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KRISLAI
Dar daugiau šunybių 
Pas juos viskas rusams 
Prašo pinigų ir ieško asilų 
Kunigas ir celibatas 
Išprievartaus ir pamirš

— Rašo A. Bimba —
Vėl spaudoje pilna apie 

Centrinės žvalgybos Agentū
ros (ČIA) šunybes. Jas aikš
tėn iškėlė buvęs agentūros dar
buotojas Thomas Wardell Bra
den. Matyt, jis žino, ką jis 
kalba. Jis sako, kad jis pats 
papirkinėjo mūsų darbo unijų 
Hadus. Pa v., jis davęs auto
mobilistų unijos vadams bro
liams Reutheriams net $50,- 
000. O per Jay Lovestoną 
daug žvalgybos dolerių su
plaukę į Amerikos Darbo Fe
deracijos - Industrinių Orga
nizacijų Kongreso vadų kiše
nę.

Mr. Braden sako, kad anais 
metais tai pačiai kovai su ko
munizmu žvalgybos doleriais 
buvo suorganizuota Prancūzi
joje “Force Ouvriere” (“lais
vų darbo unijų federacija”) 
sudaužymui didžiosios Gene
ralinės Darbo Konfederacijos. 
Žvalgybos doleriais įsteigtas 
ir leidžiamas Londone britų ir 
amerikiečių intelektualų žur
nalas “Encounter.”

Dabar visiems aišku, kad tie 
M i s i antikomunistiniai sąjū- 
dP^iai buvo ir yra Centrinės 
Žvalgybos Agentūros sukurti ir 
finansuojami. -■

Baisu, kad tiek daug ir 
mūsų darbo unijų vadų yra 
susitepę rankas tais nešva
riais doleriais.

^Pastebėau, kad net rašyda
mi apie Montrealio pasaulinę 
parodą (Ekspo-67) mūsų kle
rikalai, menševikai ir smeto- 
nininkai vengia minėti lietu
vių ir Lietuvos vardą. Visas 
tas gražus, milžiniškas Tary
bų Sąjungos paviljonas jiems 
tik “Rusijos paviljonas.” Nors 
jame yra daugybė puikiausių 
eksponatų visų penkiolikos ta
rybinių respublikų, jų tarpe ir 
Lietuvos, bet jiems viskas tik 
“rusų,” “rusų” ir “rusų.” t 

♦ie patys visus surusino, o 
keikia rusus, kad būk jie vi- 

rusiną.

Visi sako, kad Tarybų Sąjun
gos paviljonas parodoje vie
nas iš pačių didžiausių ir gra
žiausių. Jis atstovauja visoms 
respublikoms. Kiekviena res
publika turės savo dieną. 
Lietuvos diena, rodos, įvyks 
birželio 23 d. Bus šauni me
ninė programa, kurią duos iš 
Lietuvos atvykęs garsusis an
samblis “Lietuva,” su kurio 
vadovu Vladu Bartusevičiumi 
ir kitais jo vadais turėjau gar
bės Vilniuje asmeniškai susi
pažinti ir puikiai “Neringoje” 
.p^yyaižinti. Kiekvienos res- 
•Bi’ikos eksponatai yra aiš- 
Wai pažymėti.

Vadinasi, viskas įspūdinga, 
gražu, draugiška. Rusai nė
ra surusinę nei lietuvių, nei 
estų, nei latvių, nei kitų tau
tų eksponatų.

Džiugu, kad paviljone taip 
gražiai atsispindi didžioji tau
tų draugystė.

Vienas mūsų bendradarbis 
(prisiuntė mums jam rašytą 
prelato Jono Balkūno laišką ir 
■njtakraštį, pasirašytą Balkū- 
h^Dieno esto ir vieno latvio. 
Mpnkraštyje smarkiai pro
testuojama prieš Anglijos ir

(Tęsinys 6 pusi.)

Cassius Clay įkaitintas del
atsisakymo stot kariuomenėn

Houston, Texas. — Fede
ralinė grand džiūrė čia ge- 

| gūžės 8 dieną įkaitino pa
saulinį bokso čempioną 
Cassius Clay dėl to, kad jis 
atsisakė stoti JAV kariuo
menėn ir atsisakė kariauti 
Vietname, jei ten būtii pa
siųstas.

Cassius Clay šiuo metu 
vadinasi Mohammad Ali; 
jis priėmęs mohametonų ti
kybą ir, sakosi, esąs dva
sininkas. apie 9 0 procentų 
savo laiko paaukoja dvasi
niams reikalams, kitaip sa
kant, bažnytiniams reika
lams. Tr ši faktą boksinin
kas stato n i r m o n vieton 
knin nriežasti. kuri nelei
džia jam stoti JAV ka
riuomenėn.

Atsisakė jis stoti kariuo
menėn š. m. balandžio 28 d. 
Tada buvo manyta, kad 
valdžia ji trauks teisman ir 
baus, bet vis buvo galvota, 
iop- tai bus dar ne tuoj, už 
keleto mėnesiu. Bet ka
dangi boksininkas viešai 
kalba prieš kariavimą ir 
smerkia kara Vietname, 
tai, 'matyt; valdiniai orga

nai ir pasiskubino jį grei
čiau įkaitinti.

Dėl to, kad Mohammad Ali 
atsisako kariauti kaip dva
sininkas, valdžia jau du 
kartu jį buvo anksčiau pa
traukusi federalinin teis
man, ir abudu kartu fede- 
raliniai teismai atmetė jo 
pasiteisinimą.”

Jei valdžiai pavyks bok
sininką teismo procese pa
daryti kaltu, tai jam grės
tų penkeri metai kalėjimo 
ir $10,000 pinigine pabauda.

Grand džiūrė svarstė ši 
dalyką per 90 minučių. 0 
kai ji užklausė Mohamma- 
dą Alį, ar jis prisipažįsta 
kaltu, tai jis atsakė: “Ne!”

Boksininkas dabar paleis
tas po $5,000 belą.

Boksininką gina du advo
katai: Hayden Covington iš 
Niujorko ir Quinan Hodges 
iš Houstono. Covingtonas 
sako: boksininkui į kalėji
mą eiti nereikės — jis bus 
išteisintas.

Mohammadas Ali turi du 
kvietimus rungtis — j Ja
poniją, ir į Švedija. Bet 
nežinia, ar valdžia leis jam 
ten vykti.

Lenkę rašytojas— 
laureatas

Paryžius. — Šiemet Len
kijos jaunas rašytojas Wi
told Gombrowicz laimėjo 
Tarptautinę premiją už li
teratūrą.

Premiją jam duoti nubal
savo literatūros kritikai, 
susirinkę į Gamm a r t h ą , 
Tunisijoje. Kartu su pre
mija eina $20,000 piniginė 
dovana.

Rašytojui buvo suteikta 
premija už pastarąją nove
lę “Kosmosas.”

Medikai gina 
kapitoną Levy

“The New York Timese” 
(gegužės 7 d. laidoje) tilpo 
apmokamas skelbimas, ku
riame 672 gydytojai, nursės 
ir medicinos studentai pasi
sako už kapitoną Howard 
Levy, smerkiantį karą Viet
name.

Kapitonas Levy yra medi
cinos gydytojas ir jis buvo 
paimtas į JAV kariuome
nę. Ten būdamas, jis pa
smerkė karą Vietname ir 
atsisakė mokyti tuos, kurie 
į Vietnamą ruošiami pa
siųsti. '

Kapitonas Levy kaltina
mas “nelojalumu.”

Po skelbimu pasirašiusie
ji sako: jis lojalus, puikus 
pilietis ir neturi būti bau
džiamas. Pasirašiusieji pa
reiškimą yra iš daugelio 
miestų įžymūs medicinos 
srityje darbuotojai.

Pirčiupio motina 
rodo kelią

Protestavo 50 
jaunuolių

Washington. — Apie 50 
jaunų vaikinų, susirinkusių 
iš įvairių valstijų, įžygiavo 
į kongresmanų rūmus Ray
burn House — protestuoti 
prieš karą Vietname.

Įėję į pastatą, jauni žmo
nės pradėjo sakyti kalbas 
reiškiant protestą prieš 
karą. Visi unisonu šaukė: 
“No draft for Vietnam!”

Policija siekėsi vyrus jė
ga išvaryti iš pastato. Įvy
ko susirėmimų.

Vėliau jauni vyrai sie
kėsi ieiti į Selective Ser
vice būstinę, esančią kitoje 
miesto dalyje. Jie norėjo 
matyti ir su juo pasitarti 
generolą Hershey. Bet po
licija neleido jų įeiti į pa
statą.

Tuomet Louis Landry, 21 
metų amžiaus jaunuolis, iš 
Miami, Fla., išsitraukė 
drafto kortele ir čia pat su
draskė į smulkučius šmote
lius.

Gegužės 14 d. pripuola 
Motinos diena. Įžymaus 
Lietuvos dailininko-skulpto- 
riaus Gedimino Jokūbonio 
sukurta “Pirčiupio motina” 
simbolizuoja visas pasaulio 
motinas, smerkiančias žmo
nijos priešą fašizmą ir vi
sus, kurie ruošia žmonijai 
nelaimę.

Tegu kiekviena motina 
semiasi iš “Pirčiupio moti
nos” ryžto pasisakyti už 
taikos pasaulyje išlaikymą. 
Gerbdami motinas, gerbki
me kovotojas už taiką, už 
laisvę, už laimę liaudžiai.

Užsidarė didžiulis 
dienraštis Niujorke

New York. — Per apie 8- 
nis mėnesius Niujorke ėjo 
didelis vakarinis ir sekma
dieninis dienraštis — “The 
World Journal Tribune.” 
Šiokiomis dienomis jis 
spausdino 650,000 egz., o 
sekmadieninės laidos — 
850,000 egz.

Gegužės 5 d. manadže- 
ris sušaukė redakcijos, ofi
sų ir spaustuvės darbinin
kus ir nasakė:

Šiandien išleidžiame pas
kutine laikraščio laidą, ir 
jūsų darbas su šia diena čia 
baigiasi. Gavę savaitinę 
algą, keliaukite sau, kur 
tik norite.

Iš viso čia dirbo anie 2,- 
500 darbininkų, tarnautojų, 
koresnondentu. Visi jie ne
teko darbo, ir tik paskuti
ne minutę sužinojo, kad jo 
netenka.

Sakoma, laikraštis nešė 
leidėjams anie 750.000 dole
riu nuostoliu kas kiekvie
ną mėnesi.

Anraudodarrms šio laik
raščio mirti. “The N. York 
Times” sako: reikėtų leis
ti kita vakarini dienrašti 
Niujorko miesto žmonėms, 
bet tas, k u r i s nradėtu ji 
leisti, nrivalo turėti ne ma
žiau kain tarn $25.000,000- 
$50,000,000 pradžiai/

New Delhi. — Šiemet ba
das palies 35,000,000 Indijos 
gyventojų.

Tarybų delegacija Zambijos 
Respublikoje

Lietuvos kultūrininkai buvo 
Toronte, Kanadoje

Šių metų balandžio 28 d. pasauliniai garsaus vanden- 
į Toronto buvo atvykusi puolio. Rodos buvo sustoję 
didelė Tarybų Sąjungos Hanįiltone, o iš tenai išskri- 

Winnipegą, kur pavie- 
jie grįžo į Montrealą, 
sakė, pabus keletą die-

turistų grupė. “Liaudies 
Balsas” rašo, kad joje bu
vo ir lietuvių. Laikraštis 
rašo:

Lietuvių turistų grupę 
sudarė: Lionginas Šepetys, 
Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos deputatas, meno 
mokslų kandidatas, docen
tas ; Algirdas Petraitis, žur
nalistas; Joana Civilkaitė, 
Komjaunimo Tiesos redak
torė; Donatas Jakubaitis, 
jaunimo organizacijų vado
vas Vilniuje; Antanas Dri- 
linga, poetas, žurnalo Ne
munas redaktorius; Ramo
jus Petrauskas, Lietuvos 
Draugystės ir Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Šalimis 
Draugijos prezidiumo pir
mininkas; Jonas Lukaus- 
kas, ekonomistas iš Panevė
žio.

Paviešėję Toronto pusan
tros dienos, sekmadieni visi 
turistai buvo išvežti į Nia
gara Falls pasižiūrėti to

do į 
šėję 
kur,
nu.

ečiai labai džiaugėsi, 
Kanados lietuviai vei- 

stengiasi siektis moksle 
tose srityse, kad nepa- 
ta savo kalbos, savo se- 
tėvynėš. Linkėjo vi* 

s geros sveikatos ir ne-

kad 
kia, i 
ir k 
mirs 
nos 
šiem 
pamiršti atsilankyti savo 
gi m aiame krašte.

Reikia pasakyti, kad jų 
as Toronte buvo tikrasvizit 

mums surprizas.

šinskis gina Pijų XII
Varšuva. — Kardinolas 

Višinskis sako, kad žmonių 
prim 
popiį 
teisi 
tokid: 
karo ] 
kavo 
kė j

etami kaltinimai buv.

ngi. O tie kaltinimai 
: Antrojo pasaulinio 
metu Pijus XII patai- 
naciams ir. nepasmer

ki už žydų žudymą •

Eisenhoweris ir vėl | 
ligoninėje

Washington. — Gegužės 
,7 dieną, kai buvęs prezi
dentas Eisenhoweris .paju
to viduriuose ką tokio blo
go (cramps), tai tuojau bu
vo atgabentas į Walter 
Reed armijos ligoninę.

Eisenhoweris tik neseniai 
grįžo iš Kalifornijos į sa
vo farmą Gettysburge, Pa.

Gydytojai sako, kad liga 
nėra pavojinga ir ligonis 
jaučiasi gerai.

Lusaka yra naujos Afri- 
kęs respublikos Zambijos 
sostinė. Gegužės 4 d. ten 
atvyko Tarybų Sąjungos 
parlamentinė delegacija, va
dovaujama Justo Paleckio. 
Ir štai, ką praneša iš Lu- 
sakos Tarybų Lietuvos ži
nių agentūra ELTA:

Zambijoje vieši TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deleg a c i j a, vadovaujama 
Tautybių Tarybos Pirmi
ninko J. Paleckio. Delega
cija atvyko į šalį atsakoma
jam vizitui Zambijos Res
publikos nacionalinės 
asamblėjos kvietimu.

Delegacija atvyko tuo 
metu, kai buvo atidaromi 
naujieji Zam bijos parla
mento rūmai. Be Tarybų 
Sąjungos delegacijos, šioje 
ceremonijoje dalyvauja 3 0 
šalių parlamentų atstovai.
' Tarybų Sąjungos parla

mentarai apžiūrėjo šalies 
sostinę — Lusaką, buvo nu
vykę prie Karibės hidro
elektrinės.

Mes, — pasakė J. Palec
kis, — kalbėdamas per pus
ryčius pas Lutakos miesto 
merą, — kvietimą aplanky
ti Zambiją laikome dar vie
nu žingsniu, toliau stipri
nant draugiškus Zambijos

ir Tarybų Sąjungos tautų 
santykius.

Tarybiniai žmonės, pasa
kė jis, su didžia simpati
ja stebi Zambijos liaudies 
ir jos vadovų pastangas 
likviduoti kolonializmo pali
kimą, stiprinti ekonominę 
nepriklausomybę, siekti so
cialinio teisingumo ir ge
resnės ateities.

Tarybų Sąjungos delega
cijos vadovas su pasitenki
nimu pažymėjo, kad Tary
bų Sąjungos ir Zambijos 
pozicijos yra artimos arba 
sutampa daugeliu tarptau
tinių klausimų. Tarybų Są
jungos ir Zambijos santy
kiai, pasakė jis, yra geri ir 
sėkmingai vystosi.

TSRS Aukščiausi o s i o s 
Tarybos vardu Tarybų Są
jungos deleg a c i j a įteikė 
Zambijos nacionalinei, 
asamblėjai atminimo dova
ną—vazą su pirmosios pa
saulyje moters kosmonau- 
tės V. Nikolajevos-Tereško- 
vos portretu.

Washington. Valstybės 
departa m e n t a s paskelbė, 
kad jis tuoj sumažins sa
vo tarnautojų skaičių* Bū
sią apie 273 tarnautojai.

Mirė įžymus 
dramaturgas
Londonas. — Gegužės 8 

d. Southampton miesto li
goninėje mirė įžymus ame
rikinis rašytojas dramatur
gas Elmer Rice. Jis buvo 
74 metų amžiaus.

Rašytojas sirgo širdies 
liga, o prie to prisimetė 
plaučių uždegimas, tai ir 
nebegalėjo jis ilgiau gyven
ti ir nebesuspėjo pasiekti 
savo gimtosios šalies, JAV.

Elmer Rice parašė visą 
eilę pjesių. Už vieną pje
sę — “Street Scene”—rašy
tojas 1928 m. buvo premi
juotas Pulitzerio premija.

Kadaise jis buvo gan pa
žangus žmogus, dažnai pri
sidėdavo prie tų, kurie ko
vodavo už pažangą.

Rašytojas buvo gimęs 
Manhattane 1882 metų rug
sėjo 22 d.

Kritikai spėja, kad Elmer 
Rice pjesės dar ilgai “bus 
gyvos” Amerikoje.

Cambodžia turi naują 
valdžią

Iš Cambadžios (Pietryčių 
Azijoje) pranešama, kad 
karalaitis Norodom Siha
nouk sudarė naują valdžią. 
Į ministrų kabinetą jis su
kvietė eilę vidurinės klasės 
“nuosaikiųjų,” taip pat ke
letą kairiųjų, kurių politi
ka linksta link Pekino.

Bet visi šitie manevrai, 
sako stebėtojai, šalies poli
tikos vairo nepakeis: ji 
kaip buvo taip ir būsią 
neutrali.

Nasseris apsilankys
Kenijoje

Nairobi, Kenya. — Čia 
skelbiama, kad greitu laiku 
į Keniją atvyks Egipto
prezidentas Nasseris. Jis 
čia r 
rosi
Šiaurinėje Kenijos dalyje 
vyksra didelis partizanų 
karas; partizanai — tai So- 
malij 
ko, : 
prikl

ori pamatyti, kas dū
šioje šalyje. Mat,

os patriotai, kurie sa- 
og toji Kenijos dalis 
aušo Somalijai.

Somaliečių partizanai tę- 
arą jau per ketverius 
s.

šia k 
metu

Teheranas. — Irano val- 
paskyrė JAV ambasa- 
m Houšangą Ansarį; 
tvyks į Washingtona 
mėnesį kartu su kara- 
Pahleviu.

džia 
dorit 
jis c 
kita 
lium

Keturių malūnsparnių 
nelaimė Vietname

Sa gonas. — Praėjusį sa
vaitgalį Pietų Vietname 
nukrito žemyn keturi ma
lūnsparniai (helicoptors); 
apie 20 karių buvo užmuš
ta ir daug sužeista.

“PARLAMENTAS —
NEREIKALINGAS”

At|hėnai.— Graikijos fa- 
is vadovas gen. Stilia- 
Datakos, pareiškė, kad 

bejojąs, ar Graikijai iš) 
reikalingas koks nors 
mentas. Pataikos sako, 
bus Graikijos žmonės 

parlamentas.

šistir 
nos 
jis a 
viso
parla

Kirais žodžiais, Patakos 
mane, jog Graikiją reikia 
valdyti fašistiniais meto
dais.
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Įdomus Justo Paleckio laiškas iš Zambijos, 
vienos naujųjų Afrikos respublikų

MOTINO MS
f

Mūsų Motinos Diena šiemet
PAGERBTI motiną yra graži ir garbinga tradicija. 

Gerai, kad jos pagerbimui turime pasiskelbę specialią 
dieną. Šiemet ji Įvyksta gegužės 14-tą. Pagerbsime vi
sas motinas—gyvąsias ir jau mirusias.

Bcb šiemet gerbimas motinos turi dar ir kitokią 
prasmę. Šiemet pusė milijono mūsų šalies jaunų vyrų 
toli Vietnamo džiunglėse žiūri mirčiai į akis. Kaip jau
čiasi jų motinos? Juk jei ne šiandien, tai gal rytoj ar 
poryt kiekviena jų gali susilaukti baisios žinios, kad jos 
sūnus niekados pas ją nebesugrįš.

Tūkstančiai Amerikos motini} jau yra susilaukę to
kios žinios. Kiek dar tūkstančių jų susilauks, nes juk 
šiam karui galo dar vis nesimato?

Kiek dar daugiau tūkstančių mūsų jaunų vyrų bus 
pasiųsta į tolimąjį Vietnamą, niekas nė nežino. Tiek tik 
žinoma, jog karo plėtimas tebeina. Tiek tik žinoma, 
kad jau atvirai yra kalbama apie pasiuntimą daugiau 
armijos ‘‘pergalei pasiekti.” To jau griežtai reikalauja 
Pietų Vietnamo militarinė klika su Ky priešakyje.

Gerbdami savo motinas, turėkime mintyje ir viet
namietes motina. Juo labiau galvokime apie jas. Jos 
nekalčiausios. Jos užpultos. Jas ir jų sūnus žudo iš 
už tūkstančių mylių atsiųstos armijos. Jų žaizdos daug 
gilesnės, joms daug skaudžiau.

Visų motinų, visų tėvų, visų sūnų, visų Amerikos 
žmonių aukščiausia pareiga yra priversti vyriausybę 
nutraukti karą.

Toks yra Motinos Dienos šūkis.
Tegu nepraeina nė viena motinos pagerbimo sueiga, 

kurioje nebūtų prieš karą pakeltas protesto balsas!

Kardinolas kaip karo apaštalas
KARDINOLAS Spellmanas susilaukė naujo didelio 

“paaukštinimo”: jis tapo Jungtinių Valstijų Militarinės 
Akademijos apdovanotas aukštu “Sulvanus Thayler” 
medaliu. Rodosi, visoje šios šalies istorijoje joks dva
sininkas nėra buvęs taip pagerbtas. Pasirodo, kad per 
paskutinius 27 metus šis katalikų bažnyčios hierarchijo
je labai aukštas dvasininkas rūpinosi ne tiek maldomis 
ir poteriais, kiek paslaugomis militarizmui ir ginklavi
muisi. Ypač jo vaidmuo dabartiniame Vietnamo kare 
yra ginkluotų jėgų aukštai vertinamas. Todėl preziden
tas Johnsonas, kaip vyriausias tų jėgų komandierius, 
įsakė Akademijai kardinolą apdovanoti medaliu.

Nežinia, kaip jausis popiežius Paulius VI, išgirdęs 
apie šį kardinolo Spellmano apdovanojimą. Jo kardino
las—karo apaštalas! Žinoma, popiežius galėjo įsakyti 
kardinolui medalio nepriimti, bet to nepadarė. Taip pat 
juk popiežius galėjo seniai uždrausti Spellmanui šį karą 
laiminti ir vadinti jį paties “dievo negirtu karu,” bet 
to nepadarė. Vadinasi, Paulius VI toliau nuo žodžių 
karui priešintis neina. Nė vienu žodeliu jis nėra pa
smerkęs nei Spellmano, nei kitų katalikų bažnyčios 
aukštųjų dvasininkų, kurie sušilę agituoja už militarinę 
pergalę ir karo išplėtimą. »

Tie, kurie kovoja prieš karą, turėtų popiežiui pri
minti baisų jo nelogiškumą, kai jis Kalba apie karo 
baigimą ir ragina tikinčiuosius melstis už taiką, ne
pasmerkia Spellmano propagandos už karą ir tarnavimo 
militarizmui.

Šimtas tūkstančių civilinių!
ŠIUO tarpu dąugiausia kalbama apie civiliniais žmo

nėmis karo nuostolius šiauriniame Vietname. Mat, 
mūsų bombonešiai kasdien puola ir daužo Š. Vietnamo 
miestus ir kaimus. Daug civilinių žmonių žūsta. Tai jau 
nebėra jokio paslapis,. l*ą faktą pradeda pripažinti ir 
mūsų vyriausybė. Bet, girdi, jokiame kare tai neišven
giamą ...

O kaip su .civiliniais Pietų Vietnamo gyventojais? 
Juk esame girdėję, kad ten ištisi kaimai yra užpuolami 
ir sunaikinami.

Iki šiol savo karinėje propagandoje mūsų vyriau
sybė labai vengė kalbėti apie civilinių žmonių kančias 
Pietų Vietname. Bet štai dabar sužinome, kad šių me- 

, tų pradžioje senatorius Edward Kennedy ir Senato po- 
komitetis buvo nuvykę į Pietų Vietnamą ir pravedė ty
rinėjimą. Dabar senatorius Kennedy paskelbė tyrinė
jimo išvadas. Jis teigia, kad buvę gana tiksliai apskai
čiuota, jog mažiausiai per metus žūsta bei būna sužeista 
šimtas tūkstančių civilinių žmonių.

Tai'tikrai siaubingi skaičiai. Vadinasi, jau nekal
bant apie didelius nuostolius kareiviais, šio nepateisi
namo karo ir civiliniais žmonėmis yra milžiniški.

Gerai, kad senatorius Kennedy šiuos faktus iškėlė 
aikštėn. Niekas dabar negalės sakyti, kad apie didelius 
civiliniais žmonėmis nuostolius yra karo priešų propa
ganda sujaudinimui Amerikos žmonių.

Rašau šį kartą iš krašto, 
kuris geografiniai tolimas 
ne tik nuo mūsų krašto,net 
ir nuo Amerikos — iš Zam
bijos. Tai viena daugelio 
naujųjų Afrikos nepriklau
somų valstybių, tik 1964 m. 
spalio mėnesį paskelbta 
savaranke, nors liekanti 
Britų sandraugoje — Com
monwealth. Kadangi pernai 
Zambijos parlamento dele
gacija buvo Tarybų Sąjun
goje ir kaip tik man teko 
ją sutikti ir priiminėti, ap
siėmiau vadovauti mūsų 
parlamentinei delegacij a i, 
kuri atvyko su atsakomuo
ju vizitu. y

Skridome iš Maskv’os per 
eilę Afrikos valstybių. Pir
masis sustojimas buvo 
Jungtinės Arabų Respub
likos (Egipto) sostinėje 
Kaire. Čia tik apie va
landą pabuvome, pamatė
me tik naujojo aeruosto 
tranzitinę salę su gražiais su
vereniniais dirbiniais. Kiek 
ilgiau buvome Sudano sos
tinėje Chartume, kur Tary
bų Sąjungos pasiuntinio ly
dimi sustojome pavažinėti 
po šį tipiškai rytietišką 
miestą, kurį civilizacija dar 
ne labai pakeitė.

Etiopijos sostinėje
Sekantis sustojimo punk

tas buvo Etiopijos . sostinė 
Adis-Abeba. Kaip tik ae- 
ruoste sutikome Etiopijos 
parlamento : delegaciją, ke
liavusią į Maskvą. Tai buvo 
balandžio 27 d. rytas, tad 
etiopiečiai reiškia pasiten
kinimą,-kad jiems teks pa
matyti . Gegužės Pirmosios 
paradą Ir , demonstraciją. 
Jei Chartume pajautėme- 
tikrą afrikietiškų karštį, tai 
A d i s - Abeboje, esančioje 
apie 2 kilometrus jūros pa
viršiaus, buvo ganą vėsu.

Ir Kenijos respublikoje
Toliau sekė dar viena sos

tinė — Nairobi. Tai naujos 
Kenijos respublikos centras, 
didokas ir dailus miestas. 
Kenijoje geriausias klima
tas iš visų Afrikos šalių, 
tad buvo visai malonu čia 
pabūti 2 dienas iki lėktuvu 
tolimesnei kelionei. Turė
jome progos ne tik apžiū
rėt miestą, pamatyti puoš
nųjį centrą, bet ir skurdžius 
pačių afrikiečių gyvenamus 
kvartalus, kurie nepapras
tai skiriasi nuo tų kvartalų, 
kuriuose gyvena baltieji.

Tiesa, dabar į baltųjų 
kvartalus nebėra uždrausta 
negrui užeiti, kaip būdavo 
seniau, tačiau tose puikiose 
vilose tebegyvena anglai ir 
kiti baltieji, išskyrus vieną 
kitą aukštesnį valdžios pa
reigūną, kurs sugebėjo čia 
įsikurti. Gi skurdžiuose juo
dųjų kvartaluose nematėme 
nė vieno baltojo.

Nors Kenija formaliai 
nepriklausoma valstybė, ta
čiau pramoųė, prekyba ir 
daugumą, turtų tebėra bal
tųjų rankose. Tiesa, čia ne 
vien anglai ir kiti europie
čiai šalies biznį valdo, bet 
ir indai, kurių rankose yra 
gana dąug prekybos įmonių.

Pas žvėrįų karalių
Kenijoje suspėjome ne 

tik miestą apžiūrėti, bet ir 
pąsiyažinėti po draustinį — 
Nacionalinį parką, kur lais
vai ganosi daug įvairių žvė
rių ir retų paukščių. Matė
me ne tik įvairių stirnų,

bet ir ilgakaklių žirafų, 
dryžuotų zebrų, buivolų, o 
taip pat strausų, pelikanų 
ir kitokių gyvūnų.

Čia uždrausta iš mašinos 
išeiti, nes esama ir pavo
jingų žvėrių, ypač liūtų ku- 
rious pamatyti yra visų 
lankytojų didžiausias noras, 
kuris ne taip lengvai įvyk
domas, nes liūtai ne daž
nai pasirodo. Tačiau mums 
pasisekė — staiga pamatė
me visai arti šalia kelio ra

miai žengiantį didžiulį liū
tą. Jis buvo toks ramus, 
kad atrodė prijaukintas. 
Daug mašinų apsupo šį žvė
rių karalių, o jis pasilipėjo 
į kalniuką ir ramiai atsisė
do, iškėlęs savo gauruotą 
galvą, lyg pozuodamas dau
gybei foto ir kino mėgėjų.

Anglijos pavyzdžiu
Būdami Nairobyje aplan? 

kerne Kenijos parlamentą, 
kur mus maloniai priėmė 
jo spykęris ponas N. Slade. 
Manėme, kad. tai bus tikras 
afrikietis, ‘o; pasirodė, kad 
jis baltasis, anglas, tačiau 
gyvenąs Kenijoje 37 metus 
ir kolonijiniais laikais rė
męs kėni j iečių nacionalistų 
judėjimą. Todėl nepriklau
somybę paskelbus jam bu
vo patikėtos spykėrio pa
reigos. Apžiūrėjome' parla
mento rūmus, kurie įrengti 
visiškai pagal Anglijos Že
mutinių rūmų (House of 
Commons) pavyzdį. O ir 
visos apeigos taip pat vyk
domos lygiai tos pačios, kaip 
ir Anglijos parlamente, spy- 
keris per posėdžius vilki to
kia pat toga, o ant galvos 
užsideda baltą peruką, kaip 
ir Anglijos spykęris.

Po susipažinimo su par- 
lamentcTrūmais N. Sleidas 
suruošė pusryčius, kuriuo
se dalyvavo keletas Kenijos 
vyriausybės narių. Užbai
goje pasikeitėme kalbomis 
su N. Sleidu, kuris dabar 
pagal mano pareigas yra 
kolega. Nairobyje turėjo
me dar susitikimų su. Tary
bų Sąjungos;-pąsiųntiniu V. 
Lavrovu bei pasiuntinybės 
tarnautojais,. Pasivažinėjo
me kiek po Keniją, nuvykę 
į Riftvalleyislėnį ir Naivašo 
ežerą, kur matėme savotiš
ką šio krašto augmeniją ir 
kalnų gamtovaizdį.

Pagaliau Zambijoje
Praleidę dvi paras Keni

joje, balandžio 29 d. išskri- 
dome į mūsų kelionės tiks
lą — Lusaką. Palyginti su 
Nairobi, kur gyventojų 
apie 400 tūkstančių, Lusa? 
ka žymiai mažesnis mies? 
tas — vos apie 140 tūkstan? 
čių gyventojų.

Kaip ir Kenija, šis krašr 
tas — Zambija — buvo se? 
niau Britanijos kolonija ir 
vadinosi šiaurės Rodezija. 
Pagal savo teritoriją Zam

bija didelė valstybė, dides
nė už Prancūziją, už Vo
kietiją ir eilę kitų gana di
delių valstybių, nes turi 
apie 700 tūkstančių ketvir
tainių kilometrų, bet gy
ventojų tik apie 4 milijonai.

Zambijoje teko sutikti 
Gegužės Pirmosios šventę. 
Jos išvakarėse susirinkome 
Tarybų Sąjungos pasiunti
nio ukrainiečio S. Slipčenko 
rezidencijoje. Be pasiunti
nybės tarnautojų ir mūsų 
delegacijos buvo svečiais 
Čekoslovakijos ir Jugosla
vijos pasiuntiniai, o taip 
pat Vokietijos Demokrati
nės Respublikos prekybos 
atstovas bei kiti tų šalių at
stovai. Toje draugiškoje 
kompanijoje gražiai pasi
žmonėjome, padainavome 
įvairių tautų revoliucines 
ir liaudies dainas,' sakėme 
kalbas, žodžiu maloniai at
šventėme didžiąją Tarptau
tinę Darbininkų solidarumo 
šventę toli nuo savo šalių.

Kaip parlamento svečiai
Jau nuo pirmojo atvyki

mo į Lusaką momento buvo
me Zambijos- parlamento 
svečiai. Vos atvykusius, ae
rouoste mus pasveikino jau 
nuo pernykščio apsilanky
mo pažįstamas Zambijos 
parlamento spykęris W. P. 
NJIRENDA ir vice prezi
dentas R. KAMANGA. Ka
dangi mūsų delegacijos at
vykimas buvo suderintas su 
naujųjų Zambijos parla
mento rūmų atidarymo iš
kilmėmis, į Lusaką atvyko 
ir daug kitų svečių, jų tar
pe Indijos’ parlamento Že
mutinių rūmų (Loc Sabha) 
spykęris N. S. REDDY ir 
eilė kitų parlamentų spyke- 
rių ir pirmininkų bei atsto
vu.

Kadangi čia būsiu dar a- 
pie 10 dienų, tikiuosi turė
siąs progos parašyti apie 
šias iškilmes ir įspūdžius 
iš šio Afrikos krašto.

Siunčiu Jums visiems la
bas dienas ir geriausius 
linkėjimus.

Justas Paleckis 
Lu sa k a—Z am b i j a
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Mašina “skaito” 
informaciją

Baltimorėje (JAV) pra
dėta naudoti mašina, skai
tanti informaciją, parašytą 
rašoma j a mašinėle arba 
spausdinamą 650 eilučių per 
minutę greičiu. Mašina pa
deda apdoroti ataskaitas, 
tarnautojų uždarbius. Prie
taisas IBM dirba optinio 
fotografavimo principu. Jis 
sugeba skaityti daug i a u 
kaip 200 įvairių' šrifto tipų.

1 Per 8 vai. prietaisas atlieka 
darbą, kuriam tekdavo su- 
naudotį/ĮOO darbo dienų.

Okeanai popieriaus
1966 metais SNO (Suvie

nytų Nacijų Organizacija) 
sumušė visus ankstyvesnius 
rekordus: > 5150 susitikimų 
ir posėdžių (Niujorke ir 
Ženevoje), daugiau kaip 
pusė milijardo lapų doku
mentų, raportų; tame skai
čiuje '300 milijonų puslapių 
apie generalinę SNO sesiją. 
Iš kur tie astronominiai 
skaičiai? Pasirodo,’ kiekvie
nas raštas turi būti išspau
sdintas 3,500 egzempliorių 
anglų kalba, 1,400 — pran
cūzų, 650 — ispanų, 450 — 
rusų, 150 — kinų kalba.

loštų ašarų,— 
s atgaivins.

išdžiovins, 
neregėjote,

Motinos!
Nešluostykit nutiškusių ant skr 
Tos ašaros raukšlėtus jūsų veidu 
Motinos!
Pakelkit galvas, ir pavasario 
Karšta liepsna blakstienas jūsų 
Nes niekada pavasario tokio dai
Nes niekad jūsų motiniškas jausmas 
Motinos!, [dar
Ar kada nors tikėjote, 
Kad toks išaugs sūnus?
Ar kada nors tikėjot, kad ant že 
Jis išdidžiai stovės. 
Motinos!
Pasaulis krūpteli 
Nuo jo šlovės. 
Tegu šlovė ši triumfo himnais ly < 
Artyn — artyn — artyn pasauliai 
Štai šią akimirką, didingam savo skrydyje, 
Jis tapo jau planetos sūnumi! 
Motinos!
Man's Tėvynės motinos! Ateisi 
Už sūnų milijonais lūpų padėkos 
Motinos!
Nešluostykite ašarų: jūs turit tjokią teisę — 
Iš džiaugsmo verkti.

A. Dr

MONTREAL,
Paroda ir Tarybų Lietuva

Tarptautinė paroda, Ex
po 67, kuri atsidarė balan
džio 28 d., iš kurios buvo 
daug tikėtasi, tikrumoje 
pralenkė net ir geriausių 
optimistų vaizduotę.

Tai tarptautinis miestas 
pilna to žodžio prasme, sa
vo išvaizda, pastatais, eks
ponatais, nuo erdvių eks- 
plioracijos, sunkiosios ir 
lengvosios pramonės, agri
kultūros, meno ir mokslo 
atsiekimų iki mažiausio pa
prasto žmogaus gyvenimo, 
sų visu savo grožiu ir susi
siekimo priemonėmis. Į ją 
įžengęs, jautiesi žmogus, 
rodos, kitam pasaulyj atsi
dūręs. Neveltui, todėl Mon- 
trealo miestas didžioj asi. 
Neveltui, todėl, tik atsida
rius parodai per pirmas tris 
dienas jau aplankė apie 
pusantro milijono žmonių.

Bet čia ne apie tai noriu 
kalbėti. Vietinė spauda ap
rašo daugiau, negu žmogus 
gali viską perskaityti. Ne
abejoju, kad ir kitų miestų 
spauda, jei ir siauriau, ra
šo, užtektinai, tikiu sutei
kia informacijų.

Čia noriu grynai pakalbė
ti tik apie tai, kaip mūsų 
gimtasis kraštas, Tarybų 
Lietuva, atstovaujama šioje 
parodoje. O ji, Tarybinių 
Socialistinių Respublikų Są
jungos pavilione, atstovau
jama labai puikiai, tiek sa
vo eksponatais, tiek žmo
nėmis, tiek įvąiriąis vaiz
dais, atžymint visą Lietu
vos Tarybų Socialistinę 
Respubliką, tiek ir savo 
rankų darbais. Pažymėtina 
dar ir tas, kad viena pavi
ljono labai graži ir vaizdin
ga pertvara yra lietuvio A. 
Valaičio sukonstruktuota.

Tarp eksponatų labai svar
bią vietą užima Tarybų 
Lietuvos dailininkų vitra
žas (išpiešti stiklai, meniš
kai sudėtingi spalvoto stik
lo dirbiniai), jųjų išrastos 
naujos technikos pasieki
mai. Tai Kazimiero Morkū
no demonstruojamas dar
bas “Himnas darbui” ir An
tano Garbausko su Algi
mantu Stoškum — Tėvy
nė.” Gaila, kad su šitais 
jaunais, gabiais ir energin
gais dailininkais mažai teko 
pasikalbėti, nes jie, turėda
mi eibes darbų Tėvynėje, 
gegužės 3 d. išskrido atgal 
į Lietuvą.

Taipgi metalurgijos sky
riuje inžinierius Donatas 
Daniūnąs demonstruoja jo

i

nebuvo toks švelnus.

mės rutulio —

di jį — 
tolimi.—

u
jums tart

inga

AN ADA
as tekinimo stakles su 
u geležiniu vilku, ku-

išrast 
įrašyt 
rios slavo tikslumu neturi 
lygių 
goję, 
giau 
ką, vertėją ir aiškintoją P. 
Pažus; 
bai m 
savo 
ginta c 
suvem 
Ireną 
ir daugiau lietuvių, bet ne 
visus 
tikus 
buvo 
jie bi 
kada 
jų paviljoną. /
■ Ne. ‘ 
ką, bet daugiausia teko pa
sikalbėti su spaudos. atsto
vu, Vilniaus 
respondentu ir gabiu rašy
toju, 
tik T
už jos ribų, knygos “Trečio
ji dolerio pusė” autoriumi, 
Albertu LaurinČiuku. Jo 
šiltas atsinešimas link Ka
nados šalies bendrai ir link 
Kanados lietuvių ypatingai, 
su juo besikalbant, sudaro 
malonų, labai artimą prie 
širdies įspūdį.

Jis šių žodžių rašytojui 
apibūdino būsiančią Tarybų 
Lieti’ 
kuri j 
želio 
kad i 
viška 
joje 
Lietuva ir kitos meninės jė* 
gos. 
mų. 
dėjo 
bus 
realo 
suda 
tumė 
filmų ir daugiau, atskirai 
nuo 
lio.

Bą 
riu pakelti mintį, ir tikiu, 
kad 
pada 
sveči 
Tarj 
dieną, birželio 24, sureng
ti d: 
tuves, kur galėtumėm visi 
bend 
mų, 
ti, P 
įspūdžiais. Nes daugiau ka- 

ar turėsime tokią pro-

visoje Tarybų Sąjun- 
Teko sutikti ir dau- 
ietuvių, tai kalbinin-

į, Stanį Jurkšių ir la
ukimą, visa širdimi 

darbui atsidavusią, 
rinių dirbinių ir kitų 
yru pardavinėtoją, 
Marcinkevičienę. Yra

teko sutikti, o ir su- 
ne su visais pradžioje 
galima pasikalbėti, nes 

e galo užimti darbu, 
minios žmonių lanko

rs ir per trumpą lai-

“Tiesos” ko-

labai populiarios, ne 
ąrybų Lietuvoje, bet ir

vos nacionalinę dieną, 
įvyks penktadienį, įj^ir- 
23 d. Jis užtikrino, 

tos dienos visa lie®-. 
, programa bus įdomi, 
dalyvaus ansamblis

Bus ir lietuviškų fil- 
Tarp kitko, jis paža- 
ir užtikrino, kad, jei 
pageidavimų iš Mont- 
lietuvių, jis pasistengs 

ryti sąlygas, kad gaiš
iu pamatyti lietuviškų

ietuvių dienos festiva-

igdamas, šia proga no-

Montrealo lietuviai 
rys, mūsų mieliesl 
ams meninin k a m s 
bų Lietuvos sekančią/

deles, šaunias pagerb

rai, be didelių formalu- 
pasivaišinti, pasikalbė- 
hsidalyti vieni su kitais

žin 
gą

nors

J. Lesevipi si

T&msta negali 
naujo skaitytojo!



Penktadienis Gegužes (May) 12, 1967 3 pusi.

O. Kapse

TAT MANO MOTINA
(Apsakymas)

pagriovių ir pie- 
takeliais ji atėjo į mies

tą basa. Dar buvo nenu
džiūvę rytmečio rasos, dėl 
to jos kojos buvo išmirku
sios, ir pamėlynavusios, ir 
šaltos.

Miestas, į kurį ji atėjo, 
nebuvo didelis, bet ji čia se
niai, prieš kelerius metus, 
nebuvo buvusi. Jau prie
miestyje jai ėmė suktis gal
va. BuvJ paprasti takai, o 
dabar gatvės, gatvės, nau
ji namai: o plentas, į kurį ji 
pasuko, kaip stalas. “Meks- 
paltas” — taip sakydavo jos 
anūkėlis, grįžęs iš mokyk
los.

Perėjusi tiltą, pasuko j 
miesto magistralinę gatvę, 
sustojo ir ėmė dairytis, ieš
kodama patogios ir nuoša
lios vietelės, kurioje galėtų 
įsiauti kojas ir pasikeisti 
prastą, perkelinę skarelę 

t'prūsinuke.”
Štai prie ano namo buvo 

gražiai piaustinėtos gonke- 
lės su suoliukais. Ten ir 
būdavo nuolatinė užeiga 
Vasaros metu jai ir jos pa
auglėms dukrelėms . Gon- 
kelių dabar nematyti, o ir 
namas jau nebe tas: dide
lis mūras, net trijų aukštų. 
Akimirkai s u j u dėjo jos 
raukšlės kaktoje.

Visai nesvarstydama pa
suko kairėn prie taksi su
stojimo aikštelės ir atsisė
do ant aukštai pakelto ša
ligatvio krašto, kaip ant 
suoliuko. Atsisėdo klusniai, 
lyg kam įsakius, ir, pasidė

jusi rankas ant kelių, at
siduso. Paskui lėtai atmez
gė margos, pundinės, skare
lės mazgus ir išsitraukė 
juodus, su šniūreliais batus, 
kurių viename buvo įkištos 
storos medvilninės kojinės, 
o kitame į laikraščio skiau
telę suvyniota išeiginė ska
relė “prūsinukė.”

Eidamos pro šalį dvi mo
kyklinio amžiaus mergaitės 
sustojo ir, nė žodžio netar
damos, rūpestingai studija
vo šį, jų manymu, keistą 
radinį. Moteriškė nekrei
pė į jas dėmesio ir, užsiri- 
šusi paskutinę juodų bat
raiščių kilpą, perkelinės 
skarelės kampu nubraukė 
prakaitą nuo kaktos, nulei
di į šalį pavargusias rankas 

kilstelėjusi galvą aukš
tyn, užmerkė akis, lyg da
rydama saulei nebylų prie
kaištą dėl jos beširdišku
mo. Giliai atsiduso ir at
sistojo. Stovėjo vienplau
kė, o jos balkšvi plaukai bu
vo supinti į dvi plonas ka
sas, kurios buvo apsuktos 
apie galvą. Jose lūžtantie
ji saulės spinduliai sudarė 
tikrą sidabrinį vainiką.

Man nei laiško... Būčiau... 
—šnibždėjo ji, su dar labiau 
besiplečiančia, kaip man at
rodė, sidabro aureole apie 
galvą.

—Tokį kelią atėjote ma
nęs sutikti ir dar... Pės
čia?

—Per laukus smagiau. 
Nedulka. Pereitą naktį net 
sapnavau. Išėjau anksti. 
Sakiau nors papoteriausiu 
už tave. O dabar, matai.— 
Ištarė ji paskutinius žo
džius su giedros ir motiniš
kos šilumos "užlietu veidu.

—Apsieisime ir be to, ma
ma. ar ne?

Motina linktelėjo galvą ir 
įsmeigė į mane pasiilgusias 
akis, kurios tyrinėjo ne tik 
mano išorę, bet man atro
dė, kad jos įsiskverbia ir 
į mano sąžinę, širdį ir patį 
slapčiausią minčių šaltinį.

—Iš kokio gi pasviečio tu 
dabar, vaikeli? Veidas... 
Jeigu ne balsas, būčiau tik
rai nepažinus. Žiūrau ar 
nedažytas ? — Kalbėjo ji 
švelniai glostydama mano 
varinius skruostus.

Šis glostymas priminė 
man vaikystę, kai aš šliūp- 
sėdamas tupėjau po langu 
ant suolo ir p?atysai vis 

į kartojau:
—Dnu-uooonos... Noliu 

du-uoooonoos... e, e, e...
Tada ji mane, prisime

nu, lygiai šitaip švelniai 
švelniai glostydama rami
no:

—Neverk, neverk, Lai
muti. Matai gi, tau “pem- 
pukę” pakepiau. Tuoj, tuoj 
iškeps.

j Žinoma, mano vaizduotėje 
blykstelėjo viskas daug 
greičiau, negu čia papasa
kojau.

Atsipeikėjęs iš daug di
desnės laimės negu tada 
gavęs “pempukę,” beveik 
ant rankų, kaip mylimąją, 
įnešiau senutę į mašiną, ir 
mes skriejome asfaltu į ma
no gimtuosius namus.

—Tai iš kur gi tu, vana
gėli, parskridai? Sublogęs... 
—linksmu, bet ir pilnu rū
pesčio balsu paklausė Mo
tina.

—Iš labai, labai toli. Iš 
Indijos. Kur visada vasa
ra, mamyte.

—Tur būt sportavote ?
—Visko buvo. Fabriką, 

didelį fabriką statėme.
—Tai kodėl jau jūs? Tur 

būt laukiniai dar ten žmo
nės tie indėnai?

—Ne, mamyte. Jie gabūs 
žmonės, tik anglai jų dau
giau nieko neišmokė, vien

juodą darbą dirbti. Mes 
jiems padėjome.

Abu tylėjome. Aš pradė- 
{jau atidžiai dairytis kelio 
mano gimtojo kaimo 
pusėn. Treji metai, kaip 
nebuvau, o neatpažįstu apy
linkių; prie kelio, kuriuo, 
man rodos, reikėtų važiuo
ti, lyg miestelis: ilgiausios 
fermos ir visa, eilė mūrinių 
gyvenamųjų namų. Gerai 
žvyruotu keliu važiavo ke
leivinis autobusas..

—Šituo, šituo, Laimuti,— 
pastebėjusi mano abeioji- 
mą, pasakė Motina. — Tai
gi ana, va, Rūškio vinkšna, 

Vieškeliu tevažiavau anie 
tris kilometrus ir pro Kuš
kio vinkšna paprastu ke
liu. kuris darė dideli lanka, 
sundamiesi per sunkveži
miu išmuštas duobes, už o-e- 
ro nusvalandžio sustabdžiau 
mašina savo kaime.

—Tr šita- jau tavo?? — 
atsargiai braukdama sėdv- 
nės atramą, paklausė Mo
tina.

—Išsinuomavau dviem sa
vaitėm. — atsakiau, vikriai 
atidarydamas hea’ažine. kn- 
rioie buvo mano čemodanas 
’■p rlw* dS^nQ qjl rndiip pT)a- 
Wn Tv tpl«^’'i,7nrium.

n ialinf* rpoiclni I'1 
nn Ti dm* r»nvnir» p9 d inf 
“didv‘kn,, nnmatvtu ma^0

Kai pirkioje ant stalo ir 
suolų išdėsčiau dovanas, 
tarp kuriu buvo du kinie- 
tiški paukščiukai ir statulė
lė “Vargo mokykla,” o, tru
puti atsikvėpęs, įjungiau 
radiia, mano sengalvėlė ne
išlaikė: jos galva nusviro 
ant mano rankos ir paju
tau, kaip ant mano blizgan
čiu batu sudužo keletas 
neriu, pabirusių iš jos pasi
ilgusiu akių.

“Tai mano Motina. Ge
rutė, viską man atidavusi 
Motina” — šnabždėjo jau 
ne mano lūpos, bet širdis. 
Lūpos bučiavo jos sugrubu
sias, džiaugsmo ašaromis— 
neįkainunojamais brangak- 
menais papuoštas rankas.

— Pasiskubinai, Laimiau! 
—striktelėjusi, kaip šarka, 
per slenkstį, sušuko Genė.— 
Kitą mėnesį mes persikelia- 
me j gyvenvietę, į naują 
mūrini namą.

—Tai nieko. Šita viską 
aš parvežiau savo Motinai.

Independence, Mo. — Bu
vęs prezidentas Trumanas 
gegužės 8 dieną minėjo sa
vo 83 metų amžiaus sukak
tį. Jo bičiuliai suruošė už
kandžių ir tikėjosi, kad 
Trumanas bus su jais, kaip 
kas metai. Bet Trumanas 
atsisakė dalyvauti. dėl silp

nos sveikatos. „

Ar gali moterų ligomis 
sirgti merginos

Moterų ligos ir jų prie
žastys labai įvairios. Daž
niausiai moterys serga už
degiminiais lyties organų 
susirgimais. Juos sukelia 
įvairios bakterijos, jų tarpe 
ir gonokokai — gonorėjos 
sukėlėjai. Lyties organų už
degimais susirgimais daž
niau serga lytinius santy
kius turinčios moterys, ta
čiau gali sirgti ir merginos, 
nes uždegimas gali atsirasti 
ne tik po aborto, gimdymo, 
bet ir pažeidus higieninius 
reikalavimus.

Merginos ir moterys ga
li susirgti, jei mėnesinių 
metu neprisilaiko higienių 
reikalavimų. Be to, susirg
ti galima ir apsiplaunant 
nevirintu vandeniu. Vande
nyje gali būti trichomodų, 
kurios sukelia grybelinį ly
ties organų uždegimą. Ne
prisilaikant švaros pirtyje, 
išvietėse, ar miegant vieno
je lovoje su sergančiąja, ga
lima užsikrėsti ir gonorėja. 
Be to, ištisa eilė bendrų su
sirgimų, kaip skarlatina, 
difterija, kiaulytė, tuberku
liozė, gali Ikomplikuotis ly
ties organų uždegimu.

Moterų ligos gali atsiras
ti ir dėl įvairių išsivystymo 
trūkumų — makšties ar 
nekaltybės plėvės užakimo, 
nepakankamo gimdos bei 
kiaušidžių išsivystymo ir 
pan. Vieni šių susirgimų 
atsiranda embrioni n i a m e 
laikotarpyje, kiti, esant ne
pakankamai mitybai ar ser
gant mažakraujyste, tuber
kulioze bei kitokiais susir
gimais, — brendimo laiko
tarpyje.

Beveik vienodai dažnai 
kiaušidžių augliai pasitaiko 
ir pas merginas, ir pas mo
teris. Tuo tarpu piktybiniai 
augliai atskiruose organuo
se nevienodai dažnai išsi
vysto gimdžiusioms ir ne
gimdžiusioms m o t e r i m c\ 
Pastebėta, kad negimdžiu
sios moterys žymiai daž
niau serga krūtų vėžiu, o 
daug kartų gimdžiusios mo
terys — gimdos kaklelio vė
žiu. Nors vyresniame am
žiuje moteris dažniau ser
ga įvairiais piktybiniais su
sirgimais, tačiau lyties or
ganų vėžys atskirais atve
jais gali išsivystyti ir la
bai jauname amžiuje.

Taigi kai kuriais moterų 
susirgimais gali sirgti ir 
merginos.

Gyd. A. BRADELIS

N. Y. LaGuardia aero
drome 2 lėktuvai susidūrė 
ir susidaužė. Tris žmones 
užmušė.

Ką klausdavau?
(Iš atsiminimų)

Kaip tik šiuo momentu 
aš važiavau į taksi susto- 

ŽrJtf30 aikštelę ir visą dėme- 
In sukaupiau į mašiną, ma- 
^nevruojančią atgaliniu.

Mano bendrakeleivis pro 
langiuką šūktelėjo:

—Mamyte, pasitraukite iš 
čia! Reikia mašiną pri
stumti prie šaligatvio.

—Tai mano Motina, — su
šukau kulvirsčiais pulda
mas pro duris.

Apglėbiau senutę savo il- 
Iomis rankomis ir, nusilen- 

es prieš jos sidabro vai- 
pį, ėmiau bučiuoti iš- 
puvusį, vėjo ir saulės nu
virintą veidą.
—Tai... tu, Laimuti... Šiaulių miesto V vidurinės mokyklos anglų kalbos kabinete

Fašizmo metais, kaip 
paukštis, po miestus, po kai
mus skriejo frazė: “Kny
gų badas.” Tą badą ir aš 
patyriau. Sąmonėje tankė
ja literatūrinių ir marksis
tinių klausimų giria. Kas 
ją išretins? Kas pasodins 
tiesos medį, kuriuo galėtum 
susižavėti?

Dr. J. Šliupas man rašy
davo apie ateizmą. Bet tai 
tik upelis. O aš jau ver
žiausi į okeaną — marksiz
mą. Va, bedievį teiraujuos 
apie Marksą. O Šliupas 
raukosi, net atrašo: “Soci
alizmu nepatariu žavėtis.” 
Užpyliau socialiniais ir bio
loginiais klausimais ir pro
fesorių S. Šalkauskį. Jis 
atsakinėjo ilgais laiškais. 
Rašė gražiomis raidėmis. 
Savo laiškuose jam nepa- 
brėždavau atvirai savo pa
žiūrų. Bet visgi, matyt, jis 
juto, kad esu ne jo lauko 
gėlė. Jo atsakymai manęs 
nepatenkindavo^ /Mat, jis 
man piršo dangų, piršo pra
garą. o mane žavėjo žemė. 
Na, kodėl ne visiems dai
nuoja kviečiu laukai, kodėl 
ne visiems žydi gėlės, ko
dėl ne visiems ulba lakštu
tės, kodėl ne visiems šviečia 
saulė? Dievų ideologas pa
jutęs, kad manęs nepaklup- 
do. įpareigoja mane, lyg me
delį, lenktis savo studentui 
ateitininkui V. Valiukevi
čiui. Ir jį klausiau apie fi
losofus: ir apie Marksa, ir 
apie Engelsą, ir anie Heke- 
lį, ir apie Feuerbachą, ir 
apie kitus. Bet ir jis įsiti- 
no, kad aš nebūsiu jo melo 
pievoje avelė. Ir kerdžius 
pasitraukė.

Kai ką laišku paklausiau 
ir profesorių V. Čepinskį. 
Jis atsakė keistokai: “Ver
ta domėtis biblija... Visgi 
mokslas nevisiškai neigia 
religiją...” Nustebau fizi
ko tokiu ateizmu. Nes jis 
spaudoje visgi ginčijosi su 
Jakštu: gynė mokslo tie
sas. .. Tatai ir paskatino 
man jį kai ką paklausti. 
Bet, matyt, V. Čepinskį 
kaustė reformizmo pančiai.

1930 m. Kaune susipaži
nau su ekonomistu J. Da
giu. Dirbo jis ligonių ka
soje. Jis gyrė socialdemo
kratus. O jam kartą išdro
žiau: “Jie — nerevoliucio- 
nieriai...” Ir styga nutrū
ko... Patiko man “Trečio 
Fronto” kairėjimas ir kai 
kurių jo bendradarbių do
mėjimasis marksizmu, tary
bine literatūra. 1932 m^- 
tų sausio mėn. A. Venclovai 
rašiau: “Man nėra su kuo 
eiti. Einu su trečiafronti- 
ninkais, kurie jau suka su 
marksizmu...” Žinoma, ne
buvo legalių kovinių orga
nizacijų. Jos palėpėje. O 
kur toji palėpė? Kas į ją 
parodys takelį?

1931 metais j Zarasus at
vyko keistuolis —Visliomis. 
Jis sukūrė religija. Va, ją 
jis ir man piršo. O jam at
virai pasakiau: man šitos 
pasakos nereikalingos. Ma
ne domina darbo žmonių 
kova, marksizmas. Ir dau
giau jis nedrįso pasirodyti 
pas mane gimnazijoje.

Buvo 1932 metų birželis. 
Susitikau su pogrindininke 
F. $altuperyte. Ji neseniai 
grįžo iš už grotų. Man da
vė “Balsą.” Tuoj draugei 
pasakiau:

—Paruošiu eilėraš č i u s. 
Gal persiusi “Balsui”?

—Nesikarščiuok...
Supratau: ji nori mane 

paruošti lemiamam mū-

taisiu i—slaptai veiklai. O 
negalima padaryti per 
valandas. O aš degiau. Štai 
sufantazavau.

žinojau: Kapsukas gyve
na užsienyje. Jis literatas. 
Šis—tai ne* S. Šalkauskas,— 
tai ne J. Šliupas, — su mei
le atsakys apie marksizmą, 
apie proletarinius rašyto
jus. Bet kaip jam pasiųsti 
laišką? “Balse” radau re
dakcijos adresą. Va, ir idė
ja! Parašiau V. Kapsukui 
laišką. Prisipažinau—raši
nėju. Cenzūra kliudo. No
riu bendradarbiauti pogrin
džio spaudoje. Kai ką pa
klausiau apie proletarinius 
rašytojus. Laišką V. Kap
sukui, 2 eilėraščius “Bal
sui,” korespondenciją apie 
Zarasų aukštesniosios ko
mercijos mokyklos mokinių 
persekiojimą, apie savo mo
tinos vargus, įdėjau į voką. 
Užrašiau: “M. Laboriui.” 
(“Balse” buvo pažymėta, 
kad jis leidžia šį laikraštį.) 
Jau apie trejus metus susi

rašinėjau su Vidūnu. 
laišką : 
Pasiraš 
nis. 1 
kad jis 
žės pas
vo fašizmo.) Tikėjau: Kap
sukas 
Nežiną 
ei j a pt 
tie, ku 
džiagą,
re už konspiracijos pažeidi
mą. B^t jie nežinojo: 
jaunuo
vusio Slaptąją spaudą, bet 
dar ne 
susieti 
kantru
O galiojau taip: Zarasų 
“viešpąi
neatplčšė... Bet gal ir ap
sirikau
nas mano prašymą įvykdė: 
M. Lai 
paštą r

O di
į organizuotą veiklą. Po 
trijų mėnesių juo ir nu- 
žingsn
pasiryžo Lietuvą per ar t i 
Markso traktoriumi.

įdėjau į kitą voką, 
iau — Julius Daino-

paprašiau Vidūną, 
tą laišką įmestų Til
te. (Ten dar nebu-

gaus mano žodelį. 
■ — “Balso” redak- 
___ J jam. Matyt, 
rie skaitė mano me- 
smarkiai mane ba-

au, ar 
ąsiuntė

tai
io entuziasto, tai ga-

spėjusio savo likimo 
su pogrindžiu, —ne- 

5, veržlus žingsnis.

čiai” laiško Vidūnui

. Bet, atrodo, Vidū-

)oriui laišką įmetė į

augė man tiese tiltą

avau su tais, kurie
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ĮVAIRUMAI
BE GRAMATIKOS 

IR ŽODYNO
Pasaulyje išleista daugy- 

bė Įmygu, skirtų kalboms 
studijuoti. Tačiau žmonės 
yra labai nevienodi. Dau
gelį gąsdina gramatika, kiti 
nemėgsta ieškoti žodžių žo
dynuose.

Prancūzų leidyklos “Men
tor” darbuotojai sukūrė ki
tokį mokvmo metodą. Lei
dykla išleidžia 2-3 roma
nus. parašytus užsienio kal
ba. kuriu tekste aiškinami 
visi žodžiai ir kalbiniai sun
kumai. Turinio suintriguo
ti žmonės būtinai perskai
to knyga neiučiomis iki ga
le ir neiučiomis isimena 
dažniausiai sutinkamus žo
džius bei nesakius. “Roma
niniu” metodu nesunkiai 
Įsimenama anie 8.000 žo
džiu. Metodas iau ištirtas 
ir davė gerų rezultatų.

VĖL BABELIO BOKŠTAS
Bagdade planuojama pa

statyti naują 360 metrų 
aukščio Babelio bokštą. Pa
gal padavimą kaip tik to
kio aukščio buvęs biblinis 
bokštas, pastatytas ir su
griautas 
tančius 
vienu iš 
stebuklų. Naujasis bokštas 
tikriausiai taps jauku už
sienio turistams. Daugybė
je bokšto aukštų įsikurs ra
dijo ir televizijos įrenginiai. 
Du paskutinieji viršutiniai 
aukštai bus skirti besisu
kančiam restoranui ir kavi
nei po 250 vietų. Lankyto
jai galės matyti visas mies
to apylinkes.

prieš kelis tūks- 
metų ir laikytas 
septynių pasaulio

Bakterijos-kanibalai
Neseniai aptiktą bakteri

ją, kuri naikina daugelį ki
tų bakterijų, prisitvirtinda
ma prie pastarųjų panašiai 
kaip dėlė, dabar intensyviai 
toliau tiria Jeruzalės Hada- 
sacho medicinos instituto 
mokslinink a i. Vadovauja- 
ma mikrobiologinės 
chemijos profesoriaus Mo- 
še šilo, Izraelio tyrinėto
jų grupė sėkmingai tęsia 
darbus, pradėtus Berlyno 
Bakteriologijos institute.

KIŲ POLONEZAS
m. į Karolio Radvi- * 

arą Nesvyžiuje atvy- 
omas vokiečių kom-

VER
1780

los dv 
ko žir
pozitorius bei teoretikas Jo
hanas 
Radvi

Dovydas Rolandas, 
ų operos teatre jis iš- 
olačią muzikinę veik- 

l,r84 m. rugsėjo 17 d. 
uvo pastatytas Vil- 
kašteliono Motiejaus 
os vodevilis “Agotėlė

“Agotėlei” dirigavo 
kanelmeistris italų 

zitorius Džokinas Al
is. o tituline partiją

la. 
čia b 
niaus 
Radvi!
arba Pono atvykimas.” ku
riam muzika parašė Rolan- 
4.^3. 
dvaro 
komne 
be r tin
atliko keturiolikmetė Mag
dalena 
garsi

Ši oberetė ilgainiui išgar
sino kompozitorių. Ji daž
nai b 
Nešvyti 
voie. 
Vilnių

Ležanskaitė, vėliau 
dainininkė.

ivo atliekama ne tik 
žiuie, bet ir Varšu- 
Lvove, Poznanėje, 
je.
D. Rolandas 1802 m.

atvyko į Vilnių. Tais me
tais u 
įsteigi 
tedra.
trejus 
išbuvę jos vedėju, išugdė 
būrį
vadovavo studentų chorui ir 
orkestrui.

Vilniuje Rolandas parašė 
“Akademinį traktatą apie 
tikrąjį muzikos meną,” ku
riame 
mentarinės muzikos teori
jos ir harmonijos kursą. 
Vadovėlis buvo išleistas 
1806 n. Vraclave. Vilniuje

niversitete buvo 
;a muzikologijos ka- 

Holandas dvidešimt 
metus (1802-1825)

muzikos specialistų,

išdėstė trumpą ele-

Rolandas parašė nemaža ir 
simfoninės bei kamerinės 
muzikos kūrinių. Dalį jų 
išleido Juozapas Zavadskis. 
Labai išpopuliarėjo Rolan
do “Karinis polonezas” for
tepijonui. Rankrašči u o s e 

i paplito jo duktersplači 
fortepijoninis polo n e z a s . 
Jis buvo žinomas “Panelės 
Holandytės Verkių polone
zo” vardu: mat, jaunoji pi
anistė dėstė muziką Verkiiį 
mergaičių internate.

1925 m. Rolandas išvyko 
iš Lietuvos. Jo vietą užė
mė kitas vokiečių kompozi
torius ir pianistas — J. Re- 
neris. V. J.
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Fašistinę Ispanija didelių 
kovų audrose

Koks liberalas pasidarė 
generalisimus Franko 1 Is
panams bus leidžiama išsi
rinkti šimtą kortesų depu
tatų—šeštadalį parlamento. 
Lig šiol deputatai savo vie
tas paveldėdavo, užimdavo 
pagal pareigas arba gauda
vo dovanų asmeniškai iš pa
ties diktatoriaus.

Balsuoti galės tik Šeimų 
galvos — “paikiojan č i a m 
jaunimui” ši teisė neduoda
ma. Be to, kandidatas tu
ri pateikti penkių kortesų 
narių rekomendacijas apie 
jo ištikimybę režimui. Ne 
patikimi pro tokį filtrą ne
praeis. O Ispanija turės 
šimtą išrinktų reputatų. Is
panija dar šiemet, tur būt, 
gaus ministrą pirmininką. 
Franko galės didžiuotis: 
Štai kokia demokraitija!

Franko girsis
Ispanams pripažinta tikė

jimo laisvė, nes lig šiol į 
nekatalikus buvo žiūrima 
beveik kaip inkv i z i c i j o s 
laikais. Politiniams kali
niams paskelbta amnestija, 
nors pusė jų liko kalėji
muose. Ispanams leista net
gi ekonominiai streikai, 
jeigu jie “neturi politinių 
motyvų ir netrukdo valsty
bės veiklos.”

Pęrnai gruodžio mėnesį 
inscenizuotas referendumas 
pritarė eilei pakeitimų kon
stitucijoje, ir joje šalia dau
gybės viduramžiškų ir fa
šistinių formuluočių atsi
rado keletas “liberalių.”

Štai ir išmuštas iš rankų 
ginklas opozicijai, “šiandien 
pas mus prasideda laisvė,” 
parašė žurnalas “ABC,kai 
įstatymas panaikino cenzū
rą.

Bet apsi džiaugta per 
anksti. Ne be reikalo Fran
ko kalbėjo apie “laisves, ku
rios atneša nelaimes.”

Pataisa baudžiamajame 
kodekse dabar leidžia pa
tupdyti šešeriems metams į 
kalėjimą kiekvieną žurną- 
listą, paskelbusį “pavojin
gą” medžiagą arba kriiti- 
kuojantį vyriausybę “be 
reikiamos pagarbos.” Buvo 
konfliktų net su užsienio 
žurnalistais, kurie neišlaikė 
“korektiškumo minimumo” 
ir nepasitenkino teise gau
ti oficialią įvykių versiją iš 
valdžios.

žaidimas baigėsi
Neilgai frankizmas žaidė 

demokratija. “Liberalizavi
mas” sustabdytas, kiek at
leistos veržlės vėl priver
žiamos. “Ispaniškas batas” 
vėl spaudžia visu kietumu. 
Konfiskuojami laikraščiai. 
Areštuojami darbininkų ko
mitetų vadovai. Demons
tracijų dalyviams gresia 
kariniai teismai. “Susikom
promitavę” studentai ati- 

^cluodami į rekrūtus.
Frankizmas išsigando 

naujos streikų ir demonst
racijų bangos. Ta banga 
nematyto užmojo ir kovin
gumo. Streikai, demonst
racijos, kolektyviniai pa
reiškimai.

Beveik kiekviena vyriau
sybės represija sutinka pa
sipriešinimą, kuris neretai 

. duoda rezultatus. Sunkiomis 
režimo sąlygomis šalyje su
siformavo organizuotas ma
sinis judėjimas.

Ir ne kažkokie “siūlai iš 
užsienio” jį judina. Gilus 
siekimas laisvės pakėlė į

kovą visą gyvąTspaniją. Ir, 
kaip sakoma Islpanijos 
kompartijos parei š k i m e , 
“masinis judėjimas negrįš 
į katakombas!”

Streiko jėga
Daug mėnesių truko strei

kas Madrido “Perkins” įmo
nėse, kuris baigėsi pergale. 
Nuo lapkričio 30 dienos 
streikuoja Bilbao firmos 
“Ečevari” darbininkai. So
lidarizuodamiesi su jais, 
vieną valandą nutraukė 
darbą 25 tūkstančiai Baskų 
krašto proletarų. Darbinin
kai neklauso frankistinių 
erzacprofsąjungų direkty
vų. Netgi įmonininkai pri
versti derėtis ne su jomis, 
o su darbininkų komisijo
mis — stichiškai gimstančia 
nepriklausomų profsąjungų 
užuomazga.

Auga valstiečių nepasi
tenkinimas. “Pieno karą”— 
savotišką streiką — buvo 
paskelbę Asturijos gyvulių 
augintojai. Žemę turėti no
ri tie, kas ją dirba. Radi
kaliai agrarinė reforma pa
sidarė būtina.

Bendrieji tikslai
Maža beliko ir lojalių in

teligentų. Fašistinės idėjos 
nežavi jaunosios ispanų 
kartos. Policija nespėja 
vaikyti studentų demonst
racijų Barselonoje, Sevilijo
je, Saragosoje ir kituose 
miestuose.

Bendri' tikslai vienija ir 
veiksmus. Gimsta darbo ir 
kultūros sąjunga.

Taip kompartija apibūdi
na darbininkų, studentų, 
inteligentijos—gyviausių ir 
dinamiškiausių visuomenės 
jėgų — bendrus išstojimus, 
kurie darosi lemiamas fak
torius kovoje prieš diktato
rišką režimą. Keliamas vi
sų antifrakistų vienybės šū
kis. Visai reali ir visų opo
zicinių jėgų veiksmų sude
rinimo idėja.

Ir katalikai kovoja
Į opozicijos gretas, nepai

sydami bažnytinės hierar
chijos draudimų, atėjo daug 
eilinių katalikų ir žemes
niųjų dvasininkų. Bunda, 
atsisako konformizmo ir 
kai kurie buržuazijos 
sluoksniai. Nuo frankizmo 
atšlyja dalis oligarchijos. 
Net valdžios* viršūnėse pa
sireiškia skilimas, yra “kie
to kurso” priešininkų.

Įvykiai Ispanijoje rodo, 
kad šalyje pribrendo demo
kratiškų pertvarkymų būti
nybė. “Roma praaugo sa
vo valdovus,” kaip rašė 
Shaw. Sensta ir silpsta fa
šistinio tipo diktatūra ir 
fašistinė falangistų partija,

kur, anot italų “Paže serą,” 
sulindo “istoriškai dešinio
sios” jėgos. Jos jaučia sa
vo silpnumą ir izoliaciją, 
užtat ir bando kuo skau
džiau kandžiotis.

“Jie pilni baimės,” — ra
šo “Mundo obrero,” IK P 
organas. Bijo darbininkų ir 
studentų kovos bangos, bi
jo opozicijos užmojo. Bijo 
net turizmo. Juk susilieti
mas su išore taip pat ardo 
uždarą režimą. Ir visgi tu
rizmas skatinamas — juk 
tie 16 milijonų užsieniečių, 
kurie pernai aplankė “tu
rizmo Meką” — Ispaniją, 
padeda užlopyti skyles ša
lies biudžete. Kaip ir emi
grantai, kurie išvažiavo ieš
koti darbo kitur ir dabar 
dalį uždarbio parsiunčia 
namo. “Ekonominis bumas” 
sustojo pusiaukelėje, prasi
dėjo smukimas.

Kurlink?
Kur eina Ispanija?>. Libe

ralai laukia “bio loginės 
perspektyvos,” bus geriau. 
Imperia 1 i s t i n ė s Vakarų 
valstybės, kurios, ypač 
JAV, mielai bendrauja, su 
kolonijine Ispanija, kalbina 
ją netgi į NATO ir “bend
rąją rinką,” mano, kad Is
panijai jau netoli iki “Va
karų politinių laisvių.”

Nex seno režimo rėmuo
se Ispanijos vystymasis ne
įmanomas. Kompartija ke
lia tokį šūkį: šalin diktatū
rą, laisvė visiems ispanams!

Neišvijus iš valdžios Fran
ko ir jo “ultrų” — Alonso 
Vegns, Soliso ir Fragos — 
Ispanija nepasuks demo
kratijos keliu.

Ispanijos komunistai, gar
bingai atlaikę kalėjimus, 
kankinimus, ištremtį pa
reiškė: “Mes norime eiti 
drauge su katalikais ir ki
tomis jėgomis, kurios kovo
ja prieš diktatūrą, siekia 
politinės ir socialinės demo
kratijos.”

Besimosios Ispanijos de
mokratijos pagrindai ku
riasi ne supuvusiose viršū
nėse, o pačiose liaudies ju
dėjimo gelmėse, tos liau
dies, kuri savo veiksmais 
Franko režimui pasakė ne.

VI. Motiejūnas

Skaičiavimo mašina 
padeda psichiatrams

Kai kuriose JAV ligoninė
se taikomas d-ro Keneto 
Kolio būdas tirti pacien
tams skaičiavimo mašina 
IBM-7090. Mašina gali “kal
bėtis” net 200 pacientų iš 
karto. Tyrimui galima pa
ruošti kelias programas. 
Taikant naująjį metodą, 
pašalinami nepatog urnai,
kurie dažnai atsiranda, kai no į Kintus, į pamarį atsi- 
gydytojas tiria pacientą be
tarpiškai.

PRIE MARIŲ KRANTO
(Specialiai “Laisvei”).

“Vilviškiai stovi prie ma- Kintai turi puikius kultū- 
rių. Visai prie pat marių1 ros namus su dviem salėm 
stovi Vilviškiai. Ir, norint iš, (žiemą vasarą čia svečiuo- 
didžiųjų vandenų įsukti į 
Parves upę, reikia plaukti 
taip arti pro namus,« kad 
nors imk ir iškulk svogū
nais — galima ir morko
mis — jiems langus.

Gražių, šviesių langų, be 
abejo, būtų gaila, nes Vil
viškiai yra švarus ir tur
tingas kaimas. Jo gyvento
jai ne tik žuvauja mariose 
ir upėse, bet taip pat gauna 
nemažą naudą iš žemės dar
bo ir daržų, o vilviškiečių 
svogūnai yra plačiai žino
mi.”

li. Zudermanas 
“Kelionė į Tilžę”

ten Vilviškiai! Juo- 
Visas pamarys dabarkas! 

garsus ne vien morkomis ir 
svogūnais. Žvejai dorėmis 
skersai ir išilgai raižo ma
rias ir krantan parveža 
gausius laimikius—gražuo
lių ungurių, žvilgančių 
starkių ir žiobrių. O paukš
čių karalijoj, Ventės Ra
ge, dar daugiau padidėjo 
plunksnuočių šeima — tik 
jie niekur neišskrenda ir ne
siruošia išskristi. Ir veltui iš 
pakrantės nendrynų į dide
les dieną naktį elektros 
šviesom trykštančias anti- 
des seilę varvina gardžios 
antienos pasiilgusios lapu
tės. Kintų žuvininkystės 
ūkyje antys skaičiuojamos 
šimtais tūkstančių.

Žvilgterėkime į Kintus. 
Ir jie stovi prie marių. Vi
sai prie pat marių. Di
džiųjų vandenų bangos 
plauna pakrantės smėlį, 
šnekasi su šlamančiom pu
šim ir vilioja prie savo 
krantų vasarą būrius vasa-, 
rotojų, ištroškusių grožios, 
saulės ir vandens.

Kas buvojo Kintuose, sa
kysim, tik prieš kelerius 
metus, šiandien su vargu 
juos beatpažintų. Jų veidą 
nuolat keičia nauji pasta
tai, naujos statybos, ir jų 
akivaizdoje blanksta ir tar
tum susitraukia, pajutę sa
vo menkystę, senieji, raudo
nų čerpių stogais trobe
siai... Vien per pastaruo
sius kelerius metus čia pa
statyta 11 daugiabučių mū
rinių namų, iš pamatų re
konstruota keletas senųjų. 
Dabar statoma didelė kati
linė, ir Kintų namai turės 
savo centralinį šildymą, ka
nalizaciją. Kintai — švari 
ir tvarkinga gyvenvietė. 
Negaliu sakyti kaimas, nes 
tai greičiau pavyzdingas 
miestelis, besivejąs už save 
daug didesnius. Ir iš Kau-

kėlusi gydytoja čia nesijau
čia nuošaliam užkampy.

Vilnlaus kavinėje “Nykštukas”

Prie Kražantės
Tykiai tykiai lėta plauki 
Tu iš amžių pro mano Kražius. 
Lyg naminė — tokia jauki — 
Kur tu, upe, lėta plauki?

Nebėra, vakarykščių krantų, 
Skydai baigia rūdyti — giliai, 
Ąžuolai virš pilių pamatų...
Tarp kitų, tarp kitų tu krantų.

Vis pirmyn, tik pirmyn, pirmyn 
Tu plauki — nesustoji — plauki, 
Pro naujuosius krantus — ateitin, 
Ir pro užtvaras — tik pirmyn...

Į tave šviesią naktį žiūriu 
Ir jaučiuos visada su tavim. 
Tarp dangaus ir gelmės žiburių, 
Į tave visą naktį žiūriu...

Elena Skaudvilaitė

I jasi respublikos teatrai, me
no meistrai, pasižymėję ir 
vietos saviveiKlin inkai), 
plačiaeKraninį kiną (fil
mai demonstruojami kiek
vieną vakarą), turtingą bib- 
lioteKą, ligoninę, vaikų dar
želį, parduotuvę, valgyklą. 
Kintų pieninėj e pagaminti 
sūriai keliauja ir uz Lietu
vos sienų. Aštuonmetėje 
mokykloje mokosi ne tik 
pamario vaikai — vakarais 
čia renkasi suaugę. Moky
tis, sakoma, niekad nevėlu, 
ir vyresnieji vejasi jauni
mą, stengiasi bent dabar at
sigriebti, kas dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių pra
rasta anksčiau.

Kintai — plačios apylin
kes, didelio žuvininkystės 
ūkio centras. Vien ūkyje 
dirba 32 specialistai su 
aukštuoju ir specialiu vidu
riniu išsilavinimu.

Veržimasis į mokslą ap
lamai budingas bruožas pa
mario jaunimui. Vien iš 
Kintų 13 jaunuolių mokosi 
ankstosiose mokyklose su 
ūkio stipendija.

Pricmų kaime gyvena dvi 
seserys — Kazimiera Gri
galienė ir Katrė Gedmintie- 
nė. Abi našlės. Atrodo, 
kur ten vargšėm vaikus į 
mokslus beleisti. O visgi 
nė vienas motinoms nėra 
našta. Grigalienės trys duk
ros mokosi Šilutės interna- 
te-mokyklo j e. Gedmintie- 
nės duktė Vilniuje plastma
sių mokslą studijuoja, sū
nus — Politechnikos insti
tute. O seserys tik papras
čiausios laukų darbininkės.

Plačiai žinomi Kintų ar
tojų, gyvulių augintojų 
darbai. Ūkis šiemet par
davė valstybei daugiau kaip 
600 tūkstančių ančių, 2,300 
tonų pieno. O kaip reikš
mingas tas paprastų pama
rio žmonių darbas, atrodo, 
galima spręsti jau iš to, 
kad jų darbas įvertintas 
aukštais vyriausyb i n i a i s 
apdovanojimais — žuvinin
kystės ūkio direktorius Jo
nas Čiulada apdovanotas 
Lenino ordinu, melžėja Ja
nina Radišauskienė, žvejas 
Algirdas Žeglaitis, verše
lių augintojas Kazimieras 
Rauktys — Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinais, 
melžėja Ona Rimkienė — 
“Garbės ženklo” ordinu, 
žvejas Jonas Vadeika—-me
daliu ir t. t.

Dideli daYbai dar laukia 
Kintų. Ir statyti čia daug, 
oi daug reikės. Štai ant 
stalo priešais ūkio vyriau
sią inžinierių - statybininką 
Algirdą Banibnį atskleisti 
naujų pastatų projektai, są
matos. Ten, kur į Ventės 
Ragą skubanti asfalto juos
ta pasiekia Šturnus, išaugs 
ištisas paukščių miestelis— 
antidės, inkubatorius, san
dėliai, pagalbinės patalpos, 
gyvenamieji namai, aikšte
lės—43 pastatai.

—Ir šito kelio nebeliks,— 
priduria inžinierius, — kelis 
šimtus metrų pasuks į kai-

tais metais tikisi pamatyti 
augančią vidurinę mokyk
lą...

Kintai — tai tiktai dale
lytė to didelio gyvenimo, 
kurį gyvena tarybinis pa
marys, visas Šilutės rajo
nas.

RUSNĖ PRIIMA 
SVEČIUS

Rusnę mėgsta, Į Rusnę 
važiuoja svečiai. Pasilinks
minti, pasigrožėti gamta? 
Ne! Važiuoja rimtų darbų 
pasižiūrėti, pasimokyti. Ži
noma, kas be to, dažną vi
lioja ir šis nuostabus Lie
tuvos kampelis — Nemuno, 
deltos upių upeliai, salų sa
lelės, vandenų skanėstas— 
unguriai. Rusnė mielai ir 
svetingai priima pečius, ir 
tuos, kurie atvyksta jos 
grožybių pasižiūrėti, ir 
tuos, kurie nori su salos 
žmonėmis susipažinti, iš jų 
atkaklumo ir darbštumo 
pasimokyti, visus, kurie tik 
į salą su gerais norais at
vyksta.

Kas ta Rusnė?
“...Dieną ir naktį ma

tau namus, mūsų Rusnę, 
Skirvytę... Kur dirbom, 
bėgiojom, linksmi n o m ė s. 
Kokie jūs laimingi,”—rašo 
draugams mergina iš Vaka
rų Vokietijos, “ekonominio 
stebuklo” iš gimtosios pa
stogės naiviai vilionių išvi
liota mergina.

Kas ta Rusnė? Tik jau 
ne ponijos pasilinksminimų 
vieta, kaip rasė “Kelionėje į 
Tilžę” H. Zudermanas. Tai 
darbštuolių sala. Jai, kaip 
ir anksčiau, savo potvyniais 
grąso senelis Nemunas1. Tik 
sala daug ramiau pergyve
na šiuos audringus pavasa
rio antplūdžius, aukštes
niais ir tvirtesniais pyli
mais atsitvėrusi nuo jų. 
1966 metais svečių Rusnė
je* pabuvojo, tur būt, iš vi
si} broliškų tarybinių res
publikų—Šilutės rajone vy
ko visasąjunginė ekonomi
nė konferencija žolės miltų 
gamybos klausimais.

Taip, Rusnės salos žmo
nės buvo pirmieji, kurie 
ėmėsi iki tol neišmėginto 
darbo — iš Nemuno potvy
nių patręštų lankų vešlios 
žolės gaminti žolės miltus. 
Pirma, tai buvo prieš tre
jus metus, dirbo 2 nedideli 
agregatai. Dabar jų šeši. 
Rusniškiai šiemet nupiovė 
keturias lankų žoles, ir ša
lies kombinuotų pašarų ga
mykloms pardavė tūkstan
čius tonų aukštos kokybės 
žolės miltų.

Sakoma, žodis pamoko, o 
pavyzdys užkrečia. Po rus- 
niškių šio darbo ėmėsi dau
gelis Šilutės rajono ūkių, 
kurių lankas pavasarinių 
potvynių metu užlieja Ne
munas, o vandeniui nusė
dus, mineralinėmis trąšo
mis — žemės ūkio aviacijos 
lėktuvai.

Dabar rajone jau dirba 
73 žolės miltų agregatai. 
Lietuva Tarybų Sąjungai 
pernai davė 44.8 tūkstan
čių tonų vitamininių žofc 
miltų. Iš to skaičiaus ši» 
tiškių dalis didžiausia. Wv.-.

14 agregatų dirba Kintų 
žuvininkystės ūkyje. Ge
rais šios lankų pramonės 
meistrais užsirekomendavo K 
Nemuno valstybinio žirgy
no, Stoniškių, Vilkyškių, 
Rambyno, Juknaičių tary
binių ūkių darbininkai. Jie 
išmoko ne tik gerai gamin
ti žolės miltus, bet tobulina 
jų technologiją, pavyzdžiui, 
Juknaičių tarybinio ūkio 
žolės miltų augintojai išmo
ko greitai atšaldyti sumal
tą žolę. Geriausiųjų žolės 
gamintojų darbas taip pat 
įvertintas vyriausybi n i a i s 
apdovanojimais, o visam 
Šilutės rajonui paskirtas 
TSRS liaudies ūkio laimėji
mų parodos bronzos meda
lis, daugeliui parodos daly
vių—taip pat medaliai.

Su eiline pašto siunta S^- 
lio viduryje į Šilutę atkelia
vo Varšuvoje išleistas žu£ 
nalas “Kraj Rad” (Tarybų 
šalis”). Paantraštė skelbė, 
kad numeris skirtas Tarybų 
Lietuvai. Mūsų skaitytojas 
iš karto pastebėjo pažįsta
mus vaizdus —marių švy
turį ir gandrą ant nendrių 
stogo, naujus namelius, 
dengtus čerpėmis, trakto
rių KIR, piaunantį žolę, iŠ 
kitos nuotraukos žvelgė 
moteris, rankose laikanti 
lydeką... Tai vis mūsų 
Rusnė. Pasakojime “Salos 
gyventojai” žurnalistas 
Aleksandras Huberis suža
vėtas rašė: “Rusnėje kaip 
metalurgijos gamkloje. Ne
jučiomis iškyla toks palygi
nimas”... ?

Pridursime, ne tiktai Rus
nėje yra tokia lankų pra
monė. Ji dabar yra visa
me pamaryje,, panemunėje. 
Ir todėl čia taip dažnai 
plaukia svečiai.

Valius Mickevičius
Šilutės ra j. laikraščio 

“Komunistinis darbas” 
ats. sekretorius 
(Bus daugiau)

"PEACE BRIDGE”
The bridge connecting 

the United States Pavilion 
with the Soviet Union Pa
vilion at Expo-67 in Mont
real is called the PEA£E 
BRIDGE. Dosn’t it sound 
wonderful — Peace Bridget 
And isn’t this a wonderful 
thought that those two 
most powerful countries in 
the v zorid — United States 
and Soviet Union — would 
be connected with a Peace 
Bridge in the future? That 
is —T in place of the cold 
war, 
fear, 
stancing, mutual desire to 
make

powerful countries in

in place of the cold 
hatred, ignorance, 
there would be under-

i

plauki, Artimiausiais metais kin- 
tiškiai laikys ir kasmet 
parduos milijoną ančių. 
Statyba jau prasidėjo—pa
statytos kelios an tides, sta
tomas didelis sandėlis pa
šarams... Žvejai svajoja 
apie naują prieplauką, o 
mokytojai ir įtėviai jau ki

Lietuvos nusipelnęs ^rtistas vyrų 
choro “Varpas” dirigentas A. Kro- 
gertas. (Nuotrauka A. Sutkaus)*

in.
be, a 
there 
ture

the world a happier 
for everybody to live 

That is how it should 
nd must be, otherwise 

wouldn’t be any 
for us or anybody 
1 progressive

ist ignorance, hatred, 
The dark ages, have 

d, and may we never

in the world are uniting 
agair 
wars 
passe
fall back into anything 
like ;hat again. The pres
ent c 
gress.
times 
us.

ay is full of life, pro- 
, promise... Present 

demand more from 
Today we should 

bettejr human beings 
we were yesterday, 
this way can we 
hopes and desires 
happier future.
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Svečias iš Vilniaus
SVEČIAS Iš VILNIAUS

JpPraėjusį antradienį visiš- 
ę&i pripuolamai pasitaikė

Sutikti labai malonų svečią 
net iš Lietuvos sostinės Vil
niaus. Pasirodo, kad šiuo 
tarpu mūsų šalyje lankosi 
Antanas Juška, iš profesi
jos astronomas, bet dabar 
jau pensininkas. Jis čia lan
kosi pas savo gimines bei 
pažįstamus. Svečias sakė, 
kad jis jau buvo Washing
tone ir pusėtinai gerai su
sipažino su mūsų krašto 
sostine ir matėsi su Vytau
tu Zenkevičiumi. Mūsų 
New Yorke praleisiąs tik
tai porą dienų, būtinai no
rėsiąs susitikti su Jungti
nių Tautų bibliotekos di
rektoriumi taip pat vilnie
čiu Levu Vladimirovu.

Iš New Yorko, sako, pa
trauksiąs į Bostoną, paskui 
į Chicagą, į Detroitą, o iš 
Ifen jau į Montrealio paro
dą ir pagaliau atgal į Vil- 

*nių. Iš Vilniaus išvykęs dar 
vasario mėnesį ir jo jau 
esąs labai išsiilgęs.

Paprašiau svečią suteik
ti truputį duomenų apie 
save. Nors, kaip sakyta, 
mokslininkas A. Juška jau 
pensininkas, bet tai toli 
gražu dar nereiškia, kad 
jis jau nebesirūpina visuo- 
meniniais reikalais. Jis dar- mus aplankyti, 
buojas Žinijos Draugijoje, 
dažnai išvažiuodamas su 
paskaitomis įvai r i o m i s 
mokslinėmis temomis. Be 
to, jis turi labai įdomų taip 
vadinamą “hūbby”, būtent, 
užsiimdinėja sodininkyste. 
Jis yra vilniečių Sodinin

kystės Draugijos pirminin- 
Cu. Apie tai jis pasakoja 
su matomu pasididžiavimu. 
Draugija turinti apie 12, 
000 narių. Jie rūpinasi, kad 
sodininkystė vystytųsi ir 
klestėtų visoje Vilniaus 
apylinkėje. Jau esą daugiau 
kaip 1,000 hektarų apsodin
ta įvairiausiais vai s m e- 
džiais. Sodai gi ne tik apy-

Mirus

Sofijai Rakauskienei 
(Miami, Fla.)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos 
broliui Pranui Bukniui, “Laisvės” 
administratoriui ir jo žmonai Nastei.

Povilai ir Nelė Ventai 
Volteris ir Bronė Keršuliai 

—newyorkieciai

MIAMI, FLA.

Mirus

George Mikitui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Helen, 

broliui, giminėms
J. ir Ę. Sliekai
S. Zavish
M. Cvirka
V. ir M. Bovinas
S. ir J. Yurewitz
D. Baltrėnas
Mr. ir Mrs. Johns
S. ir A. Saloway
M. Wanak
A. Ragis
C. J. Melnis
S. K. Simons

k, Mr. ir Mrs. Kraus
f L. Šmągorius

M. Dvareckienė

linkę labai pagražina bet ir 
daug naudos gyventojams 
auoaa.

Svečias taipgi labai tei
singai didžiuojasi savo di
džiulę šeima. Jis turi žmo
ną, du sūnus ir tris duk
teris ir jau visą “būrį” 
anūkų. Vaikai visi baigę 
aukštąjį mokslą ir visi dar
buojasi sostinėje Vilniuje.

Kaip jam patinka mūsų 
Amerika?

Daug jis matė tokių da
lykų, kurie labai patinka, 
bet, pav., mūsų miestais 
nesąs susižavėjęs. Nežavė- 
janti jo mūsų architektūra 
ir miestų išsid ė s t y m a s. 
Daug kas galėtų būti ge
riau ir gražiau. Bet, žino
ma, susidaryti kiek gilesnį 
supratimą apie bile šalį tik 
iš apsilankymo vienoje ki
toje vietoje neįmonama.

Mokslininkas Antanas 
Juška pirmą kartą lankosi 
mūsų Amerikoje, ir aišku, 
kad čia jam viskas įdomu. 
Neabejoju, jog svečias par
siveš į Vilnių geroką glė
bį įdomių įspūdžių iš vieš
nagės pas Dėdę Šamą. Dar 
galima pridurti, kad sve
čias ir fiziškai dar labai 
gražiai ir tvirtai atrodo.

Linkime A. Juškai laimin
gai užbaigti viešnagę, su
grįžti į Vilnių ir kada nors

Gaila, kad iš anksto apie 
svečio atsilankymą nieko 
nebuvo pranešta, o juk ir 
daugiau mūsų niujorkiečių 
būtų mylėję su juo susi
tikti ir jam paspausti deši
nę.

Salietis

Mirė žymi aktore
New York. — Judith 

Evelyn, įžymi aktorė, mi
rė sulaukusi 54 metų am
žiaus. Ji sirgo vėžio liga. 
Evelyn pasižymėjo vai
dindama Čechovo veikale 
“Žuvėdroje.” Vaidino po
nią Archadiną.

ir artimiesiems.

M.

Mr. ir Mrs. Clee
J. ir S. Thomson 
S. ir N. Urbon 
Ignas Urbonas 
A. Bečiene
Z. ir B. Zavis
K. Daulensky

Vitartienė 
Mikaliūnas 
Chulada 
Paukštys 
ir A. Mason

V. ir J. Stankai
W. ir Ą. Lack 
A. Valatka

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 23 d. įvyko LLD 

87 kp. susirinkimas. Susi
rinko nedaugiausia narių, 
nors susirinkimas buvo ge
rai pagarsintas. Buvo iš
klausyti komitetų raportai, 
iš kurių pasirodė, kad kuo
pa finansiškai stovi gerai, 
bet veikimas silpnas.

Buvo perskaityta ir pri
imta keletas laiškų su atsi
šaukimais. Nutarta pasvei
kinti “Vilnies’’ bendrovės 
suvažiavimą ir paaukota 10 
dolerių iš kuopos iždo, ir 
vietoje nariai asmeniškai 
prisidėjo, tai bendrai sūdė-

Į 87 kuopą įsirašė viena 
nauja narė—Sophy Karso- 
kienė.

Lietuvių Kapinių draugi
jos metinis susiri n k i m a s 
įvyko balandžio 30 d. Į su
sirinkimą buvo prisiųsti de
legatai Lietuvių Mokslo 
Draugijos, Lietuvių Pašal
pos Draugijos, LDS 142 kp., 
LDS 160 kp., Lietuvių Pi
liečių Klubo, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Draugijos. 
Su sprendžiamu balsu daly
vavo 32 ir keli svečiai.

Buvo prisiųsta keletas 
laiškų su pasveikinimu ir 
aukomis.

Visas kapinių komitetas 
išdavė gerus raportus iš 
veikimo ir finansų. Rapor
tai parodė, kad kapinės yra I 
gerai tvarkomos ir pinigų 
turi apie $15,000. Kapinių 
žemės plotas yra virš 10 
amerikoniškų akrų, randa
si gražioje vietoje. Kapinė
se pastatyti geri namai ka
pinių darbininkui-prižiūrė- 
tojui gyventi. Yra palaido-i 
ta virš 600 žmonių, iš to' 
skaičiaus yra plaidota apie i 
500 lietuvių.

Septyni kapinių direkto
riai renkami metiniame su
sirinkime. Direktoriai išsi-! 
renka iš savo tarpo pirmi-1 
ninką, sekretorių ir t. t.' 
Dabartinių direktorių di-! 
d ž i u m a yra iš jaunosios: 
kartos1 ir moterų. Kelios 
lietuvių draugijos yra nu- 
sipirkusios po kelis lotus.

Po susirinkimo, 6 vai.
L. K. Moterų Draugija 
(Auxiliary) surengė vaka
rienę. Vakarienė buvo 
su geru maistu. Stalai 
buvo gražiai papuošti gėlė
mis. Virš šimto asmenų 
dalyvavo vaakrienėje. Bu- 
pakviesti draugijų atstovai 
ir pavieniai pakalbėti. Kal
bos buvo geros ir įdomios. 
Susirinkimą ir vakarą ve
dė J. K. Mažukna. Daug 
garbės priklauso L. K. Ko
mitetui ir L. K. Moterų 
Draugijai už gerą tvarką, 
už gerus parengimus L. K. 
naudai. V.

■ PAIEŠKOJIMAI
Noriu susiieškoti savo seserj, sū

nėnus ir dukterėčią, gyvenančius 
Jungtinėse Valstijose. Mano sesuo 
Jugasė Jakštaitė - Ostrauskicnė, d. 
Jorio gimusi ir gyvenusi Antašavos 
parapijoje, Astąrų kaime, išvyko į 
Ameriką ir gyveno Boston, Mass. 
Kita sesuo Paulina Grigaliūnienė, 
girdėjau, jau mirusi, bet yra dukte
rėčia Elena Grigaliūnaitė, po vyru 
pavardės nežinau, kur ji gyvena—ir
gi nežinau. Yr du sūnėnai Albertas 
ir Juozas Grigaliūnai, bet kur jie 
gyvena, ar dar gyvi—nežinau. s La
bai norėčiau sužinoti apie mano gi
mines. Prašau rąšyti: Pranė Ta
mošiūnienė (Jono), Kupiškio rajo
nas, Salamiesčio paštas, Bertašiškių 
kaimas.

Raudonojo Kryžiaus ištaiga (Phi- 
ladelphijos skyr.) ieško: Baniavi- 
čiaus Povilo. Tėvai Pranas ir Statė, 
kilę iš Kėdainių rajono , Krakių 
kaimo. Automašinų spintų dary
tojas*. Paskutinė gyvenvietė buvo 
Philadelphijoje. Ieško jo motina 
Stasė BaniaviČiūtė-Puškienė, duktė 
Vinco. Žinančius apie Povilą prašo
me pranešti sekamu adresu: Red 
Cross, Miss Helen Tyson, Foreign 
Location Inquiry Service, 235 So. 
17th St., Philadelphia, Pa. (37-38)

Chester, Pa.
V. Pašalpinio klubo per

eitame susirinkime pirmi
ninkas L. Arlauskas, susi
rinkimo pradžioje, perskai
tė mirusiųjų narių vardus 
ir atsistojimu jie buvo pa
gerbti. ;

Mirė Wm. Rezman, Jonas 
Muliaučius ir Ignas Varna. 
Lai jie ilsisi šios šalies že
melėje. '

Pavasaris jau pas mus, bet 
žiemos šalčiai nepasiduoda 
maloniam pavasario orui. 
Todėl būna gana žiauraus 
oro, kuris padaro nemažai 
žalos. Nepaisant visko, at
eina įr malonus pavasario 
oras birželio mėn.

Vienas mano geras drau
gas telefonu Šaukia, gavęs 
pranešimą, kad Baltimorės 
draugai rengia šaunų pik
niką ir kviečia visus pla
čios apylinkės mūsų tautie
čius pas juos atsilankyti.

Piknikas įvyks birželio 11 
d. Iš Philadelphijos į pik
niką veš busas, kurį nu
samdė Pranaitis ir A. Zel- 
ner. Tai bus modernus bu
sas, su visais keleiviams 
patarnavimais.

Jie prašo visų įsigyti iš 
anksto biletus, kad vieta 
buse būtų užtikrinta. O 
laiką kelionėje ir piknike 
gražiai praleisime ir pasi
gerėsime šiltu pava s a r i o 
oru. A. Lipčius

Harrison, N J.
PADĖKA

Po penkių savaičių išbu
vimo ligoninėj, mirė Mary 
Pakštienė širdies liga ge
gužės 2 dieną. Palaidota 
gegužės 6 d. Rosedale kapi
nėse. Linden, N. J., tose pa
čiose kapinėse^ kur jos vy
ras Justinas palaidotas jau 
prieš 27 metus.

Buvo laisva draugė ir lai
svai palaidota; sūnus jos 
reikalavimą išpildė taip, 
kaip ji norėjo.

Buvo “Laisvės’’ skaityto
ja man žinant apie 50 me
tų. Prigulėjo prie LLD per 
eilę metų. Buvo savininkė 
Labor Lyceum namo. Rėmė 
pažangias organizacijas ir 
“Laisvę” pagal savo išgalę. 
Niekuomet neatsisakė su 
aukom.

HARRISON, N. J.
Mirus

Mary Pakštienei
A. Arlaus
P. ir J. Ramoškai
A. ir B. Kušliai
D. Žukienė
Geras draugas 
Paul Caspar
F. ir A. Lipsevičiai
F. ir D. Witkus

A. ir F. Bunkai 
G. ir C. Kairiai 
Felicia .Shimkus 
Mary Witkus
P. Maršonas
B. ir N. Bajorai 
L. ir O. Slančiauskai 
F. ir N. Josnlantai 
A. ir B. Ostapuk

SANTA CRUZ, CALIF.
Mire

John Baker-Bekeraitis
/

Mes Lietuvių Literatūros Draugijos nariai 
liūdime, sužinoję, kad netekome kuopos nario, 
kuris išsiskyrė iš gyvųjų tarpo vasario 5 d., 1967.

Reiškiame užuojautą giminėms ir artimiesiems.
LLD 153 kuopos 
Valdyba ir nariai.

San Francisco, Calif.

Jos sūnus Leonardas vi
siems dėkoja, kurie ją lan
kė ligoninėj ir šermeninėj, 
palydovams į kapines, už 
puikius gėlių vainikus, už 
užuojautos laiškelius • ir 
grabo riui B. Shaw už pa
tarnavimą.

Liko nuliūdime jos sūnus 
Leonardas, marti Cecilia ir 
anūkė Joy.

Lai būna lengva Marytei 
ilsėtis šios šalies žemelėje.

Felicija Shimkienč

Philadelphia, Pa.
Plinta prieškariniai 

veiksmai
✓

Po didžiųjų prieškarinių 
demonstracijų Niujo r k e, 
San Francisco ir kitur, 
taikos troškėjų veiksmai 
nei trupučio nenurimo, bet 
ruošiasi dar didesniam žy
giui ! Būdinga tas, kad pas
taruoju metu Romos kata
likai, paraginti popiežiaus 
Povilo, būriuojasi, jungiasi 
su protestantais, žydais, ir 
ateistais, kovai prieš nekal
tų žmonių skerdynes Viet
name. Tai labai reikšminga, 
kuomet įvairių tautų ir ti
kybų skaitlingos g r upės 
vienbalsiai sušunka! Mes 
norime taikos!

■ Philadelphietė E. Lietu
vaitė įžymi taikos mėgėja, 
liberališkai remia kovingas 

I moteris už taiką — Women 
Strike for Peace. Jinai 
taikos tikslams aukoja po 
dešimtinę ir po dvi. Sako, 
jau suaukojusi 60 dol.

Pažangiųjų pirmoji pava
sarinė draugiška sueigėlė 
gegužės 14 dieną, nejučio
mis atriedėjo. Jau tik už 
vienos paros, pasimatysime 
A. M. svetainėje, 6024 Way- 
nę Avė., pirmą valandą. 
Nepamirškite gatvekar i o 
53 Broad ir Erie Ave., ku
ris nuveš į sueigos vietą. 
Nevažiuokite toliau kaip 
tik iki Walnut Lane.

Mus pasiekė nemaloni ži
nutė, kad baltimorietis vei
kėjas ir mūsų parengimų 
lankytojas J. Stanys, įlaužė 
savo rankos riešią. Phila- 
delphiečiai linki drg. Sta
niui kuogreičiausia sugyti, 
ir vėl stoti prie visuomeni
nės veiklos! Leonora

Hartford, Conn.
Laisvės choro jubiliejinis 

parengimas jau beveik čia 
pat ir darbas eina gerai 
pirmyn. Gavome žinią, kad 
tikrai pribus iš Worcester, 
Mass., visų mylimos daini
ninkės - duetistės Irena Ja
nulis ir Helen Smith. Jos 
puikiai dainuoja ir todėl vi- 
sų mylimos.

Vietiniai dainininkai irgi 
rūpestingai ruošiasi. Elenu- 
tė Brazauskienė prisirengia 
prie solo dainavimo, o cho
ras po vadovyste Wilma 
Hollis taipgi nepasiliks nuo 
kitų. Choriečiai mokosi nau
jų dainelių, tinkamų šiam 
laikui.

Gaspadinės rūpinasi, kad 
kuo- geriausiai priimti sve
čius.

Taigi laukiame visų atva
žiuojant ir prašome padė
ti mums minėti 40 metų 
choro gimtadienį gegužės 
21 d., pirmą valandą die
ną, 157 Hungerford St.

Onutė Silks turėjo opera
ciją ant akies. Dabar ran
dasi namie po daktaro prie
žiūra ir dar vis; kenčia 
skausmus.

Linkiu draugei greit pa
sveikti.

V. K.

Kunigas už religines 
reformas

Krikščionių bažn y č i o s 
kunigas Wm. J. Jarman 
sako, kad religinės refor
mos yra reikalingos, kaip 
geriau prisi taikyti prie 
publikos. Kitaip, religija 
nukentės.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.
Įdomūs paskutiniai žiemos 

sezonu pietūs. Antras sek
madienis gegužės mėnesio 
yra skiriamas motinų pa
gerbimui diena, kada pane
lė Jarvis kovą laimėjo pa
skyrimui vienos dienos me
tuose motinų pagerbimui. 
Jos pageidavimas buvo, 
kad kilnus žodis pagerbi
mas būtų vertas to pa
vadinimo. Pagerbti mo
tiną už jos darbą,. auko
jimąsi, rūpestį, pastangas 
siekimo taikaus, giedro per
teklingo gyvenimo savo vai
kams ir abelnai visai žmo
nijai. Lietuvos Sūnų-Duk- 
terų Draugijos vyrai ren
giamus pietus gegužės 14 d. 
skiria motinų ir apskritų 
metų pietų rengimo gaspa- 
dinių pagerbimui.

Prašome visus, atsilankyti 
ant šių pietų l-iną valandą 
dieną į 29 Endicott St. Pa
pietausime ir išreikšime pa
garbą gražiam tikslui.

Rengėjai (36-37)

BROCKTON, MASS.
Montello Moterų Apšvie

tos Klubas rengia savo me
tinę gegužinę išvyką (May 
Walk), sekmadienį, gegužės 
28 d., K. Ustupo sode, 27 
Cleveland Ave. Kviečiame 
visus dalyvauti. K. Čereš- 
kienė. (36-37)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienio popietį, ge
gužės (May) 13 d., toj pačioj 
vietoj. Visi nąriai kviečiami 
į susirinkimą, kurie tik išga- 
lit atvykti. O reikalą mūsų 
yeiklai susikaupė visa krūva. 
Gal kurie turite įrašyti į kuo
pą naujų narių.

' Valdyba.

WOMAN

HEI J? WANTED MALE

Ga
Co. ]
Pensioi 
surano 
or Mr

AUTOMOTIVE
TRUCK MECHANICS
5 and Diesel Truck Rental 
excellent working conditions.
i, Hospitalization, Life in-
‘ and salary. Call Mr. Noel

Lightcap. MI 9-5210.
(33-40)

TRA 
ers. 
and v; 
paid 1 
pay, s 
son.
CO., 
Mass.

1NEE or Experienced work
er lasting, cutting, stitching 
mping rooms. 5 day week, 
olidays and insurance. Good 
eady work. Apply in per- 
3EORGE H. ROSEN SHOE 
29 Franklin St., Cambridge, 

(37-41)

W 
ence n 
cellent 
sonnel 
Landsd 
opporti

2LDERS: Heli-Arc. Experi- 
ecessary. Good rate and ex
fringes. Call collect. Per
Dept. ROLLE MFG. CO., 

ale, Pa. 855-1171. An equal 
inity employer. (37-44)

PU 
Excel. 
Co. J 
vancerr 
person, 
DON 
Philad«

1CHASING Dept. Trainee, 
oppty. AAA nationally rated 
lalary open. Chance for ad- 
ent. HS. grad. Apply in

Mr. H. Burns, EDWARD 
& CO., 2035 Richmond St., 
Iphia.

CH 
known 
an opi 
evening 
formul 
cessarj 
ditione 
pany 
tuition 
ant st 
free. 
7-5100 
terviev

3MIST TECHNICIAN. Well 
local paint manufacturer has 

?ning for a man attending 
' College. Experiene in paint 
ition desirable but not ne- 
. Work in modern air-con- 
1 laboratory, excellent Com- 
jenefits including a liberal 

refund program. Applic- 
ould be over 18 and draft 
Call Mr. Pascrsky at SA 
to arrange for personal in- 

r. (37-38)

Help Wanted Female
HAIRI
Expd.
WTD 
Salary 
cessarj

)RESSER—European trained.
No American License nec. 

for leading Wig Salon. Top
& benefits. No English ne-

. Call RA 5-4665 after 9 AM.
(31-37)

BOOK
Accts 
ing co 
the de 
paid f 
Contac 
Louis
Philad

KEEPING Machine Operator.
Rec. Ige office. Good work- 
tids. Public transportation to 
or. 5-day week. Company 
ringe benefits. Good salary, 
t Personnel Department of 
Burk Co., 3rd & Girard Ave., 
jlphia. PO 3-7111 (35-39)

to separate and spread goods, 
in knitting mill. 
Year round work. 

Must speak English.
CAPITOL KNITTING MILLS

Westmoreland & Collins
Phila., Pa. (37-42)

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

i'pantry girl

Experienced only
Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE

(35-48)

MOTOR LODGE
Ft. Washington, P.

Al 
portun 
Immec 
with I 
yearly 
wk. w 
gėriai 
dentiai 
814-63

T’ENTION! Excellent Op- 
ity. Pharmacist wanted. 
. employment in small town 
ow cost of living. $10,000 
plus fringe benefits. 43 hr. 

ith Sundays off. No mana
duties. All replies confi- 

For further detail phone 
>-2920 after 9 P. M. (37-46)

B EAL ESTATE
FC 

locatec 
1 % m 
and U 
to Nev 
locate< 
spring 
wild 
avąilal 
per a< 
COMP 
Rhode 
401-64

R SALE 525 acres of land 
in Springfield, Vermont, 

ile frontage on US Route 91 
S Route 5. A three hour drive 
York. Skitchawaug Mountain 

on property. Abundant 
water supply; abounds with 

ife. The last large acrage 
>le in this area- Only $95.00 
ire. TURNQUIST LUMBER 
ANY, Route 101, Foster, 

Island, 02825. Area Code 
f-2383. (37-41)

50 
apar 
naut 
Gave 
sąlyg

Queense kooperatyvių 
tmentinių namų patar
ėjai atšaukė streiką, 
algas pakelti ir darbo 

as pagerinti.
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Puikus Aido Chorolioncertas
L A I S V fi Penktadieni s, Gegužes (May) 12, 1967

Gegužės 7 d., Brooklyne, 
Aido choras atliko savo pir
mąjį koncertą šiais metais. 
Bet pataikė išsirinkti tokią 
jau “dievo numylėtą” die
ną, kad, rodos, joks gyvū
nas nenorėtų lįsti iš savo 
urvo tokiame ore—lijo, it iš 
kibiro pylė. Vienok Aido 
choras savo geru vardu su
traukė nuostabiai gerą kie
kį gražios publikos iš pa
ties Brooklyno ir artimes
nės apylinkės. Taip, žmo
nių buvo gana daug.

Programa buvo nuosta
biai graži, patenk i n a n t i 
kiekvieno jausmus. Ją su
darė du dideli, galingi cho
rai—Brooklyno lietuvių Ai
do choras ir New Yorko 
p r o g r e šyvių ukrainiečių 
choras. Tiesa, dalį progra
mos atliko atskira ukrainu 
šokėjų grupė, vienok tai 
buvo tik gražus krislelis 
programoie, palyginant su 
chorais, kiek jie davė kon
certinės veiklos.

Pasirodo, kad pirmiau at
eivių buvusieji tik chorai 
dabar tapo meniniais kolek
tyvais, kurie gali sudaryti, 
reikalui esant, iš savęs at
skirus punktus, kurie gali 
atlikti atskiras koncerto 
dalis. Savaime įdomus da
lykas.

Pavyzdžiui, Aido choras— 
tik vienutė, tik choras. Bet, 
jei reikalas verčia, jis pa
sidalina į atskiras grupes ir 
net į solistus ir atlikinėja 
atskiras koncerto dalis. Iš 
jo išdygsta vyrų choras, 
moterų choras, moterų 
kvartetas, solistai, solistės, 
net ir instrumentų artistai. 
Šiandien kaip tik viskas tas 
ir pasirodė.

Visas Aido choras atida
rė koncertą. Pradėjo su iš
traukomis iš operetės “Gri- 
gutis,” su dainomis “Dar
želyje bijūnėlis” ir “Dieną 
snausti neduoda musės.” 
Čia Nelė Ventienė išstojo 
soliste ir dainavo jausmin
gai. gražiai.

Paskui sekė “Saulė lei
džias.” Čia solo išstojo Alex 
Velička. Ne pirmą kartą aš 
girdžiu Alexandrą dainuo
jant šią dainą solo. Puikiai 
jam sekasi ją dainuoti. Ro
dos, kad ši daina būtų spe
cialiai taikyta jo balsui.

Kiti solistai buvo Victor 
Becker ir Augustinas Ieš
mantą. Dainuojant dainą 
“Padariau alutį,” Aug. Ieš
mantai gražiausiai sekėsi— 
“alutis raudonas iš tolo, 
geltonas iš arti.” čia mu
zika tikrai liejosi iš vieno 
su jo balsu.

Nelė Ventienė gražiai ir 
jausmingai sudainavo “Aš 
džiaugiuos.”

Jei nebūtų kvarteto, su
sidedančio iš N. Ventienės, 
Nastės Buknienė, Onos Če
pulienės ir K. Rušinskienės, 
tai koncerte dainų repertu
aras nebūtų pilnas. Jos, 
kaip tos pavasario giesmi
ninkės paukštytės, padai
navo gražiai ir jausmingai. 
Tiesa, man patiko geriau
siai, kai jos dainavo “Ir 
kam gi liūdėti.”

Augustinas Iešmantą su 
dainavo “Nemuno žiburiai” 
ekstra giliu balsu, išėjo sko
ningai..

Victor Becker davė mums 
biskį ir surprizo. Jis išstatė 
ant plieninių kojukių švie
saus metalo skeveldrukę, 
kuri vadinasi, jis man sakė, 
elektirifikuota plieninė gita
ra, ir paskambino bent ke
lis gabalėlius, akompanuo

jant George Vedegiui. Dai
navo vieną rusišką dainą ir 
vieną anglišką. Lietuviškai 
jiedu dainavo “Plaukė lai
velis.” Gražiai jiems išėjo.

Aidas užbaigė savo pro
gramos dalį trimis daino
mis, kur Nelė Ventienė iš
stojo solo. Čia man pati
ko “Jaunimo daina,” o ypa
tingai “Plauk, laiveli,” iš 
“Tales of Hoffman.”

Aidas atrodė šį vakarą 
skaitlingas ir įspūdingas — 
tuose teatrališkuose kostiu
muose.

Mildred Stensler vadova
vo Aidą visais savo gabu
mais, o jai pianu akompa
navo Ann Salyk.

Atėio eilė ukrainu cho
rui. Choras didelis. Visų 
balsai aukšto laipsnio — 
skambūs, kain stvgos. bent 
keli geri solistai. Choro 
vedėjas Frank Ilchuk ga
bus, gerai pažistąs muzi
ka — “second to none” — 
ir turintis gerus gabumus 
kalbėti i publika. Jis gal 
iau kelintos gener a c i i o s 
amerikietis, puiki jo kalbos 
dikmia.

Ukrainu choras dainavo 
labai daug dainų: anie mei
le. apie unes — Dnienra ir 
kitas, anie Karnatų kabus 
ir ten pavasario medžių ■ 
žydėiimo groži.

Apie vieną dainą ypatin
gai Ilchuk daugiau paaiš
kino, ir gerai, kad jis tą 
nadarė. Tas mums parodė, 
kaip kiti žmonės — ypatin
gai kitu tautų motinos — 
rūpinasi apie savo užaugu
sius sūnus, išleisdamos iuos 
i svietą “sau laimės ieško
ti” tik todėl, kad cariniais 
laikais , nebuvo Ukrainoje 
užtikrinto gyvenimo tain, 
kain ir mūs u Lietuvoje 
buržuaziniais laikais. Gal 
tik tiek tegalėdama, įteikia 
savo anūkui savo austa, sa
vo rankomis siūleliais išda
binta rankšluostėli, kad ia 
nrisimint.il — ir savo gimti
ne. Tai širdį paliečianti pa
sakaitė.

Musu Aidns iš tikruiu ži
no io. ka darė, nakviesda- 
mas ši chorą mus navaišin- 
ti aukštu dainų menu.

Ann Salvk akomnanavo 
ir ukrainiečių chorui.

Arti koncerto pabaigos 
nasirodė grupė ukrainiečių 
šokėjų, kurie ne šoko, o lyg 
elektros srovės žaibais ore 
lakstė. Jei jie tik laksty
tu, tain žaibiškaiz šokinėtu, 
tai gal bile jaunuoliai galė
tu juos imituoti, ir tiek. 
Bet iie menininkai — sta
čiai “kalba” šokiu, pasaką 
pasakoja nūdavimu. Tai 
aukšto išsilavinimo meni
ninkai.

Pirmininkavo Jonas La
zauskas.

A. Gilman
\........................ ........

NORINTIEMS VYKTI 
Į LIETUVĄ

Union Tours agentūra 
I praneša, kad dar yra vietos 
keliems turistams pirmoje 
grupėje, kuri vyką į Tarybų 
Lietuvą birželio 7 d. Kaip 
jau buvo pranešta, liepos 12 
d. grupė pilna. Taipgi yra 
vietos rugpiūčio 2 d. grupė
je.

Kurie manote šiais metais 
važiuoti į Lietuvą, patarti
na greit užsisakyti vie
tą. Rašykite: Mr. Robert 
Ellyn, Union Tours Agency, 
1 East 36th St., New York, 
N. Y.

i. M—ns

Sugrįžo iš Floridos
1 Pranas Buknys

Praėjusį sekmadienį grį
žo iš Miamio, Floridos, Pra
nas Buknys. Gegužės 6 d. 
jis buvo savo sesers Sofi
jos Rakauskienės laidotu
vėse.

Sofija Rakauskienė su 
savo vyru Charles ir dukra 
Helen gyveno apie penkių 
mylių atstume nuo Miamio 
miesto. Su lietuviais jie 
pažinčių neturėjo ir neturi, 
atitrūkę nuo lietuviško ju
dėjimo, tad, žinoma, ir lai
dotuvėse lietuvių nedalyva
vo.

Pr. Buknys sekmadienį 
apsilankė Lietuvių Sociali
niame Klube Miamyje. Sa
ko. klubas įruoštas gražiai; 
salė erdvi, už “.Laisvė?” sa
lę kur kas didesnė.

Sekmadienį ten buvo pie
tūs. Susitiko jis ten daug 
pažįstamu, mūsų veikėjų, 
gerų bičiulių. Visi per 
Prana siuntė draugiškus 
sveikinimus laisviečiams.

Ns .

Oisteriai Ir Perlai
Perlus gamina oisteriai 

(austrės). Vienus gamina 
natūraliai, kada pro atva- 
ra oisterio lukšto į vidų 
įsigauna žvirelis arba ma
žytis akmenėlis. Jis drasko 
oisterį. Oisteris leidžia tam 
tikrus syvus, kuriais tą ak
menėlį apdengia ir taip pa
gamina perlą.

Dabar, ypatingai Japoni
joje, yra “kultivizuotas” 
perlų gaminimas, šimtus 
tūkstančių oisteriu iškelia 
į viršų, pradaro, ideda ak
menėli ir. vėl nuleidžia į jū
ras. Tokie oisteriai yra 
tam tikruose sietuose, kad 
nepabėgtų. Už tam tikro 
laiko juos iškelia, atidaro, 
ir iš jų išima perlus.

Ir1-....... .......................................
Banketas literatui A. Gilmanui
Prašom nepamiršti, kad didelis, šaunus banketas 
įvyks talentingam literatui A. Gilmanui pagerbti

šeštadienį, gegužės 20-ą dieną
Pradžia 5:30 vai. vakaro

“LAISVĖS” SALĖJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Draugui Adolfui Gilmanui šiemet sukanka 70 metų 
amžiaus ir 50 metų rašybos sukaktys. Tai, mat, šiemet 
ir bus dvilypis jubiliejus jo—toksai, kad tik retas iš mūs 
tesulaukia tokio.

Taigi, prašom visus dalyvauti šitame bankete ir pa
sveikinti šį talentingą plunksnos žmogų, rašiusį mūsų 
darbininkiškai spaudai per 50 metų. Kiekvieno jūsų at
silankymas į banketą reikš, kad jūs sveikinat jubiliatą 
ir įvertinat jo atliktus darbus dėl visuomenės labo.

Bilietas $3.50 asmeniui
Bilietus galite gauti pas Banketo Komisijos narius ir 

“Laisvės” raštinėje, arba šaukite: J. Juška: VI 8-3674
Nuoširdžiai visus kviečia LDS 1-mosips ir 46-tosios

Kuopų Komisija

Militaristai pagerbė 
kardinolą Spellmaną
U. S. Military Academy, 

West Pointe, kardinolas 
Spellmanas buvo iškilmin
gai priimtas ir pagerbtas 
už jo pasitarnavimą mili- 
taristams Vietnamo kare. 
Už tai jis gavo “atsižymė
jusio piliečio” medalį.

Grįžęs namo, kardinolas 
pasigyrė, kad jis remia vi
somis savo pastangomis 
kareivius Vietname, kurie 
ten “kariauja už laisvę ir 
nrieš ateistinį komunizmą.” 
Tikrenybėje, jie kariauja 
prieš Vietnamo liaudį.

Sunku spaudai verstis
Šiomis dienomis suban

krutavęs užsidarė dienraš
tis “World Journal Tri
bune.” Taigi, Manhattane 
beliko tik trys anglu kalba 
spausdinami dienraščiai — 
“N. Y. Times,” News” ir 
Post.”

O kadaise New Yorke iš
eidinėjo net 18 dienraščių. 
Tai parodo, kaip pasunkėjo 
spaudai sąlygos, kad tokie 
komerciniai didlaniai, turė
dami tiek daug riebiai ap
mokamu skelbimų, negali 
išsilaikyti.

Pažangiajai spaudai, su
prantama, dar sunkiau 
verstis, kuomet ji tokių 
riebių skelbimų negauna. 
Galime, sunrasti. kain sun
ku laikraščiui “Workeriui” 
verstis, kuomet ii galingi 
priešai visokiais būdais boi
kotuoja.

Pažangiajai lietuvių spau
dai taipgi nelengva. Bet ji 
pasilaiko todėl, kad turi 
tūkstančius rėmėju, kurie 
sukelia fondus nedatekliui 
išlvginti. Tokiu būdu “Lais
vė” ir “Vilnis” gali išsilai
kyti.

Gausiai parėmė “Vilnį”
Vilniečiai dėkoja niujor

kiečiams už gražius sveiki
nimus jų suvažiavimo pro
ga ir aukas. Vien iš Niu
jorko pasiuntėm viso $396, 
o dar gauta aukų iš great- 
nekiečių (kurie skaitomi 
dalis Niujorko) $36. Gi už 
Hudsono upės artimi kai
mynai irgi prisidėjo su $72 
(per Ig. Bečį).

Dar šiomis dienomis pa
siunčiau $2, kuriuos pridė
jo Jonas Lazauskas prie 
savo $10 (tai prenumerata 
jo broliui Lietuvoje).

Smagu, kad draugai su
pranta reikalus kaip vie
no taip ir kito mūsų laik
raščio, nepaisant kur jie 
begyventų.

Ieva Mizarienė

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

Trečiadieni, gegužės 17 d., 
7:30 vai. vakare įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas Laisvės sa
lėje. Visos dalyvaukime.

Po susirinkimo, maspe- 
thietės narės mus pavai
šins. Tai jau atrodo maspe- 
thietės įvykdė tradiciją — 
jos kiekvienais metais pa
vaišina narės pavasario 
proga.

Valdyba

Serga Griškuvienė
Brooklynietė Anna An

tonina Griškuvienė, Simono 
Griškaus žmona, sunkiai 
susirgo ir buvo paguldyta 
Greenpoint ligoninėje, 
Brooklyne. Ji guli antra
jame aukšte.

Kai šie žodžiai rašomi, 
trečiadienį, S. Griškus pra
nešė, kad, girdi, ligoninės 
perdėtiniai 'reikalaują, kad| 
ligonė grįžtų namo, ,nežiū
rint, kad ji sunkiai serga. 
Tai nežinia, kaip bus to
liau.

Mes linkime ligonei sėk
mingai pasveikti.

FILMAI
“There Was an Old 

Couple,” a new Soviet film 
directed by Grigory Chuk- 
hrai, known here for his 
“Ballad of a Soldier,” will 

j have its American premiere 
at the Cinema Village The
atre, 12th Street East of 
5th Avenue, on Saturday, 
May 20.

Produced at the Mosfilm 
į Studios, Moscow, the film 
ffeatures Ivan Marin and 
Vera Kuznetsova in the 
leading roles. The screen 
play is by Yuli Dounsky 
and Valeri Fried.

Artkino Pictures, Inc., is 
releasing the film in the 
USA with its original 
Russian dialogue and Eng
lish titles.

An added attraction to 
the program at the Cinema 
Village Theatre will be the 
20 minute comedy film, 
C he kh o v’s “A Game of 
Cards.”

New York. — “N. York 
Times” rašo, kad Bonnano 
ir vėl pradėjo vadovauti 
slaptai genefsterių organi
zacijai “Mafia.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda Launderette (skal

bykla), taipgi galima ir išnuomoti. 
Yra 10 mašinų ir visi kiti įrankiai. 
Renda $50 į mėnesį. Taipgi išsi
nuomoja penki kambariai su šilu
ma.

Dėl daugiau informacijų, prašo
me skambinti VI 3-6545 nuo 2 vai. 
dieną iki 8 vai. vale. Vieta randasi 
Knickerbocker Ave., prie Halsey Št., 
Ridgewoode.

Ukrainiečiai kviečia 
lietuvius į koncertą

Gegužės 7 d. ukrainiečiai 
atliko beveik pusę Aido 
choro koncerto programos. 
Jų moterų choras ir bend
ras choras su visais solis
tais tiesiog mus visus ža
vėjo. lO jaunieji šokėjai ga
vo daugiausia aplodismen
tų.

Dabar ukrainiečiai norė
tų, kad ir lietuviai pas juos 
atsilankytų. O ta gera pro
ga bus sekmadienį, gegu
žės 21 d. Tą dieną ukrai
niečių moterų choras, miš
rus choras, šokėiu grupė, 
solistai ruošia didžiuli kon
certą.

Koncertas ivvks Wash
ington Irving High School, 
ant 16 gatvės ir Irving Pl., 
New Yorke. Pradžia 1:30.

Būtu gražu, kad nemažai 
lietuvių dalyvautu mūsų 
kaimynų ukrainiečių kon
certe. x

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Prieš keletą dienų “Lais

vės” leidykloje lankėsi Bru
no Dominauskas, linotipi
ninkas, dirbąs švedų spaus
tuvėje.

Kadaise Bruno dirbo 
“Laisvės” spaustuvėje lino
tipininku. Gražiai su juo 
pasišnekėjome apie nūdini- 
nius dalykus dalykėlius.

Kaip baigti karą Vietname
New Yorko reformistinių 

demokratų klubai siūlo pre
zidentui Johnsonui sudary
ti prielankią atmosferą 
Vietnamo karui baigti. 
Svarbiausia sustabdyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, pripažinti partiza
nų frontą/ karo neplėsti, 
pasitarimams pa n a u d o t i 
Jungtinių Tautų organiza
ciją.

Reikalinga revoliucija 
Welfare departamente
Senatorius Robertas Ke

nedis, New Yorke kalbėda
mas, pareiškė, kad welfare 
ir relief departamentas yra 
atsilikęs 30 metų, todėl ja
me “beveik reikalinga revo
liucija jį reorganizuoti.”

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Antaninai Balčiūnienei
Gegužės 4 d., š. m. 
San Leandro, Calif.

Reiškiame nuoširdžią ūži 
rosienei, netekus mylimos 
tui Juozui Karosui, vyrui J 
giminėms ir artimiesiems.

lojautą Ksaverai Ka- 
mamytės, taipgi žen- 
, Balčiūnui, anūkams,

Povilas r Nelė Ventai 
Volteris ir Bronė Keršuliai

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

York, N. Y. 10036 
5-7711

RAŠYKITE arba S 
Mes parūpiname kelionei bilietus 

Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New 

Telefonas: Cl

ĮLIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 

kaina t:
$518.00 | VILNIĄ IR ATGAL

$16.00 asmeniui už diena— privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

CAMBINKITE
asmenims, kurie atvyksta ifi

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) / \ i

Al*Tarybų Sąjungos susitaria^ 
dėl Pabaltijo šalių AngUjįfc, 
atsidūrusio aukso. Lietuvai .• 
raginami prieš sutartį iš visų ’ ; 
jėgų protestuoti.

Bet kaip su mišiomis, taip 
su protestais prelatas Balko
nas neužsiima be atlyginimo. > 
Todėl ir minėtame laiške jis 
prašo aukų. Girdi, “pinigi
nė 'parama yra labai reika
linga šį darbą atlikti.”

Vadinasi, būkite asilai, tikė
kite juo, duokite jam pinigų, 
o . jis “užprotestuos” prieš 
Angliją ir tuo jums “išlais
vins” mūsų Lietuvą!

Tikiu, kad šis naujas Bal- 
kūno raketas mažai teras pa
sekėjų Amerikos lietuviuose.

Jaunas, dar tik 30 metų 
amžiaus katalikų bažnyčios 
kunigas Walter Thomas pasa
kė pamokslą, atsisveikino su 
parapijonais ir pareiškė, kad 
jis meta sutaną ir kunigystę. 
Celibatas (uždraudimas ves
ti) jaunam vyrui esąs nepa
kenčiamas dalykas, priešinas 
gamtai.

Kaip žinia, šiuo tarpu katali
kų bažnyčios dvasininkijoje 
prieš celibatą eina platus su
kilimas. Už jį galvą guldo tik 
seneliai. ..

Anais metais buvo koks tai
inžinierius Radžianko ar Ra- 
dzinski, kurį papirko mūsų 

trinė žvalgybos Agentūra 
keikti savo kraštą ir ko-

Cer
pra 
mutizmą.

Dabar triukšmauja su Svet
lana Stalinaite.

Baisus čia daiktas: iš 230 
milijonų gyventojų atsirado 
moteriškė, kuri atsimeta nuo 
komunizmo ir užkimba ant 
amerikinio dolerio meškerės.
Tai šaltojo karo blūdas. Bet, 

pamatysite, patriukšmaus, ją
kiek pajėgs politiniai išprie
vartausi ir pamirš; o jos tėv# 
nė ir komunizmas drąsiai 
gi uos į dar gražesnį rytojų.

ge 
Cl

Perengimų kalendorius
Gegužes 20 d.

LDS l-os ir 46-os kuopų 
banketas A. Gilmanui pa- 

bti 5:30 vai. vakaro 
Laisvės” salėje.

Birželio 10 d.
LDS 13 ir LLD 185 kuo

pos rengia banketą—išleis
tuves draugų Vinikaičių į 
Floridą — “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke.

nrisimint.il



