman...

ME D ž I A MS

Jūs prastovėjot mano protėvius, 
Jūs prastovėšit ir mane, 
Tiek vėjų ir audrų atlaikę 
Medine savo krūtine.

Iš jūsų liemenio medienos 
Gamina popieriaus lapus, 
Iš jūsų liemenio man karstą 
Išplaus, kai neš jau į kapus.

Kaip senas kaimas sutrūnijęs
Atgulsiu aš po šaknimis,
Bet kaip viršūnės jūsų žalios
Padangėn kilsiu mintimis.

Jus gyvos liks ant balto popieriaus 
Ir nesuvys, ir nesupus.
Jūs prastovėsite mane ir protėvius, 
Jos pragyvens ir jūs.

Kostas Korsakas

SAKO, KNYGOJE APIE 
AMERIKA PAMINĖTAS 
IR “L.” REDAKTORIUS

Tik dabar pasiekusioje 
“Gimtojo krašto” bal. 29 d. 
laidoje skaitome Stasio 
Laurinaičio straipsnelį “A. 
Bimba—tarp žymių istori
kų”. Laurinaitis rašo:

Išleistas Tarybų Sąjungos 
Mokslų akademijos Visuotines 
istorijos instituto parengtos 
“JAV darbininkų judėjimo 
naujaisiais laikais istorijos” 
pirmasis tomas. Jame anali
zuojama JAV darbo žmonių 
kova už ekonomines ir politi
nes teises, už taiką, prieš fa
šizmą ir karą.

Veikale aukštai įvertintas 
pažangiųjų Amerikos istorikų 
darbas. Greta žymiausių isto
rikų minimas Antanas Bimba.

“Iš istorikų marksistų,—ra
šoma knygoje, — visų pilrma 
reikia paminėti V. Fosterį, č. 
Rutenbergą, Dž. Ridą, A. Bim
bą, A. Aptekerį, F. Fonerį ir 
kt.”

Knygoje remiamasi A. Bim
bos darbais, jie cituojami, 

į “1930 metais, — rašoma šia-

KOMUNIZMAS, GROŽIS 
IR ATSAKOMYBĖ

Liepos 3 dieną prieraše! 
prie darbininko Albino 
Kvedaro laiško dienraščio 
“Tiesos” redakcija sako:

Darbininko Albino Kvedaro 
laiškas, mūsų nuomone, kelia 
labai rimtus klausimus, šian
dien, pasiekę įspūdingų per
galių ekonomikos, švietimo, 
kultūros baruose, mes ne visa
da gerai ir kūrybiškai puose
lėjame grožio tradicijas, pri
žiūrime aikštes, skverus, par
kus, kolūkines gyvenvietes. 
Pripratę prie didžiulių kapita
linių investicijų, kartais pirš
to nepajudiname, nors galėtu
me daug ką ipadaryti vien vi
suomenės parama. Susidaro 
įspūdis, kad į aplinkos tvar-l 
kymą kai kur žiūrima kaip į 
asmeninį, su komunizmo sta
tybos praktika esminio ryšio 
neturintį dalyką. Tai neteisin
ga, nes, be viso kito, komu
nizmas — ir grožio era. Mies
tų, rajonų centrų, gyvenvie
čių, kolūkių, gamyklų vado
vai, partinės organizacijos 
aplinkos grožiui, švarai turė
tų skirti ne kampanijinį, bet 
nuolatinį dėmesį. Beje, kas
met rengiamas “Tiesos” re
el ekci jos ir žemės ūkio dar
buotojų profsąjungos respub
likinio komiteto konkursas 
gražiausiai tvarkantiems ap
linką ūkiams išaiškinti patei
kia ir puikių pavyzdžių.

Redakcija tikisi, kad parti
niai ir tarybiniai darbuotojai, 
architektai, landšaftininkai, 
visi, kurie rūpinasi grožiu ir 
tvarka, atsilieps lį šį laišką, 
pateiks pasiūlymų, ką daryti, 
kad mes garsėtume ne tik 
darbo laimėjimais, gyvena
mųjų kvartalų statybomis, bet 
ir originaliais parkais, fonta-

mėgiamo literatūros žanro, 
kuris rašytojui nebūna leng
vas savo jėgų išbandymas. 
Norėdamas aiškiai, teisin
gai kritikuoti mūsų gyveni
mo negeroves, satyrikas 
pats turi suprasti tikrovės 
sudėtingumus ir prieštara
vimus, matyti teigiamą, di
delį gyvenimo tikslą.

Vytautė Žilinskaitė atėjo 
į savarankišką gyvenimą ir 
literatūrą su ta jaunimo 
karta, kuriai teko patirti 
daug pokario sunkumų, bet 
kurios širdyje liko meilė ir 
tikėjimas gyvenimu. Ji, kaip 
ir jos bendraamžiai litera
tai, mokyklos suole ir uni
versiteto auditorijose, spau
dos darbe, susitikimuose su 
žmonėmis ne tik kaupė me
džiagą, bet ir ugdė savo po
žiūrį, realiai tikrino jį gy
venimo barometru. V. Žilin
skaitės rinkinio “Nesustok, 
valandėle” (1961 m.) eilė
raščiuose skaidriai prasiver
žė lyriškas susimąstymas, 
žavėjimasis tuo, kas aplink 
mus ir mumyse gražu, ge
ra...

Ir štai ta poetinė akimir
ka tarsi sustoja: V. Žilins
iu a i t ė pažėrė kandžių, 
šmaikščių humoreskų,’ epi
gramų pluoštą. Atrodo, iš 
kurgi prasiveržė ta ironija, 
čaižus juokas

Rinkinio “Ne iš pirmo 
žvilgsnio” (1962 m.) saty
rinėje galerijoje save atpa
žino, nuo aštraus žvilgsnio 
susigūžė ne vienas. Teko 
netgi išgirsti balsų: V. Ži
linskaitės humoreskos įdo
mios, parašytos gabia ran
ka, bet jos perdaug tulžin
gos.

Gal ir taip, bet jos—nea
bejingos! Tai ir nusako ra-
šytojos kūrybos esmę, jos

humoreskos iš karto prasis- 
kynė kelią ir į tarybinės sa
tyros Užmano “Krokodilo” 
puslapius, pateko į jo biblio
tekos leidžiamų knygų są
rašą (“Ideali žmona”, rusų 
k., Maskva, 1964 m.), o mū
sų “Vaga” platiesiems rusų 
skaitytojams irgi išleido ke
lis jos rinkinius.

Noriu ir aš akimirkai su
stoti, bekalbėdamas apie sa
tyrikės darbą__ Būna, kad
satyrikai, kandūs ir pikti 
savo kūryboje, gyvenime 
esti švelnūs. V. Žilinskaitė 
neslepia šios satyrikų “ydos”. 
Atvirkščiai, ji mūsų pokal
byje kaip tik pabrėžė dide
lį norą rašyti vaikams, ir 
tik vaikams! Jie — geriau
si skaitytojai, jų pasaulis! 
įdomiausias. Jau pasirodė 
V. Žilinskaitės knygelė ma
žiesiems “Mikė-milžinas” — 
linksmų nuotykių virtinė.

O štai kitas satyrikės “pa
radoksas” — jaudinanti do
kumentinė apybraiža “Ma
no neapykanta stipresnė” 
(1964 m.), už kurią žurna
listei ir rašytojai buvo pa
skirta V. Kapsuko premija.

Eilėraščiai ir satyra, vai
kiški pasakojimai ir hero
jinė romantika plaukia iš 
autorės vidinės būtinybės 
jaustis nūdienos sraute vei
kiančiuoju asmeniu.

Kai paimsime į rankas 
V. Žilinskaitės satyros ir 
humoro rinktinę “Karuselė
je”, kuri įtraukta į ateinan
čių metų Respublikinių pre- 
m i j ų kandidatų sąrašą, 
lengvai įsitikinsime, kad ra
šytojos kūryba sukelia ne 
tik juoką, bet ir verčia pa
mąstyti. Toks ir yra jos 
kūrybos tikslas: padėti žmo
gui atsikratyti blogybių,

šytojos kūrybos esmę, jos tapti pilnaverčiu visuome- 
pagrindinį tikslą: naikinti'nės nariu.
blogį, neleisti įsišaknyti pik-| J. Kirkilą

niuose, kurių tekstai iš
spausdinti smulkiu šriftu ir 
plačiomis skiltimis, pilni sa
kiniai (nuo taško iki taško) 
griežtai atskirti dvitarpiu. 
Bene ryškiausiu to pavyz
džiu yra JAV Nepriklauso
mybės Paskelbimas (Decla
ration of Independence).

X

Spaudoje tai išlaikyti yra 
sunkiau dėl skilčių siauru
mo, nes ne visur dvitarpiui 
būna vietos, todėl šios tai
syklės ir nepaisoma.

Blogiausias pavyzdys
Netenka stebėtis, jei kas 

nors mašinėle rašydamas 
kur-ne-kur žodžių bei saki
nių atskyrimą tarpeliu pra
leidžia. Bet tenka susitikti 
net įsu stambių plunksnos 
žmonių mašinėlėmis para
šytais raštais, kuriuose sis
temiškai šių atskyrimų ne
silaikoma.

Šio rašinėlio autoriui te
ko surinkti tokį raštą net 
60-ies puslapių. Ir štai iš 
jo ištrauka:

Tačiau Alytaus augimą 
trukdo,stabdo darb i n i n k ų 
n e p a k ankamumas.Kur tik 
pažvelgsi,spaudo j e,skelbimų 
lentose,visur randame pareįį- * 
kalavimą darbininkų,techni
nio personalo.Inžinierius Pe-

Ir taip per visą 60-ies 
puslapių mašinėle parašytą. 
raštą.

Kažin, kaip toks autorius 
reaguotų, jei jo raštas bū
tų išspausdintas originališ
kai?

Skliausteliai ir taškas
Dažnai susitinkame ir su 

štai kokia “taisykle” :
Pilnas sakinys (pradėtas 

didžąja raide) įdedamas į 
skliaustelius, o taškas pade
damas už skliaustelio — iš- 
laukėje. Tai atrodo panašu 
į gėlių darželio tvorą, kur
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nais, gėlynais, pagaliau gerai 
prižiūrima žaliąja veja.

Neabejojame, kad ši aštri 
“Tiesos” redakcijos pasta
ba nepraeis be plačiausio 
Tarybų Lietuvos žmonių 
susidomėjimo.

PASLAPTIS ATSKLEISTA
Garsiųjų italų smuikų 

meistrų Stradivari j aus 
Gvarnerio, Amačio paslap
tis atskleista. Pasirodė, kad 
kiekivenas stygos garsas su
kelia rezonansą tik tam ti
krame dėkos taške. Šį fak
tą nustatė tarybinis akusti
kas D. JarovojūS. Jis pa
siūlė matematinį smuiko 
“garsinių mazgų” apskaičia
vimo būdą. Smuikas, paga
mintas pagal atrastą dėsnį, 
garso jėga ir švarumu pri
artėja prie senovinių šedev
ru. . ■

Belfastas. — Nacionalisti
niai airių teroristai apšaudė 
britų patrulį Belfaste ir su
žeidė du kareivius.

Del punktuacijos technikos
Kažkas labai labai se-.padėtos taško kairėje.

niai atkreipė mano dėmesį | 
į amerikietiškos angliškos 
punktu a c i j o s techniką, ir 
nuo to, kiek galima, šios tai
syklės laikausi.

Klausimas:
Ar kabutės ir. taškas de

dami pirm kalbelio- arba 
taško, ar po tų ženklų?

Kaip pas mus, taip ir Lie
tuvos spaudoje ir knygose 
kabutės ir taškas dedami 
pirm kablelio arba taško.

Bet amerikietiškoje ang
liškoje spaudoje ir knygose 
laikomasi priešingos taisyk
lės: kabutės ir taškas deda
mi kablelio arba taško išlau- 
kėje, dešinėje, neatsižvel
giant į tai, ar į kabutes būtų 
įdedami Vienas žodis, frazė, 
arba pilnas sakinys—po taš
ko iki taško.

Sakysime:
Neturėjau progos aplan

kyti “Vilnį”. Čia kabutes, 
sulyg lietuviška taisykle,

‘ Bet sulyg angliška tai
sykle kabutės būtų taško 
dešinėje—“Vilnį.”

Kuri taisyklė yra teisin
gesnė?

Logišku požiūriu, lietu
viška taisyklė teisingesnė.

Bet amerikiečiai šiuo at
veju vadovaujasi technika.

Atsižvelgiant į kablelių (,) 
ir kabučių (”) formą, sulyg 
amerikietiška angliška tai
sykle, tarpelis tarp kabučių 
ir kablelio arba taško atro
do siauresnis, negu sulyg 
lietuviška taisykle.

Sekamos dvi eilutės paro
do to tarpelio skirtumą:
“Laisvė,” “Vilnis,” “Tiesa,” 
“Laisve”, “Vilnis”, “Tiesa”,

O kai taškas padedamas 
kabučių dešinėje, tai tuštu
ma tarp jo ir kabučių pasi
daro dar platesnė — 
“Laisvė”. ’’Vilnis”. “Tiesa”, 
nes taškas neturi į kairę pa-

stulpas būtų paliktas už 
tvoros!

Skliausteliai turi apimti 
viską, kas į juos dedamam - 
sakiniui priklauso. * y

Linotipininkajs S. V.

LABIAUSIAI UŽTERŠTAS 
ORAS

Kaip parodė paskutinieji 
tyrinėjimai, labiausiai už
terštas oras yra ne Tokijo 
ar New Yorko miestuose, o 
Pietų Korėjos sostinėje Se
ule. Čia pramonės įmonių 
priemiestyje į vieną kvadra
tinį kilometrą per mėnesį 
nukrenta 30 tonų dulkių da
lelyčių. Seule esama 4,000 
autobusų su pasenusiais di- 
zeliniais ve rikliais: jie taip 
pat labai teršia orą.

Singapore.-Amerikos vice
prezidentas Agnew čia sakė, 
kad spausdindama slaptus 
Pentagono dokumentus, 
Amerikos spauda “padeda 
priešui”.
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NUO PIRMŲJŲ ŽINGSNIŲ Easton, Pa.
Gražiai apie mūšy seną ir 

nenuilstantį veikėją
“Gimtojo Krašto” korespondento pasikalbėjimas

Praėjusią vasarą su pa- t ratelio chorą, kuris gyva- 
žangiųjų JAV lietuvių cho
rų vadovų ir dainininkų 
grupe viešėjo buvęs “Lais
vės“ laikraščio spaustuvės 
darbininkas, Niujorko “Ai
do“ choro pirmininkas Jo
nas Grybas. •

— Atvykau dar kartą pa
matyti Lietuvą, pasigėrėti 
jos meili n inkų darbais, su
sipažinti su jų veikla, — 
atsakė svečias. — Skatino 
geri ankst e s n i ų 'kelionių 
įspūdžiai.

Neapvylė Jono Grybo ir 
trečioji viešnagė Tarybų 
Lietuvoje. Dalį įspūdžių 
jis papasakojo laiš k u o s e 
“Laisvės” redakcijai. “Šo
kių, muzikos ir dainų fes-Į 
tivalis nepaprastai žavingai 
praėjo. Eisena gatvėmis 
buvo spalvingai graži. Dai
nų festivalį smarkiai suli
jo, bet pradėta ir užbaig
ta su pilnu pasisekimu,“ — 
rašė jis. 0 pabaigoje pa
stebėjo: “Nepaprastai įspū
dingai baigiam viešnagę 
Tarybų Lietuvoje.”

Tomis dienomis su Jonu I 
Grybu arčiau susipažino
me, išsikalbėjome.

vo apie 20 metų.
Tautietis jauutriai kalbė

jo ir apie internacionali
nius jausmus, kuriuos išsi
ugdė, dirbdamas Norwoodo 
gamykloje (“skirtingų tau
tų ateiviai suprato1 vienas 
kitą”). Čia jis dalyvavo ku
riant CIO — jungtinę plie
no darbininkų uniją, tebe
gyvuojančią ir šiandien.

Palmerio reakcijos me
tais veiklusis J. Grybas bu
vo suimtas ir išvežtas į 
Deer Island, kur buvo už
daryta apie 150 lietuvių, 
tačiau teismas neįrodė kal
tės, ir jis buvo paleistas.

Kalbėdamas apie savo 
dešimtmečius Amerik oje, 
tautietis su pasididžiavimu 
pabrėžė:

— Esu “Laisvės” skaity
tojas nuo 1913 m. Be to, 
Lašinėdavau į ją korespon
dencijas iš saviveiklos, lie
tuvių organiacijų veiklos, 
streikų ir kita,—tęsė jis,— 
1932 m. Amerikoje vyko 
didelės demonst racijos.
Pats dalyvaudavau ir apra
šydavau ...

Dar artimesni ryšiai su
— Į Ameriką iškeliavau “Laisve” užsimezgė, k a i 

1913 m., dar neturėdamas j 1952 m. jis buvo pakviestas 
aštuoniolikos. Nenor ė j a u dirbti į jos spaustuvę. Ilgo-
tarnauti caro armijoje. Be kai jis buvo laikraščio lau-
to, gimtinę (gimęs Kupiš
kio rajoje, Pakalnių kai-
me. — J. K.) palikti vertė 
sunkus darbas, skurdus gy
venimas. Juk nuo (levyno
ri IĮ meili tarnavau pas ūki
ninkus.. .

('žalia n tėję taip pat ne 
pyragai laukė. Dvidšimt 
metų išdirbo gamykloje 
metalo formuotoju, o pas

kui —- odos apdirbimo pra
monėje, knygrišykloje.

Vienintelė prošvaistė su
dėtingame emigranto gyve
nime buvo mokslas bei įsi
jungimas į pažangiųjų lie
tuvių veiklą.

Amerikos Lietuviu darbi
ninkų literatūros draugijai 
J. Grybas priklauso nuo pat 
jos įsikūrimo (buvo renka
mas jos kuopų sekretoriu
mi, 12 metų jos Centro ko
miteto sek rotoriumi). Jaus
damas didelį pot rauki dai
nai, muzikai, vaidybai, J. 
Grybas Norvwoode suorga
nizavo Lietuvių lavinimosi

žytoju, kartu dirbo prie 
spausdinimo mašinų.

Jis taipgi išrinktas Lie
tuvių literatūros Draugijos 
Centro Komiteto vicepirmi
ninku, yra Lietuvių darbi
ninkų susivienijimo iždo 
globėjas, Lietuvių namo 
bendrovės sekretorius-iždi
ninkas.

Tautietis neužmiršta ir 
ištikimo savo gyvenimo pa
lydovo — “Laisvės.“ Var
tydamas ją, pastebi J. Gry
bą ne tik kaip veiklų pa
žangiųjų lietuvių organiza
cijų dalyvį, jų veiklos puo
selėtoją ,bet ir kaip laik
raščio korespondentą, in
formuojantį skait y t o j u s 
apie “Aido“ choro veiklą ir 
kt.

J. Grybas varo dar vieną 
reikšmingą vagą — nuolat 
keliauja su Tarybų Lietu
voje sukurtais kino filmais, 
kartu pasakodamas savo 
kelionių įspūdžius.

Juozas Kuckalis

Mirtis siautėja tarp 
lietuvių

Mirė Stasė Stankienė, bu
vo ilgametė Eastono gyven
toja. Iš Lietuvos atvažiavo 
dar jauna būdama. Čia iš
gyveno 55 metus. Buvo pa
vyzdinga moteris. Paliko 
liūdesyje dukrą, žentą ir 
anūkus.

Taip pat mirė Margarie- 
ta Klovienė. Neturėjo ji 
smagaus gyvenimo, nes jos 
vyras sirgo ir jį turėjo pri
žiūrėti per daug metų. Ame
rikoje velionė išgyveno 60 
metų. Visą laiką gyveno 
Eastone. Paliko liūdesyje 
dvi dukras ir vieną sūnų ir 
du anūkus.

Mirė Juozas Valatka. Iš 
amato buvo barzdų skutė
jas ir plaukų kirpėjas. Jis 
buvo rimtas žmogus, su vi
sais gražiai sugyveno. Visą 
laiką gyveno Eastone. Tu
rėjo daug draugų. Paliko 
liūdesyje žmoną.
Taip pat mirė J. Masulevi- 

čius, taipgi senas Eastono 
gyventojas. Paliko liūdesy
je žmoną ir keturias dukte
ris.

E. T. Masler-Masulevičie- 
nė nuvažiavo pas sūnų pasi
svečiuoti ir staiga mirė. Jau
na būdama gyveno Brook- 
lyne. Vėliau persikėlė į mū
sų Eastoną. Paliko liūdesy
je mylimą vyrą, du sūnus, 
marčias ir kelis anūkus. Ve
lionės lavonas buvo parvež
tas iš Texas valstijos ir čia 
palaidotas.

Lai visiems įnirusiems bū
na lengva šios šalies žemelė.

E. K.

Maskva užima 886.5 kvad
ratinio kilometro. Iš šiau
rės į pietus ji tęsiasi 42, iš 
vakarų į rytus — 35 kilo
metrus. Joje gyvena dau
giau kaip 7,000,000 žmonių. 
Kasmet į naujus butus per
sikelia 120,000 šeimų. Mies
te yra 31 profesionalus te- 
tras. Praėjusį sezoną juose 
pabuvojo 13 milijonų žiūro
vų. 76 aukštosiose mokyk
lose studijuoja per 600,000 
studentų. Metro veikia 35 
metus. Jo trasos sudaro 383 
kilometrus, turi 86 stotis. 
Kasdien šia susisiekimo 
priemone pasinaudoja apie 
4 milijonai žmonių. 1969- 
siais Maskvoje pabuvojo 
1,798,629 užsienio turistai. 
Oro linijos iš Maskvos veda 
į 52 pasaulio šalis.

MIAMI, FLA.
Nepriklausomybės dienos 

šventei pripuolant sekma
dienį, ir pagal naują tvarką 
ji yra švenčaima pirmadie
nį, tai mūsų Socialis Klu
bas, kaip paprastai, pasilai
kė sau sekmadienį, o pir
madienį pasiėmė glolboti 
LLD, kuopa. Pirmadienį bu
vo numatyta turėti pietus ir 
ribotą koncertinę progra-

Keliomis dienomis prieš 
šventes sužinojom, kad at
vyksta į svečius iš New 
Yorko garbingi dainininkai 
ir jų palydovai, būtent: Ne
lė Ventienė su savo vyru ir 
Augustinas Iešmantą su 
žmona. Mūsų darbštusis V. 
Bovinas pastatė visus mia- 
miečius ant kojų. Skubotai 
praplėtėm mūsų koncertėlį į 
“impromptu“ rimtą koncer-

liu žavėjo New Yorko, New 
Jersey ir daug toliau už jų 
ribų mūsų pažangiuosius lie
tuvius. Dabar ji gyvena 
Floridoje. Ji pas mus už
kliuvo visai netikėtai ir pa
dainavo dvi operetiškas dai
nas: “Mudu du,” Balevi- 
čiaus, ir iš “Cukrinio karei
vio,“ “My Hero” — lietu
viškai. Ilgokas jos nepasi- 
rodymas mūsų lietuviškuose 
koncertuose nė kiek nepa
keitė jos balso. Tebėra toks 
pat: tyras, galingas, koke
tiškas ir malonus.

Užbaigai programos visi 
dainininkai bendrai sudai
navo : “Supinsiu dainužę,” 
kuri priminė mums velio
nius: poetą Roką židžiūną 
ir kompozitorių Miką Pe
trauską. Antrą, visiem ži
nomą liaudies dainą, “Ant 
kalno karklai siūbavo”.

Miamio Aido choras pro
gramoje nedalyvavo, nes jie 
vasarai turi pertraukę savo 
pamokas. Į koncertą atsi
lankė buvęs Aido choro mo
kytojas Nekrošius su savo 
mylima žmonele. Taipgi tu
rėjom keletą svečių turis-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

HOUSEKEEPER or Mother's hel
per. German or Danish speaking. 
Own apt., TV, etc., in beautiful 
home in Northern N. J. County. 
30 minutes from George Washing
ton Bridge. One school boy and an
imals. Salary open according to 
ability. Please call 201-825-1452.

(52-55)

GIRLS-WOMEN. Learn light 
steaming operation. No experience 
necessary. Clean air-conditioned 
factory. PETER FREUND KNITT
ING MILLS, 5625 Kennedy Blvd., 
North Bergen, N. J. (52-58)

FOR SALE

3 puslapis
_______________i

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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 ADDCO PLASTIC INC., 
7205—30th Ave., No., St. Peters
burg, Fla. 33710. (All repairs strict
ly confidential). ’ (50-54)

NEĮPRASTA OPERA

Lietuvos Valstybinis filharmonijos Kamerinis orkestras, kuriam vadovauja 
nusipelnęs artistas Saulius Sondeckis, turi savo kūrybinį “credo”: supažindinti 
klausytojus su įvairią epochą ir įvairaus charakterio muzikos kūriniais. Tai 
dar sykį parodė vienas iš naujausią šio kolektyvo darbą 18-ojo amžiaus italą 
kompozitoriaus Dž. B. Pergolezio komiškos operos “Tarnaitė—ponia” pastaty
mas.

Publika labai nuoširdžiai sutiko skoningą pastatymą, kuris buvo parodytas 
ne tik Lietuvos sostinėje, bet ir eilėje kitą miestą.

A. Brazaičio nuotraukoje: finalinė operos “Tarnaitė—ponia” scena.

Nežiūrint to, kad mes sek
madienį turėjom padidintą 
kiekį baliavotojų, bet ir pir
madienį, nors ir buvo karš
ta diena, susirinko jų daug 
daugiau negu tikėjomės. 
Pirmiausia, gaspadinės pa
vaišino visus skaniais pietu
mis, ir nors dainininkai, pa
prastai, prieš dainavimą nė
ra linkę prisivalgyti, bet šį 
sykį, rodos, jiems tas nieko 
nepakenkė.

Atidarant koncertinę pro
gramą V. Bovinas pasveiki
no niujorkiečius svečius už 
atsilankymą pas mus ir pa
kvietė draugą Ventą pasi
aiškinti: kokie vėjai juos vi
sus pas mus atpūtė. Drau
gas Venta, būdamas artimas 
“Laisvės’ kolektyvo darbuo
tojas, pasveikino “Laisvės“ 
kolektyvo vardu visus susi
rinkusius, paačiuodamas vi
siems už jų teikiamą visoke
riopą “Laisvei“ paramą. Nu
siskundė, kad mūsų spaudai 
šiais laikais vis darosi įsun
kiau ir sunkiau egzistuoti, 
ir kad tik ačiū širdingų rė
mėjų duosnumui ji gali pa
silaikyti.

Po to prasidėjo muzikalė 
programa. Programą vesti 
ir dainininkams akompanuo
ti paėmė mūsų mylimoji Bi- 
ruta Ramoškaitė.

Dainininkė Helen Hinman 
dainavo “Širdį tau tik atvė
riau“ lietuviški ir “Ach, 
kodėl ši naktis buvo tokia 
saldi” rusiškai, nes Sienu
tė savo kūdikystės laikus su 
tėvukais laike pirmojo pa
saulinio karo praleido Rusi-’kad kuopos iždas gerokai 
jos gilumoje, tad jai rusiš- paaugęs. Todėl nutarta pa- 
kos dainbs taip pat yra ar
timos, kaip ir lietuviškos. 
Dainavo gražiai. Antra, 
Elenutė Mankauskienė dai
navo “Tykiai tykiai Nemu
nėlis teka,” ir priedu dar 
kai ką. Dėjo pastangas dai
nuoti kuo geriasiai, ir jos 
pastangos apsivainikavo pil
nu pasisekimu.

Na va, po ddviejų. vieti
nių dainininkių pasirodo 
scenoje svečias Augustas 
Iešmantą ir sudainuoi “O 
greičiau“, ŠimkauxTr “Sal
dus alutis”^ iaūclies dainą, 

 

Jis užhipnotizavo mūsų pu-l 
bliką savo našiu, galingu irj^CMC.jy “uw*-

hlu,, k|, vidudieni, vaikščiodamas

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 
ih the country. Farming arrange
ment maybe continued. Phone eve
nings 201-459-4289. (51-54)

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)

S. Zavis

10
Nors

Philadelphia, Pa.
Nei atostogų neima

Liepos 4 d. įvyko LLD 
kuopos susirinkimas,
šiame susirinkime narių da
lyvavo kiek mažiau negu 
praeituose susirinkimuose, 
tačiau buvo nuveikta daug... 
Pravesta naudingų nutari
mų. Buvo plačiai išdisku- 
suota kuopiečių vasarinė 
veikla. Veikėjai net negalvo
ja nutraukti veiklą vasaros 
metu ir imti atostogas po
rai mėnesių, kaip kad kitos 
kuopos nutaria per porą 
mėnesių nei mitingų neturė
ti.

Mūsų kuopa nutarė su
ruošti net du pobūvius: vie
ną didžiulį parengimą spau
dos naudai Darbo dienoje 
(Labor Day) rugsėjo 5 d., 
o antrą parengimą turėti 
kiek mažesnį liepos 25 d. A. 
Merkio sode. Išryškėjo, kad 
du mėnesius laukti iki di
džiulio parengimo, tai per-

mėgėjams nuobodu laukti.
Išklausius parengimų ko- 

Į misijos raportą, išryškėjo,

aukoti mūsų pažangiai spau
dai: “Laisvei“ ’200,
niai” $100, Liaudies Bal
sui” $25. Kai kurie nariai 
užjausdami “L. Balso” sun
kią būklę, dar nuo savęs 
pridėjo: Lietuvaitė $20, 
Griciūnienė $2, Čerkauskie- 
nė $2 ir Tureikienė $1. Tad- 
gi pasidarė $50. Girtina, 
kad 10 kuopos veikėjai rū
pinasi pažangiąja spauda ir 
bendrai pažangos judėjimu...

“Vil-

Šiomis dienomis, šių že
idžiu rašė j as, savo akimis 
stebėjo šiurpulingą nuoty-

FOR RENT

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)

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. I-I.IV2 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)

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, IV2 baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

RUBBER ENGRAVER. Must be 
experienced on engraving on irich 
rubber, hard and soft. Excellent 
working conditions. Top pay, all 
benefits. Blue Cross and Blue 
Shield. For appointment: HEN
DERSON—EPPLER ASSOC., INC., 
5208 Palisade Ave., West New York, 
N. J., 201-864-8600. (52-54)

skersai užpuoliko veidą. Ba
si p i 1 a č i u r k 1 y s kraujo 
ant šalitakio. Minia smal
suoliu -žiūri ir niekas nieko 
nedaro... Pagaliau atvyks- 
sta ir policija, suima sužeis
tą jaunuolį ir nuveža į ligo
ninę.

Alberto Merkio sūnelis 
Scotty pergyvena labai 
skasmingą kojos operaciją. 
Mat, jisai seniau buvo nusi
laužęs kojos kaulą, kuris ne- 
sudurtas kaip reikiant, su
gijo, o jaunuolis vaikščio
damas šlubavo. Dabar dak
tarai vėl kaulus sulaužė, 
prideramai sujungė ir gydo 
ligoninėje.

“L.” Reporteris

meistriškai valdomu balsu.;
Bravo! Po jo man pačiam 
teko pabarškinti trejetą kū
rinėlių ant mandolinos.

Nelė Ventienė savo ma
loniu ir ševlniu soprano bal
seliu mus sužavėjo. Ji dai
navo: “Saulelė raudona” ir 
“Padainuočiau,” Žuko.

Šalia niujorkiečių gavom 
antrą netikėtumą, tai buvo 
Onutė Stelmokaitė, kuri ne
tolimoje praeityje savo _ . _ _
metisrišku soprano balse-1 gą, mažu peiliuku perveda

miesto didžiojo verslo gat
vėmis, kur visokio plauko 
žmonių pulkais vaikščioja. 
Staiga išgirdau moterišką 
klyksmą. Netoliese jaunas, 
aukštas vaikinas grumiasi 
su ligoninės mokine slauge. 
Berniokas griebė nursės pi
niginę, o toji tvirtai rankoje 
laikė suspaudusi rankinuką.

, Pagaliau, slaugė gavusi pro-

“LAISVES” 60-MEčIO
Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Qc. 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 Avę., 
Ozone Park, N.Y. 11417

Detroit, Mich.
Spaudos Piknikas

Įvyks išvažiavimas Terzų 
sodyboje. Ruošia bendrai 
LLD 52 kp. ir LDS 21 kp. 
liepos 18 d. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Terzų sodyba labai graži. 
Kviečiame vietinius, iš Ohio 
ir iš Kanados draugus da
lyvauti. Šeimininkės paga
mins skanius valgius, bus ir 
kitokių vaišių. Rengėjai už
tikrina, kad gražiai pralei
site laiką.

Kelrodis: Iš Detroito va- 
. žinokite Telegraph Road 
24H; pirmas miestukas Fiat 
Rock, antras miestukas 
Monroe. Tenai yra tiltas, 
pervažiavę tiltą, važiuokite 
po dešinei Custer Rd., va
žiuokite 8 mylias, rasite ke
lią Lewis Rd., sukite po kai
rei; važiuokite į Ida mies
tuką, sukite po dešinei, pa
važiavę pusantros mylios 
rasite Terzų sodą. 12042 
West Rd., Box 213B.

(51-54)

New Yorkas. — Buvęs 
Amerikos, prokuroras Niu- 
renbergo teisme Telford 
Taylor, atsargos generolas, 
kuris dabar profesoriauja 
Columbia universitete, sa
ko, kad turėtų būti suda
ryta speciališka komisija 
Vietnamo karo tyrinėjimui. 
Tayloris yra Amerikos įsi
vėlimo į Vietnamo karą 
priešininkas.

Detroitas. — Sanitącijos 
darbininkai laimėjo streiką 
ir pasirašė naują kontrak
tą su miesto savivaldybe. 
Sanitacijos darbiniu k a m s 
šiame streike žymiai padėjo 
kiti miesto darbininkai ir 

i tarnautojai.
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Vargo Dainiaus jaunyste
Žymaus 19-ojo amžiaus 

pabaigos lietuvių lyriko de
mokrato Prano Vaičaičio 
vaikystė prabėgo Zanavy
kų žemėje netoli Šakių. 
Graži Santakų kaimo gam
ta, optimistiški tėvai ir var
ganas kaimiečių gyvenimas 
išugdė P. Vaičaičio sieloje 
didelį jautrumą, kuklumą ir 
paprastumą.

Sveikoje ir gražioje kai
mo aplinkoje augo būsimas 
poetas. Vaičaičiai buvo 
darbštus, tvarkingi ir sąži
ningi žmonės. Gražiai su
tarė šeimoje, draugiškai su
gyveno su kaimynais. Pasi
žymėdami darbštumu pel
ke1 lėtą metų prastą savo 
ūkio žemę pavertė derlin
ga.

Didelį dėmesį skyrė vai
kų auklėjimui ir mokymui. 
Tėvas ilgais žiemos vaka
rais sekdavo legendas ir 
sakmes. Motina, turėdama 
gražų balsą, daug dainų, 
dainuodavo vaikams.

Akmenskaldžių vargai
Pranuko vaikystės metais 

Santakuose dirbo keletas 
akmenskaldžių. Tai buvo 
miestų bedarbiai. Berniuką 
jaudino sunkus ir skurdus 
jų darbas ir gyvenimas. 
Žiemą siaučiant sniego pū
gai, vasarą, svilinant kait
riems saulės spinduliams 
nuo aušros ligi s u t ('m o s 
plakdavo akmenis. Akmen
skaldžiams ypač sunku bu 
vo dirbti rudenį, kada šal
tas lietus iki paskutinio siū
lo permerkdavo drabužius.

Mažai uždirbdami maiti
nos daugiausia sausa duo
na. Vasarą miegodavo lau
ke ar kluone ant šiaudų.

Vieną žiemą senas ak
menskaldys buvo a ps i gyve
nęs pas Vaičaičius. Akmen- 
s k a 1 d y smego pasakoti 
apie baudžiavos laikus. Pra
nuką iki ašarų sujaudino pa
sakojimas apie žiaurųjį 
Tauragės apskrities Jočių 
dvaro poną Mankevičių, 
kuris nušovė akmenskaldžio 
dėdę.

Baudžiauninkų eng ėjas 
švęsdamas vardines taip 
prisigėrė, . kad sugalvojo 
pažaisti vargdienių gyvybė
mis. Auka pasirinko po 
sunkaus darbo į namus pas 
vaikučius skubantį vyžuotą 
dėdę. Dvarininkas vargšui 
isakė įlipti į medį ir kukuo
ti gegute. Pobūvio daly
viams matant tą “gegutę” 
nušovė. Tarnams įsake pa
plauti tris jaučius ir atvež
ti keletą statinių degtinės. 
Šermenų proga suvaryti 
baudžiauninkai dvi paras 
valgė, gėrė ir giedojo gies
mes. Dūminėje pirkioje lie
dami ašaras raudojo nužu
dytojo dėdės vaikai, žmo
na ir senutė motina.

Caro valdžios pareigūnai 
dvarininko už baudžiau
ninko nužudymą nenubau
dė. Pranukas prisiklausęs 
pasako j imu sielo josi numy
lėtos liaudies va r g a i s ir 
skausmais, kuriuos ji ken
tėjo nuo žiaurios, despotiš
kos carizmo santvarkos ir 
vietinių didikų.

Aplinkos įtaka 
jo vaikystėje

Liūdnos motinėlės dainos 
liūliuotos dar lopšyje, tėvu
ko ir akmenskaldžio pasa
kojimai apie baudžiavos 
laikus ir liaudies vargus, o 
taip pat asmeniniai pergy
venimai išauklė j o Praną 
Vaičaitį vargo dainiumi. 
Savo dienomis Pranas Vai
čaitis guodė liaudį esančią 
sunkiame varge ir išnaudo

| skambesiu. Klasės draugų 
tarpe buvo nedrąsus, nekal
bus, lėtas ir svajotojas. 
Nemėgo lankyti šokių ir 
kitų masinių organizuoja
mų priemonių. Poilsį susi
rasdavo užsidaręs kamba
ryje skaitydamas knygas, 
grodamas fleita ar vaikšti
nėdamas nuošaliomis ir ra
miomis miesto gatvėmis.

Draugo panašaus į save 
gimnazijoje nesurado. Nie
kieno nesuprastas stengda
vosi nusiraminti darbe. Vie
numa padarė P .Vaičaitį sa
votišką, daug kuo nepa
našų į jo amžiaus draugus. 
Mokslui nebuvo gabus, bet 
būdamas darbštus mokėsi 
vidutiniškai. Nuostabiai bu
vo prisirišęs prie tėvų, bro
lių ir gimtinės. Jis dažnai 
turėdavo draudžiamu, lie- 
tuviškų knygelių, kurias 
paslėpęs po viršutiniais rū
bais su savimi nešiojosi.

Nepaprastas jautrumas
Būdamas trylikos metų 

pradėjo rašyti eilėraščius. 
Klasės draugai P. vVaičai- 
tį, kaip pradedantį poetą, 
visaip pašiepdavo. Kad 
niekas nematytų, dažnai 
rašydavo naktimis. Para
šytus eilėraščius slėpdavo. 
Kartą per neatsargumą ant 
suolo palikęs savo kūrybą. 
Klasės draugas Antanas 
pertraukos metu pagriebęs 
sąsiuvinį koridoriuje su
kvietęs merginas ir berniu
kus su jumoru skaitęs kūri
nėlius. Jautriam P. Vai
čaičiui buvo sunkus morali
nis smūgis. Po pamokų grį
žęs į savo kambariuką aša
rodamas sunaikinęs eilėraš
čius. Pirmųjų parašytų ei
lėraščiu neišliko.

Gimnazijoje kuklus, tvir
tos valios ir darbštus P. 
Vaičaitis mokytojų tarpe 
įgijo autoritetą. Paskuti
nius du metus mokyklos 
vadovybė jį paskyrė moki
nių prižiūrėtoju bendrabu
tyje. Gavo nemokamą mais
tą. Versdamasis pamokomis 
užsidirbo pinigų.

(Pabaiga sekamam num.)

Vincas Lauraitis
Vilniaus B. Kapsuko 
universiteto 
aspirantas

Augalai nemėgsta 
didelio triukšmo

Amerikiečių mokslininkė 
Doroti Retalek po daugelio 
ilgamečių bandymų su šim
tais augalų padarė išvadą, 
kad nuomonė apie žalingą 
akustinių virpesių poveikį 
augalų fiziologijai, yra tei
singa. Nuolatos muzikos 
veikiami augalai auga blo
giau už tokiomis pat sąly
gomis augančius kontroli
nius augalus.

Įvairi muzika nevienodai 
veikia augalus. Pavyzdžiui, 
augalai, “klausęsi” audrin
gos rokenrolo melodijos, nu
kenčia kur kas labiau už 
tuos, kurie “klausėsi” ra
mios muzikos. Bacho vargo
nų muzika padeda augalams 
išlaikyti “laikyseną.” Kai 
kuriais atvejais netgi galė
jo atrodyti, kad tyli arba 
klasikinė muzika stimuliuo
ja augimą, o labai garsi mu
zika jų augimą stabdo.

Belieka šias išvadas pri
taikyti žmonėms. Jau žino
ma, kad dvi valandas pasi
klausius rokenrolo, net šio 
žanro mėgėjų klausa paste
bimai susilpnėj^.

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

jime.
Dar ankstyvoje vaikystė

je Pranukas pamilo gimti
nės laukus ir klonius. Sau
lėtomis pavasario ir vasa
ros dienomis klaidžiodavo 
banguojančių rugių palau
kėmis ir įvairiaspalvių žie
dų kilimais pasipuošusiomis 
Pentos upelio pakrantėmis. 
Vakaro sutemom gaubiant 
žemę su piemenuku sėdėda
mi prie skaroto beržo klau
sydavosi lakštingalų suoki
mo. Dažnai pavasario nak
timis lakštingala Pranuką 
linksmindavo gimtajame so
delyje. Vaikystėje pilkąją 
gibąmininkę pamilęs 1897 
m. parašė sonatą “Lakštin
gala, gražus paukšteli.” 
Berniukas kiekvieną dieną 
lankydavo vaizdingąją, ty
liai čiurlenančią Pentą. Su 
upeliu jį siejo keletas pri
siminimų.

Berniukas ir knygnešys
Vieną 1884 m. vasaros 

dieną Pranukas landžioda
mas po tankius Pentos krū
mus r^do su dideliu knygų 
ryšuliu ilsintį knygnešį An- 
grabaitį Juozą. Jis berniu
kui papasakojo, kad laikinai 
pasislėpęs nuo caro žanda
rų, kurie nori jį suimti. Pra
nukas knygnešį parsivedė į 
namus. Vaičaičiai maloniai 
sutiko netikėtą svečią. Žąsų 
gūžtos stoginėje paslėpę 
knygas kalbėjosi iki gilaus 
vidurnakčio. Nuo tada Vai
čaičių sodyboje vis dažniau 
su draudžiamais raštais 
apsilankydavo knygnešys. 
Vaikystėje prie Pentos pra
mintais takeliais būdamas 
studentu atostogų metu ke
letą kartų vaikštinėjo su 
mylimąja Julija. Vaizdin
goji Penta tarsi pašnabždė
jo P. Vaičaičiui parašyti 
pirmąsias eiles ir dainas.

Nelinkęs į mokslą
Sulaukęs šešių metų Pra

nukas pradėjo lankyti Sin
tautų pradinę mokyklą. 
Būdamas silpnos sveikatė
lės nenorėjo mokytis. Kartą 
pavasarį su broliu Jonu ei
damas į pamokas pravirko 
ir pasakė daugiau nelanky
siąs mokyklos. Pasislėpęs 
rugių lauke drožinėjo dū
delę. Pasibaigus pamokoms 
kartu su broliu grįžo na
mo. Pamokų laiką pasislė
pęs rugiuose praleido apie 
dvi savaites. Broliukai la
bai sutarė ir Jonukas apie 
Pranuko išdaigas tėvams 
nieko nesakė.

Mokytojas Sintautuose 
sutikęs Vaičaitį paklausė, 
kodėl Pranukas nelanko 
mokyklos. Tėvai kitą die
ną slaptai pasekę Pranuką 
staiga užklupo rugiuose. Už 
tinginiavimą buvo nubaus
tas.

Baigdamas pradinę mo
kyklą daug skaitė. Po ke
letą kartų perskaitė S. Dau
kanto, M. Valančiaus, A. 
Baranausko raštus. Žavisi 
K. Donelaičio, Maironio, V. 
Kudirkos, o taip pat rusų 
klasikų, kaip N. Nekraso- 
vo, A. Puškino, A. Kolcevo 
ir kt. kūryba.

Baigęs pradinę mokyklą 
stoja į Marijampolės gimna
ziją. Amžininkų atsiminimu 
gimnazijoje buvęs daugiau 
panašus į mergaitę, nei į 
vyrą. Buvęs vidutinio ūgio, 
rusvų plaukų, mėlynų akių, 
išblyškusio del menkniekio 
raustančio veido. Dvasinis 
gyvenimas buvęs tarsi dau- 
giastygė lyra, kuri į ma
žiausią palietimą prabilda
vo švelniu ypatingai giliu

“New York Times” dra-l 
mos kritikas sako, kad be
veik visi teatrai New Yor
ke dabar apytušti. Kas va
karą teatrų salės tiktai pu
siau pripildytos, o kartaais 
tik trečdaliu pripildytos. '

Kritikas Clive Barnes sa
ko, kad dėl to kaltos labai 
aukštos bilietų kainos. Vi
dutinė teatro bilieto kaina 
šeši doleriai. Jeigu du šei
mynos nariai automobiliu 
atvažiuoja iš priemiesčio, 
jie neranda vietos automo
biliui pastatyti, ir turi su- 

! mokėti mažiausiai 4 dole
rius už parkinimą garaže. 
Taigi, susidaro 12 dolerių 
už bilietus, 4 už automobi
lio pastatymą. Jeigu dar no
rėtum užsukti į restoraną 
arba užkandinę, tai bus ne 
mažiau kaip 3 doleriai as
meniui. Taigi, susidarytų 
22 doleriai. O tai šiuo me
tu labai daug.

Barnes sako, kad jeigu 
teatrai sumažintų kainas 
perpus, teatrai galėtų būti 
pilni ir įeigos būtų tokios 
pat, bet dukart daugiau 
žmonių turėtų progą pama
tyti spektaklius.

• * •
Dar vis streikuoja Jones 

Beach ir kitų didžiųjų New 
Yorko apylinkės pliažų sar
gai. Žmonės, visgi, maudo
si, nors nėr sargų-plaukikų, 
kurie galėtų juos išgelbėti 
skęstant. Visuose pliažuose 
dabar užrašai: “Maudyma
sis jūsų pačių rizika.” Bet 
tas nereiškia, kad visai nė
ra apsaugos. Kad ir ma
žiau negu sargų-gelbėtojų, 
pliažuose dabar yra dau
giau policijos1.

Gelbėtojai - sargai reika
lauja, kad jų algos būtų pa
keltos 50%. Jie dabar gau
na tik apie 2 su puse do
lerio per valandą.

• • • •
Policija pradėjo labiau 

masiniai suiminėti prosti
tutes, kurių paskutiniu lai
ku labai daug Times skve
re ir aplinkinėse Manhat- 
tano centro gatvėse. Teisė
jai dabar įsakė kai kurias 
prostitutes laikyti įkalintas 
iki bylos sprendimo, tuo 
tarpu, kai praeityje jos bū
davo paleidžiamos po- ma
žu užstatu, ir tuojau grįž
davo “prie darbo.”

Viena moterų išsilaisvini
mo judėjimo organizacija 
surengė demonstraciją 
Times skvere. Demonstran- 
tės teigė, kad teismai turė
tų teisti ne prostitutes, ku
rios yra ekonominių sąly
gų aukos, o vyrus, kurie 
jas “perka.”

Jau pradeda aiškėti, kas 
ir kaip pašovė ir beveik' 
mirtinai sužeidė Joe Colom-1 
bo, taip vadinamos Italų Ci
vilinių teisių lygos lyderį, 
kuris, kaip tai plačiai žino
ma, tampriai susirišęs su 
kriminaliniu gaivalu.

Kaip žinia, Colombo pašo
vė jaunas negras Johnso- 
nas, kuris ten pat vietoje 
buvo kažkieno nušautas. 
Mieste sklido gandai, kad 
tai negrai nacionalistai at
siskaitė su Colombo, kurio 
organizacija gan rasistinė.

Pietūs Forest Parke
!

Prašome vietinius ir iš apylinkes jsitemyti datą, 1 
LIEPOS 18 D. Tą dieną įvyks laisviečių “Cook-Out” 
Forest Parke, 1 vai.

) Bus gražu praleisti dieną pavėsyje po medžiais, 
pasikalbėti su savo pažįstamais. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau atvykti, gausite skanius pietus. Jeigu tą die
ną lytų, tai pietūs įvyktų “Laisvės” salėje.

MIESTE PASIDAIRIUS
Prie to prisidėjo faktas, 

kad valanda po pašovimo 
kas tai pareiškė, kad su Co
lombo atsiskaityta...

Italais apgyventuose mies
to rajonuose rasistai pradė
jo kurstyti atsilikusius gai
valus prieš negrus, raginti 
prie “keršto,”

Bet beveik iš pat pradžios 
daugelis suprato, kad čia tu
rima reikalo-su provokacija. 
Tarp Colombo ir jo sėbrų iš 
vienos pusės, ir Galio ir jo 
klikos — iš kitos, jau se
nokai eina aštri konkuren
cija. Abi grupės, kurios pri
klauso prie taip vadinamos 
itališkos Mafijos, kontro
liuoja New Yorke visą eilę 
tamsių bizniškų machinaci
jų. Kartais tos dvi grupės 
kooperuoja, kartais eina 
tarpsavinės rietynės su pa
sikėsinimais, nužudymais.

Galio neseniai grįžo iš ka
lėjimo, kur atsėdėjo septy
nerius metus, ir, sakoma, 
bandė atsigriebti, nes per jo 
kalinimo laiką Colombo už
valdė beveik viską.

Kai kurie laikraštininkai 
dabar priėjo tokių išvadų: 
Galio grupė pasamdė negrą 
Johnsoną, kad nušautų Co
lombo. Sumetus kaltę ant 
negrų nacionalistų, buvo 
bandyta nukreipti dėmesį 
nuo savęs.

Policija dar vis veda tyri
nėjimą. Kol kas niekas ne
suimtas.

Tuo tarpu prie Roosevelto 
vardo ligoninės, kur Joe Co
lombo gulėjo be sąmonės, 
būrelis jo kaimynų ir gimi
nių vaikštinėjo su bažnyti
nėmis žvakėmis ir meldėsi 
už jo sielą. 

• • • •
Prieš pusmetį New Yorke 

būdavo labai sunku gauti 
taksi. Ypatingai ankstyvą 
vakarą, kuomet žmonės ei
na iš įstaigų ir kitų darbo
viečių, kartais tekdavo sto
vėti beveik pusvalandį, kol 
pravažiuodavo tuščias tak
si. Lietui lyjant apie taksio 
gavimą beveik kalbos nebu
vo..

Dabar taksį gauti New 
Yorke lengva bet kuriuo 
laiku. Net ankstyvą vaka- 
dą miesto centre tuščių tak
sių daugybė.

Faktinai jų ne daugiau: 
taksių skaičius nepadidėjo. 
Padidėjo kainos (beveik 50 
procentų), ir žmones daug 
rečiau dabar važiuoja tak
siais. Taksių vairuotojai 
sako, kad jų pajamos suma
žėjo beveik 40%. Jų unija 
rengiasi ką nors daryti: 
reikalauti iš savininkų, kad 
būtų sumažintos važiuotės 
kainos, garantuoti tam tikrą 
dienos uždarbio minimumą 
ar ko nors panašaus.

Vina Del Mar, Čile.—čia 
įvykusiame Lotynų Ameri
kos mokslininkų suvažiavi
me kalbėjo Čilės preziden
tas Allende. Allende smer
kė tuos Lotynų Amerikos 
mokslininkus, ypatingai gy
dytojus, kurie, ieškodami 
aukštesnių algų, nuvyksta 
Šiaurės Amerikon, tuo tar
pu kai jie taip reikalingi 
savo šalyse.

Sugrįžo pasitenkinę 
savo viešnage

Kaip žinia, gegužės pabai
goje į Tarybų Lietuvą bu
vo išvykę net du “Laisvės” 
redakcijos nariai — Jonas 
Gasiūnas ir Ieva Mizarienė. 
Dabar abudu jau yra su
grįžę ir stoja į savo par
eigas. Ieva sugrįžo trečia
dienį, o Jonas su žmona Va
lerija šeštadienį. Neabejoju, 
kad jie savo įspūdžiais prie 
progos nors trumpai pasi
dalys su “Laisvės” skaity
tojais.

Visi trys labai pasitenki
nę savo viešnage. Tik bė
da, kaip ir paprastai to
kiais atvejais, kad tos pen
kios savaitės taip greitai, 
girdi, prabėgo. Skundžiasi 
tiktai mūsų gimtojo krašto 
oru. Visas birželio mėnuo 
buvęs labai lietingas ir šal
tas. Tik prieš išvyksiant iš 
Vilniaus saulė pradėjus 
dažniau pasirodyti.

Rep.

MIRĖ
Birželio 9 d., penktadie

nio vakarą, mirė Bronius 
Bukas (Bukčius,) 47 metų 
amž. Pašarvotas Schwille 
Funeral Home, 66-32 Myrtle 
Ave.

Laidojamas antradienio 
rytą, 10 vai. iš Annuncia
tion bažnyčios į Cypress 
Hills kapines.

Liko žmona Birutė, tėvas 
Kazimieras (motina miru
si prieš keletą metų), brolis 
Algirdas ir kiti giminės.

Užuojauta Bukčiams.
J. L.

“ • "* • '
Liudvikas Raibužis, gi

męs Lietuvoje, Barstyčiuo
se, 83 metų amžiaus. Palai
dotas pirmadienį, liepos 12 
d., Cypress Hills kapinėse.

Liūdesyje liko tėvas (jė
zuitas) Jonas Raibužis 
Chicagoje, dvi seserys Ade
lė Rainienė (žinoma meni
ninkė) ir Ona laukaitienė 
Brooklyne ir trys seserys 
Ieva, Stasė ir Julė Lietuvo
je.

L. K—te

Švedijoje; Skonės provin
cijoje, įdomiai kovojama su 
gamtos žalotojais: žmonės 

• apsimetę turistais, žvejais 
ar medžiotojais ir apsigin
klavę įvairia aparatūra, ste
bi ir seka tuos, kurie šiukš
lina, teršia. Kaltieji bau
džiami didelėmis piniginė
mis baudomis, kartais pri
lygstančiomis net mėnesi
niam atlyginimui.

LĖKSIU Į TĖVYNĘ
Aš vėl lėksiu į Tėvynę 
Atlankyt gentis, draugus.
Lai dar džiaugiasi krūtinė,
Kai viešėsiu pas savus.

Ta tėvynė bei gimtinė — 
Tai Tarybų Lietuva.
Ir nežiūrint kur aš einu, 
Ji man nuolat mylima.

Tad ir lėkti bei važiuoti 
Traukia, veržiasi širdis. 
Na, ir reikia ją matyti, 
Nes labai graži šalis.

Ypač, kai ten žmonės dirba 
Noriai, uoliai ir bendrai, 
Tai ir norisi matyti, 
Kaip jiems einasi tenai.

Mes jau jau žinom, kad ten žmonės 
Džiaugias darbus dirbdami, 
Nes ten tiesas gina, draudžia 
Skriausti žmogų žmogumi.

Bet dabar daug nerašysiu,
Nes pirmiau reik pamatyti, 
Ir tada, kai pamatysiu, 7 
Tikra tiesą parašyt. )

Jonas Juška

Pramogų Kalendorius i

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. Įvyks 

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

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

atstovavo tikruosius Ameri
kos žmonių interesus.

Sutinkame su tais, kurie 
sako, kad nuo Vietnamo ka
ro vietnamizavimo reikia grei
tai pereiti į taikos vietnamiza- 
vimą. Tegu Amerika išsi
krausto iš Vietnamo ir palie
ka patiems vietnamiečiams 
susirasti kelią i taiką. Ameri
kos militarinės jėgos niekados 
nepajėgs vietnamiečius pa- 
klupdyti. Dabar tai turėtų 
būti aišku kiekvienam, d a r 
neatsisveikinusiam su sveiku 
protu. . .

Mažytė saujelė po kairu
mo mask a pasislėpusių gaiva
lų, kurie siekė sugriauti New 
Yorke prieškarinių jėgų su
važiavimą pereitą savaitgali, 
gražiai pasitarnavo ne taikos, 
bet prezidento Nixono poli
tikos reikalui. Manoma, kad 
jų tarpe buvo keletas ir pro
vokatorių, valdžios agentų.

Labai gražu, kad tiek daug 
Amerikos lietuvių šią vasarą 
lankysis Tarybų Lietuvoje. 
Visiems jiems mes iš visos 
širdies linkime didžia u s i o s 
sėkmės.

žinau, kad ne visiems vis
kas ten patiks. Bet kur tu 
rasi žemės kampelį, kuriame 
viskas visiems patiktų ? Viev 
ną dalyką tikrai žinau ir tei
giu, kad tie, kurie vyksta 
nuoširdžiai susipažinti su nū
dieniu Lietuvos žmonių gyve
nimu, ras jame daug labai ge
rų, labai gražių dalykų. Taip
gi žinau, kad visi visur bus 
draugiškai priimti.

Bona. — 600,000 Vakarų 
Vokietijos chemijos pramo
nės darbininkų laimėjo kelių 
savaičių streiką. Jie laimė
jo 7% algos pakėlimą ir ki
tus reikalavimus.

Varšuva. — Lenkijos vai
zdžia planuoja penkerių me
tų ekonominį planą, per ku
rį bus bandyta pakelti na
cionalines įeigas 38-39 nuo
šimčiais.




