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KRISLAI
Argentiniečių “Vaga” e 
Sunki darbininkų dalia 
Malonūs prisiminimai 
JAV ambasados vaidmuo 

Laose
Dviejų tėvų dvynukai

J. Gasiūnas
Tik šiomis dienomis gavo-1 

me argentiniečių “Vagą” už 
gegužės 28 d. Paprastu paš
tu ima apie trejetą mėnesių 
kelionei. Tai labai ilgas lai
kas.

“Vaga” rašo, kad šio pa
žangaus laikraščio desimtme- 

w tis buvo iškilmingai atžymė
tas. Jame dalyvavo ir kele
tas Urugvajaus veikėjų, tarp 
jų buvo “Darbo” redaktorius 
Merkevičius, taipgi ii- admi
nistratorius Staniulis. š š

Buvusi argentinietė II. Fei- 
ferienė prisiuntė “Vagai” 
Jungtinių Valstijų pažangių
jų lietuvių sveikinimą su $135 
aukų. IJnkime “VagaP il
giausių metų !

“Vaga” rašo apie sunkią 
Argentinos darbininkų padė
ti. “Per pusantrų metų lai
kotarpį nedarbas išaugo nuo 
3.3 iki 5 procentų”. Kai ku
riose provincijose nedarbas 
pasiekė nuo “6.8 proc. iki 
11.6 proc.”

Kadangi pragyvenimo kai
nos labai aukštai iškilusios, 
tai darbininkams labai sunku 
verstis. Jie priversti kovoti už 
didesnes algas.

Sužinojome iš “Vagos”, kad 
argentiniečių įžymus veikėjas 

Rį^t>nas Baltušninkas sunkiai 
serga ir buvo patalpintas sa
natorijoje. Linkime jam greit 
pasveikti.

Urugvajiečių “Darbas” pra
neša, kad išvyksta Lietuvon 
atostogoms “Darbo” redak
torius Merkevičius ir TSRS 
ambasados darbuotojas Ra
si kas.

Vilniuje mums teko susitik
ti su abiem Urugvajaus veikė
jais. Nuoširdžiaiusiai pasi
sveikinome ir nors trumpai 
pasikalbėjome apie sunkią 
“Darbo” padėtį.

Prisiminiau, kaip man buvo 
malonu su jais susitikti Mon
te vide joj e prieš 12 metų. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar 
jie dėkingi Jungtinių Valstijų 
pažangiesiems lietuviams už 
gražią “Darbui” paramą. Ir 
dabar tam laikraščiui parama 
reikalingą. J

* M- : '
Senatinio užsienio reikalų 

komiteto tyrinėtojai padarė 
antai pareiškimą, kad Jungti
nių Valstijų ambasada Vien
tiane daugeliu atžvilgių va
dovauja karui Laose.

Tyrinėtojai buvo nuvykę į 
Laosą ir pilnai susipažino su 
karo eiga. Pakanka ir to Cen- 
tralinės žvalgybos Agentūros 
prisipažinimo, kad Jungtinės 
Valstijos sumoka atlyginimus 
užsieniečiams ir vietiniams 
kariams, kurie kovoja su La
oso patriotais.

Nixono administracija ir 
Pentagonas juk finansuoja ka
rą Indokinijoje ir jam vado
vauja. Vietiniai generolai, 
gaudami gerus atlyginimus, 
tik pildos'įsakymus.

Vakarų Vokietijoje buvo 
įrodyta teisme, kad Reinerio 
Drechslerio žmona turėjo ly-

* tinius santykius ir su kitu vy- 
' ru. To santykiavimo pasėko

je gimė dvynukai.

Nixono ekonominiai žygiai 
sukrėtė Jungt. Valstijas 

ir užsieniečių biržą
Washingtonas. — Prez. 

Nixono ekonominiai žygiai, 
padaryti rugpiūčio 15 d., 
smarkiai sukrėtė Jungtines 
Valstijas ir visą kapitalis
tinį pasaulį. Kainų ir algų 
“užšaldymas” didžiajam 
bizniui buvo priimtinas. 
Wall Street seru ir bonu u c

biržoje kai kurie Šerai pa
kilo iki 30.93 proc. Tokio 
pakilimo nebuvo per 179 
metus.

Užsienyje smarkiai susi
rūpinta dolerio padėtimi. 
Dabar amerikiečiai užsieny
je, keisdami dolerius į kitų 
šalių valiutą, jau gerokai 
daugiau turi dolerių išleis
ti. Pragyvenimas užsieny
je jiems darosi brangesnis.

Reikalauja Saigono armiją 
pasitraukti iš Kambodijos
Phnom Penh. — Rambo-0

dijos militarinė komanda, 
ištyrinėjusi Pietų Vietnamo 
karių žiaurius elgesius su 
Kambodijos civiliais, parei
kalavo Saigono kariu pasi
traukti iš Kambodijos, kar
tu pasitraukti ir iš milita
rinės bazės Neak Luong.

50,000 civilinių, pabėgu
sių nuo Saigono karių te
roro, skundžiasi, kad jie ir 
daugelis kitų daug nukentė
jo, buvo apiplėšti, mušami, 
šimtai yra užmuštų.

Vyras tapo moterimi
Basking Ridge, N. J.—52 

metų muzikos mokytojas 
Paul M. Grossman operaci
jos pagalba pasikeitė į mo
terį. Dabar vadinasi Paula 
Grossman.

P. M. Grossman buvo ve
dęs ir turi tris dukteris. 
Dabar jo žmona vadinasi 
Mrs. Paula Grossman žmo
na.

Muzikos mokykla, kurioje 
jis dirbo per 14 metų, dabar 
atsakė darbą, nes Paula 
Grossman, kaip moteris, ne
betinkanti tuos pačius mo
kinius mokinti. Mrs. Paula 
Grossman pasisamdė advo
katą jbs teisę į darbą ginti.

Parma, Sicilija. — Mirė 
pasauliniai paga r s ė j ę s 77 
metų smuikininkas Erman- 
noMarchesi, pirmiau akom
panavęs konduktoriui Tos- 
caniniui.

Kraujo egzaminacija paro
dė, kad tie dvynukai buvo 
dviejų skirtingų vyrų, su ku
riais moteriškė turėjo lytinius 
santykius. Moteriškė prisipa
žino, kad taip buvo. Tada vy
ras gavo ištuokas (divorsą).

Sakoma, pirmas toks pasau
lyje suradimas, kad dvynai 
yra dviejų vyrų. Dabar lyti
nių ekspertų daleidžiama, kad 
du vyrai gali užvaisinti moters 
užuomazgą, iš kurios gali 
gimti dviejų tėvų vaikas.

Importui pakelti 10 proc. 
taksai smarkiai nugązdino 
užsienio produktų pardavė
jus Amerikai. Manoma, im
portas gali žymiai suma
žėti.

Nepaprastos Paruošos 
(Emergency Preparedness) 
raštinė įgaliota paties pre
zidento Nixono priversti vi
sus pildyti Nixono patvar
kymą per 90 dienų. Prasi
žengusieji gali būti sunkiai 
baudžiami.

Detroitas. — Kongresma- 
nas Conyers pareiškė, kad 
1972 m. rinkimuose gali bū
ti negras prezidentinis kan
didatas. Kongresmanė Chis
holm mano kandidatuoti.

Detroitas. — Michigano 
valstijos AFL - CIO paskel
bė nutarimą, reikalaujantį 
dabar baigti karą Indokini
joje ir daugiau rūpintis 
ekonominiais žmonių reika
lais.

Pataria toleruoti 
socializmą Amerikoje

Washingtonas. — Ameri
kos Valstybių Organizacija 
ragina Jungtines Valstijas 
toleruoti socializmą kai ku
riose Lotynų Amerikos šaly
se. Šios organizacijos 218 
puslapių raporte nurodoma, 
kad su tomis šalimis, kurios 
priima socialistinę santvar
ką, reikia sugyventi drau
giškai, o ne skelbti joms 
griežtą kovą.

Amerikos Valstybių Or
ganizacija susideda iš visų 
abiejų Amerikos kontinentų 
valstybių, išimant Kubą. 
Dabar gal ir Kuba bus pri
imta į tą organizaciją?

Wallace su Nixonu
Montgomery. —Alabamos 

rasistas gubernatorius Wal
lace užgyrė Nixono patvar
kymą sulaikyti masinį vai
kų pervežiojimą autobusais 
i mokyklas tikslu išlaikyti 
baltųjų ir negrų balansą.

Nixonas paskelbė, kad jis 
priešingas masiniam vaikų 
pervežimui ir įsakė jį su
laikyti. Wallace dabar tą 
patį padarė. Jis net pareiš
kė, kad jis atidarys tas vien 
negrų mokyklas, kurias fe- 
deraliniai teismai buvo už
darę.

Atrodo, kad Nixonas ir 
Wallace paneigia tuo klau
simu f ederalinių teismų 
nuosprendžius.

Pekinas.—Kinija pasmer
kė Japonijos 200 milijonų 
dolerių paskolą Pietų Korė
jai dėl milįtarinių reikalų.

Ekspertai ragina sulaikyti 
Japonijos apsiginklavimą

Washingtonas. — Kongre
so ekonominei komisijai liu
dijo visa eilė Azijos politi
kos. ekspertų. Jie nurodė, 
kad Nixono administracijos 
pasiryžimas apginkluoti Ja
poniją sudaro naują karo 
pavojų Azijoje. 29 bilijonų 
doleriu biudžetas karui Azi
joje irgi didina karo pavo
jų Azijoje.

Nixono pasisakymas už 
dvi Kini jas neveda prie su
sitarimų su Kinijos Liau
dies Respublika, bet prie 
sutvirtinimo Taivane Čian 
Kai-šeko diktatūros ir ban

TARYBŲ LIETUVOJE
Svečiai Lietuvoje

Iš Argentinos į Vilnių at
keliavo pažangus lietuvis 
Silvestras Kažukauskas. Jis 
gimtojo krašto nematė dau
giau kaip 40 metų.

Iš Brazilijos lankosi pa
žangus lietuvių veikėjas 
Juozas Miliauskas su žmo
na.

Rugpiūčio 3 d. Lietuvos 
kinematografininkų atsto
vai Vilniaus aerouoste pasi
tiko respublikos kino meni
ninkų kvietimu apsilankan
čius niujorkiečius poetą ir 
kino menininką. Joną Meką, 
taip pat kino menininką 
Adolfą Meką su žmona dai- 
ninke Pola. Šie svečiai at
vyko iš Maskvos, kur stebė
jo tarptautinį kino festivalį. 
“Vagos” leidykla leidžia Jo
no Meko poezijos knygą.

Šiuo metu respublikoje 
vieši tautiečiai iš JAV; Ka
nados, Argentinos, Škotijos, 
Brazilijos, Urugvajaus, Va
karų Vokietijos ir kitų ša
lių.

“Tiesos” inf.

Nixonas trukdo taikos 
pasitarimus

Paryžius. — Paskiausioje 
pasitarimų sesijoje ameri
kiečių delegacijos naujasis 
pirmininkas Porter ir vėl 
nedalyvavo. Vadinasi, Nix
onas dar vis trukdo pasita
rimus.

Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios užsienio reika
lų ministrė Binh ir vėl pri
minė, kąd Jungtinės Valsti
jos oficialiai nieko neatsa
ko į taikos siūlymus.

Indėnai nori taikos
Milwaukee, Wis. — Keli 

desėtkai indėnų užėmė ap
leistą Michigano ežero pa
kraščio sargybos stotį ir pa
skelbė, kad tai jų žemė ir 
jie čia nori gyventi.

Sargybos viršininkai da
bar nežino ką su indėnais 
daryti: jėga juos išvaryti 
ar leisti jiems ten gyventi. 
Indėnai sąko, kad jie nenori 
karo, jie nori taikos.

dymo sukurti civilinį karą 
Kinijoje.

Ekspertai ragina Nixono 
administraciją sulaikyti Ja
ponijos ginklavimą, baigti 
karą Indokinijoje ir pripa
žinti Taivaną Kinijos Liau
dies Respublikai.

Valleta, Malta. — NATO 
sutiko Maltos Valdžios ra
ginimą patenkinti. Militari
nė bazė su 300 karių bus 
perkelta į Italiją. Tarybų 
Sąjungos ambasadorius 
Smirnovskis iš Londono at
vyko į Maltą pasitarti.

Užsienio spauda apie 
Liet u v ą

Poznanės vaivadijos laik
raščio “Gazeta poznanska” 
skyriaus vedėjas, vaikų cho
ro “Špaki” meno vadovas 
Vieslavas Kiseris, neseniai 
svečiavęsis Lietuvos sostinė
je, pasakoja apie mūsų kul
tūrinį gyvenimą. “Vilniaus 
įspūdžiuose” lenkų žurna
listas rašo apie “Ąžuoliuko” 
chorinės studijos darbą, da
lijasi įspūdžiais apie kitų 
meno kolektyvų pasiekimus. 
Rašydamas apie “Ąžuoliu
ką”, kurį pažįsta jau keleri 
metai, V. Kiseris teigia, kad 
kolektyvas priklauso prie 
geriausių pasaulio vaikų 
chorų.

Gerą įspūdį V. Kiseriui 
paliko mergaičių choras 
“Liepaitės” ir Valstybinąs 
filharmonijos simfoninis or
kestras, kurio vyriausiąjį 
dirigentą J. Domarką labai 
vertinanti Lenkijos muziki
nė visuomenė.

ELTA

Nelegaliai išmoka 
milijonus dolerių

Washingtonas. — Gyny
bas departamentas nelega
liai išmoka daugiau kaip 18 
milijonų dolerių j mėnesį 
300,000 militaristų žmonų ir 
kitų artimų giminių.

Pentagonas, atrodo, ne
paiso, kad tokių išmokėjimų 
Kongresas nėra autoriza
vęs. Senasis įstatymas bai
gėsi birželio 30 d., bet išmo
kėjimai tęsiami ir toliau.

Ottawa. — Kanados pro
vincijų premjerų konferen
cija pasiuntė laišką premje
rui Trudeau, raginant jį pa
sisakyti prieš Jungtinių 
Va 1 s t i j ų planą išbandyti 
branduolinę b o m b ą Aleu
tians saloje Amchitka. Iš
bandymas kainuos 118 mili
jonų dolerių.

Roma, Italija. — Savait
galiais šiuo metu daugiau 
kaip pusė šio 3 milijonų gy
ventojų apleidžia miestą ir 
vyksta į miškus, paežerius 
laisvai praleisti laiką.

Algų-kainų kontrole darbo 
žmones diskriminuoja, sako 
AFL-CIO prezidentas Meany

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė nepasitenkinimą 
Nixono administracijos įsa
ku “užšaldyti” algas ir kai
nas. Šis Nixono žygis, sa
ko Meany, diskriminuoja 
darbininkus.

Meany nurodo, kad di
džioji kontrolės našta gu
la ant darbininkų pečių. 
Jie bus priversti daugiau 
pasiaukoti. Kainos jau da
bar iškeltos ganaAaukštai, 
o darbininkams uždrausta 
reikalauti aukąj^snių algų. 
Prieš pat “užšaldymą” kai
nos smarkiai pakilo, o algos 
visai nepakilo.

43,000 draftuotų paleis iš
militarines tarnybos

Washingtonas. — Arini-®
jos raštinė praneša, kad ne
trukus bus paleista 43,000 
draftuotų ir jau po gerą 
dalį laiko išbuvusių milita- 
rinėje tarnyboje. Kai ku
rie jų jau buvę Pietų Viet
name, kiti Pietų Korėjoje, o 
kiti ant vietos buvo lavina
mi.

Kongresas nutarė suma
žinti armijos jėgą ant 50,- 
000 kariųU^Todėl dabar kai 
kuriems neteks tarnauti vi
sų dvejų metų.

30 kongresmanu Irau 
kia valdžią teisman
Washingtonas. — 30 kon- 

gresmanų pridavė federali- 
niam teismui bylą, kuri rei
kalauja paskelbti Kongre
sui slaptą valdžios raportą 
apie Atominės Energijos 
komisijos^planą dėl požemi
nio branduolinio išbandymo 
Alabamos valstijoje.

Prezidentinis advokatas 
Dean aiškina, kad tas ra
portas buvo sudarytas su 
prez. Nixono patarimu ir 
uždraustas kitiems rodyti. 
Teismas turės šį klausimą 
išspręsti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pegnitz, Vak. Vokietija.— 

čionai trečiadienį, rugpiū
čio 18 d., ištiko ore baisi 
nelaimė. Amerikiečių kari
nis helikopteris ore suspro
go. Katastrofoje žuvo 37 
kareiviai. Nė vienas buvęs 
helikopteryje neišliko gy
vas.

Sidney, Austrlija.— Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos valdžios nutarė visas 
savo karines jėgas ištraukti 
iš Pietų Vietnamo. Austra
lija ten dar turi 6,000 karei
vių, o N. Zelandija—tiktai 
254. Svarbu, kad tos dvi 
šalys atsisako toliau šiame 
kare dalyvauti.

Numatoma, kad Kongre
sas užgirs Nixono žyygius 
per 90 dienų kontroliuoti 
algas ir kainas. Bet neži
nia, kas bus toliau. Taipgi 
ar šie žygiai gali sulaikyti 
infliacijos didėjimą, jeigu 
karas nebaigiamas ir jam 
supilama bilijonai dolerių.

Washingtonas. — Konsti
tucinei Veiklai Amerikiečių 
draugija skelbia, kad 1970 
m. 27 valstijose gubernato
rių rinkimuose darbo unijos 
išleido daugiau kaip milijo
ną doleriu. Tos sumos di
džiausia dalis teko demo
kratams, o tik $12,500 re- 
publikonams.

Toronto, Kanada.—Onta
rijo provincija šiemet išleis 
2 milijonus dolerių kovai su 
venerinėmis ligomis. Tai 
bus $50,000 daugiau, kaip 
1970 metais.

Senate svarstys Kubos 
pripažinimą

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Fulbright pa
skelbė, kad šis komitetas 
ruošiasi svarstyti Ameri
kos santykius su Kuba ir 
galimybę revoliucinės Ku
bos pripažinimo.

Senatorius Mathias pasiū
lė Senatui raezoliuciją at
šaukti Kinijos boikotą, pa
skelbtą 1962 metais.

Kai kurie senatoriai nu
rodo, kad palaikymas diplo
matinių santykių su fašisti
nėmis diktatūromis, o ne 
pripažinimas revoli u c i n ė s 
Kubos yra priešingas Ame
rikos tradicijoms.

Skurdžią koalicija
New Orleans, La. — Pie

tinė Krikščionių Vadovybės 
konferencija savo suvažia
vime pasisakė už sukūrimą 
skurdžių koalicijos iš neg
rų, puertorikiečių ir baltų
jų aktyviam dalyvavimui 
1972 m. prezidentiniuose 
rinkimuose.

Planuojama iškelti negrą 
koalicijos kandidatą prezi
dento vietai. Koalicija “ga
lės apjungti rinkimams 
skurdžius baltuosius ir 
skurdžius juoduosius”.

Sydney. — A u s t r alijos 
Darbo Partija reikalauja 
naujų parlamentinių rinki
mų dabar, kai valdančiosios 
Liberalų Partijos vadovybė
je iškilo skandalų. Tikimasi 
Darbo Partijos laimėjimo. 
Partija priešinga remti ka
rą Indokinijoje.



2 puslapis L AI S V E  Penktadienis, Rugpjūčio (August) 20, 1971

LA T G 17 LITHUANIAN A19 V Cl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.

Established April 5,1911 ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ---- - $9-00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year-- -----  $10 00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Prezidento Nixono planas: 
vaistas ar apgavyste?

PRAEITAS sekmadienis sujudino ir pritrenkė visą 
kapitalistinį pasaulį. Prezidento Nixono pateiktos prie
monės “kovoti” infliaciją ir užkirsti kelią tolesniam 
Jungtimų Valstijų ekonomikos smukimui liečia ne tik 
šią šalį, bet daugybę šalių, ypač Japoniją, Angliją, Va
karų Vokietiją bei Prancūziją. Visose jose didžiausias 
susirūpinimas.

Prezidentas paskelbė, kad nuo rugpiūčio 14 dienos 
per devyniasdešimt sekamų dienų užšaldomos visos kai
nos ir algos. Nevalia kelti kainas, nevalia darbininkams 
reikalaiiti didesnių algų. Bet jokio užšaldymo nėra kapi
talistų pelnams. Todėl ant rytojaus visa eilė korpora
cijų paskelbė žymiai padidintus dividendus už visokius 
investmentus.

Dar toliau ir daugiau: mūsų prezidentas ne tik ne
uždėjo jokios kontrolės ant kapitalistų pelnų, bet dar tie
sioginiai pažadėjo jiems pelnus padidinti bilijonais dole
rių. Tai bus padaryta dviem būdais, būtent, uždedant 
10 procentų taksų ant iš užsienio įvežamų visokių indus
trinių produktų, kad padidėtų amerikiniams produk
tams naminė rinka, ir, antra, panaikinant 7 procentų 
taksų, kurių federalinė valdžia reikalauja iš automobilių 
pramonės savininkų. Šiuos du pasiūlymus turi užgirti 
Kongresas, bet nėra jokios abejonės, kad Kongresas tai 
padarys be jokio delsimo.

Įdomu, kad iki šiol prezidentas griežtai priešinosi 
bet kokiai kainų ir algų kontrolei, bet staiga pakeitė sa
vo nusistatymą. Kas jį privertė? Ogi nesulaikomas eko
nomikos smukimas, krizės gilėjimas, nedarbo kilimas, in
fliacijos augimas. Tiesa, kiekvienoje savo kalboje, kiek
viename savo pranešime prez. Nixonas pasakojo mums, 
Amerikos žmonėms, kad jam prezidentaujant dalykai 
taisosi, kad infliacija jau baigiama nugalėti, kad gerovei 
ir pralobimui vartai jau plačiai atkelti, bet tai buvo tik 
akių muilinimas. Dabar tai aišku ir tiems, kurie jo pa
žadais tikėjo. ,

Kiek prezidento paskelbtos priemonės padės ekono
minei krizei nugalėti, ar iš viso nors kiek padės, pama
tysime. O gal dar tą krizę padidins? Kai kas taip ma
no. Antai, senatorius McGovern sako, jog šis visas pre
zidento planas yra gryniausia apgavystė. Jau net ir 
darbo unijų vadai protestuoja už algų užšaldymą.

Su savo šiomis “griežtomis” priemonėmis preziden
tas tikisi labai daug laimėti politiniai. Reikia žinoti, kad 
jo visas dėmesys nukreiptas į 1972 metų prezidentinius 
rinkimus. Jam jau pavyko demokratų partijos vadus pa
dalyti, vienas prieš kitą supiudyti. Štai, kai sen. Mc
Govern prezidento planą vadina “gryniausia apgavys
te,” demokratų frakcijos Kongrese vadas senatorius 
Mansfield pilnai tą planą užgiria ir prezidentą karštai 
sveikina už jo “drąsą.”

Su savo pasiūlymais, paskelbtais praeitą sekmadienį, 
prezidentas Nixonas jau labai daug, bent laikinai, lai
mėjo. Amerikos žmonės jau beveik pamiršo Vietnamo 
karą. Televizijoje, per radiją ir spaudoje niekas apie 
karą ir jo nutraukimą nebekalba. Ir, atrodo, mažai 
bekalbės per ateinančius tris mėnesius. Spaudimas į 
prezidentą baigti šią skerdynę beveik išgaravo* O kiek
vienam amerikiečiui turėtų būti aišku, kad didelės dau
gumos mūsų ekonominių ir socialinių bėdų ir ligų šaltinis 
yra šis karas. Todėl ir turėjo būti pradėta su karo 
nutraukimu.

TĖVYNĖJE JAUČIASI 
ATJAUNĖJĘS

Pasirodo, kad iš Pietų 
Amerikos sugrįžę tėvynėn 
lietuviai kasmet vasarą kur 
nors susitinka pasivaišinti 
ir pasidalyti prisiminimais. 
Šiemet tokia sueiga (“ai asa- 
do”) įvyko Aukštadvaryje. 
“Tiesos” korespondentė Le
na Litvinaitė gražiai aprašo 
šią įdomią sueigą. Tarp 
kitko, ji rašo:

—- Ilgas ir duobėtas buvo 
mūsų kelias gimtinėn, — pa
sakė kaunietis reemigrantas 
Danielius Jakubonis. — Pa
menu 1946 metus, kai įvyko 
pirmasis Pietų Amerikos lietu
vių kongresas. Tąsyk svars
tėme ir tarėmės, kaip su
trumpinti kelią tėvynėn. Ne
greitai išsipildė mūsų troški
mai. Daug vargo ir pinklių 
teko patirti, kol pasiekėme 
gimtuosius krantus. Į Argen
tiną aš išvykau penkiolikme
tis berniokas, sugrįžau, dide
le metų našta nešinas. Bet 
čia, tėvynėje, jaučiuosi atjau
nėjęs, pažvalėjęs.

Žmones, nuėjusius nelengvą 
gyvenimo kelią svetur, bet su
gebėjusius išsaugoti širdžių 
jaunystę ir aktyviai padedan
čius kurti naują gyvenimą, 
sveikino Lietuvos Kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Kazakevičius, 
savaitraščio “Gimtasis kraš
tas’’ redaktoriaus pavaduoto
jas Jonas Lukoševičius, nepa
ilstanti rrinobSnira i( o c o /I n ’’ 
šeimininkė

. . . Rūsti 
na pakilo 
rio šilojų, 
bangomis. Dainavo panevėžie
čių choras, 'revoliucinių kovų 
veteranai, buvę partizanai. Jų 
gretose ir reemigrantas Al
bertas Grimža, Ispanijos ko
vų. dalyvis, ir buvęs Brazilijos 
kavos plantacijų darbinin
kas Leonardas Sasnauskas. 
Dainavo žmonės, gimtuosiuose 
namuose suradę svetur ilgus 
metus ieškotą laimę.

O kai vakare žara nutvies-i 
kė žalsvą ežero dangą, kai 
viršum Strėvos pakilo rūkas, 
autobusai pasuko namo. 1 
skyrė, linkėdami ___ ...

bos ir savo jėgas bei dalį 
lėšų skyrė ir tebeskiria pa
žangiajai JAV lietuvių 
spaudai. Ir džiugu, kad au
torius, kuriam dabar 82 me
tai, su tikrai jaunatvišku 
įkarščiu įveda skaitytoją į 
savo draugų tarpą, parodo 
jų gyvenimą ir visuomeni
nę veiklą. Už tai Pr. Buk- 
niui — nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

... O gyvenimas n epą-’ 
liaujamai, žengia į priekį. 
Kiekviena diena atneša pa
saulio pažangiosioms jė
goms naujas ir vis svares
nes pergales, į kurias ne
menką indėlį įdeda ir JAV 
gyvenantys lietuviai — pa
žangiečiai. Tai — istorija. 
Ir ne vien Amerikos, bet ir 
Lietuvos, iš kurios kilę visi 
Prano Buknio knygelės 
“Pasakojimai apie drau
gus” herojai.

“Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra “Lai
svės” jubiliejiniai metai,”— 
primenama dabar kiekvie
name “Laisvės” numeryje. 
Ir iš tikrųjų—jubiliejus tę
siasi. Nūnai laikraščio

IŠPAŽINTIS IR 
PRISIPAŽINIMAS

Chicagos kunigų “Drau
ge” (rugpiūčio 10 d.) Dr. 
G r. Valančius lukštena 
prof. A., Maceinos iškeltą 
klausimą — “Bėgome nuo 
rusų ar nuo komunistų?” 
Tai labai įdomus klausimas. 
Mums tai seniai žinoma, 
kad dauguma Lietuvoje bu
vusių visokio. plauko ir ka
libro ponų, nešdinosi iš Lie
tuvos pas Hitlerį ne dėl ko
kio ten rusiškumo pavo
jaus, o iš baimės, kad Lie
tuvos liaudis, komunistų 
vadovaujama, jiems atims 
jų žemiškąjį rojų.

Matyt, kad dabar ir pro
fesorius Maceina tą mintį, 
nors labai nedrąsiai, viešai 
kelia. Pasak Valančiaus:

“Maceina pasisako už 
antikomunizmą, nes rusiš
kumo pavojus Lietuvai esąs 
antraeilis ir nepalyginant 
mažesnis, kaip ateistinės 
komunizmo ideologijos,

. . * — * I siasi. Nūnai laikraščio
prie vartos priemonėmis, f]raugaį gap didžiuotis ne

tik jubiliejiniu “Laisvės” al
bumu, bet ir Pr. Buknio

LIETUVOS TELEVIZIJOJ

Populiariausia
Petraičių šeima pažįsta

ma beveik kiekvienam Lie
tuvos gyventojui. Šią šeimą 
sukūrė Lietuvos televizija, 
prieš penketą metų pradė
jusi transliuoti kuklią laidą 
“Petraičių šeimoje”. Dabar 

i ši šeima Lietuvos TV ekra-j 
nuošė pasirodo kiekvieną 
mėnesį, maloniai nuteikda
ma šimtus tūkstančių tele- 
žiūrovų savo džiaugsmais ir 
šeimyniniais rūpesčiais.

Užsienyje tokios šeimos 
jau egzistuoja ištisus de
šimtmečius, o Tarybų Są
jungoje Petraičiai — pirmo
ji televizijos šeima, susilau
kusi plataus atgarsio visoje

Lietuvos šeima
Jų darbo įvertinimas <

Šios šeimos puoselėtojai 
—režisierė G. Dauguvietytė 
ir redaktorius K. Bagdona
vičius. Jie abu rašo scene- 
rijus, G. Dauguvietytė, įžy
miojo lietuvių režisieriaus, 
TSRS liaudies artisto B. 
Dauguviečio duktė, režisuo
ja.

Jų darbas buvo aukštai 
įvertintas: už laidas “Pet
raičių šeimoje” G. Daugu
vietytei ir K. Bagdonavičiui 
suteikta TSRS Žurnalistų 
sąjungos šių metų premija.

Neseniai abu autoriai su
grįžo iš Maskvos, kur jiems, 
iškilmingo žurnalistų susi- 

šalyje. A me J^ą kalba ir gin-Į rinkinio metu, buvo įteikta 
premija ir diplomai.

K. Pūras

rūpestinga “asadn 
Renė Diktoraitė.
ir narsi kovų dai- 
viršum Aukštadva- 

nu vilnijo ežero

pavojus.
Jo manymu, lietuvių (pa

bėgėlių vadų) sąmonė vis “Pasakojimais apie drau- 
labiau pas k u t i n i u metu gus,” kuriuos su džiaugsmu 
linksmai kovoti su rusiš- perskaitys 
kuoju imperializmu ir ma- krašto skaitytojai, tiek ir 
žiau su komunizmu, dary- į užsienio lietuviai.

tiek Nemuno

damiesi senųjų (cariistinių) 
rusų emigrantų banditų 
gaujos teorijos šalinin
kais.”

Prof. Maceina esąs su
sirūpinęs ( kad pačioje Lie
tuvoje taip va d i n a m o j i 
“krikščioniškoji ideologija” 
nuolat silpnėjanti, o komu
nistinė ideologija vis giliau 
ir giliau liaudies masėse su- 
leidžianti savo šaknis. Varg
šas profesorius ne tik susi
rūpinęs, bet ir beveik iki

Aug. Tamaliūnas

NAUJOS VARGINOS 
NUO PARAZITŲ

Anglijos mokslininkas dr. 
T. Mileris (Thomas A. Mil
ler) iš Glasgow univprsiteto 
paruošė vakciną, kuri imu
nizuoja šunis nuo žarnų ap
valiosios kirmėlės Ancy- 
lostoma caninum. Šis parazi
tas nėra žmonių žarnų pa-

mirties išsigandęs, kad prie- razitas, tačiau jis įsigręžia 
šinimasis komunizmui net i žmonių odą ir savo “tu-
pabėgėliuose pradedąs iš
garuoti.

neline” veikla sukelia pla
čią patinusią egzemą. Kir-

Susidaro net nejaukus mėlės lervinės stadijos per- 
kailįspūdis, pastebi Maceina,!nešėjai yra peles, 

- . kad dažnam iš mūsų da- 
įTJ’ rosi vistiek, ar lietuvis taps ma

vieni ki- komunistu, svarbu tik, kad 
tiems ilgų ir laimingų vasa- jis liktų lietuviu.
rų, dar daug gražių susitiki- munistinė dvasia pradeda 
mų po giedru tėviškės dan
gum.

Anglijoje plačiai vartoja- 
; vakcina nuo

plaučių kirmino.
veršių

Antiko-

atvėsti, tartum išeina iš 
mados...”

Naujos knygos

“Pasakojimai apie Draugus”

Surinkę vieną vagoną se
no popieriaus, žmonės su
taupo 36 kubinius metrus 
medienos arba 200 medžių. 
Čekoslovakai, rinkdami se- 
|ną popierių, kasmet išsaugo 
500 hektarų miško.

Lietuvos statutai... 
lietuviškai

Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės statutas, kuris 
ilgą laiką buvo pagrindinis 
valstybės teisinis aktas, pir
mą kartą verčiamas į lietu
vių kalbą. Šio darbo ėmėsi 
universiteto istorikai, kalbi
ninkai, teisininkai.

Yra žinomos trys statuto 
redakcijos. 1529 metais sei
mas priėmė pirmąjį statutą. 
Gerokai pataisytas ir papil
dytas, jis išėjo dar 1566 ir 
1588 metais. Visi trys lei
dimai parašyti senąja balta
rusių kalba.

Statutas buvo savotiška 
kunigaikštystės konstituci
ja. Jame užfiksuoti to mė
liais laikais buvo verčiami

į rusų, lotynų, lenkų, vokie- 
to ekonominiai, teisiniai, vi
suomeniniai santykiai. Sta
tutas turi neįkainuojamą 
reikšmę tyrinėjant Rytų 
Europos tautų istoriją.

Deja, nėra išlikę nei pir
mojo, nei antrojo originalų. 
Žinomos tik kelios jų kopi
jos, saugomos daugiausiai 
Lenkijos archyvuose.

Mokslininkams iškyla už
davinys pagal galimybes at
kurti tikrąjį statutų tekstą 
ir parašyti komentarus.

Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės statutai įvar
čių kalbas. Tačiau specialis
tų nuomone, visi vertimai 
labai nutolę nuo originalų, 
nes vertėjai naudojosi skir
tingomis jų kopijomis.

Rodos, prabėgo visai ne
daug laiko, kai Lietuvos 
spauda paminėjo pažan
gaus JAV lietuvių laikraš
čio “Laisvė” garbingą jubi- 
liejų — šešiasdešimtąsias 
metines, o štai neseniai tė
viškės skaitytojai vėl sušne
ko apie laisviečius. Šįsyk— 
paimdami į rankas nedidelę 
Prano Buknio knygelę “Pa
sakojimai apie draugus.”

Pažangūs JAV lietuviai, 
be abejo, gerai pažįsta šios 
knygelės, kurią išleido Min
ties” leidykla, autorių, gy
venantį Niujorke ir rašantį 
apie tautiečių judėjimą toli 
nuo tėvynės. Tačiau autorius 
žinomas ne tik Amerikos 
lietuviams. “Praną Buknį, 
—kaip rašo šios knygelės 
įžangoje LTSR nusipelnęs 
žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas, eilę metų dirbęs 
spaudos darbą Jungtinėse 
Valstijose, — Tarybų Lie
tuvos skaitytojai pažįsta iš 
jo straipsnių “Tiesoje’'apie 
tuos pažangius JAV lietu
vius, kurie labai sunkiomis 
kapitalistinio gyvenimo są
lygomis kovojo ir tebekovo
ja už žmonių laisvę ir de-nepamiršta gimtosios kai-

MĮSLĖS
1.

Kas paliesti pabandys
Kamuolį apvalų?
Šepetys ne šepetys —
Duria, bet nevalo.

(Ežys)
2.
Kailiniuotas tarsi ponas, 
Čeža jo kiekvienas šonas. 
Jei tuos kailinius atimsi, 
Ašaroti veikiai imsi.

(Svogūnas'

drau-

mokratiją.”
Ir tikrai. Argi begali kas 

geriau pažinti emigracinį 
tautiečių gyvenimą už Pr. 
Pinskį (JAV jis, kaip ir ne
maža išeivių, pakeitė pavar
dę), 1907 metais emigravusį 
į Ameriką ir visą savo ener
giją paskyrusį kovai už pa
žangą. Na, o kovojant įgy
jama ne tik priešų, bet ir 
gerų draugų. Apie juos, pa
žangius JA V lietuvius ir 
pasakoja P. Buknys savo 
knygelėje.

“Pasakojimai apie 
gus” žavi skaitytoją
meile gimtinei ir kovų ben
dražygiams. Kaip, taisyklė, 
šie pasakojimai sukasi apie 
pažangiąją užsienio lietuvių 
spaudą ir progresyvias or
ganizacijas. Ir nenuostabu. 
Knygelės autorius net 43 
metus išdirbo “Laisvės” ad
ministratoriumi ir, savaime 
suprantama, turėjo daug 
progų susitikti su aktyviais 
laikraščio rėmėjais, vajinin- 
kais ir bendradarbiais.

Pranas Buknys labai šil
tai rašo apie mūsų viengen
čius, kurie ir emigracijoje

Greičiau už greičiausią 
mašiną

Į priekį is lekia ir lekia, 
Į priekį jis lekia ir lekia, 
Palikdamas įslėnį plyną, 

(Kelias)
4.
Be galvos, bet aštriad antis.
Laksto ir vis rėkia.

Baltas kraujas iš burnos jam 
Srūva, kandant riekę.

(Piūklas)

medis.

5.
Visai kaip medis, 

tačiau ne
Dieną užauga,

naktį pabėga.
Visai lengvutis,

o ne pastumsi
Nors ir turėtum

Milžino jėgą.
(Medžio šešėlis)

Aug*. Tamaliūnas

čijasi ne tik Lietuvos žiūro
vai, — šią šeimą plačiai ko
mentuoja respublikos ir vi
sasąjunginė spauda.

šeimos nariai
Per penketą metų Petrai

čių šeima išsiplėtė. Padidė
jo problemų ratas. Susipa- 
žinkime su pagrindiniais 
šeimos nariais: Petras Pet
raitis — šeimos galva, vie
nos įstaigos ekonomistas, 
autoritetingas žmogus. Šį 
vaidmenį atlieka Lietuvos 
televizijos režisierius, bu
vęs Kauno dramos teatro 
aktorius, Petras Likša. Per
nai už kūrybinę veiklą jam 
buvo suteiktas respublikos 
garbės vardas .

Petraičio žmona — Ko- 
stancija, gera šeimininkė, 
mėgstanti paplepėti mote
ris, iš profesijos — medici
nos sesuo. Jos rolę vaidina 
TV darbuotoja Košt. Biela- 
petravičienė.

Jų duktė Nijolė, šeimos 
susikūrimo pradžioje buvu
si studentė, o dabar jau 
mokytoja, ištekėjusi mote
ris ir auginanti ketverių 
metų dukrą, Sonatą, kuri 
taippat dalyvauja vaidini
me.

Nijolės vyro Sauliaus 
va i dnieni atlileka televizi
jos aktorius Br. Talačka. 
Jam tenka nelabai gabaus, 
mėgstančio išgerti akto
riaus vaidmuo.

Sauliaus mama 
našlė, vis dar trokštanti iš
tekėti, turinti Palangoje 
namuką moteris, primenan
ti prieškarines poniutes, 
mėgstanti paspekuliuoti ir 
būti vadinama ponia Julija, 
šis vaidmuo atiteko televi
zijos darbuotojai J. Adam- 
kevičienei.

Petraičių šeimos nariai 
gyvena pasiturinčiai, nauja
jame Žirmūnų rajone, turi 
sodą ir daržą (mašinos dar 
nenusipirko, bet apie ją sva- 
joja).

Šeimos “svečiai”
Petraičių šeimoje dažnai 

pabuvoja kolegos, giminės 
iš kolūkio, svečiuojasi mok
slo darbuotojai, teatralai ir 
kitokių profesijų žmonės. 
Per jų santykius paliečia
mos įvairiausios visus tary
binius žmones jaudinančios 
problemos. Šeimoje nuolat 
vyksta ‘pokalbiai ir net gin
čai ekonominio ir buitinio 
gyvenimo klausimais, disku
tuojama mokslo bei meno 
problemomis. Visų įvykių 
tėkmė vyksta jumoro pri
sodrintoje aplinkoje.

Šiandien daugelis teležiū- 
rovų taip susigyveno su Pet
raičiais, kad laiko juos rea
lia šeima, rašo jiems laiš
kus, susitikę gatvėje svei
kinasi su jais, ypač su Pet
raičiu. t « . «K

- Julija,

Pirmą kartą pasaulyje
Retas žvejys nėra gaudęs i 

žiobrių. Ypač jie skanūs > 
rūkyti. Rudeniop panemu
nės taip ir kvepia dūmais ir 
žuvimi.

Tačiau pastaraisiais me
tais žiobrių pradėjo mažėti. 
Tai pastebėjo visi. Ypač ne
gailestinga buvo statistika: 
jeigu 1954 metais pasaulyje 
pramoniniu būdu dar buvo 
sugauta 16 tūkstančių cent
nerių žiobrių, tai 1967-ai- 
siais—jau tik 6 tūkstančiai. 
Tiesa, trečdalis pasaulinio 
laimikio teko Lietuvai. Bet 
tai buvo menka paguoda.

Ir štai tada Lietuvos ich
tiologai pradėjo unikalų ek
sperimentą. Pirmą kartą 
biologijos mokslo istorijoje 
jie ėmėsi tyrinėti gyvūnų 
rūšį viso arealo (teritorija, 
kurioje paplitę gyvūnai ar
ba augalai) ribose. Tas gy
vūnas buvo žiobris. Mūsiš
kiams talkininkavo Rusija^ 
Federacijos, Ukrainos, Bal
tarusijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, VDR ir Rumunijos 
mokslininkai.

žiobriai veisiasi keturių 
jūrų — Baltijos, Juodosios, 
Kaspijos ir Egėjo — basei
nuose. Paaiškėjo, kad kiek
viename baseine žiobriai 
skirtingai pasirenka nerš- 
tavietes, nevienodai 
tinasi, apskritai, jų
gimtis daug įvairesnė, negu 
buvo manyta.

Kelis metus trukusių ty
rimų pagrindu gautos vidu
tinės biologinės žiobrio cha
rakteristikos. Jos įgalino 
paruošti tobulesnius dirbti
nio veisimo metodus, geriau 
reguliuoti pačią žūklę. Tai 
padės išsaugoti, o po to ir 
pagausinti žiobrių atsargas 
viso arealo ribose.

B. Butelis ’

mai-
pri-

KARŠČIUI ATSPARUS 
POPIERIUS

Bazaltinio pluošto pagrin
du ukrainiečių specialistai 
pagamino popierių, kuris 
nedega net 800°C tempera
tūroje. Jis pasižymi ir kito
mis puikiomis savybėmis — 
nepūna, nebijo jokio kito 
mikroorga n i z m ų veikimo, 
gali būti oro v a 1 y m o fil
tru. ■.

Popieriaus gamybos tech
nologija gana paprasta, sa
vikaina paylginti nedidelė. 
Specialistų nuomone, nauja
sis popierius bus daug kur 
taikomas.

Užrašas prie įvažiavimo i 
vieną Italijos miestelį: “Su
lėtink greitį. Čia nėra Ii-' 
goninės.”
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'’Mėlyno Nemuno Vingio” autorius
_ (Pabaiga iš pereito num.)

Poetas pokario metais
Kaip karo metu V enelovos poezi j a 

šaukė liaudį imti ginklą, šautuvą prieš 
mirtiną tautos priešą, taip pokario me
tais jis ragino į darbą — imti kūjį, kal
tą, plytą, nes jau

Pasibaigė didžioji epopėja
Krauju, liepsnos, mašinų ir žmogaus. 
Valstietis vėl į dirvą grūdą sėja, 
Ir saulė lieja šviesą iš dangaus.
Vėl miestai juda, vakar ištuštėję, 
Ir žydi gėlės ipas draugų kapus, 
Vėl kuria naują didžią epopėją 
Tarybinės tautos narsus žmogus.
Pokario metais Venclovos eilėraščiai 

buvo išleisti antrašte --Šalies jaunystė.” 
Juose atsispindi herojiškas darbas, šalies 
kylimas iš karo griuvėsių. Jie suskamba 
tarsi editorialai, su poetine emocija — 
“už tėvynės ateitį ir galią.” Poetas šlovi
no Lietuviškosios Divizijos karių žygius, 
kurie kovėsi už Lietuvos laisvę ten, “kur 
stovi Klaipėda sena” ir kai degė “dū
muos Šiauliai.” Tuose eilėraščiuose jau 
suskamba ir džiaugsmo daina:

Ei, skambėk, aidėk, daina galinga, 
Po padangę tėviškės melsva, 
Te laisva, šviesi, graži, laiminga 
Klesti vėl Tarybų Lietuva.

Rinkinyje “Vakarinė žvaigždė” pa
skelbti vėliausi Venclovos eilėraščiai. 
Juose atsispindi praeities ir dabarties 
laikas — gamta, buitis, meilė žmogui. 
Šiuo laikotarpiu į poeziją jau atėjo nau
jų ir jaunų poetų karta — atėjo ir nau
jos poetinės mados, įmantrios metafo
ros, naujų išraiškos formų ieškojimai. 
Poezija, sakoma, suintelektualėjo. Ta
čiau Venclova ir vėliausius eilėraščius 
rašė suprantama tradicine forma. To
dėl ir “Vakarinės žvaigždės” eilėraščiuo
se nėra tos naujosios žodinės akrobati
kos. Priešingai, pats pirmas rinkinio 
eilėraštis “Mintis” principingai prabyla:

Jis buvo paprastas kaip darbininkas, 
Geriausias draugas ir bičiulis, 
Drąsus pasaulio architektas 
Naujus kelius, plačias trasas 
Išvedęs per visus žemynus, 
Orbitų kelią nužymėjęs

V Ir rasėms, ir visoms tautoms.
Kitame eilėraštyje “Ars poetica” Venc

lova rašė: “Eilėraščiui grąžinkim for
mą,” jau “užteks tų žodžių be prasmės” 
— reikia “aiškumo, jausmų ir vaizdo 
nuoširdumo.”
Venclovos kalba apie literatūrą ir meną

Paskutinis Antano Venclovos diskusi
nis pokalbis apie literatūrą ir meną su 
“Literaturnaja gazeta” atstovu buvo iš
spausdintas to laikraščio laidoje šių me
tų birželio 9 dieną. Savaitraštis “Lite
ratūra ir menas” (1971, Nr. 28) pokalbį 
pakartojo savo skaitytojams. Pokalbio 
diskusija buvo vėliausi Venclovos eilė
raščiai — “Vakarinė žvaigždė.” Venc
lova išdėstė savo nuomonę klausimais, 
kuriuos kelia dabartinė literatūros kri
tika — tai naujų išraiškos formų ieško
jimai, kūrinių idėjiškumas, liaudišku
mas ir suprantamumas. Poetas Venclo
va kalbėjo:,

“Mano literatūrinei kartai teko patirti 
daugybę “formos perversmų.” Kažkada 
naujovės mane labai traukė. Aš ir da
bar ne prieš jas, o prieš tą dvasios ir 
proto tuštumą, kurią neretai bandoma 
kompensuoti ir nuslėpti naujovių pagal
ba.” Venclova pabrėžia, kad tomis nau
jovėmis “šiuolaikinis menas, mano ma
nymu, užterštas ne mažiau,kaip atmos
fera ir vandens gelmės. Siekimas ap
stulbinti pasaulį techninių priemonių 
neįprastumu — kartais vienintelis dau
gelio, jų tarpe ir gabių, literatų tikslas. 
Apie tai aš kalbu ne todėl, kad apginčiau 
savo teisę naudotis tradicinės išraiškos 
priemonėmis. Naivu ir juokinga galvo
ti, jog išraiškos priemonių atnaujinimas 
ir yra ta vėliava, paskui kurią kryptin
gai žengia literatūra. Techninio arse
nalo klausimai, be abejo, yra antraei
liai.”

Venclova pabrėžia, kad kūrinio forma 
yra “ta gyvenimiškoji medžiaga, kuri 
ją išreiškia. Mūsų laikais būdinga ma
nifestacija ir tokių ieškojimų, kurių 
tikslas — “išsivadavimais” nuo formos, 
t. y. jos sunaikinimas. Tokių manifestų 
autoriai visai neatsižvelgia į skaityto
ja,—juk jis negalės suprasti to, kas cha
otiška.”

Šios Venclovos pastabos, matyt, labai 
reiklios. Beformės poezijos dar vis at
siranda. Yra ir tokia “naujovė,” kuri 
atmeta ne tik idėją, bet ir rašybinius 
skirsnelius ir taškus. Sunku sugaudyti 
poeto mintis, kai jis ar ji rašo poeziją, 
ot, ir tokiais posmais:

įkandau aš dangų
žydra spalva sruvo į kraują 
vėjas iškėlė mane iš mano kūno 
aš gulėjau visatos papėdėj 
atvira kaip pasaulis

(“Kultūros barai,“ 1971, Nr. 3)

Poetas Venclova vijo lauk iš poezijos 
absurdiškus išradimus. Eilėraštyje “Ars 
poetica” jis reikalavo idėjos ir formos, 
baigia sugestyviai:

Epochą mūsų sudėtingą
Išreikškim žodžiais paprastais, 
Svarbiais, prasmingais ir šiltais! 
Kas gyva, tikra — talentinga!
Venclova paliko lietuvių tautai ne tik 

gausų sandėlį knygų — jis paliko mintį 
ir tą teorinį mokslą, kaip vertingi meno 
kūriniai rašomi. Jo kūrybos leitmotyvas 
buvo, kaip marksisto—kas gyva ir tikra. 
Rašytojams, poetams Venclova linkėjo:

Aš norėčiau palikti meilę
Tiems, kurie po manęs gyvens,
Vilnių, Baltiją, rasą gailią
Ir miglotus beržynus rudens.
AŠ norėčiau, kad jis mylėtų 
žemę, sūdytą darbo druska, 
Mūsų mažą puikią planetą — 
Ją mylėt juk yra už ką ...
Antanas Venclova teisėtai pelnė aukš

tus tarybinės vyriausybės apdovanoji
mus. Jis pelnė Lietuvos liaudies pagar
bą ir meilę. Jo eilėraščiai masiškai skai
tomi ir deklamuojami visuose pasaulio 
kraštuose, kur tik randasi būreliai lie
tuvių, mylinčių savo tautą ir jos/ kul
tūrą.

V. Bovinas
1971-VII-28

t «

Roslindale, Mass
Rugpjūčio 11 dieną stai

ga nuo širdies smūgio čio
nai mirė Margareta Stonis 
(po tėvais Jesulaitytė), su
laukus 70 metų. Buvo pa
šarvota Granstrom koply
čioje.. Daugybė gėlių puošė 
jos karstą. Koplyčia prisi
pildė jos giminėmis ir drau
gais su ja paskutinį kartą 
atsisveikinti. Tapo palaido
ta rugpiūčio 13 d. Pine Hill 
kapinėse. Bridgewater, 
Mass. Paliko liūdesyje sa- 
vo gyvenimo draugą Joną 
Stonį, dukterį Olive Pa
kimba, Milton, Mass., sūnų 
Joną, Hingham, Mass., brolį 
Joną Jesulaitį, Bridgewa
ter, Mass., seserį Adelaida 

b Bafogen, Brockton, Mass., 
ir 5 anūkus.

Draugė Margaret Stonis 
buvo linksmo būdo mote
ris, su visais draugiškai 
sugyveno, jaunose dienose 
dainuodavo choruose, skai
tė “Laisvę,” visados daly
vaudavo par c n g i m u o s e . 
Mačiau ją rugpiūčio 8 die
ną piknike Worcesteryje,. o 
už 3 dienų užbaigė savo gy
venimo kelionę!

Tebūna jai lengva šios ša
lies žemė, o širdinga užuo
jauta jos gyvenimo draugui 
Jonui, dukteriai Olive, sū
nui Jonui ir visiems jų ar
timiesiems, gim i n ė m s ir 
draugams.

S.* Rainard

Arequipa. — Peru valdžia 
užmezgė diplomatinius ry
šius su Kinija ir balsuos už 
Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas.

Miami, Fla.
LLD 75 kuopos susirin

kimas įvyks rugpiūčio 25 d. 
Mūsų kuopos gera gaspa- 
dinė drg. M. Kancerienė 
pagamins skanius pietus. 
Komitetas kviečiam visus 
kuopos narius ir pašalie
čius dalyvauti ant pietų ir 
susirinkime. Bus ir trum
pa programa. Aido choro 
nekurie nariai dainuos solo 
ir duetus.

Liepos 28 dieną turėjom 
gerą susirinkimą. Pirmi
ninkavo drauge E. Sliekie- 
nė. Labai gerai vedė su
sirinkimą.

Kuopos raštininkas

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Philadelphia, Pa.
Rengiame, rūpinamės
Mūsų pažangiečiai pasi

ryžę palaikyti, senas savo 
tradicijas. Kadaise sekma
dieniais prieš Darbo Dieną 
(Labor Day) Mikolaičio so
de įvykdavo “Laisvės” pik
nikai. Kas metai svečių 
skaičiuts daugėjo, o čia “mė
lynieji” įstatymai sekmadie
niais draudžia piknikauti. 
Tai persikėlėm į New Jer
sey. Ten svečių skaičius 
dar padaugėjo. Pitman, N. 
J., 1935 m. į “Laisvės” pik
niką suvažiavo virš 3,000 
žmonių.

Prisiminti sėkmingą pra
eitį svarbu ir malonu. Bet 
kaip svečių į “Laisvės” pik
nikus, taip ir rengėjų skai
čius labai sumažėjo — dau
gelis nuseno ir išmirė. •.

Laikraštis “Laisvė” dar 
gyvuoja. Jos rėmėjai pa
geidauja sueiti, pasikalbėti, 
pasilinksminti, gauti žinių 
iš Tėvynės Lietuvos.

Kadaise suvaži u o d a v o 
daug busų iš kaimyninių 
miestų, dabar kad ir su au
tomobiliais užpildykime Al
berto daržą..

Neapsieiname be rūpes
čių. Rūpi, kad diena būtų 
graži, kad svečių daug at
vyktų, kad stalų-suolų ne
truktų, kad virėjos maisto 
nepritruktų, ir t. t., ir t. t.

Virėjų skaičius taip pat 
mažėjo. Bet štai padrąsini
mas: Drg. Elenutė Turei- 
k'ienė, pramogų veteranė, 
pasakė: Dėl maisto nesirū
pinkite, aš gausiu pagalbi
ninkių, privirsime, prikep
sime !

Dėl svečių skaičiaus padi
dinimo mums rūpestį pra
šome sumažinti: visus šių 
pokylių rėmėjus ir pažįs
tamus užprašykite, kad sek
madienį, rugsėjo 5 dieną, 
važiuotų pas Albertą, 6024 
Wayne Ave., Philadelphi- 
joje. Laisviečius prašome 
atvežti kuo daugiausia sve
čių, iš Lietuvos atvykusių, 
taipgi savo dainininkus.

Draugai Ramanauskai iš 
Sellersville, Pa., žada at
vykti su geru maisto krū
viu.

Kelrodį įsitėmykite: 6024 
Wayne Ave. randasi 60 šim
tų North, pora skverų nuo 
Germantown Ave. Gatveka- 
ris 53 nuo Broad Street ir 
Erie Ave. atveš į Walnut 
Lane ir Wayne Ave.

Prašome atvykti.
R. M.

Philadelphia, Pa. — St. 
Luke ligoninės ir Vaikų Me
dicininio Centro tarnauto
jai nubalsavo prisidėti prie 
ligoninių unijos, kad ji at
stovautų jų reikalus Darbo 
Santykių taryboje.

Beirutas.— Angliljos val
doma sala Bahrainas pasi
skelbė kaip nepriklausoma 
Valstybė. Aliejus — svar
biausia saloje pramonė.

MIAMI, FLA.
Mints

Amelia Lack
Mes, draugai iš Binghamton, N. y., reiškiame 

gilią užuojautą velionės vyrui Walter, broliams 
Tarnui ir Pranui, visiems giminėms ir draugams.

S. Vaineikis A. Pagiegala
A. Kireilis H. Pagiegala
j. Kireilis P. Yasilionis
M. Lynn K. Vaicekauskienė
O. Wellus J. Vaicekauskas

Montello, Mass.
Vasaros dviejų mėnesių 

atostogos baigiasi. Mūsų 
kuopos turės susirinkimus. 
LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks pirmą sekmadienį, 
rugsėjo 5 dieną, Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St., 2 vai. po pietų. 
Nariai prašomi dalyvauti. 
Pasikalbėsime apie kokį 
nors rudeninį parengimą 
dėl mūsų spaudos stiprini
mo.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks antrą sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., toje pačioje 
vietoje, 2 vai. po pietiį. Na
riai prašomi ateiti pasimo- 
kėti duokles. Taipgi turėsi
me ir vaišių pagerbimui 
mūsų finansų sekretorės, 
kuri jau per eilę metų la
bai gerai veda finansų ir 
narių reikalus.

Klaidos atitaisymas
Rugpiūčio 10 d. “Laisvė

je” buvo aprašyta apie 
draugišką pikniką, kuris 
atsibuvo rugp/l d., ir apie 
turistus, kurie ką tik sugrį
žo iš Lietuvos ir pasakojo 
apie savo kelionę ir apie 
Lietuvą. Kažin kaip praleis- 

j tas nepaminėtas southbos- 
tonietis Stasys Einikis, ku
ris papasakojo savo įspū
džius, ką matė Lietuvoje.

Toje pačioje “Laisvėje” 
buvo aprašyta apie miru
sius. Sakoma, kad liepos 
29 dieną mirė Churas, o tu
rėjo būti Chuzas (Stupe- 
lis). Geo. Shimaitis

Pittsburgh, Pa.
Streikas be užbaigos

“The Pittsburgh Press” ir 
‘Post Gazette” darbininkai 
sustreikavo gegužės 14 d., 
reikalaudami algų pakėli
mo. Laikraščių savininkai 
nesutinka su darbininkų 
reikalavimais. Laikra š č i ų 
savininkų ir darbininkų de
rybos dėl taikos neduoda 
gerų pasekmių užbaigimui 
streiko. Vėlesniu laiku tai
kos susirinkimai yra laiko
mi retai. Jeigu nuolaida iš 
vienois ar kitos pusės nebus 
daroma, Pittsburgho laik- 
laiščių streikas galės tęstis 
ilgai. Miesto ir šios apylin
kės gyventojai turi pergy
venti visokių trūkumų, ne
gaudami vietinių žinių.

‘“•r*

Pittsburgho busų vienos 
linijos konduktoriai sustrei
kavo rugpiūčio 8 d., ir da
bar streikuoja, už nepaveli- 
j imą jiems nešioti prisise
gusiems prie uniformos 
darbo metu “guzikų.” Kele
tas tūkstančių miesto gy
ventojų turi bėdos dasigau- 
ti į darbą ir miestą...

M.

Praga. — Čekoslovakijos 
Skoda automobiliai parsi
duoda net 31 šalyje. Jie 
pripažinti parankiais ir vie
nais geriausių automobilių.

HELP WANTED-MALE-FEMALP.
MECHANICS. Experienced, for 

expanding suburban Volkswagen 

dealer. Call 914-528-8076.

(62-66)

OWNER OPERS.
For local pier work with 

containers.
Contact SELECTIVE 
TRANSPORTATION 

201-437-3403
(62-66)

All around BUILDING ME
CHANIC, capable of doing car
pentry, plumbing, electric, etc.

Cardinale Trading Corp.
109 Union St., Brooklyn, N. Y 

212-624-7540
(63-67)

EXPERIENCED FOREMAN

Must have the experience and 
knowledge of extrusion compound
ing. Good pay, steady work. Ap
ply to — Mr. R. Carlson, Ampacet 
Corp., 250 S. Terrace Ave., Mt. 
Vernon, N. Y.

914-699-9100
(63-67)

AUTO METAL MAN. Must be 
experienced. Steady work, all ho
lidays paid. Excellent salary for 
right man. Many benefits.

NEMETH BROTHERS, Inc. 
921 Clinton Ave., Irvington, N J.

201-372-3333
(63-65)

Attention! FOREMAN. Must be 
experienced in plumbing and heat
ing foreman, mechanized ware
house. Experienced inventory, re
ceiving, shipping, full benefits. 201- 
445-1750, Ridgewood, N. J.

(64-70)

BAKER. Cakes. For Rochester, 
N. Y. Must be experienced in all 
cake baking and decorating. Good 
salary, excellent opportunity with 
established bakery Call collect 
716-266-3444.

(63-66)

AUTO BODY SHOP
BODY MAN, PAINTER, COMBI

NATION MAN. Full experienced. A 
qualified man can earn to $300 per 
week.

Plus all benefits, excellent work
ing conditions, clean, efficient shop. 
For interview opportunity call Karl 
Walther. 201-964-1600.

MAZON PONTIAC
N. J.’s largest Pontiac Dealer, 

Route 22, Union, N. J.
(64-67)

FIREMAN. For corrugated plant. 
Black seal, many fringe benefits. 
For information call MACMILLAN 
BLOEDEL.

201-656-5550
‘ (64-68)

UPHOLSTERY SEAMSTRESSES, 
National furniture manufacturer 
has immediate openings for quali
fied seamstresses. Good wages, be
nefits. Call: The Stephen Black 
Co. 201-548-7700. Metuchen.

(64-66)

Nursery School
Mother Hubbard’s cupboards 

are not bare.
All contented children are there!

MOTHER HUBBARD 
NURSERY CUPBOARD 

660 South Rd. 7:30—5:30 
914-462-2114

(62-66)

REAL ESTATE

MANHASSET. Flower Hill, spa
cious colonial 5 bed-rooms, 3% 
baths, large paneled family room, 
air-conditioned. All amenities. 

$98,500. Owner 516-627-3269.
(62-66)

Pranešimas
Cranford, N. J.

Rugpiūčio 22, sekmadienį, 
įvyks LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos susirinki
mai. Vieta: 460 Brookside 
Place, Cranford, pas drau
gę Lillian Novak-Šerelis. 
Pradžia 2 valandą popiet.

Draugės ir draugai, kurie 
esate šių draugijų nariais, 
stenkitės pribūti į šį susi
rinkimą. Bus svarbių da
lykų apspręsti. Nepatingė
kite, atsilankykite!

LLD 54 kp. raštininkas
J. Gredaitis (62-65)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
ROOFING AND SHEETMETAL 

MECHANIC, working foreman re
sidential and commercial, work 
straight salary $50 per day. Year 
round position, opportunity for con
scientious mechanic. Paid holidays, 
vacation and bonus. Apply South 
Shore Roofing Company, Manas
quan, N. J. 201-223-1289.

(58-65)

Automotive Transmission Builder. 
Need good lead builder, top salary, 
plus commission. Excellent poten
tial. Call Herb. 201-227-6690.

(62-65)

MAINTENANCE & GROUNDS
MEN. Full time for Franklin 
Township Board of Education. Good 
salaries, paid hospitalization, pen
sion, sick leave, paid holiday. App
ly in person to Mr. Pieter Dehaan, 
Maintenance Supervisor, Franklin 
Township Board of Education, 761 
Hamilton St., Somerset, New Jer
sey, or cal! 201-249-3900, ext. 12 
for further details. (62-65)

MACHINE CUTTER

Experienced on men’s shirts, 
full or part time.

Good pay. 201-442-4607.
(62-66)

SURVEYING PARTY CHIEF 
jfor housing development, Municiple 
(work. Private surveys. Many 
benefits. (Pension plan pending). 
Salary $180 to $225. 201-442-9292.

(63-65)

ASSEMBLERS. 3 yrs. minimum 
experience in assembly of heavy 
equipment. Must have own tools, 
be able to accurate layout, drill, 
tap, recm, benhwork. simple 
typing, ability to do quality work. 
Contact Dave Sutton. 201-561-3700

(63-67)

PLUMBER. Experience for re
pairs and remodeling. Steady work, 
overtime, paid holidays, vacation, 
hospitalization. Apply in person. 
Fred A. Hummel, Inc., 506 Plain- 
field Ave., Plainfield, N. J.

(64-6G)

EARN
$200 A

WEEK AND
MORE ON 

INVESTMENT 
OF 

$2790
SAY GOOD-BYE TO
BOSSES FOREVER

Work Your own hours. Work your 
own days.

Work your own Mobile Food 
Operation With only $500 down.

Balance financed. Protected ter
ritory. No franchise fee, no royalty. 
Steady business. Who needs a dis
mal office or sweat shop when 
$500 down lets you work in the 
great outdoors earning $200 plus 
cash weekly, up to $17 an hour! 
Take your service where the people 
are . It’s faster than fast foods. 
Best of all you’re the boss. Get 
yourself into this money making 
vehicle, with real comfort heater 
and defroster, heavy duty suspen
sion. 50 miles to the galiom—soon. 
Call MR. SARDO, 609-665-4400, 
collect.

TURRET LATHE OPERATOR.
1st or 2nd shift. Expd only. Able 
to read blueprints Set up and oper
ate. Hi rates plus liberal benefits. 
Excellent opportunity for advence- 
ment. Apply between 9 & 5. Hay
ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ex
tention 221. (64-68)

AUTOMATIC CHUCKERS. Expd. 
Good salary plus liberal benefits. 
Excellent opportunity for advance
ment. Apply between 9 & 5. Hay
ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ext. 
221. : , (64-68)

HORIZONTAL MILLING MA
CHINE OPERATORS. Expd. Set 
up and operate. Good salary plus 
benefits. Excellent opportunity for 
advancement. Apply between 9 & 5. 
Hayward Mfg, Co., 900 Fairmont 
Ava, Elizabeth, N. J.

201-351-5400. Ext. 221.
(64-68)
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Jubiliejiniai sveikinimai j Atšventė savo 83-iąjį gimtadienį
Rugpjūčio 8 d. įvyko piknikas “Laisvės” naudai Wor

cester, Mass. Per piknike dalyvavusius A. Bimbą ir J.
Grybą gerieji prieteliai įteikė auku sekamai:

M. P. Karpavičiai, Nashua, N. H. .......$51.00 
Amelia ir Walter Juskevičiai, Stamford, Conn. 20.00 
J. Valančiausky, Jamaica Plains, Mass. ..... 17.00 
Paul Alexander, So. Sudbury, Mass. ......... 11.00

Praėjusį sekmadienį, rug-. trumpų kalbų, kurias pra- 
piūčio 15 dieną, visiems ge-lvedė Povilas Venta, pir- 
rai žinomas laisvietis Wal- miausia pakviesdamas
teris Keršulis atšventė sa- neseniai

R. Zaluba ir J. J. Rodžiai, Medway, Mass, 
davė po $10. Sako, praeitais metais irgi
davė po $10, bet nebuvo spaudoje.
Atsiprašome.

P. Žukauskienė, Westwood, Mass......................... 10.00
Steve Družas, Dorchester, Mass...................10.00
Povilas Petraitis, Jamaica Plains, Mass. -----  10.00
Elena Žekonis, Boston, Mass.........................    10.00

(atminčiai mirusio vyro Jono)
M. Gutauskienė, Brockton, Mass. ........... 10.00 
Brocktono Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas 10.00 
Agota Kukaitienė, Brockton, Mass......................10.00
O. J. Vaitekūnai, Brockton, Mass........................10.00
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass. ......... 10.00 
Veronika ir Gasparas Kvietkai,

Dorchester, Mass. .................---- - 10.00
Frank Petrauskas, Shrewsbury, Mass. .. . ......... 8.00
Jurgis Šilkas, Rocky Hilll, Conn. .. .................. 5.00

(nors pats negalėjo dalyvauti piknike)
Charles Walant, Auburn, Mass. .. . . ................ 5.00
K. čereškienė, Brockton, Mass. .......;.......... 5.00
Lucy Žemaitienė, Hartford, Conn. ..............  5.00
Liudvisė Butkevičienė, Hartford, Connn. ... 5.00 
Hartfordo svečias ............................. 5.00 
Ona Klimienė, Brockton, Mass. ............... 5.00 
Alekas Kandraška, Dorchester, Mass. ......... 5.00 
E. Repšienė, Dorchester, Mass. .............. 5.00
L, Pluta, Dorchester, Mass....................  5.00
Lucy Ausiejus, Worcester, Mass. . .......................5.00
Ona Margienė, Worcester, Mass. . . .......... 5.()0 
Bronė, iš Massachusetts ..................................... 3.00
J. L. Šleivienė, Methuen, Mass. ............. ........... 3.00
A. Navickas, Haverhill, Mass. .......    . 2.00
V. Kazlau, Wethersfield, Conn. .... .....................  2.00
John Gobis, Lawrence, Mass. ....................... 2.00
S. Penkauskienė, Lawrence, Mass.......... . .............2.00
E. Belekevičienė, Brighton, Mass. ........... 1.00

Gerbiamieji: Peržvelgus birželio 27 d. raportą, Ko
misija — A. Račkauskienė ir A. Šupetrienė su 7-osios 
Apskrities valdyba, nutarėm pasveikinti “Laisvės” 60 
metų Jubiliejų su $100. Čia randate čekį. Draugiškai, A. 
Račkauskiene ir A. šupetrienė, Lawrence - Haverhill, 
Mass. P. S.: Atsiprašome, kad nepaminėjome D. Lukie- 
nę iš Worcesterio. Jinai sunkiai dirbo pas mus piknike. 
Tariame jai dėkui!— A. A. • • •

Vaelrija Sutkienė, San Francisco, Calif., šiuo laiku 
svečiuojasi New Yorke. Ji pridavė aukų nuo sekamų:

vo 83-iąjį gimtadienį.
Pasitaikius gražiai saulė

tai dienai, būrelis svečių 
praleido linksmai sekmadie
nio popietę, vaišindamiesi 
draugų Keršulių gražiame 
sode. Pabendravome, pa
sikalbėjome ir sudainavome 
draugui Walteriui “Happy 
Birthday,” palinkėjome 
jam viso geriausio.

Svečių tarpe buvo vieš
nios Valė Sutkienė iš San- 
Francisco, Calif., ir jos gi
minaitė Julė Žirgulytė- Go- 
lovačova, kuri atvykusi iš 
Maskvos pasisvečiuoti pas 
dėdienę V. Sutkienę. Pavie
šėjusi ketvertą mėnesių, šią 
savaitę grįžo atgal Mask
von.

Julė gimė Amerikoje. Bū
dama 7 metų išvažiavo su 
tėveliais į Lietuvą, o iš ten 
į Maskvą, kur jinai užaugo. 
Ten dirbo kaip pardavėja, o 
dabar, išėjusi pensijon, nu
sprendė aplankyti Ameriką. 
Jai patiko San Francis
co miestas ir apylinkės, 
patiko pažangieji lietu
viai, jų pramogos ir pik
nikai, tik gaila, pastebi Ju
lė, kad amžius jau slegia 
aktyviųjų lietuvių pečius, o 
jaunieji lietuviai nesisten
gia užimti jų vietas.

Negalima praslinkti nepa
sakius, kad kalifornietė V. 
Sutkienė yra mūsų Moterų 
klubo narė, priklauso prie 
LDS ir LDD kuopų San 
Franciske ir bendrai, labai 
labai veikli ir nuoširdi drau
gė. Labai malonu buvo su 
ja susitikti ir pasikalbėti.

P'o vaišių buvo ir

sugrįžusią iš
Lietuvos Nastę Buknienę. 
Jinai viešėjo Lietuvoje še-
šias savaites, tad užteko 
laiko daug ką pamatyti ir 
su daugeliu žmonių pasi
kalbėti; taip, kad mūsų 
Nastė įspūdžių kupina, tu
rėjo daug ką mums papa
sakoti apie Lietuvą ir savo 
viešnagę tėvynėje.

Kalbėjo viešnios V. Sut
kienė ir J. žirgulytė-Golo- 
vačova. Taip pat kalbėjo ir 
darbuotojas prie Jungtinių 
Tautų G. Cibulskis, tuo pa
čiu kartu jis perdavė šiltus 
sveikinimus nuo Apolinaro 
ir Zinos Sinkevičių, kurie 
tą savaitgalį viešėjo Chica
go j e, tačiau vistiek nepa
miršo pašaukti Walterį te
lefonu. Visi minėjo, kaip 
smagu sueiti įvairiomis pra
mogomis pas draugus Ker- 
šulius, o ypatingai šiandien 
atšvęsti Walterio gimtadie
nį.

Bronė Keršulienė, padėko
jus svečiams už atsilanky
mą, priminė, kad svečiai V. 
Sutkienė ir St. Simas taip 
pat švenčia savo gimtadie
nius, tad ir vėl pasigirdo 
“Happy Birthday.”

Walterio gimtadienio 
šventė praėjo labai jaukiai 
ir draugiškai. Jis padėkojo 
atsilankiusiems už gerus 
žodžius ir linkėjimus, pa
reikšdamas malonumą dar
buotis ir bendradarbiauti 
pažangiųjų lietuvių tarpe.

Lai būna Walterio ateitis 
šviesi ir laiminga. Geriau
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų. H. F.

LLD 153 kp. (nuo parengimo) .........    $100.00
Valerija Sutkienė, savo gimtadienio proga .. 100.00 
K. Mugianienė, taip pat gimtadienio proga .. 25.00 
Marytė Baltulionytė .................   10.00
Agota Norkienė, gimtadienio proga ... .... 5.00
Ig. Kamarauskas............................................  5.00
U. V. Burdai ......... .. ...     5.00
Ks. Karosienė........... . ..........  5.00

Nuo kitų gauta sekamai:
F. Nakas, Detroit, Mich.,

nuo spaudos parengimo ......................   $50.00
Joseph Palukaitis, Yucaipa, Calif........... . 11.00 
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn. ............     10.00
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn. ........___  10.00
Anna Norkus, Detroit, Mich. ...........    10.00
J. Petronis, Rosemont, Canada ............... 5.00 
Mary Stolpin, Flint, Mich.......................................5.00
S. Jakavičienė, Toronto, Canada .. . ...................... 5.00
F. Naginė, Keene, N. IL ....................., 5.00 
Antonette Russ, Yucaipa, Calif. ......................... 5.00
John Kraus, New York, N. Y. ................  5.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill. .................. 4.70
Anna Jay, Brooklyn, N. Y. ....... . . . ..... y... 4.00 
Rėmėjai iš Miami, Fla. ..................... 3.00 
Albina Volunges, Brooklyn, N. Y......................... 3.00
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y..............2.00
Po $1: John Kazei, Lexington, Ky.; M. Tamelienė, 

Flushing, N. Y.; Laisvės mylėtoja, Montclair, N. J.; 
Philadelphietis.

Ačiū rėmėjams už jų dovanas laikraščiui. Viršminė- 
toms draugėms norime (aukojusioms gimtadienio pro
ga) tarti Ilgiausių Metų! Laukiame daugiau tokių gra- 
čių dovanų. Nepamirškime, kad šie 1971 metai yra 
Jubiliejiniai metai, tad ta proga sveikinkite “Laisvę” 
švęsdami savo gimtadienį.

Administracija
ic?.'. i ........... ... . ■ ................

*  — «r

Birmingham. —Alabamos Tokijas. — Japonija mi-
valstijos AFL-CIO patrau
kė teisman keletą didžiųjų 
bankų, kurie nuo skolininkų 
kolektuoja net iki 18 proc., 
nors yra skelbiama kolek- 
tuoti nedaugiau 8 proc.

nėjo 26-ąją metinę sukaktį 
nuo karo baigimo. Šiuo me
tu Japonija smarkiai gink
luojasi ir tuo gązdina kai
mynines valstybes, ypač Ki
niją. <

New Jersey ir apylinkes 
lietuviams

Matėte “Laisvėje,” kad Lietuvių Literatūros Drau
gijos 54 kuopa, Elizabeth, N. J., ir LLD 2roji apskritis 
rengia pikniką su pietumis pagerbimui dviejų draugių, 
tai Lillian Sherelienės ir Lucy Vaičionienės už jų darbš
tumą organizacijose New Jersey valstijoje.

Praeitais metais buvo pagerbti du veikėjai, tai K. 
Paciūnas ir P. Ramoška. Jie užsitarnavo tos pagarbos. 
Praeitoje LLD 2-osios apskrities konferencijoje, kuri 
įvyko Harrisone, nutarta pagerbti minėtas dvi drauges 
veikėjas. Jos labai labai vertos mūsų visų pagerbimo. 
Ypač draugė Lillian Sherelis-Novak daug padeda mūsų 
organizacijoms, duodama vietą savo sodelyje rengti pik
nikus ir laikyti susirinkimus. Ir dar visuomet susirinki
mų dalyvius pavaišina. Tas prisideda prie padidinimo 
draugiškumo tarpe narių.

Tad įvertindami tų gerų draugių pastangas palaikyti 
organizacijas, dalyvaukite visi New Jersey ir New Yor
ko valstijų, lietuviai. Niujorkiečių skaitlingas būrys tu
rėtų dalyvauti šiame parengime, nes Elizabetho drau
gai visados dalyvauja New Yorko parengimuose.

Pietūs-piknikas atsibus rugpjūčio 29 d., 1 valandą, 
360 Brookside Place, Cranford, N. J.

Programa irgi bus graži. Pakalbės LLD Centro 
sekretorė Ieva Mizarienė, kuri neseniai lankėsi Lietu
voje ir parsivežė daug įdomių įspūdžių. O dainas tvarko 
LLD Apskrities pirmininkas Jonas Grybas. Bus ir dau
giau pamarginimų.

Parengimo pelnas skiriamas “Laisvei.”
Nuoširdžiai visus ir visas kviečia Antroji Apskritis 

ir Elizabetho LLD 54 kuopa.
Apskr. sekr. Adele Rainienė

KELRODIS Į CRANFORD, N. J.
Holland Tunnel to Pulaski Skyway
Pulaski Skyway to Rt. 1-9
Rt. 1-9 to Rt. 22 West (just west of Newark Airport)
Rt. 22 W. to Garden State Parkway

. (South about 7 miles)
Garden State Parkway to Exit 137 (about 3 miles)
Exit 137 bear right (Cranford) on Rt. 28

(North Avenue)
Continue on Rt. 28 and go past 6 traffic lights 

(Movie on left when pass last traffic light, 
1 block past Movie)'

Turn right between Humble and Arco Gasoline Stas.
On to Orchard Street
Continue on Orchard St. about 8 blocks to blinker 
Turn left at blinker on to Brookside Place
Look for No. 460 (a white house) Brookside Pl.

Mieste pasidairius
New Yorkas, didžiausias 

Amerikoje miestas su 8 mi
lijonais gyventojų, pasida
rė kaip ir priemiestis prie
miesčių, šiuo metu turinčių 
arti 9 milijonų gyventojų.

New Yorko priemiesčiai 
smarkiai auga, plečiasi, o 
pats New Yorko miestas 
nespėja taip greitai augti.

•

Majoras Lindsay kreipėsi 
į valstijos legislatūrą, gub. 
Rockefellerį ir Triborough 
and Tunnel Authority gel
bėti 30 c. ferą subvių ir au
tobusų. Fero pakėlimas iki 
50 et. sudarytų “kątastrofą 
newy or kiečiam s,” sako 
Lindsay.

Iš Staten Island narko- 
tistų centro pabėgo 8 narko- 
tistai. Policija greitai tris 
sugavo.

Reguliariai ir reformistai 
demokratai dabar laukia 
Lindsay, ką jis pasakys 
apie bendrą politiką ir pre
zidentinę kandidatūrą. Re
formistai tikisi Lindsay pa
ramos kovai prieš deši
niuosius demokratus.

1"1 •1 ' "*

Komunistų Partija pasi
sakė už laisvą ir apjungtą 
Airiją, į kurią turėtų įeiti 
ir dabar Anglijos valdoma 
Šiaurės Airija. Dabar Šiau
rės Airiją naudoja Anglijos 
ir Amerikos imperialistai 
saviems reikalams.

' •

Čia atvykęs Airijos Re- 
publikonų armijos atstovas 
Sean O’Cionnnaith pareiš
kė, kad Šiaurės Airijoje ci
vilinė kova nėra dėl religi
jos, bet dėl Anglijos prie
spaudos ir agentų kursty
mo protestantų su katal

ikais. Dabar Šiaurės Airi
joje yra apie 16,000 Angli
jos kareivių.

šeštadienį įvyko prie Jung
tinių Tautų pastato demon
stracija už paramą Rytų 
Pakistano pabėgėlių. Daly
viai pasmerkė Nixono ad
ministraciją už rėmimą Pa
kistano valdžios, kuri tero
rizuoja ir žudo Rytų Pakis
tano kovotojus.

1 •

200 žmonių dalyvavo ilga

mečio komunisto Oscar Ap-| 
pel laidotuvėse. Jis visą 
gražųjį gyvenimą pašventė 
kovai už pažangą, socializ
mą. Mirė sulaukęs 71 me
tus amžiaus.

Rep.

Nuo karščio susirgo 
50 žmonių

Trečiadienio vakare, per 
rush hour,” staiga sugedo 

IND linijos požeminiai trau
kiniai. Per ištisas dvi va
landas nekursavo E ir F 
traukiniai į Queens. Trau
kiniuose buvo daugiau kaip 
6,000 žmonių. O karštis ir 
dušnumas pasidarė nepane- 
šami.'

Dėl to susirgo penkiasde
šimt žmonių. Keturiolika iš 
jų atsidūrė į ligoninę. Bet 
laimė, kad mirčių neįvyko.

SUIMTAS PINIGŲ 
DIRBĖJAS

Detektyvai suareštavo po
licininką Michael Salukas. 
Kaltina jį falšyvų bumaškų 
šinkavojime. Vienam detek
tyvui jis “įpiršęs” net $1,- 
500 vertės tokių dešimtdole- 
rinių bumaškų.

M. Salukas yra 43 metų 
ir jau 18 metų eina polici
ninko pareigas.

Washingtonas. — Indėnai 
protestuoja prieš sumažini
mą Indėnų Reikalų biuro. 
Nixono patvarkymu biuras 
buvo sumažintas.

Pramogų Kalendorius .
Rugpjūčio (August) 29 d. r 

Cranford, N. J.
LLD 54 kuopa ir LLD 2 

apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veiklą — Lillian Sherelienė- 
Novak ir Lucy Vaičionienė.

Prancūzijos laikra š t y j e 
buvo išsp a u sd i n t a s toks 
skelb imas: “Jaunas, pa
trauklus milijonierius nori 
susipaži n t i, o vėliau vesti 
merginą, kuri būtų panaši į 
paskutinės G. Diupono apy
sakos ‘Visam gyvenimui’ 
heroje.” Kitą dieną visos 
knygos tiražas buvo išpirk
tas. Tai būta reklamos.

CORRECTION
It appears that I made an 

error in the article concern
ing our trip to Worcester.

The error concerns Ralph 
Kruch, he is living in the 
Matulaitis Nursing Home 
in Putnam, Conn., not Put
nam, Mass.

Sorry about the mistake.
A.

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them 

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES 
which can be redeemed for 
first - quality merchandise 
in the special Vneshposyltorg 
foreign currency stores 

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.

ZAPOROZHETZ 966.
A limited quantity available 

RUSH YOUR ORDER 
For the new catalogue 

explaining the certificates and Orders 
apply to any of our affiliated firms 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022 
Tel. 212-758-1150-51
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to:
Attention! New Address

240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
•J. Grybas is New Yorko. 
American L e g i o n salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities^ ' 
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai. 157 
Hungerford St. Vėliau bus 
daugiau pranešimų.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kp. piknikas artėja

LDS 6 kuopos ruošiamas 
piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 2 9 dieną Jono 
Kulbio gražioje sodyboje.

J. Vaicekausko buvo ra
šyta spaudoje, kad pikni
kas įvyks rugpiūčio 22 d. 
Tačiau susidarius tokioms 
sąlygoms, kad rengėjai tii-4 
rėjo pakeisti dieną iš ilig- 
piūčio 22 d. į rugpiūčio 29 
dieną. Tad dar kartą no
rime priminti ir širdingai 
pakviesti visus vietos ir 
apylinkės lietuvius, gerus 
mūsų piknikų lankytojus, 
pareikšdami, kad nebūsite 
suvilti. Rengėjai bus pil
nai pasiruošę patenkinti 
dalyvius kaip šviežiu sko
ningai paruoštu maistu, 
taip ir pasivaišinimais. Pie
tūs bus duodami 12:30 die
ną ir už žemą mokestį, tik
tai $2.30 ypatai Visus pra
šome būti laiku, linksmai 
praleisti dieną gamtoje.

Rengimo Komisija

Maskva. — D r. B. Spocko 
knyga apie vaikų priežiūrą 
išleista Tarybų Sąjungoje. 
Dr. Spockas — griežtas ko-/ 
votojas prieš karą.




