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KRISLAI
Tautinių bažynčių— 

nebebus!
Taip nutarė vyskupai. 
O kaip Lietuvoje?
Antanina Balčiūnienė.

u
Rašo R. Mizara

Visiems, kurie Gegužės Pir
mosios proga prisiuntėte 
mums sveikinimus, reiškiame 
gilią padėką.

Niujorke yra apie šimto me
tą amžiaus nedidelė, pašlijusi 

♦kroatų Romos katalikų baž
nytėlė. Parapijiečiai sumislijo 
pasistatyti naują ir pradėjo 
rinkti m ii i j on d dolerių fondą. 
Kai jau buvo surinkę apie 
100,000 dolerių ir tai pasakė 
vyskupui, pastarasis tarė:

— Jokios “kroatiškos” ka
talikų bažnyčios nestatysite— 
draudžiu! Surinktus pinigus 
grąžinkite tiems, kurie jums 
davė... !

Vadinasi, nei “kroatiškų”, 
nei jokių kitokių tautinių ba
žnyčių JAV vyskupai statyti 
neleis, o tas, kurios jau yra 
— “lietuviškos” ir kitokios 
tautinės bus panaikintos.

Š. m. balandžio 11—13 die
nomis Čikagoje Įvyko Romos 
katalikų bažnyčios vyskupų 

^konferencija.
V Vyskupas V. Brizgys, ku
ris, tiesa, ton konferencijon 
nebuvo įleistas, rašo marijo
nų laikrašty “Drauge”, jog 
konferencija nutarė tautines 
parapijas panaikinti, o tai 
reiškia: naikinti, sakysime, ir 
“lietuvišką žodi” bažnyčiose, 
kur jis dar buvo užsilikęs. 
Tiesa, vyskupai šį nutarimą 
pasiuntė į Vatikaną, neva at
siklausiami, ar jis jį užgirs, 
bet tai tik formalumas.

Vadinasi, lietuviškų klebo
nų pasakojimai, būk jie su
bažnyčių pagalba Amerikoje 
palaiką lietuvybę, tik pasako
jimais ir pasiliks.

1968 metais sukaks šimtas 
metų, kai i JAV Lietuvos žmo
nas pradėjo masiniai važiuoti, 

y* Prieš apie 80 metų lietuviai 
pradėjo lietuviškas bažnyčias 
statyti. Kurį laiką virė aštri 
kova tarp lenkų ir lietuvių ka
talikų — vis dėl bažnyčių.

Lietuviai katalikai sudėjo 
daug milijonų dolerių “lietu
viškiems maldos namams” pa
statyti. Na, o kas dabar? Iš 
bažnyčių bus išvestas “lietu
viškas dievo žodis” — vysku
pai pasiryžo tautinių grupių 
nutautinimo darbą vesti ofi
cialiai !

Kadaise, atskilęs nuo Ro
mos katalikų bažnyčios vys
kupas Mickevičius įspėjo lie- 

tL tuvius katalikus, kad taip bus.
__ .__

Pv Tarybų Lietuvos teologai ir 
'kalbos žinovai išvertė į lietu- 

r vių kalbą “Apeigyną” ir “Mi
šiolą”. Vatikanas vertimą už- 
gyrė.

Man rodosi, kad nepraeis 
daug metų, kai Amerikos lie
tuvis -praktikuojąs katalikas, 
norėdamas išgirsti “dievo žo
dį” lietuvių kalba, vyks į Ta
rybų Lietuvą.

Gal tūliems dabar tokia 
j; pranašystė atrodo keista, bet 

jįgffiįjjĘįp bus!
■1fcj^jfnerikoje lietuvybę ilgiau- 

. ■^’išlaikys tie žmonės, ku- 
glaudžiai susiję su savo 

į gimtuoju kraštu, su Tarybų 
Lietuva.

Thantas sako, pavojus IILiojo | 
pasaulinio karo vis didėja;! 
organizuojama nauja brigada

.United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant 
pasakė, kad niekad pirmiau 
karas Vietname neatrodė 
Trečiojo pasaulinio karo 
pradžia, kaip šiandien. Tai 
jis pasakė JT koresponden
tų pietuose gegužės 12 d.

Tokio pareiškimo genera
linis sekretorius anksčiau 
niekad nebuvo padaręs.

Jis priminė klausytojams: 
Nežiūrint į visokius nesu
sipratimus, Kinijos ir Ta
rybų S-gos bendro apsigy
nimo sutartis dar vis te- 
begyvuoia. Kitais žodžiais, 
jei Kinija būtų įtraukta i 
karą. Thantas mano, kad 
Tarybų Sąjunga stotų jai 
talkon.

Iš Washington© praneša
ma, kad JAV gynybos de
partamentas Teksuose or
ganizuoja nauia specialią 
armijos pėstininku briga
da — tai bus 198-oji briga
da. ir ją tpasius i Pietų 
Vietnamą kariauti. Tai esą 
bus padaryta kebų mėnesių 
bėgvie.

Savaitės nuostoliai
Amerikiečių nuostol i a i 

per vieną savaitę, kuri bai
gėsi praėjusį ketvirtadienį 
buvo tokie: 274 JAV ka
riai buvo mūšiuose užmuš
ti, 1,748 sužeisti. Kiek bu
vo užmušta Pietų Vietnamo 
karių, nesakoma.

Sako: jie slepia 
svarbius faktus

New Orleans, La. — Pro
kuroras Jim Garrison, ku
ris pasiryžo “surasti siūlo 
galus” apie tai, kas ištikrų- 
jų suokalbiavo prezidentą 
Kennedį nužudyti, sako: 
ČIA ir FBI slepia tūlus 
faktus apie Oswaldą.

Jei tie faktai būtų iškel
ti aikštėn, tai visuomenė 
suprastų, jog ne vienas Os- 
waldas nužudė Kenne d į, 
teigia prokuroras.

Kalifornijoje mirusioji An
tanina Balčiūnienė buvo ilga
metė pažangiosios JAV lietu
vių srovės dalyvė.

Gyvendama su pirmuoju sa
vo vyru Rapolu Baltrūnu, mi
rusiu 1915 metais, ji kartu 
su savo vyru, visomis jėgomis 
rėmė pradėjusį plėtotis pa
žangųjį judėjimą. Gyveno 
tuomet jiedu Niujorko valsti
joje, vėliau — Vermonte.

Nusikėlusi gyventi į Mass, 
valstiją, ten ištekėjo už Prano 
Balčiūno. Paskui jiedu apsi
gyveno San Leandro, Calif.

Tai buvo visų, kurie ją pa
žinojo, gerbiama ir mylima 
draugė.

Be to ji išauklėjo puikią 
dukrą — Ksaverą.

Tegu Antanina ilsisi ramiai. 
Mūsų nuoširdi užuojauta Pra
nui, Ksaverai, Juozui ir vi
siems velionės artimiesiems.

Ameri kiniai bombone
šiai, sakoma, sunaikino tris 
antilėktuvines “g ū š t a s” 
Šiaurės Vietname.

Pietų Vietnamo partiza
nai padarė du didelius už
puolimus ant amerikinių 
lėktuvinių bazių — Bienhoa 
ir Phuocvinh. Mortarais, 
raketomis ir kitokiais pa
būklais užpuolę bazes, jie 
užmušė keliolika amerikie
čių karių, sužeidė 29. Pada
rė daug medžiaginių nuos
tolių — sudaužė eilę ame
rikiniu lėktuvų, buvusių to
se bazėse.

Mūšiai Vietname aštrėja, 
nlečiasi. Ir tai matydamas, 
Jungt. Tautų generalinis 
sekretorius ir sako: nasau- 
linio karo pavojus didėja.

Koncertas unijistams
New York. — Internatio

nal Ladies Garment Wor
kers Union praėjusį trečia
dieni suruošė savo pagyve
nusiems nariams pensinin
kams koncertą. įvyko Car
negie Hall. Manhattane. 
Programą atliko American 
Simnhonv orkestras, Leo
poldo Stakovskio 'vadovau
jamas.

Koncerte dalyvavo ir pre
zidento žmona, Johnsonienė. 
Ją karo priešininkai pike
tavo, reikalaudami baigti 
skerdynes Vietname.

Indijos 
prezidentas
New Delhi, Indija.— In

dijos prezidentu tapo išrin
ktas Dr. Zakir Husain, ma
hometonų tikybos vyrąs, iš 
profesijos mokytojas, vi
suomenininkas.

Kadangi Indijos didžiulę 
gyventojų dalį sudaro indu- 
sai, mahometonų priešai, 
tai Husaino išrinkimas ša
lies prezidentu turi savitos 
reikšmės. Tai, sako stebė
tojai, palengvins ministrei 
pirmininkei Indirai Gandhi 
šąli valdyti.

Husainas — trečias eili
nis šalies prezidentas. Pir
masis buvo Dr. Rajendra 
Prasadas. antrasis — Dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan.

Šiuo metu mahometonų 
tikybos žmonės Indijbje su
daro apie 10 procentų gy
ventojų. Iš viso Indija gy
ventojų turi apie 500,000, 
000.

Karštas oras Maskvoje
Maskva. — Gegužės 7 d. 

čia buvo 83 laipsniai karš
čio; tai karščiausia diena 
bėgyje 90 metų. (O Niu
jorke tą pačią dieną buvo 
šalta ' — apie 40 laipsnių— 
ir pylė smarkus lietus.) <

Gegužes 17 d. Washingtone
Kissick, Gilberto Grena Va-Trečiadienį, gegužės 17, 

d., pas prezidentą Johnsoną 
vyksta taikos delegacija 
perduoti jam didžiulių tai
kos demonstracijų pageida
vimus — demonstrac i j o s, 
įvykusios balandžio 15 die
ną Niujorke ir San Frart- 
siske.

Į Washingtona vyksta: 
d-ras Martin Luther King, 
Benjamin Spock. Floyd Mc-

Johnsonas 
kandidatuos
Washington.— Preziden

tas Johnsonas sakė “smar
kią” kalbą demokratų par
tijos suruoštame bankete.

Banketas įvyko Hilton 
hotelyje; dalyvavo apie 3, 
000 asmenų, pasimokėjusių 
po $350! Pelnas bus Demok
ratų partijos rinkiminiams 
reikalams (propagandai).

Nors Johnsonas nepasakė 
atvirai, jog kandidatuos, 
bet visas tonas, visa jo kal
bos prasmė sakyte sakė, 
kad taip bus: 1968 metais 
jis mano būti i Demokratų 
partijos kandidatas prezi
dento vietai!

Vietname žuvo 
amerikietė pianistė
Danang, Pietų Vietna

mas. —« Gegužės 9 d. čia 
sudužo amerikinis malūn
sparnis (helicopter), gabe
nęs 14 asmenų. Žuvo du: 
vietnamietis vaikas ir ame
rikietė Philipa Schuyler, 
pianistė ir žurnalistė.

Miss Schuyler Pietų Viet
name dirbo kaip “Manches
ter (N. H.) Union-Leader” 
korespondentė. Ji buvo 35 j 
metų amžiaus, negrų kil-1 
mes. I

Malūnsparnis nuk rito 
Danango įlankoje.

Austin, Texas. — Prezi
dento Johnsono žentas Nu- 
gentas jau bankininkas: jis 

—Citizens National Bank 
of Austin direktorių tary-| 
bos narys.

Kritika episkopatų 
dvasininkams

Chicago.—Harvardo uni
versiteto prezidentas d-ras 
Pusey, kalbėdamas čia sa
kė, kad prastai išmokslina
mi episkopalų bažnyčios 
dvasininkai, be to, jų yra 
per daug.

JAV episkopalų bažnyčių 
esą apie 7,500, o kunigų-mi- 
nisterių — apie 10,000.

Iš viso Amerikoje episko
palų yra apie 3,500,000.

Episkopalo ministro vidu
tinė alga—$6,000 metams.

Mažai kas iš jaunų žmo
nių šiandien nori mokytis 
episkopalų kunigais-minist- 
rais, sakė d-ras Pusey.

lentin, Dagmar Wilson, Pe
dro Juan Rua ir kiti įžymūs 
veikėjai, kovotojai prieš ka
rą Vietname.

Demonstracijų vadovai 
prašo, kad kiekviena grupė, 
dalyvavusi minėtose taikos 
demonstracijose, geguž ė s 
17 dieną pasiųstų į Washin
gtona po du savo atstovus.

Jis pirkosi 
šiukšles

New York. — Čia buvo 
patirta, kad Teksu milijo
nierius, magnatas, Argur 
H. Meadows, tapo žulikų 
labai apmautas.
Į Šis piniguočius prisipirko 
aaug dailės kūrinių, tapy
biniu darbu — už kuriuosv c

“dyleriams” sumokėjo dau
giau kaip milijoną dolerių. 
Kūriniai, jam buvo sakyta, 
yra Modiglianio, Picasso, 
Dufy, Degas, Bonnardo ir 
kitu dailės meistrų.

Dabar Art Dealers Asso
ciation of America skelbia, 
kad iš 58 kūriniui 44 yra 
pe originalai, o sukčių “nu
tapyti”.

“Pravda” smerkia 
Kinijos vadovus

Maskva.—Kinijos valdžia 
įsakė “Pravdos” korespon
dentui Pekine Valentinui 
Pasenčiukui vykti namo, 
nes jis, esą, “šmeižiąs Ki
niją.”

Dėl to Maskvos “Pravda” 
parašė editorialą ir pa
smerkė tokį kinų žygį. 
Laikraštis sako, kad M a o 
Tse-tungo valdžia Pasėn- 
čiuką išvarė dėl to, kad jis 
rašė teisybę apie vykstan
čius Kinijoje dalykus.

Sušaudyti du 
karininkai

Akrą, Ghana. — Du ka
rininkai — S. B. Arthur 
ir Moses Yeboah — tapo 
viešai sušaudyti už bandy
mą sukelti revoliuciją prieš 
militarinę diktatūrą.

Abudu nusmerktieji mir
ti buvo atgabenti į sušau
dymo vietą užrištomis aki
mis; abudu rankomis mo- 
sykavo publikai, tarytum 
sakydami: būkit sveiki, mes 
mirštame už jūsų, laisvę.

Didelis užsakymas
Washington. — Gynybos 

departamentas paske 1 b e, 
kad jis padarė sutartį su 
General Dynamics korpora
cija, pagal kurią ši korpo
racija gaus vieno bilijono 
aštuonių šimtų dviejų mi
lijonų vertės užsakymų iš 
valdžios. Kompanija gami
na karinius lėktuvus ir ki
tokius karo reikalams da
lykus.

Intęlektualų teismas baigė 
sesiją; pasmerkė JAV kaip 

agresorių Vietname
Aštuonias dienas besitęsis lozofas Jean-Paul Sartre, 

t. v. Tarptautinis tribūno-| Tri 
las Stockholme, teisęs ag-kia 
resorius, baigė savo darbą.

“The New York Times” 
koresp ondentas Dana 
Adams Schmidt, per visas 
8-nias dienas buvęs tame 
teisme, rašo, kad tribuno
las surado kaltu Jungtines 
Valstijas. Jos yra agreso
rius Pietryčių Azijoje; jos 
sėja bombas ne tam, kad|P.a<^ 
sunaikintų Šiaurės Vietna-jria’ 
mo karinius įrengimus, o 
tam,kad sunaikintų kuo 
daugiau civiliniu žmonių, jų 
gyvenvietes ir kitus daly
kus, reikalingus gyvenimui. 
JAV, sako tribunolas, Viet
name vykdo genocidą, ma
sini tautu naikinima.

JAV talkininkėmis, tri
bunolas sako, yra Austra
lija, Naujoji Zelandija ir 
Pietų Korėja, kurios siun
čia savo karius i Pietų Viet
namą padėti JAV kariuo
menei naikinti vietnamiečių 
tautą.

’ Oficialiai šis teismas ži
nomas kaip Tarptautinis 
Karo Nusikaltėliams Teisti 
Tribunolas. Jis buvo suor
ganizuotas anglų moksli
ninko Bertrando Russellio 
iniciatyva. Pats Russellis 
dėl seno amžiaus (96 metų) 
negalėjo dalyvauti.

Tribunolo ideologiniu va
dovu buvo Prancūzijos fi-

Ima nagan ir 
vyskupus

Athenai. — Militarinė-fa- 
šistinė Graikijos valdžia, 
įvedusi diktatūrą, pradėjo 
baisų terorą visoje šalyje. 
Uždarinėjo darbo žmonių 
organizacijas ir klubus; jii 
turtą konffiskavo. Sukišo į 
kalėjimus tūkstančius žmo
nių. Daugeliui jų ruošiami 
teismai ir kartuvės.

Šiomis dienomis valdžia 
pasisakė ir prieš graikišką 
bažnyčią nutarė pradėti 
“apvalyti” vyskupus. Pir
miausia ji nutarė pavaryti 
iš vietos archivysk. Chry- 
sostomosą, sėdintį soste At- 
henuose. Graikijoje vyrauja 
stačiatikių tikyba, ir kai 
kurie vyyskupai, sakoma, 
pasmerkė fašistinę diktatū
rą. Už tai dabar juos “iš
valo.”

Armėnas dvasininkas 
pas popiežių

Roma. — Popiežių Povi
lą VI aplankė Armėnijos 
krikščionių “dvasinis va
das” — Katolikos Chorenas 
I-asis. Abudu jiedu tarėsi 
‘krikščioniškosios vienybės’ 
klausimais, o paskui abudu 
poteriavo Sistine koplyčioje.

zai, 
iš 
kie

Ku

mi:
Ogi

bunolo nutarimą, smer- 
itį JAV, skaitė pats fi- 

lozofas Sartre.
Per aštuonias dienas Tri- 

bur.alo nariai apklausinėjo 
liuc ininkus: amerikinių 
bombų sužalotus vietnamie
čius, taip pat mokslininkus, 
išdėsčiusius ameriki n i u s 
siekimus Vietname.

.merikai pasmerk i m ą 
arė 16-ka tribunolo na- 
tarp kurių buvo: trys 

i amerikiečiai, trys Prancū- 
, du švedai ir po vieną 
Britanijos, Italijos, Vo

id jos, Filipinų, Turkijos, 
Pakistano, Japonijos ir iš

)OS.
įmerikiečiai buvo seka-

David Dellinger, Carl 
lesby, ir Cortland Cox. 
ribunalas neturi jokios 

fizinės galios, todėl tų, ku
riuos tribunalas surado kal
tais ir pasmerkė, nubausti 
negalės.

Po ILojo pasaulinio karo 
Nivrenberge talkininkai, su

se karo kriminalistams 
teisti tarptautinį tribunals. 
Tas teismas turėjo fizinę 
galią, ir visa eilė didžiau- 
nacių, karo kriminalistų bu
vo pakarti.

(yalstybės sekretorius 
k buvo kviestas liudyti, 
jis atsisakė. Bendrai, v • šio 

unalo procesą “ignora-

ruo

Rus
bet
Washingtono valdžia 
tribi 
vo”.

vyr 
vo ;
no.

Pentagonas ir 
karo priešininkai

Washington. — 18 jaunų 
i, karo priešininkų, bu- 
ėga išmesti iš Pentago- 
Protestuotojai prieš ka

rą buvo įėję į Pentagono 
past 
voti.

atus ir manė ten nak-

uvo suvykusių televizi- 
reporterių su aparatais,

norėjusių • pamat y t i

jos
būvį) spaudos koresponden
tų,
“ka£ čia bus”, bet visus mi- • 
litaristai, kurie Pentagoną 
kontroliuoja, išvarė laukan.

A

buvusį Bolivijos vice-

endo. Jis yra kovoto-

Įėję suimtas Bolivijos 
tremtinys

rica, Čilė. — Gegužės 7 
diepą valdžios organai suė
mė
prezidentą J u a n Lechin 
Oqu
jas orieš reakcinę Bolivijos 
valdžią; jis — tremtinys ir 
čion buvo atvykęs kita pa
varde.

Dabar Oquendo prašo Či
lės valdžios politinės prie
glaudos.

exico City. — Čia mirė 
rikietė rašytoja ir

M 
ame 
publicistė Margaret Larkin, 
sulaukusi 67 metų anyžiaus.įkusi 67 metų amžiaus.
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Richard Nixonas sugrįžo
GENEROLO Eisenhowerio prezidentavimo laikais 

buvęs viceprezidentas Richard Nixonas vėl važinėja po 
Lotynų Amerikos šalis. Spauda stebisi, kad jis dabar 
visur pasitinkamas ir priimamas “šiltai.” Ji mums pri
mena, kaip anais metais, kai tas pats Nixonas ten važi
nėjo, ne vienoje šalyje buvo apmėtytas supuvusiais kiau
šiniais. Koks, girdi, milžiniškas pasikeitimas...

Taip, pasikeitimas didelis. Bet reikia atminti, kad 
dabar Nixonas važinėja kaip “paprastas amerikietis,” 
kaip “eilinis žmogus,” neatstovaudamas mūsų vyriausy
bei. Na, o Lotynų Amerikos žmonės neturi specialios

POPIEŽIUS MELDŽIASI 
Už TAIKĄ,
O ką Jie daro?

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” geg. 9 die
ną pirmajame puslapyje 
vienai žiniai uždėjo tokią 
per 5 skiltis antraštę: “Po
piežius dramatina taikos 
šauksmą kelione į Fatimą.” 
Vadinasi, popiežius nori 
taikos ir keliaują į Fatimą 
melstis už taiką. Toks tai
kos šauksmo dramatizavi
mas sveikintinas.

Bet ką daro pranciškonai 
iš “Darbininko”? ’ Ką daro 
jų “amerikinis popiežius” 
kardinolas Spellmanas, ku
riam priklauso visos New 
Yorko lietuvių bažnyčios ir 
klebonijos?

Kaip žinia, “Darbininko” 
leidėjai ir redaktoriai visiš-

neapykantos Jungtinių Valstijų žmonėms. Jie tik pro-į,kai nesiskaito su popiežiaus
testuoja prieš mūsų vyriausybės imperialistinę politiką.

Tai, žinoma, puikiai supranta ir komercinė spauda, 
bet nuduoda, kad čia staiga Lotynų Amerikos žmonės 
pamatė savo klaidą ir ją dabar atitaiso.

Tegu nuvažiuoja kuris nors aukštas prezidento 
Johnsono pasiuntinys, pamatysite, kaip iš tų žmonių 
tas draugiškumas išgaruos ir jie vėl šturmįngai užpro
testuos. / '

Ar atidengs sąmokslą?
DABAR visi mato, kad New Orleans distrikto pro

kuroras Jim Garrison yra drąsus ir energingas vyras. 
Aišku, kad turi tam tikras politines ambicijas ir nori 
jas pasiekti, bet tegu būna ir taip. Svarbu, kad jis pra
dėjo tyrinėti prezidento Kennedžio nužudymo istoriją 
ir nesitraukia prieš jokius “spaudimus.”

Štai jis dabar pradėjo tyrinėti toje nužudymo 
“misterijoje” Centrinės Žvalgybos Agentūros (ČIA) ir 
Federalinio Investigacijos Biuro (FBI) vaidmenį. Jis 
viešai priėjo išvados, pav., kad Oswaldas, kuriam nužu
dymas primetamas, buvo FBI agentas. Vadinasi, toji 
baisioji šnipų organizacija tiesioginiai siejama su prezi
dento nužudymu. .//

Mr. Garrisonas teismo keliu šaukia kai kuriuds ČIA 
ir FBI agentus apklausinėjimui, ką jie žino apie nužudy
mą, kokį vaidmenį jie vaidino. O kas gal dar svarbiau, 
tai kad jis nori patirti, kodėl ir kokiais sumetimais tos 
šnipų organizacijos su bilijonais dolerių metinio biu
džeto nuslėpė ir tebeslepia nuo Amerikos žmonių ir pa
saulio kai kuriuos labai svarbius faktus apie nužudymą? 
Susidaro įspūdis, kad čia kur nors yra šuo pakastas.

Tai va, plėsdamas tyrinėjimą į ČIA ir FBI, proku
roras Garrisonas atlieka didelį ir būtinai reikalingą dar
bą. Jam tik reikia palinkėti geriausios sėkmės jo drą
siose pastangose.

taikos šauksmu. Na, o kar
dinolas Spellmanas ne tik 
laimina ginklus, bet dar vie
šai paskelbė, kad šis Viet
namo barba r i š k a s karas 
yra paties dievo pripažin
tas teisėtu ir šventu karu. 
Pranciškonai iš “Darbinin
ko” ir Spellmanas sveikina 
karo plėtimą ir reikalauja, 
kad visi tikintieji darytų tą

nesimato,

Toks širdies atsakymas arba 
apie įžymųjį armėnų muziką

Visi, kam yra tekę kada kinuku būdamas, Ognas 
nors susitikti, pabendrauti jau grojb vargonais Jeruza- 
su žinomu armėnų muziku, lės armėnų bažnyčioje, 
dirigentu Ogno Duriami, 
neabejotinai, žavėjosi šio 
žmogaus kuklumu, jo gilu
ma, betarpišku paprastumu 
ir širdies šiluma. Toks jis 
yra ne tik scenoje, bet ir 
gyvenime ... Jis turi Vil
niuje nemažai draugų.

— Didelį džiaugsmą man 
suteikia kiekvienas susitiki
mas su vilniečiais, — susi
jaudinęs kalba Ognas Du
rianas. — Man daug tenka

I važinėti su koncertais po

Vilnius? Nėra, 
nerandame.

Kodėl?
Ar Vilnius nėra Europo

je?
Rodosi, kaipo lietuviams, 

studentams kaip tik reikėtų 
pirmiausia nuvykti ir pa
matyti Lietuvos sostinę. Tai 
būtų ir natūralu, ir gražu, 
ir garbinga, ir naudinga tiek 
Amerikos lietuviams, tiek 
lietuvių tautai.

Gaila, labai gaila, kad 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
tokios išvados nepriėjo. 
Gaila, kad jų tėvai savo 
vaikams to neprimena. Ne
jaugi jie jau visiškai atšalo 
link Lietuvos? Nejaugi,, 
“veiksnių” spaudos propa-' įvairius musų šalies mies- 
ganda prieš Lietuvą jau ši- ^us- Pirmą kart apsilankiau 
taip sukaneveikė juose lie- Vilniuje 1959-siais metais, 
tuviškumą, kad jie nebenori Miestas man paliko didelį 
nė pamatyti savo gimtąjį' įspūdį. Vilnius turi 
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Ar ruošiama nauja intervencija?
Iš Dominikonų Respublikos trivogiškai pranešama, 

kad ten tapo susektas “naujas komunistų sąmokslas” vy
riausybę nuversti. Garsiai suriko pats prieš desėtką 
mėnesių užėmęs vietą prezidentas Joaquin Balaguer. 
Jam ir jo vyriausybei esąs susidaręs labai rimtas pa
vojus. “Komunistai ir kiti kairiečiai” esą nusitarę naują 
revoliuuciją pradėti su sostinės biednuomenės distriktu, 
kuriame gyvena 80,000 varguolių.

Prez. Balaguer yra mūsų vyriausybės pastatytas 
saugoti ir ginti Jungt. Valstijų kapitalistinius interesus. 
Ar tik šis jo šūktelėjimas nebus signalu, kad Washing- 
tono vyriausybei reikia būti pasiruošusiai naujai gink
luotai intervencijai į Domunikonų Respubliką? Lygiai 
taip buvo paruošta senoji intervencija. Pirma trivoga, 
kad “komunistai ruošiasi nuversti valdžią,” o paskui mū
sų ginkluoti marinai į respublikos sostinę.

Iš kitos pusės, šis Balaguero pasiskundimas parodo, 
kad teroras dar nėra visai palaužęs tos šalies žmonių 
dvasios kovoti prieš skurdą ir pavergimą. Jei ne šian
dien, tai rytoj jie susidoi’os su svetimais ginklais jiems 
užkarta vyriaūsybe su Balagueru priešakyje.

Dar daugiau. Ten pat 
tarne pačiame “Darbinin
ke” pranciškonai jau net 
barą prezidentą Johnsoną, 
kad jis jau žengia “atgal,” 
kad jis vietoje griežčiausiai 
bausti tuos, kurie kovoja 
prieš karą; “tik apgailes
tauja.” Girdi:

“Prezidento 'pareiškimai, 
susukti atsargiais žodžiais, 
atbodo žingsnį atgal toje 
nuotaikoje; kuri buvo susi
dariusi po gen. W. C. Wėst- 
morelando pareiškimų spau
dai ir Kongrese: jis oficia
liai prašė moralinės para
mos, o neoficialiai kariuo
menės didinimo iki 600,000 
kitais metais, o taip pat 
l.a i s v ė s kariniams veiks
mams.”

Toks “žingsnis atgal” 
“Darbininkui” nepat i n k a. 
Jis nori; kad karas būtų dar 
labiau išplėstas, kad gen. 
Westmorel a n d o reikalavi
mas būtų tuoj patenkintas, 
kad vis daugiau ir daugiau 
Vietnamo džiunglėse žūtų 
žmonių iš abiejų pusių.

Tai šitaip pranciškonai iš 
“Darbininko” pasitinka po
piežiaus taikos šauksmą ir 
kelionę į Fatimą pasimelsti 
už taiką, už karo baigimą. 
Jei bedieviai šitaip popiežių 
pažemintų ir išniekintų, tai 
jie juos juk amžinai pra
keiktų, ar ne?

Dtl skirtiiigi keliai
VISKAS rodo, kad Lotynų Amerikos komunistų 

gretose vystosi aštrus pasidalijimas. Matome, dvi nuo
mones. Viena, kurią, matyt, propaguoja arba siūlo ko
munistų veiklai Kubos prezidentas Castro, reikalauja 
visur kurti partizanų grupes ir ginklais priešintis sa
vo buržuazinėms vyriausybėms. Kita nuomonė siūlo 
išnaudoti visas turimas galimybes veikti politiniai, da
lyvauti rinkimuose, šviėsti ir ruošti darbo riiase
voliucijai. Mažų partizaninių grupių ginkluota veikla he 
visur gali būti sėkmihga, hbi-s, kaip žinia, ji ptiikiai 
pavyko Kuboje.

O KODĖL NE Į VILNIŲ?
Klerikalų spaudoje paste

bėjome skelbimą “Ekskur
sija į Europą visiem.” Ją 
ruošianti ar organizuojan
ti “Lietuvių Studentų Są
junga.”

Taip, taip, pakartojame: 
“Lietuvių Studentų Sąjun
ga.”

Bet ar žinote, kurių šalių 
sostinės jiems bus parody
tos?

Prašome: “Bus lankoma 
Londonas, Amsterdamas, 
Paryžius, Madridas, - Lisa
bonai Roma.”

O kur Lietuvos sostinė
į ,,r n , f, , t ..

re-

Toliau viskas vyko taip, 
p liepė širdis. Įvyko tai, 

negalėjo neįvykti su 
jaulnuoju muziku ... Atva

ręs į šeštąjį jaunimo ir 
lentų festivalį Maskvoje, 
gentas Ognas Duria- 
, padirigavęs čia vienam 

koncertui — dar tą pačią 
lą išskrido į Jerevanę.

Ak, jei tik žinotumėte, 
ngūs žmonės, kaip aš 
h per savo gyvenimą iš
gali ... — buvo pirmie- 
J g n o Duriano žodžiai, 

pas akyti tarybiniams žmo
nėms, kurie jį atėjo pasi- 

ti į aerodromą, kurių jis 
net nepažinojo, 

kuriuos jis seniai ne-

kai 
kas

Visus begaliniai stebina 
dirigento fenomenali muzi
kinė atinintis. Jis net su
dėtingus klasikų kūrinius 
išdrįsta diriguoti be parti
tūros...! iš atminties. Og- 
nas Durianas mintinai mo
ka 60 simfonijų ir dar be
maž tiek pat simfoninių po
emų, uvertiūrų ir kitų ma
žesnės apimties kūrinių.

Ką Durianas žin 
Tarybų Sąjungą? Kas jam 
ta Armėnija, kurią jis dau
giausia pažįsta iš muzikos? 
Ir tiku. iš muzikos. Bet to
kiems žmonėms, kaip Du
rianas f- muzikoje atsis
kleidžia visa tautos, jo kra
što istorija. Jis pradeda ra
šyti, kurti muziką, bet ką 
berašytų dabar, visos jo 
mintys ir jo svajonės per
kelia jį į tą pasakų šalį, ku
ri vadinasi Armėnija, ku
riai jis tarsi mylimajai, 
skiria kiekvieną melodiją, 
kiekvieną naują muzikinę

apie

žia1 
stu 
dir 
nas

die

bra 
jūs 
siil 
ji

tik
anksčiau 
bet
šio jo širdyje.

l savo 
veidą. Savo gražų ir įdomų 
veidą, kuris įsimena žmo
gui. Čia harmoningai sugy
vena įspūdinga istorinė 
praeitis su dabarties naujo
vėmis.

Šį kart susitikome su Og- 
nu Duriami tolokai nuo Vil
niaus — Jerevanėje. Armė
nijos radijo ir Televizijos 
komitete. Jis jau eilę metų 
vadovauja Armėnijos radio 

Į ir televizijos simfoniniam 
, . ... . I orkestrui.bunola teisumu I

I

TAIP JIE TEPAJĖGIA 
ATSAKYTI

Chicagos menševikams 
baisiai nepatinka kiekvie
nas, kuris šiandien protes
tuoja prieš Vietnamo ka
rą ir reikalauja, kad jis 
būtų nutrauktas. Šiuo tar-

Ognas Duriahas sugrį’jo 
į savo tėvų žemę visiems 
Likams...

Štai, toks buvo jo širdies 
akymas. Žmoguje nuga

lėjo žmogiška prigimtis.
J. Skliutauskas

lai cams..

ats

sofo anglo 
sellio, 
pasalinį tri

Bertrand Rus- 
kuris suorganizavo ■

,____ z „I..
Amerikos valdžios už Viet-Į Ognas Durianas domisi 
namo-karą. Tarp kitko lietuvių kompozitorių kūry- 
Russellis yra pasakęs: į ba. Naujausiais mūsų dai-

“Kiekvieną valandą vis. lės pasiekimais. Vitražistų 
didesnės baisenybės atlieka- ’ darbais. Pagaliau — V i 1- 
mos prieš Vietnamo žmo- nium,' teiraujasi apie savo 
nes. Mes • tyrinėjame su > vilniškius bičiulius. O pas- 
tikslu iškelti viešumon. Mėšlui kalba savaime pasisuka 
dokumentuojame su tikslu' 
apkaltinti; -Mes žadiname 
sąmonę, kad susidarytų ma
sinis pasipriešinimas.”- 
\ Kaip į tuos kaltinimus 
žiūri “Naujienos”? :

Jos teturi vieną “argu
mentą.” 'GiHli, “tai skam
ba, kaip nesveikos galvos, 
kliedėjimas.” Ir dar: “Bert- uzsl6ny, 
rand Russell jau seniai ne- * M v . . ...
paliauja šmeižęs Jungtines pa^kčk, žmogau, kai reikia

Ignas Bušiiiski 
Lietuvos kraštotyrininkas

s—įžymusis

apie Ogną Durianą ... pa
sipasakoja, kad kruopščiai 
ruošiasi gastrolėms į VDR. 
Jis jau ne kartą ten buvęs.!.; 
gera kūrybinė draugystė jį 
sieja su Leipcigo simfoni
niu orkestru “Gevandhaus”.

— Taigi, malonu apsilan- 
, koncertuoti 

dideliuose miestuose ... bet,

Yra įžymių, žmonių, ku
rių vardai istorijos verpe
te užsimiršta. Panašaus li
kimo sulaukė ir Ignas Bu
šinskis. Kas gi tas užmirš
tasis Ignas Bušinskis? Už 
ką mums reikia branginti 
jo varcą?

...1807 metais Šaukote 
iŠkio rajonas) že- 
Jliozo Bušinskio so- 
gimė berniukas. Te

Ig ią Bušinskį ištremti į Si
birą, o jo ūkį konfiskuoti.

Grįžęs iš tremties, Ignas 
Bušinskis ir toliau buvo ca
ro valdžios persekiojamas. 
Gimtajame krašte pasidaro
ankšta. Tada Ignas apsigy- 
ve 
m

na Latvijoje, Mintaujos 
ieste. Bet ir čia

Amerikos Valstijas.”
Ot, ir “sukritikavo” tą se

ną plačiausiai gerbiamą fi
losofą.

Bet kas seka įvykių eigą, 
kam rūpi taika, tas pasa
kys, kad jeigu jau kur “ne
sveikos galvos kliedėjimas” 
pasireiškia, tai “Naujienų” 
redaktoriaus sapaliojimuo
se prieš Bertrandą Rus-

Modernizuota vilna
Padengus vilnos pluoštą 

labai plonu nailono sluoks
niu, galima patobulinti 
gamtinę medžiagą; ji įgau
na naujų savybių, kurių pa
prastai teturi tik sintetinės 
medžiagos.

Šį vilnos apdorojimo me
todą sukūrė Kalifornijos 
mokslininkai. Jiems pavyko 
chemiškai padengti vilnos 
pluoštus labai plona nailono 
plėvele. Tokia vilna teturi 
vos 1 proc., o kartais ir ma
žiau, nailono. Ji plaunama 
nesusitraukia. Taip apdoro
ta vilna mažiau dyla, audi
nio paviršius išlieka lygus. 
Natūraliosios vilnos savy
bės nepažeidžiamos.

Nauja medžiaga pavadin
ta vurlanu. Ji nesunkiai ga
minama ir yra pigi.

Reikia tikėtis, kad šis pasidalijimas neišsivystys į 
atvirą susiskaldymą. Geriausia būtų palikti kiekvie- 
hos šalies komutiistams pasirinkti tokį kėlią, koks jiems 
atrodo tinkaihiausias. Jie supranta vietos sąlygas ge
riausia ir jie tegali teisingiausiai nuspręsti, kuriuo keliu 

Įgalima daugiausia laimėti.

sugrįžti namo — išdygsta 
sparnai, — jis nužvelgia 
mane džiaugsmo, kažkokio 
vidinio švelnumo kupinomis 
akimis. — Šimtą kart ma
lonesnį jausmą pergyvenu, 
kai parvažiuoju namo. Jau 
vien žinojimas, kad čia ta
vo namai... geras, labai 
geras žųiogiškas jausmas.

Durianas kalba tyli a i, 
neskubėdamas* ir vėl apsi- 
gręžia, akimis vedžioja po 
langą, už kurio matosi 
skaitlingų blyškiai geltonų 
šviesų dėmėmis išsagstyta 
gatvė.

Jo tikroji pavardė Cha- 
I čaturianas.; Durianas tiktai * 
jo slapyvarde.

Nėra lengva buržuazinia
me pasaulyje ’ išsimušti į 
žmones talentingam žmo
gui, kurį gamta apart ta
lento niekuo nėra apdova
nojusi. Dargi, jei tu gimei 
vienuolikos burnų šeimoje, 
o tavo tėvas vargšas daily- 
dė, kuris vos suduria galus. 
Tokioje vargingoje šeimoje 
gimė ir augo Ognas... 
Sunku pasakyti, ar vaikas 
gimė su velnio plauku, ne
šančiu laimę — galvoje, ar 
kokia kita likimo išdaiga 
jam padėjo?' O gal jam tie
siog fortūha nusišypsojo — 
kad pradžios mokykloje — 
gyvenimas jį sttvedė su to
kiu mokytoju, kuris domė
josi, skatino vslikų gabu
mus .... Jis padėjo jam 
žengti pirriiliosius žingshiiis 
į muzikos pasaulį. Dar md-

(Rądvi 
maičio 
dyboje _ 
vai jį pakrikštijo Ignu. Jau 
iš ma:
dė neabejotinus gabumus 
mokslui. Tėvai iš paskuti
niųjų leidžia jį į garsiąją 
Kražių gimnaziją mokytis. 
Vaikinas tiesiog pasineria 
knygosę. O laisvu laiku 
klaidžioja miestelio apylin
kėmis: užkopia į Medžio
kalnį, žavisi Kražantės 
upės ir Davėjos ežero kran
tais, kalbasi su čia gyve
nančiais žmonėmis.

Kražiuose Ignas Bušins
kis susipažįsta su Simonu 
Daukantu, kuris jam įskie
pija da 
tajam

Baig 
Ignas j

žėns vaikas paro-

r didesnę meilę gim- 
kraštui, jo žmonėms, 
ęs Kražių giinnaziją, 

Ignas įstoja į Vilniaus uni
versitetą, kur studijuoja vi
suotiną istoriją. Šiai kated
rai tub metu vadovavo žy
mus istorikas Ignas Onace
vičius, turėjęs didelę įtaką 
tolesnei Igno B u š i n s k i o 
veiklai. Baigęs universite
tą, Ignas pradeda dirbti 
Petrapily. Čia jis gerai iš
tiria Lietuvos Metriką. Bet, 
tėvui mirus, Ignas grįžta į 
gimtąjį Šaukoto kaimą ir 
dirba ūkyje. Po kurio laiko 
apsigyvena Vilniuje, kur, 
naršydanias archyvus, pra
deda rinkti medžiagą dide
liems Istoriniams veika
lams apie Lietuvą. Kartu 
istorinėmis temomis rašo ir 
į vietinį laikraštį “Kurjer 
Litevski” (Lietuvos kurje-

Gimtajame Igno Bušins- 
kio krašte 1861 metais prieš 
neapkenčiamą caro pat
valdystę pakyla valstiečiai. 
Prie j|ų prisijungia ir Ignas 
Bušinskis. Viename iš nely
gią mpšių caro žandarų jis 
pairriaftias į nelaisvę. Nuo- 
sprendiš griežtas — sukilėlį

Bušinskis labai, ilgisi savo 
gimtojo krašto. Slapčia at
vyksta į Lietuvą, apsilanko' 
pas pažįstamus, žavisi jos 
gamta. Nuo ištakų iki žio- 

ų išvaikšto Dubysos ir 
evėžio upių pakrantes, 

surenka daug įdomios me
džiagos ir 1871 metais išlei
džia monografijas “Duby- 

didžiausia upė senovinė- 
Žemaitijos kunigaikštys

tėje,” o 1873 metais — “Ne
vėžio krantai.” Tų pačių 
metų spalio 3 d. Ignas Bu
šinskis miršta. Miršta Min- 
aujoje, kur ir palaidoja
mas.

Jau po jo mirties 1874 
r etais išeina dar viekas 
gno Bušinskio veikalas: 
j storinis-statistinis RasU- 
ų apskrities aprašymas.” 
e to, Igno Bušinskio 
unksnai priklauso “Kra- 
ai, jų praeitis ir bendro- 

padėtis,” nemaža kitų 
lygų.
Štai kodėl negalima už- 

iršti didelio savo gimtojo 
rašto patrioto istoriko ir 
ymaus kraštotyr i n i n k o 

Igno Bušinskio vardo. Savo 
serbais į Lietuvos kultūrą 

jis įnešė nemažą indėlį.
Eug. Danilevičius 

Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekoj, 

darbuotojas.
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SKAUSMO DYDIS
Prietaisas skausmo dy

džiui matuoti vadinamas 
colorimetru, o skausmo ma- 
ta—dolus. Žmogaus skaus
mo pojūtis esti iki 10 dolų 
stiprumo. Galvos skausmas 
būna nuo 0.5 iki 1.5 dolo, 
skrandžio opos — nuo 2 iki 
b.4 dolo, infarkto atl 
skausmas siekia 4-6 
gimdymo arba sudėtinas2 
nes chirurginės operacijos ; 
metu—10 dolų.



Antradienis, Gegužes (May) 16, 1967 3 pusi.

Nebe tas Lietuvos sodžius
A. Būdvytis

kartų daugiau žemių, negu 
buvo nudrenuojama buržu
azijos valdymo laikotarpį. 
Gi technikos ir specialistų 
gausėjimo nėra kaip ir pa
lyginti, nes buržuaziniais 
laikais nei vieno, nei antro 
valstiečio ūkyje kaip ir ne
buvo.

I • ;;

Lūžis ir valstiečio 
sąmonėje

Spartus kaimo modernėji
mas galutinai užbaigė per
versmą ir kaimiečio sąmo
nėje. Šiandien ir su žiburiu 
nerasi Lietuvoje kolūkiečio, 
kuris sutiktų vėl grįžti į 
privatų ūkį su arkliniais 
padargais, vėl dirbti nuo 
aušros iki sutemų, vėl bijo
ti krizių, varžytynių, sti
chinių nelaimių.

Mes turime ir sunku
mų, kaip labai teisingai bu
vo pastebėta ir minėtame 
straipsnyje. Viensėdžiai pa- 

| senę. Juos reikia pakeisti 
naujais patogiais namais 
gyvenvietėse. Nors respub
likos statybinių medžiagų 
pramonė jau kelioliką kartų 
viršija prieškarinį lygį, ta
čiau trumpu laiku perstaty
ti kaimą vistik nėra lengvas 
uždavinys. Todėl dar kurį

Dialogai su A. Vienuoliu1,5-5 kartus didesnė, negu 
buvo geriausiais iki tarybi
nės santvarkos metais.

Mūsų tikslas kelti gamy
bą pirmoje eilėje darniau 
mechanizuojant ir organi
zuojant darbus. T a či a u 
kai iškyla sunkumai, mūsų 
žmonės nepagaili ir prakai
to.

Suprantama, kad tai tik 
p a v i e nės nuotrupos, ku
rios negali pilnai atspindė
ti įvykusių pasike i t i m ų . 
Juos gali įvertinti tik tas, 
kas matė Lietuvą po karo 
ir pamato ją dabar. Užtai 
noriu prisidėti prie “Lais
vės” 19-me numeryje at
spausdinto straipsnio “No
rintiems Lietuvoje lankytis 
šią vasaVą”, paraginti ap
lankyti Lietuvą ir pamatyti 
ią savo akimis.
Dotnuva, 1967, IV, 21.

Prašau pagalbos
Pereitą vasarą viešėjant 

Lietuvoje, Vilniuje suėjau į 
artimą pažintį su jauna ir 
mandagia mergina,kuri pa
pasakojo man savo gyveni
mo istoriją.

Jos vardas ir adresas Ona 
Svirskytė, Liejyklos 3Z1-16, 
Vilnius, Lithuania, USSR.

Jos tėvas Svirskis Boni
facas, gimęs JAV, Daugų 
miestely buvęs valsčiaus 
pirmininkas, o jos motina 
buvo mokytoja.

. Kada siautėjo nacionalis
tiniai banditai, tai jos mo
tiną nušovė, o tėvą pakorė 
ant jo paties diržo, bet vie- 
nerių metukų mergytė, ku
ri tuo tarpu miegojo, išliko 
nepaliesta. Ji buvo paimta 
į kaimo vaikučių namus, 
kur ji ir užaugo.

Ten ji baigė vidurinę ir 
kybos mokyklą, o dabar 
oa pardavėja. Iš artimų- 
turi tik darbo drauges, 
i labai prašė mane, kad 
dyčiau surasti ką nors 
os tėtės giminių Ameri- 
e gyvenančių, bet kol 

man dar nepavyko su- 
ti.

Jei kuris iš šių eilučių 
skaitytojų žinote ar esate 
girdėję ką nors apie jos tė
tės 
n 
tru

1929 m. pradžioje para
šiau į Anykščius Vienuo
liui. Nedrąsiai priminiau — 
mėginu rašinėti. Na, kad 
patiko jo raštai. Jis atsakė 
nuoširdžiai. Prisiuntė savo 
raštų antro tomo su malo
niu įrašu. Ruduo.

—Tavęs ieško Vienuolis! 
,pasakė mokinys. Iš džiaugs
mo nutirpau. Iki tol iš 
rašytojų buvau sutikęs tik 
F. Kiršą, bet jis — moti
nos brolis. Poetą kelis kar
tus mačiau, kai jis aplankė 
savo seserį vargingoje lūš
nelėje.

Radau A. Vienuolį Zara
su “inteligentų klube”. Šį 
klubą jis pavaizdavo savo 
knygoje. Jis mane maloniai 
sutiko. Patarė iš pradžių 
rašyti trumpus dalykėlius. 
Ir pridūrė:

— Nesiskubinkite spaus
dintis.

Kartu nusileidome į kie
mą. Rašytojas atsisėdo j se
ną juodą forda ir iškeliavo.

Po karo ji kartais sutik
davau Vilniuje. Aukštas, 
žilas, žvalus. Jis tada švys
telėjo su apysaka “Išdukte
rė”. Parašiau recenziją. 
Pasidžiaugiau: autorius 
verčia gilia socialinę vagą. 
Bet pakritikavau epilogą: 
kam su mirštančiu samdy
toju susitaiko vargšė mer
gina. Jis graužėsi: jam 
atidarys duris į pragarą. O 
jis svajoja apie dangų. O 
nuo jo daug prisikentėjo 
samdinė. Va. prašo jos pa
sigailėjimo. Toji jam dova
noja. Priminiau recenzijo
je.

Klasių kovoj tokių susi- 
tikvmu nebūna.

Praėjo gal dveji metai, 
šia apysaką radau knygoje. 
Stebiuosi: epilogas iau ki
tas ir gan kovingas. Ne, iš
dukterė neatleido savo 
skriaudėjui. Net išbėgo iš 
jo namu: “nagrasino — iš
ėjo į Rytus”...

Taip ši apvsaka įėjo i lie
tuviu literatūrą su dviem 
skirtingomis pabaigomis. 
Tik gal ne visi žino: naujo
ji. rudakei ia to kūrinio at
sirado todėl, kad A. Vie
nuolis nebuvo išdidus ir įsi
klausė į mano draugišką 
pastabą.

Anie šia mano recenziją 
Cvirka tuomet šnekėjo:

|-Su įdomumu skaitau ir 
augams perduodu “Lais

vę.” Nuoširdžiai dėkoju 
redaktoriui ir geram dot- 
nuviškių bičiuliui A. Bim
bai, kad štai jau ketvirtas 
mėnuo mums reguliariai 
siunčiama “Laisvė.”

Ypač mums įdomūs A. 
Bimbos ir kitų Tarybų Lie- 
tuovoje apsilankiusių pa
žangių lietuvių atsimini
mai. Visuomet įdomu iš
girsti, kaip mūsų laimėji
mus vertina draugai užsie
nyje. Šią žinutę parašyti 
mane paskatino “Laisvės” 
11-ame numeryje atspaus
dintas straipsnis “Iš pavy
kusių A. Bimbos prakalbų.” 
Straipsnyje trumpai, bet 
šiltai pasakvta, kad Lietu
vos žemės ūkis šiandien da
ro puikiausią įspūdį.

Nors “Laisvės” skaityto
ju tarpe farmerių tikriau
siai nedaug, tačiau manau 

gilėms bus įdomu kiek pla
čiau išgirsti, kaip keičiasi 
Lietuvos kaimas, iš kurio 
didelė išeivių dalis ir yra 
kilusi.

Jau kovo pabaigoje Tary
bų Saiungą apskriejo žinia, 
kad Lietuvos TSR už ge
riausius 1966 metu žemės 
ūkio rezultatus Pabaltvje 
paskirta TSRS Ministrų Ta- 
rvbos ir VPSCT (Profsą
jungų) pereinamoji Raudo
noji Vėliava.

Lietuvos kaimas, kuris 
ne vienam senesniam išei
viui primena apsamanoju
siais šiaudiniais stogais 
dengtas pirkias, arklinę ku
liamąja. o gal ir spragilą, 

^vienarklę žagrę, medines 
^kečias. šiandien nebeužsi- 

leidžia Latvijos ir Estijos 
respublikoms. Ir tai nereiš
kia. kad latviai ir estai ap
sileidę. Anaiptol, palyginti 
su buržuaziniu laikotarpiu 
ten žemės ūkis padarė di
delę pažangą.

Pasikeitę laukai
Žemės ūkio pažanga Lie

tuvoje akivaizdi ir be 
statistikos. Kuria linkme 
nevažiuosi, visur krenta į 
akį žymiai pasikeitę laukai. 
•Retai kur bepamatysi dir
vose styrančius krūmus, o 
akmenvs iš laukų tiesiog 
nenutrūkstama srove ke
liauja į .gausias statybas. 
Qaug jų sunaudota asfalto 
keliams, kurių bendras ilgis 

Hneskaitant miestų) jau ar
tėja prie puspenkto tūstan
čio kilometrų.

Palyginti trumpu laiku, 
kaip grvbų po lietaus, vi
suose ūkiuose pridygo di
delių plytiniu tvartų, svir
nu ir kitokios paskirties 
stambiu pastatų, auga nau
jos gražios gyvenvietės.

Tačiau bene, iškalbin
giausiai byloja apie pasikei
timus žemės ūkyje, tai pa
sėliai. kultūrinės ganyklos 
ir didelės vienos spalvos 
karvių bandos. Pasėliai 

smet darosi gražesni, 
itai nyksta smulkios dir- 

elės. kurias anksčiau at
skirdavo griovių, keliukų, 
takelių raizgalvnas. Geriau
siu buvusių dvarų derliai 
nublanksta prieš derlius, 
dabar gaunamus net ne pa
čiuose pirmaeiliuose kol
ūkiuose. Dotnuvos dvaras, 
kuris anais laikais buvo vi
siems statomas pavyzdžiu, 
gavo mažesnius derlius, ne- 

dabar vidutiniškai gau- 
yisas Kėdainių rajonas.

Keičiasi ir žmonės
Keičiasi ir žmonių polin

kiai. Nuo seno lietuvių

gerbiami lašiniai neberan
da paklausos. Kas pirks 
riebią mėsą, jei krautu
vėse netrūksta bekonienos, 
paukštienos. Niekas nebe
rūko naminio tabako. Ne
bematysi kaime žmonių su 
namų darbo drabužiais.

Apie išaugusį kaimiečių 
išsimo k s 1 i n i m ą ir geras 
sveikatos sąlygas ir para
šyti sunku, nes nėra su kuo 
palyginti.

Prieš pustrečių metų lan
kiausi Danijoje, kuri anks
čiau mums buvo tikras kai
mo kultūros švyturys, ir 
įsitikinau, kad pagal išsila
vinimą ir sveikatos sąlygas 
Lietuvos kolūkietis toli pra
lenkė ne tik daną valstietį, 
bet ir miestietį. O juk Da
nija nuo karo palyginti ma
žai tenukentėjo. i

Kultūrinės pažangos prie
žastys tampriai siejasi su 
socialistine santvarka, todėl 
ir nusistebėjimo dažniausiai 
niekam nesukelia. Vienok 
mūsų ūkiniai laimėjimai 
svečius neretai stebina. To
dėl noriu nors trumpai jų 
priežastis ir apžvelgti.

Gražūs rezultatai
Kasmet gausėja specialis

tų, technikos, trąšų, drenuo
tų žemių. Buvo pakeltos kai 
kurių produktu supirkimo 
kainos, padidinti žemės 
ūkyje dirbančiųjų atlygini
mai. Visa tai nuosekliai 
stiprina žemės ūkį, tačiau 
neatsako j klausimą, kodėl 
pažanga produktų gamybo
je labai paspartėjo per pra
ėjusius 3-4 metus.

Atsakymą į ši klausimą 
rasime, jei palyginsime Lie
tuvos kaimą su vėžiu, kuris 
keičia išaugta šarvą. Kol 
toks vėžvs augina naują er
dvesni šarva. didesnes rep
les, tol į žvgius nesileidžia. 
Bet va, vėžiui vėl išaugo 
dar tvirtesnis šarvaš, kie
tesnės replės ir jis pradeda 
tikrą gyvenimą. '

Praėjus karui Lietuvos 
kaimas irgi pasijuto kaip 
tas vėžys su minkštu šarvu 
ir n u tr ūkusiom replėm. 
Trūko arklių, eilę metų ne
atnaujinami padargai susi
dėvėjo. Gamybos priemonių 
badas paaštrėjo, pradėjus 
kurtis kolūkiams. Nebetiko 
po laukus išmėtytos smul
kios daržinėlės, svirneliai, 
tvartukai. Arklius ir pase
nusį inventorių r e i k ėjo 
keisti traktoriais ir trakto- 
riniais padargais, o arklinę 
k u Ii amąją —k o m b ai n u. 
Traktoriams trukdė spėję 
užkrūmyti grioviai, griove
liai. Juos reikėjo užarti, o 
laukus drenuoti.

Stambiam ūkiui nebepa
jėgė vadovauti ir mažamok
sliai valstiečiai. Reikėjo pa
keisti gamybos priemones 
ir priauginti aukštos kvali
fikacijos žemės ūkio specia-j 
listu.

Visa tai ne metų ir ne 
dviejų metų darbas. Tačiau 
pagaliau atėjo laikas, kai 
naujųjų gamybos priemo
nių pajėgumai .jau persvėrė 
privačiuose ūkiuose buvu
sių gamybos priemonių pa
jėgumą, o stambiam ūkiui 
stojo vadovauti išsimoksli
nę žmonės.

Tai ir buvo tas laikas, kai 
Lietuvos kaimas pagal visus 
rodiklius pradėjo sparčiai 
lenkti prieškarinį lygį. Ir ne 
bet kaip lenkti. Dabar 
per metus Lietuvoje nu- 
drenuojama apie 10

CLEVELAND, OHIO
CLM klubas rengia minė

jimą Motinos dienos, kuris 
įvyks gegužės 21 d., 2 vai. 
popiet, E.O.U.V. didžioje 
salėje, 12618 Shaw Ave. '

Bus duodami skoningi 
pietūs. Programa bus su 

pamarginimais.laiką viensėdžiai trukdys !1 vairiais
dirvų sustambinimui, kaip i Bus^ ir^dainelių,^ jies mūsų 
paminklai bylos jaunimui i'.............................................
apie vargingą buvusio vals-

Mūsų žmonės atprato 
taupyti “juodai dienai,” 
nes senatvėje niekam uba-

ų I gerbiami ir mylimi solistai 
St. ir V. Kuzmickai ir Ju
lius Krasnickas pasižadėjo 

palinksminti mus.
Turėsime gerą orkestrą 

šokiams.
Taigi, visi esate kviečiami

gauti netenka, o susirgus dalyvauti. Ateikite patys ir
gydo nemokamai. Niekas ir 
vaikams kraičių nebekrau
na, o leidžia juos mokytis, 
nes už mokslą mokėti ne tik 
nereikia, bet dar valstybė 
prideda,
Darbo našumo klausimas
Šitoks sąlykų pagerėji

mas neretai sukelia norą ir 
lengviau padirbėti. Be abe
jo, čia irgi, kaip Dotnuvoje 
svečiuodamasis A. Bimba 
pastebėjo, slepiasi dideli re
zervai toliau gamybai di-_ 
dinti. -

Vienok ir didelio blogio, 
kad žmonės pradėjo leng
viau dirbti, mes neįžiūrime. 
Nors sparčiai beaugą mies
tai, pramonė, statybos per
pus sumažino kaime dar
bingų žmonių skaičių. Ta
čiau pagr i n d i n i ų maisto 
produktų gamyba daba r

atsiveskite savo bičiulius ir 
pažįstamus, o ypatingai sa
vo šeimos narius, jaunuo
lius, anūkėlius. Salė graži 
ir didelė, vietos užteks vi
siems.

Būtume dėkingos, jeigu, 
kas galite, atneštumėt do
vanėlių.

Rengimo Komisija

. Reaktyvinis lokomotyvas
Amerikiečių geležinkel i o 

bendrovė neseniai išbandė 
reaktyvinį lokomotyvą. Ma
šina, varoma dviejų reak
tyvinių variklių, pasiekė 
daugiau kaip 290 km/val. 
greitį. Lokomotyvo kabino
je sumontuota daug įvairių 
prietaisų: nuo elektroninio 
greičio matuoklio iki prie
taiso, be perstoio registruo
jančio kelio būklę.

Vilniaus “Dailės” kobinato inžinierė 
V. Motiejūnienė prie naujų suvenyrų 

M. Baranausko nuotrauka

Aš NEGALIU PALIKTI. ..
Gal būtų laikas jau nusiraminti...
Sustingęs rymo liepos bokštas aukštas 
Ir lapai lekia, skleidžias,

šliaužia, krinta,— 
Nuo medžių varva rudeninis auksas, 
O man širdy dar švinta žaros ryto 
Ir šaukia balsas gongų ir trimitų. 
Alsuoja gatvių labirintai šviesūs,
Lyg amžinos neginčytinos tiesos, 
žvitriam judėjime margų mašinų 
Akys jaunystės grožį atpažino, 
Ir klausą traukia, žavi naujos gaidos 
Ir žėrinti diena plienu įkaitus.
O, ne! Gyventi! Niekad nenurimti! 
Jei motina gamta mane pagimdė,— 
Tegu matuoja kojos žemės plotį, 
Tegu širdis neleis mintims sustoti, 
Tetvinkčioja, lyg amžių okeanas, 
Aortose laukinio kraujo tvanas!
Aš negaliu palikti šitos žemės—
I ją geismai ir mano mintys remias, 
Iš jos džiaugsmai ir liūdesys bedugnis, 
Iš jos kančia ir vakarinės ugnys.' 
Kaip girios lakas veda tolin šaulį, 
Ji atvedė mane į šį pasaulį.
Kaitrioji saulė, naktys mėnesienos, 
Žieduotos pievos, rudenio rugienos,— 
O, kaip aš mylių kaitą žemės grožio, 
Arimų grumstą, duslų kvapą rožių, 
Ir šitą mylimos širdies plakimą, 
Ir amžiną gyvenimo plaukimą!

Antanas Venclova

minios
pre 
d iri 
jų

I

— Galėjai ir švelniau. 
Vienuolis — klasikas. Jis ra
šo... Rašo tarybiškai. Rei
kia jį palaikyti...

Išvažiavau trejiems me
tams į Nevos miestą. Studi
javau žurnalistiką. Vėl pri
siminiau Anykščių dainių. 
1955 m. sausio mėnesį jam 
rašiau:

“Iš kokių šaltinių Jūs 
rinkote medžiagą apie 
1936 m. demonstraciją,— iš 
archyvų, iš pasikalbėjimų? 
Tokios žinios (rinkimo bū
das) būtų naudingas man— 
t. y.— Jūsų patyrimas įsi
savinant temas. Mano nuo
mone, kad Jūs demonstra
ciją teisingai pavaizdavote. 
(Čia minėjau jo romaną 
“Puodžiūnkiemis” A. L.).

Šią demonstraciją man 
pavaizdavo tais metais su
imtieji ir pats kalėjime gir
dėjau šaudymą, 
triukšmą...

Gruodžio 3 dieną dalyva
vau Leningrado rašytojų 
susirinkime. Padarė didelį 
įspūdi — kiekvieno talento 
subtilus įvertinimas skam
bėjo rašytojų kalbose.

Man realizme patinka pa
tosas, metaforas, palygini
mai, kaip kad Jūsų pasku
tinėje redakcijoje “Išduk
terė”. Beje, pirmosios apy
sakos pabaigos man teko 
aštriame momente rašyti: 
gal Jūs užsirūstinote? Ga
lėjo būti tonas ’švelnesnis. 
Bet, rodos, man visada bu
vo svetimas nuvainikavi
mo' tonas...

Jei Jūs parašėte “Puo- 
džiunkiemį”, tai todėl, kad 
Jūs vienas rašytojų, kuris 
puikiai žinote lietuvišką 
kaimą.

Man gaila, kad Jūsų 1929 
m. rašyti du laiškai apie 
pirmus mano prisipažini
mus — norą rašyti — buvo 
po mano arešto buto šeimi
ninkės iš baimės sudeginti.

Prisimenu Jūsų pastabą, 
man pasakytą 1941 m. pra
džioje apie mano apvbraižą 
“Sutikimas su politine ka
line”, kuri Jums atrodė Ivg 
pavaizduojanti A n y k š čių 
miestelio buvusią politinę 
kalinę. Tuomet apybraižas 
rašydavau daug ir su pato
su... ”

Vienuolio atsiliepimai liu
dija, kad jis vertino rašyto
jo sugebėjimus subtiliai.

1930 m. vasarą A. Venclo
va su Cvirka aplankė Zara
sus. Apie šią kelionę A. 
Venclova man kelis kartus 
rašė. Prieš atvykdamas 
viena kartą laiške užsimi
nė: “Būtinai užsuksime ir 
i Tavo tėviškę — kaimą” 
Aš ta dieną ariau. Venclova 
man Zarasuose naliko laiš
ką. Vėliau rašė, kad jis 
aplankė Anykščius. Čia jį 
su draugais nuoširdžiai 
priėAiė Vienuolis. Tai buvo 
laikas, kai reakcionieriai 
trečiafrontininku s gan 
smarkiai puolė. Toks Vie
nuolio santūrumas pažan
giems rašvtoiams — gera 
savvbė. Pagaliau A. Vie
nuolis suprato—gyvenimas, 
kai n Nemunas, atgal ne
grįš. Apie tai jis ir parašė 
romaną “Puodžiūnkiemis”. 
Šiomis dienomis ir vėl pasi
rodė šio romano nauja lai
da Kaune.

A. Liepsnoms
1966. II. 13, Kaunas

Seoul, Pietų Korėja.— 
Čia įvyko prezidentiniai 
rinkimai, kuriuos laimėjo 
dabartinis prezidentas-dik- 
tatorius čung Hee Park.
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gimines, būkite taip ge- 
r parašykite jai nors ir 
mpą laiškelį.

Kurie rengiatės šią vasa
rą apsilankyti Vilniuje, su
siekite su ja.. Ji daug pa

lės jums visame kame, 
] jūs viešėsite Vilniuje.

Y. Niaurienė
Hillview Rd.
ington, Mass. 02091

gel 
kai

Isli

Nauja žemės palydovų 
tarnyba

Ne visuomet būna tiks
lios oro prognozės. Tūks
tančiai meteorologinių sto
čių^ išsisklaidžiusių visame 
žerhės tutulyje, pateikia orų 
biurams nepakankamai in
formacijos. Apie 70 proc. 
žemės rutulio paviršiaus 
užima jūros ir vandenynai, 
kur atliekama maža stebė
jimų, taip pat ne visa sau
suma prieinama meteorolo-

is.
'arybų Sąjungoje šalyje 
iamos naujos meteosis- 
ios. Prietaisai, sumon- 
ti dirbtiniuose Žemės 
ydovuose, praturtins me- 
rologinę informaciją. Že

mės rutulio paviršių seks— 
5—16 palydovai, išvesti i dvi 

arines orbitas 9,500km.

T;
kur: 
tem 
tuo 
pal 
teo

aukščio, o vienas — iš

pol
aukštyje. 2 nalvdovai teiks 
inf jrmaciia iš 3,600 ir 7,200 
km
1.000 km. Oru biurams in
formacija tain pat perduos 
meseoroloo-inės stotys, 
lei*=

na
tos i 37.500 km. aukšti.

Panaudojus Žemės paly
dovus. meteorologinė tarny- 

žvmiai tiksliau ir ope- 
yviau spręs apie orą.

ba 
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Gaidžiai gieda nagai 
Kanopaus žvaigždę
Šis nepaprastas faktas 

buvo išaiškintas Kanadoje. 
Vadinamieji “pirmieji gai

li” pragysta, kai viršum 
izonto pasirodo Kano- 

žvaigždė. “Antrieji 
džiai” gieda, Kanopui 
islepiant už horizonto, 
būt, tai atsitiktinis su- 

imas, bet taip yra. Ko
piy šoja “tretieji gai

džiai,” kol kas neišaišiknta. 
įdomu, kad ir amerikie- 

automatinė stotis lė
kusi į Marsą, taip pat "ori
entavosi” į Kanopų.

dži 
hoi 
paųs 
gai 
pas 
Ga: 
tap: 
dėl

cių



(Specialiai “Laisvei”)

PRIE MARIŲ KRANTO
Racionalizatoriai J. Lapė, 
Marijonas ir Mečislovas 
Tarasevičiai, A. Masolas, 
broliai Ksaveras ir Juozas 
Sūdžiai bei kiti pateikė 22 
racionalizatorinius pasiūly
mus, iš kurių 20 buvo įdieg
ta.

... Išnyko nuo žemės 
paviršiaus Bundulių miš
kas. Nyksta pelkės. Da
bar čia lygios pievos. Žings
niuoja per miškus ir raistus 
galinga technika ir atveria 
kelią dideliems darbams.

Į ŠVIESĄ
Pristatyta tiek mokyklų, 

kad suuku beišrinkti, kuri 
gražesne. Puikios mokyklos 
yra ne tik diaesmuose cent
ruose, bet ir nuošaliuose 
kampeliuose.

Senesnes kartos žmonės, 
gal but, skaitė Vinco Zilio- 
nio romaną “Būdviečių mo
kykla.” Autorius už pa
žangias pažiūras buržuazi
jos valdymo metais vėty-

(Pabaiga)
NEMUNO DELTOS 

NUGALĖTOJAI
Maždaug prieš du šimtus 

metų Kristijonas Donelai
tis parašė ar laisvai išver
tė iš vokiečių kalbos brošiū
rą apie ganyklų padalijimo 
naudą. Joje rašoma:

“Kaip daug naudos ga
nyklai pasidarytų, kad šen 
ir ten grabes kastumbime; 
arba nederlingus krūmus, 
usnis, kurmių kupstus ir 
visokius tokius niekus iš- 
gaišintumbime bei kluonus 
išlygintumbime; o paskui 
žolėmis geromis užsėtumbi- 
me.”

“Grabės” ypač reikalin
gos buvo pamaryje. Deja, 
šis senų laikų sausinimas 
dėl lėšų stokos buvo vykdo
mas labai lėtai ir neturėjo 
efekto.

Kaip sausino seniau ir 
kieK uaug galėjo paaarytr 
Kastuvai žmones, m pu- — mokyklos
siaujo isionaę į vandenį, mok kl \urį lalką /rb0 
lengva suprasti. Dar sun-1 bud šiuose, kur dabar yra 
kiau nusteomti žmones da-
bar, šiame technikos ir ato
mo amžiuje. Tačiau savo 
melioratoriais Šilutės rajo
nas didžiuojasi. Ne tik to
dėl, kad vienas jų—ekska- 
vatorininkas Albertas Ma
žeika — išrinktas į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą, o 
Viktorui Songailai suteik
tas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardas — mūsų me
lioratoriai iš tiesų šaunūs 
darbininkai. Vien per pas
kutiniuosius 7 metus rajo
ne nusausinta beveik 21.5 
tūkstančio hektarų. O šia
me penkmetyje bus nusau
sintas beveik 3 kartus di
desnis plotas. Ypač dideli 
darbai vyks Nemuno užlie
jamose pievose. Joms su
tvarkyti bus išleista 49.7 
milijono rublių. Čia melio
ratoriai jau šiais metais 
turėjo perkasti daugiau 
kaip 10 milijonų kubinių 
metrų grunto,"nutiesti dau
gelį kilometrų kanalų, pas
tatyti keletą galingų van
dens kėlimo stočių, šimtus 
hektarų nudrenuoti. Tai 
daroma tam, kad galima 
būtų suteikti gyvybę pelkė
toms vietoms, kur dar ne 
visur yra žengusi žmogaus 
koja, kad galima būtų pa
versti Nemuno deltą milži
nišku pigių ir kaloringų pa
šarų, mėsos, pieno fabriku.

Melioratoriai čia jau daug 
ką padarė. Daugiau kaip 
8 tūkstančius hektarų' pa
vertė kultūri n ė m i s pievo 
mis, kur beveik keturis 
kartus per metus šienauja
ma. Tačiau dar daugiau 
kaip 22 tūkstančiai hekta
rų laukia tos valandos, kai 
čia ateis melioratoriai. Po 
penkerių metų panemunėje 
turės būti gaminama 100 
tūkstančių tonų žolės mil
tų.

Per praėjusius metus me
lioracijos statybos valdy
bos ekskavatorininkai iška- 

' sė 1,200 kilometrų tranšė
jų ir 250 magist r a 1 i n i ų 
griovių. Įvairiems darbams 
sunaudota 40 cisternų dize- 
linio kuro, 30 pulmanų ce
mento, 12 pulmanų metalo. 
Melioracijos statybos val
dyba turi 300 su viršum ga
lingų savaeigių meliorąci- 
nių mechanizmų ir daugiau 
kaip 100 mašinų. z Vieną- 
sameiais ekskavatoriais per 
metus iškasta 149 tūkstąn- 

. čiai kubinių metrų žemės.

"Švyturio” kolūkis. Kaip 
žmonės pasakoja, apie šias 
vietas ir parašytas roma
nas. Štai kelios jo eilutės 
apie tų laikų vietos mokyk
lą: “...Viename trobos ga
le buvo mokykla su moky^ 
tojos kambariu, o kitame

dabar vien Šilutės rajone 
yra 78 gydytojai ir 304 spe
cialistai, turintieji vidurinį 
medicininį išsilavinimą... 
Ne iš gero gyvenimo pali
ko tėvynę ir į svetimas ša
lis — Pietų Ameriką, Aust
raliją— išvyko tada Tama
šauskai, Urbikiai, Stanci
kas, Rudminai iš Vainuto, 
Jasaitis, seserys Bulzytės ir 
Jasaitytės iš Degučių apy
linkės, Jaunius Gečas iš Ž. 
Naumiesčio, Balnytė iš Gar
damo, Reizgys, Greifenber- 
geris iš Traksėdžių apylin
kės ir daugelis kitų...

LAIKO ŽINGSNIAI
Papasakoti apie snutes 

rajoną neiengva — reikia 
ir vietos ir laiKo. l ai sudė
tingas ir ^vairus kraštas— 
aaus senosios Bietuvos ir 
didžioji "mažosios" — jx.iai- 
peuos krašto su savo sudė
tinga istorija ir tradicijom. 
in orint j| gerai pažinti, rei- metų ir Vladas 11 mėnesių, 
kia pačiam pamatyti, nu
vykti prie manų, Memuno, 
ten, kur žmones keičia jo nes jos vyras Kapotas, vi? 
įprastą veidą, pamatyti ir i suomet sirginėjo ir jai pa
tik tada nuspręsti, kiek žy- i ciai teko seimos našta nes- 
mus tie pasikeitimai, kurių! ti. V eiione dirbo įvairiose 
mes patys jau nebematome įmonėse ir laikė įnamius 
—tiek daug jų kasdien ir tourdmgieriūs). Taip jie 
tiek jie mums jau įprasti. 
Ne, neužtenka pamatyti 
vien tik pamarį, panemunę, 
reikia pamatyti ir mūsų 
miestus miestelius. Kuo 
bloga šiandien mūsų Šilutė ? 
Žalias, gražus miestas. 
Daug prisistatęs. PrieKlai-

gyveno šeimininkas ir laikė' podos plento kyla nauji hi- 
įdraulįnių pavarų gamyklos 
I korpusai, o kitame mesto 
| pakrašty tik prięš metus 
pastatyta didelė kombinuo
tų pašarų gamykla, per 
parą gaminanti 200 tonų 

i pašarų. Hidraulinių pava
rų gamykla jau dabar, dirb
dama primit y v i u o s e ce
chuose, savo prod u k c i j ą 
siunčia į 13 pasaulio šalių. 
Mūsų baldų ir medžio ap
dirbimo kombinatas visai res
publikai gamina puikius 
virtuvinius baldus. Tik ką 
pradėti gaminti spalvoti 
virtuviniai baldai, iš 
karto susilaukę gero šei
mininkių įvertinimo. Ir kai
me mes turime žmonių, 
įmonių, kuriais gali di
džiuotis rajonas. Mūsų pie
ninių sviestą ir sūrį gerai 
vertina broliškos socialisti
nės šalys. Mūsų sportinin
kai iškovoja medalius visa
sąjunginėse varžybose. O 
geriausiųjų tikrųjų didvy
rių darbą ordinais ir meda
liais įvertina vyriausybė. 
Toks tai mūsų rajonas Ši
lutė, rajonas prie marių ir 
Nemuno, rajonas darbščių, 
gerų ir svetingų žmonių.

Valius Mickevičius 
Šilutės ra j. laikraščio 

“Komunistinis darbas” 
ats. sekretorius

smulkių prekių krautuvę...”j 
Ir toliau: “Lašėjo pro sto
gą. Grindys kąliose vietose, I 
išpuvusios...”

Šiandien niekas neprisi
mena senosios mokyklos. 
Dabar ten nauja, šviesi, di
delė, dviaukštė, mūrinė.

Dar keli skaičiai iš kuk
lios, bet iškalbingos statis
tikos: rajone yra 137 mo
kyklos, kuriose mokosi 15,- 
602 mokiniai. Be bendrojo 
lavinimo mokyklų rajone 
yra trys profesinės techni
kos mokyklos, žemės ūkio 
technikumas. Į pirmąją 
klasę šiemet atėjo 1,896 
vaikai, o abiturientų yra 
295. Mokyklose-internatuo- 
se mokosi 822 mokiniai. 
Mokslo metus n a u j u o’s e 
rūmuose pradėjo Vainuto, 
Žukų, Gardamo mokyklų 
kolektyvai. Rajone dirba 
828 pedagogai. Valstybė 
liaudies švietimui šiems me
tams mūsų rajone skyrė 1 
milijoną 587 tūkstančius 
su viršum rublių.

Tiems, kas nori mokytis, 
kliūčių nėra. Tik prašau 
mokykis, švieskis!

Pas mus labai rūpinama
si darbo žmonėmis, jų svei
kata, švietimu. Ligonines 
turime Šilutėje, Pagėgiuo
se, Rusnėje, Švėkšnoje, Ž. 
Naumiestyje, Vainute, Kin
tuose. O kur dar prieštu- 
berkuliozinis dispans e r i s, 
vaikų kaulų-sąnarių tuber
kuliozinė sanatorija “Eglu
tė,” 28 felčeriniai-akušeri- 
niai punktai, 6 medicininiai 
punktai, 8 vaistinės ir 28 
vaistinės punktai; Gydy
mas nemokamas. Ir vėl pri
simena senoji Lietuva. Ar 
galėjo valstietis ar darbi
ninkas buržuazijos valdy
mo metais už vizitą pas gy
dytoją mokėti 5 litus, jei 
centneris rugių kainavo 8- 
12 litų?: Už ligoninėje pra
leistą dieną reikėjo mokėti 
8 litus, o darbininkas Klai
pėdos krašte ūž 8,vai. darbo 
dieną gaudavo tik 6 litus, o 
moteris < 4.8 lito. 1938 
tais visame Klaipėdos kraš
te tebuvo 71 gydytojas, o

San Francisco, Cal
Mirė K. Karosienes motina ; žangiąją spaudą.

Gegužės 4 dieną po ilgos 
sunkios ligos mirė Antani
na Balčiūnienė - K udaraus- 
kaitė. 86 metu amžiaus.

;2Kc/?„...\ i 2 .‘i’.’/š /vert 
uuės kaime. Kreke n a v o s 

, •» ti

parapijoje5 Panevėžio rajo
ne, Velionė atvyko į Jungt, 
Amer, V aisti pradžioj 1907 
nų po to jos buvęs pirma- tą Juozą, anūkus, proanū- 
sis vyras, Rapolas Baltru- Ikius, gimines ir daug, daug 
nas, turėjo išbėgti i š Lietu- draugų.

Prie velionės karsto bu
vo daug gražių gyvų gė
lių puokščių, vainikų nuo 
jos artimųjų ir draugų. 
Šermeninėj ir ant kapų A. 
Taraška pasakė jausmingas 
atsisveikinimo kalbas.

Mamytė atsigulė šalę sa
vo mylimo sūnaus Vlado, 
kuris tik pereitą metą mi
rė.

Lai būna lengva, ramu 
amžinai ilsėtis gerajai ma
mytei šalę sūnaus, o vi
siems artimiesiems ir 
draugams reiškiu gilią už
uojautą.

Beje, į šermenis buvo at
vykusi velionės mylima 
anūkė Eugenija Staneliene- 
Stanley iš Plainfield, N. J. 
Tai Juozo ir Ksaveros Ka
rosų dukra.

Mirė Jonas Bekeraitis 
(Baker)

Neseniai teko sužinoti, 
kad vasario 6 dieną mirė 
Jonas Bekeraitis, kuris pa
staruoju metu gyveno San
ta Cruz, Calif.

Jonas Bekeraitis buvo 
mūsų LLD kuopos narys. 
Jonas dažnai skundėsi su 
sveikatos blogybėmis ir jau 
jis buvo peržengęs aštun
tą dešimtį metų amžiaus.

Pradžioje šių metų ve
lionis rašė mūsų kuopos, 
sekretorei, kad jis dar kar
tą labai pageidaująs vykti 
į Lietuvą. Jonas turėjo pro
gą aplankyti Lietuvą 1959 
m. Jis galvojo, jei gausiąs 
progą vėl nuvykti į Lietu
vą. tai gal savo šlubuojan
čią sveikatą ten pagydytų. 
Deja, mirtis paskubėjo Jo
ną pasiimti į kapus.

Jonas Bekeraitis išauk
lėjo sūnų ir dukrą, bet jie 
nuo lietuvių šalinosi. Ne
davė nei žinoti apie velio
nio mirtį.
Amžinai ilsėkis, Jonai, 

saulėtos Kalifornijos že
melėje.

vos dėl dalyvavimo 1905 m. 
revoliucijoj. Tuo ta r p u 
Baltrūnai gyveno Ramyga
loj- i _j

Rapolas Baltrūnas atvy
ko į JAV 1906 m. Velionė 
Antanina atvyko į Ameri
ką su trimis mažyčiais vai
kučiais. Dukra Ksavera 
buvo tik virš 5 metukų, sū
nus Juozas dvejų ir pusės

Velionė Amerikoj labai 
sunkiai, vargingai gyveno.

iš miesto į miestą bastėsi, 
ieškodami žmoni š k e s n i o 
šeimai pragyvenimo. Galų 
gale jie apsistojo mažame 
miestelyje, Kast Arlingto- 
ne, Vt., kur fL915 m. Rapo
las Baltrūnas mirė.

Velionė, netekusi mylimo 
vyro, išsikėlė gyventi į 
Easthampton, Mass., ir dir
bo audinyčioje. Ten susi
pažinusi su tenaitiniais lie
tuviais, suorganizavo Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo kuopą, ir čia 
ji susipažino su Pranu Bal
čiūnu, ir 1919 metais už jo 
ištekėjo. Su Pranu išgy
veno 48 metus.

Easthamptone Balčiūnai 
sutvėrė LDS kuopą, kuri ir 
šiuo metu ten gyvuoja.

1946 metais Balčiūnai at
vyko į San Leandro, Calif., 
pas dukrą Ksaverą bei Ka
rosus. Čia gyvenant, ve
lionę ištiko labai skaudi 
nelaimė, kuomet 1949 me
tais mirė nuo širdies smū
gio jos mielas sunūs Juo
zas; o pereitais metais mi
rė jaunesnysis sūnus Vla
das 
smūgio.

Prieš 15 metų pati velionė 
sunkiai susirgo širdies li
ga ir išbuvo ligoninėje virš 
mėnesį laiko. Per tą visą 
laikotarpį Bale i ū n i e n ė s 
sveikata buvo prastame 
stovy. Tačiau, dėka jįos vy
ro Prano gerumu ir dukros

taip pat nuo širdies

Antradienis, Gegužes (May) 16, 1967

Pranas Balčiūnas vargo, 
rūpesčių suspaustas ir ne
lemtos ligos podagros 
(gout kankinamas, šian
dien, netekęs mylimos žmo
nos, skaudžiai pergyvena.

Velionė Balčiūnienė pali
ko giliame liūdesy vyrą 
Praną, dukrą Ksaverą, žen-

Gegužės 7 dieną įvyko 
sanf rancis k i e č i ų LLD ir 
LDS posėdis pas V. ir U. 
Burdus San Leandre. (Bur

Varde atsilankiusiųjų, di
delis padėkos žodis abiem 
Burdam.

Teko nugirsti, kad abu 
Burdai pasiruošę vykti j 
Ohicagą, į konvenciją prieš 
nacius ir gal į Kanadą, į 
pasaulinę parodą.

Laimingos kelionės ir lai
mingai grįžti į namus!

Chicago, Ill.
Geras buvo vilniečių 

suvažiavimas
Sekmadienį, gegužės 7 d., 

“Vilnies” bendrovės akci
ninkų suvažiavimas buvo 
skaitlingesnis už pernykštį, 
ėjo sklandžiai ir baigtas 
ankstokai.

Visi raportai priimti vien
balsiai. Buvo klausimų, bet 
jie atsakyti trumpai.

Jei ko stokavo, tai disku
sijų dienraščio 
klausimu. *

Pirmininku išrinktas F. 
Petronis, iš Rockford, Ill. 
Reikia pastebėti, kad šeši 
rockfordiečiai d a 1 y v a vo, 
nors jiems teko atkeliauti 
apie 90 mylių. Vicepirmi
ninku — čikagietis J. K. 
Stalioraitis.

Sekretoriavo V. Vasys, 
nuolatinis mūsų sekreto
rius.

Rezoliucijų Komisija: G. 
K. Budris, Julija Andrulie- 
nė ir Albertina Jakienė.

Redakcijos raportą skai
tė Alisė Jonikienė, o rezo
liucijas skaitė J. Andrulie- 
nė. Moterys, taigi, gavo ge
rą atžymėjimą suvažiavi
me. Norėta ir vicepirminin
ke moteriškę išrinkti, bet 
nepavyko.

Beje, [atidarant suvažia
vimą pakviesti kalbėti keli 
svečiai, taipgi Dr. A. Mar
geris ir V. Andrulis. Visi 
kalbėjo trumpai.

Sveikinimais šis suvažia
vimas buvo gausesnis už 
daugelį pirmesnių. Prieš su
važiavimą su sveikinimais 
gauta apie $3,800. Laike su
važiavimo gauta arti tiek, 
taipgi bankete dar žymiai 
padauginta. Viso, rodos, 
bus apię $7,000. Tai bene 
pirmą kartą iš daugybės 
metų tiek gauta.

Suvažiavimui pasibaigus 
anksčiau negu vakarienė 
paruošta, buvo nemažai lai
ko kalboms. Kalbėjo visa 
eilė dalyvių ir svečių.

Valteris Dorinąs pasižy
mėjo geru humoru ir darb
štumu pradėjo aukų dar
bą. Buvo nesunku, nes dau
gelis patys pasiūlė ar pri
davė.

Banketas, Leonui Jonikui 
pirmininkaujant, buvo la-

turinio

MIAMI, FLA.
Balandžio 26 d. atsi 

LLL 
mas 
prasi 
Kan 
Beči 
susi 
žus 
riai 
dėl 
apie 
lė 
Šie 
nariai.

susir:1 75 kuopos 
ir pietūs, kaip 

tai. Pietus 
cerienė, Jurevičienė, 
enė, Tamošiūnienė, 
dnkimą atsilankė gra- 
būrys narių. Du na- 
sugrįžo į kuopą, kurie 
sunkių aplinkybių buvo 
idę kuopą, tai yra Tek- 
ir Jurgis Daminaičiai. 
draugai yra seni LLD

pagami

kartą nieko tokio svar
baus nebuvo nutarta, tik 
paaukota geram tikslui — 
kovai prieš fašizmą — $50. 
Ši kava eina jau seniai. Ka
dangi darbas didelis, nau- 
ding 
paramos. . Chicagos drau
gai

as, tai reikalinga daug

jau seniai varo tą darbą 
pirmyn labai rūpestingai. 
Taipgi svarbus darbas ar- 

:ova už pasaulinę taiką 
reikalinga daug para- 
ir vis iš tos pačios LLD 

brangios organizacijos kuj>- 
r senų pensininkų. Pa-

ba i 
irgi 
oms

PU 
sidėlkojant geriems 
lian 
ypa 
dirt 
star 
rą l iksią.

priete^ 
nariai,s, tų kuopelių 

angai draugės n/oterys 
a savo pask^črfmnis pa- 
gomis, kO paremti ge-

serg 
“La 
syta 
rie 
ru

abar keli žopžiai apie 
ančius drau 
svėje” dai>
apie tuos žmones, ku- 

daug prisideda su ge- 
larbu.

Tozas Krupp pergyveno 
naciją. Girdėjau, sveiks- 
eina į gerąją pusę.

J. Koch irgi pergyveno 
raciją ir sveikata taip-

Lis. Rodos, 
ebuvo ra-

ope 
gi geroje pusėje ir jau bu
vo 
narĮio. Bet štai kokia nelaį 
mė 
pusėtinai susirūpinusi vyro 
lig< 
ir 
vež

paskirta diena važiuoti

jo žmona Marie

, pavargo per tą laiką 
au rengėsi vyrą parsi- 
ti namo, 'kažin kaip ei

dama laukan puolė ir rim- 
susižeidė, tai dabar abu- 
randasi ligoninėje.

paminaičiai irgi abudu li- 
inėje. Daminaitienė se- 

varginama artraičio, 
Daminaitis labai sun- 
serga.

Helenos Daulensk i e n ė s 
ikata kritiškoj padėtyj,

tai 
du

ger 
nia 
bet 
kia

sve
labhi sunkiai serga.

Kaip gaila, kaip liūdna, 
kac. gamta tuos geros va
lios žmones taip vargina, 

ergantiems draugams ir 
ugėms linkiu nugalėti^li- 
, greit pasveikti.

dra
gas,

Kaip pagalvoji žmogus, 
kokį trumpą laiką žmonės 
turi gražiai, smagiai gy
venti. Iš pat jaunų dienų 
rūpinasi apie savo ateitį, 
užtikrinti senatvę, taipgiKsaveros nuolatiniu patar- dai yra mūsų LDS kuopos i 

navimu ii Mociiaikp iki Sinl Movioi \ TT^aiKm’nmc. mmczJ aJ en uzias ingas. monių. i visuomenini darba 
prisirinko tiek daug, kad ay oa 11 visuomenini etai oąnavimu, ji pasilaikė iki šiol.

Abu Balčiūnai priklausė 
prie visų pažangiųjų orga
nizacijų ir skaitė-rėmė pa-

nariai.) Užsibaigus posė-| 
džiui, Burdai pavaišino 
kuopų narius ir svečius už
kandžiais.

MB

'jMlfUK“*^ f
ti t V 
ft*«'‘i<*'ij j- i »?*tc».#i -4

;■ y ■n u-'nauj^ gywwte^ į-nuotrauka, '/Perlojos

teko statyti stalus kur bu
vo kiek vietos.

Pagirtina ir tas, kad seni 
direktorių tarybos nariai 
sutiko ir toliau tarnauti. 
Tik du atsisakė, tai jų vie
ton išrinkti nauji.

Visi dalyviai gėrėjosi ge
ra santaika suvažiavime ir 
banketo dideliu entuziaz
mu.

Suvažiavime stipriai pa
sisakyta už išlaikymą “Vil
nies” dienraščiu iki jėgos 
tesės.

Sveikinimai davė gausios 
“Vilnies” stiprinimui para-
mos.

Didžiausią auką suvažia
vime davė Dr. Algirdas 
Margeris—$600. Garbė jam 
ir širdingai ačiū.

Visais atžvilgiais suvažia
vimas gerai pavyko.

“Vilnies” visam persona
lui tas sustiprins ryžtą.

Vilnietis

vis 
ate

geresnei ateičiai. Na, ir 
ina laikas pasilsėti, pasi

džiaugti savo, darbais. Tik 
štai netikėtai, nelauktai at
eina nelaboji liga arbastai- 

mirtis. Staigi mirtis la- 
skaudi likusiems. Bet 

a, sunki liga nuvargina 
mį ir mylimuosius.lig

Dumbliai valo vandenį
Grupė Makso Planko ins- 
įto mokslininkų, dirban-

Žemutiniojo Reino lim- 
oginėje bandymų stoty,
ado naują upių ir eže- 
vandens valymo metodą.

tit
ČR

no
• vįsr
rų
Išdalytąjį vandenį galima 
pa įaudoi namų ūky.

Vanduo, kurį 
yti nuo cheminių 
agų ir mikrobų, f 

j amas per dumblių 
ną. ,
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MIAMI, FLA
J amžiną poilsį išleidome 

draugą
Mes, miamiečiai, suėjome 

išleisti į amžiną poilsį vie
ną labai mums brangų 
draugą—Jurgį Mikitą. Mes 
vėl reiškėme širdingą užuo
jautą velionio gyvenimo 
draugei Elenai Mikitienei, 
jo broliams, visiems gimi
nėms ir draugams. Linkė
jome visiems tvirtai pergy
venti šią nelaimę, kurią 
mums metė netikėta ir stai
gi mirtis.

Nelaiminga mums buvo 
praėjusi savaitė. Balandžio 
23-čia, sekmadienis— Jur
gis ir Elenėlė sveiki, daly
vauja LSK parengime. Tre
čiadienis, balandžio 26—jie
du linksmi LLD 75 kuopos 
susirinkime. Jurgis kalba 
apie sveikstančius ligonius. 
Ketvirtadienis, balandžio 27 
— Jurgis Mikitas, savo au
to mašina veža draugę pas 

gydytoją. Grįžta apie 3 va
landą popiet, parveža drau

gę Skeberdienę į jos na
mus. Užeina ir abu Mikitai 
į stubą ir staigi tragedija! 
Sukrito Jurgis nuėjęs į 
praustuvę ir jau užmigo 
amžinu miegu. Ši tragiška 
žinia apie Jurgio Mikitos 
mirtį sukrėtė mus.

Jurgio staigi mirtis ir 
vėl praretino mūs, senes- 
nėsės emigracijos gretas. 
Sakome, mirtis ateina ne
prašyta. Tai natūralūs 
gamtos įstatymas. Palaimi
nimui mirties ir mūsų' auk
štos civilizacijos mokslas 
dar neturi išradimo. Bet 
Jurgio mirtis atėjo netikė
tai, per anksti. Ji primena 

amums, kad sveikatos ap
saugą, kovą prieš nelaikinę 
mirtį reikia tobulinti.

Vienok mes turime sutik
ti Jurgio staigią mirtį šal
tu galvojimu. Kaip vienas i nansais. Įsikūrus Aido cho- 
lietuvių tautos poetas rui, Elenėlė tapo jo nuolati- 
mums rašė, kad yra “verk- tine choriste ir soliste, o 
smas be ašarų”. Tai paša- Jurgis visaip gelbėjo cho- 
kyta tiesa mums ir velio- rui. Jurgis Mikitas, kad ir 
nio artimiems. Raudojimai į nebūdamas klubb valdybo- 
neprikelia mirusius, o gy- je, name daug atliko mecha- 
viems duoda tik daugiau niškų darbų ir niekad ne- 
sielvarto. Geriausia velio-; prašė atlyginimo.
niui užjauta, tai vykinti ne- Jurgio mirtis davė mums 
baigtus darbus ir sekti jo : retą incidentą. Jis gimė 
gerus pavyzdžius. ; 1897 metų balandžio 27 d.

Jurgis Mikitas visą gyve- Šių metų balandžio 27 d. 
nimą buvo pavyzdingas i 
darbininkas. Jis žinojo, kad 
jo ir kitų darbu:
“Varpomis puošėsi prakaito dirvos— 

Witrinos puošnios auksu sužero.”

Tiesa, daugelio mūs ir 
Jurgio senojoj Lietuvoj mo
kslo metai ir “dienos pra- 
ikaite prigėrė” — poetai ra
šė tiesą. Tik platus pasau
lis, jo pažangus judėjimas 
mokslino mus. Jurgis Miki
tas gimė ir augo ano meto

skurdžioje Lietuvoje. Jo 
gimtinė Kauno gubernija, 
Biržų rajonas. Jurgis tik 
17 metų vaikinas, 1914 me
tais emigravo į JAV lai
mės ieškoti. Jauniausią bro
lį Juozą ir sesutę Jurgis 
paliko Lietuvoje. Jo sesutė 
jau mirus, o Juozas ir da
bar gyvena Lietuvoje./Jur
gis jam prenumeruoja “Vil
nį”. Vyriausias brolis Pet
ras gyvena Philadelphijoj.
Sunkiausią ir darbingiausią 

savo gyvenimo dalį Jurgis 
Mikitas praleido Rocheste- 
ryje, N. Y. valstijoj. Ten 
jis sutiko gyvenimo draugę 
Eleną Karaliūtę ir 1918 me-

tais ją vedė. Jurgis ir Ele
na Mikitai Rochesteryje 
stojo j pažangų lietuvių ju
dėjimą ir jame veikė. Kai 
kūrėsi LDS organizacija, 
Jurgis joje aktyviai veikė. 
Gana ilgą laiką Mikitas vei
kė LDS Centro iždo globė
ju. Mikitai buvo veiklūs vi
sose pažangiose organizaci
jose. , _

1945 metais Mikitai ap
sigyveno Miamyje. Ir čia 
jie stojo į pažangų lietu
vių judėjimą. Jie tapo veik
lūs LLD kuopoje ir LSK. 
Kai buvo statomas Lietuvių 
Socialinio Klubo namas — 
Mikitai jį rėme darbu ir fi- 

jam sukako 70-as gimtadie
nis. Gimtadienio dienoje, 
balandžio 27, jis mirė. Be 
abejo, jd maloni Elenėlė 
ruošėsi iškilmingai atžymėti 
Jurgučio 70-tą gimtadienį. 
Ir tai ši tauri moteris įvyk
dė—“verkė be ašarų.” AtsL 
sveikinusius su velioniu jos 
vyru pakvietė į LSK salę. 
Čia Elenėlė, per savo drau
gus, dėkojo visiems laido
tuvių dalyviams ir organi
zacijoms, giminėms, kurie

St. Petersburg, Fla.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 45 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 7 diehą. 
Tvarkdariu išrinkta Rožė 
Užusienis, buvusi Samulio- 
nienė. Ji tvarką pravedė 
sklandžiai. Kuomet susi
rinkimuose tvarka prave
dama pavyzdingai, tuomet 
pas narius kyla ūpas ir no
ras lankyti susirinkimus.

Miręs narys Kazimieras 
Valaika atsistojimu pa
gerbtas, — pavyzdingas bu
vo žmogus. Iš Clevelando, 
Ohio, draugas J. žebrys 
“Laisvėje” rašė, kad K. Va
laika yra kuopai paskyręs 
kokį tai palikimą. Nežinia, 
iš kur tai draugas girdė
jo. Kuopa nieko nežino 
apie jokį palikimą, išsky
rus jo paties gerą vardą.

Įsirašė 4 nauji nariai ir 
po susirinkimo penktas pri
davė duokles — pageidau
ja būti kuopos nariu. Kuo
pa sparčiai kyla nariais.

Iš valdybos platesnių ra
portų girdėti susirinkimui 
pasiūlymai pravesti tarimą 
svarbesniems reikalams su
teikiant paspirtį. Numaty
ta, kad svarbus antinacinis 
suvažiavimas įvyks už ke
leto dienų. Tad susirinki
mas nutarė suvažiavimą 
pasveikinti ne tuščiais žo
džiais. Taip pat nemenka 
suma paskirta LLD cent
rui dėl leidimo žurnalo 
“Šviesos” ir knygų. Berods 
kuopos nariai vis laukia iš 
centro naujų knygų. Ro
dos, buvo prižadėta, bet dar 
neištesėta.

Iškilo klausimas, kaip 
gražiausiai atžymėti Moti
nos dieną. Po platesnio ap
kalbėjimo, vyrai sutiko ap
siimti į komisiją, ir darbš- 
čiąsias moteris - motinas tą 
dieną ir visą gegužės mėne
sį pavaduoti nuo gaminimo 
valgių pramogoms. Mote
rys su entuziazmu sveiki
no vyrus. Komisija paruoš 
ne vien kūnui maisto, bet ir 
dvasinio. Bus pas kaita, 
įvertinant motinos žygius, 
bus skaitomi eilėraščiai mo
tinos pagarbai ir Adelės 
Pakalniškienės vadovybėje 

puošė velionio karstą gra
žiomis gėlėmis. Taip pat 
vaišino dalyvius užkan
džiais ir gėrimais.

Kad būtų vykinami velio
nio nebaigti kultūriniai dar
bai ir pažangūs idealai, Ele
na Mikitienė paskyrė: Ai
do chorui, LLD kuopai, 
LSK, “Laisvei” ir “Vilniai” 
—• po $25. Viso auka pa
žangioms organiza c i j o m s 
$125.00. O mes linkime Jur
giui amžino poilsio ir bran
giai Elenėlei geriausios 
sveikatos pergyventi nelai- 
kinės vyro mirties nuosto-

V. Bovinas

Mirus

Antaninai Balčiūnienei
San Leandro, Calif.

Mes, Yucaipos ir Redlands simpatijos draugai, 
pagerbdami velionės šeimą, reiškiame mūsų širdin
gą užuojautą Ksaverai, netekus mylimos mamytės, 
jos vyrui Juozui, velionės vyrui Franui Balčiūnui, 
jų anūkams Stanley šeimos ir kitiems giminėms liū
desio valandoje.

J. ir M. Alvinai
A. ir D. Shultz
M. ir A. Pūkis
J. ir A. Russ

. Stasys Vešys
(svečias)

Dainos mylėtojai duos jaus
mingą meno dainų progra
mą.

Atsiranda kuopoj e vis dau
giau ir daugiau tokių na
rių, kurie pasideda į iždą 
tam tikrą pinigišką sumą, 
—kai jie numirs, kad kuopa 
pasirūpintų jų vaikus, gi-, 
mines ir palydovus paval
gydinti po laidotuvių. Šia
me susirinkime ir vėl vie
nas pasidėjo savo donę. 
Gražu, kai nariai, gyvi bū
dami, apsirūpina savo, rei
kalais, kai traukinys nebe
grįš iš pakalnės.

Po susi rinkimo mūsų 
darbščiosios šeimi n i n k ė s 
pateikė skaniuns pietus. 
Kai kada klausiu savęs, iš 
kur tos mūs draugės gau
na tiek daug energijos. Per 
visą žieminį sezoną kas 
šeštadienį buvo ruošiami 
pietus ir vis tos pačios, ma
tėsi, darbavosi ir dabar jos 
nuovargiui nepasi duoda. 
Puikios tos mūsų draugės.

Papietavus, eita prie 
trumpos programos. Ka
dangi gegužės mėnesio pra
džią visuose pasaulio kam
puose darbo žmonės ruošia 
mitingus, demonstra c i j a s 
Gegužės Pirmąją, tad iš
kviestas draugas J. P. Mil- 
leris pakalbėti apie tuos 
įvykius. Po kalbos nariai 
ir svečiai linksmino visą 
popietę.

Po antros akių operaci
jos, gražiai gyja O. Grebli- 
ikienė. Ji mananti jau tuoj 
galėsianti atsilankyti į pra
mogas ir su draugutėmis 
vėl pasikalbėti. Esanti visų 
labai labai pasiilgusi.

D. Lesnick, po sunkios, il
gos ligos,jau matosi mūsii 
pramogose, bet nevisai dar 
tvirtas.

Jonas Vilkelis dar vis li
goninėje. Kada jį iš ten 
išleis, nėra žinių.

Yra ir daugiau sergan
čių, bet, kad jų nesu jaudint, 
spaudoje kol kas nerašome. 
Tik visiems linkime greitai 
susveikti.

Pasiekią laiškai iš Wa
terbury, Conn., rodo, jog 
draugai A. ir M. Raškaus
kai už kelių dienų atvyks į 
šio miesto apylinkę apsi
gyventi. Mes jų lauksime.

Geistina, kad jie nuola
tiniai apsistotų St. Peters
burg© mieste. Žinome iš 
seno, kad ypač Monika pa
milusi veiklą, o čia plati 
dirva veikti, didelė LLD 
kuopa, narių turinti jau vi
sai arti šimto septyniasde
šimt.

Tik gaila, kad waterbu- 
riečiai neteks energingos 
pramogoms šeimininkės.

Vikutis

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremi

Anna Peslięnė 
C. ir A. Ziltsai 
Jonas Marks 
J. ir M. Demenčiai

IŠ ARGENTINOS
Atžymėta Tarptautinė 

Moterų Diena
Būrelis pavyzdingų Ar

gentinos lietuvių moterų, 
kad atžymėti nepaprastai 
reikšmingą Tarpt autinę 
Moterų Dieną kovo 8-ąją, 
kovo 18 d. suruošė šaunią 
vakarienę.

Į šią mielą sueigą suplau
kė, kaip nedažnai esti, 
skaitlingas skaičius tautie
čių vyrų ir moterų iš visų 
Buenos Aires vietų.

Vakarienės metu Alek
sandra Vesčiūnienė apibū
dino kovo 8-osios dienos 
reikšmę pabrėždama, po vi
są pasaulį išgarsėjusių mo
terų žygdarbius, priminė 
Tereškovos, pirmosios kos- 
monautės, drąsų žygdarbį. 
Tarybų Sąjungos didvy
rių, žuvusių kare prieš fa
šizmą, Marytės Melnikaitės, 
Z. Kosmodinianskojos ir ki
tų žygdarbius ir kovas, ir 
kvietė kolonijos moteris 
sekti jų pavyzdžiu.

Pereitais metais lankiu
sis T. Lietuvoje Marija Pa
lionienė papasakojo apie 
tai, kaip dabar gyvena mo
terys Lietuvoje.

— Niekad ntikėjau, kol 
savo akimis nepamačiau,— 
kalbėjo Palionienė, — kad 
tokio šviesaus ir kultūrin
go gyvenimo susilaukė Lie
tuvos moterys. Jos gyvena 
šviesiuose, jaukiuose su vi
sais patogumais, kur ne
trūksta nei saulės, nei gry
no oro, butuose, kurios dir
ba fabrikuose, netenka 
skęsti dulkių debesyse, nes 
viskas daroma, kad netruk
tų švaros bei gryno oro, 
joms plačiai atidarytos du
rys į mokslą, dabar kiek
viename žingsnyje sutiksi 
moterį gydytoją, inžinierę, 
mokytoją ir t. t. Daug mo
terų pasiekė mokslo dakta
rų laipsnius.

Šių dienų moterų gyve
nimas Lietuvoje, kaip die
na nuo nakties skiriasi, 
palyginus su tais metais, 
kai man teko gyventi Lie
tuvoje.

M. Palionienė atvežė ir 
įteikė Kultūrinių ryšių su 
užsienio tautiečiais Komite
to dovanas — puikius gin-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Virbickas
Mirė gegužės 18, 1958

Jau devyneri metai kai mirė mano brangus ir 
mylimas vyras Jonas. Taipgi prisimenu savo my
limą brolį KAROLĮ BARAUSKĄ ir brolienę 
LUCĘ.

Ilsėkite, mano-brangieji, ramiai. Aš jūsų nieka
dos nepamiršiu, puošiu jūsų kapą gėlėmis pakol 
gyva būsiu.

Michalina Karpavičienė (Virbickiene)
Nashua, N. H.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onutės Williams
Mirė gegužės 15, 1966 

Tampa, Florida
Jau vieneri metai suėjo kai mirė mano myli

ma žmona ir vaikų geriausia motina.
Mes jos labai pasiilgstame. Ji visuomet pa

siliks mūsų mintyse.

— Peter Williams •, 
, Al, sūnus ir 

Olga, duktė ir 
keturi anūkai.

Mill Valley, Calif.

Visokios žinios
Katzenbachąs Afrikoje
"Washington.-—• Valstybės 

sekretoriaus padėjėjas N. 
B. Katzenbachas dabar lan
kosi Afrikoje, kur jis bus 
arti tris savaites ir užsuks 
net į 12 valstybių. Tuo bū
du norima parodyti, kad 
prez. Johnsonas “Afrikos 
nepamiršta.”

Hong Kong. — Čia įvyko 
didžiulės riaušės, kuriose 
23 asmenys buvo sužeisti, 
o 90 žmonių suareštuota. 
Aštrios kovos vyko tarp de
monstrantų ir policijos.

Jackson, Miss. — Po to, 
1 kada buvo nušautas negras 
Benjamin Brown, mieste 
buvo paskelbtas karo sto
vis, o valstijos kariuomenė 
užėmė Jackson State kalė- 
džių.

Popiežius Portugalijoje
Lisbon, Portugalija.—Ge

gužės 13 d. į Portugaliją 
atvyks popiežius Po v i 1 a s 
Vl-asis. Jis čia nori pasi
melsti už taiką “prie ste
buklingos panelės šven
čiausios Fatimos.”

Oklahoma City. — Okla- 
homos gubernatorius Dew
ey Bartlett pasirašė sei
melio pravestą bilių “gim
dymui kontroliuoti.” Įstaty
mas ypatingai nukreiptas į 
tuos žmones, kurie ima iš 
miestų pašalpos — prieš 
biednuomenę.

San Diego, Cal. — Mirė 
aktorė Barbara Payton, su
laukusi 39 m. amžiaus.

Mexico City. — Per pra
ėjusias kelias savaites Mek
sikoje nuo didžiausių karš
čių mirė apie 50 vaikų. Kai 
kur karščiai siekė 10 laips
nius.

taro suvenyrus, skirtus 
“Vagos” laikraščiui.

Sueiga praslinko labai 
draugiškoje nuotaikoje. Už 
šios malonios sueigos su
ruošimą didelė pagarba ir 
dėkingumas tenka mieloms 
mūsų kolonijos moterims.

“Vagos” koresp.

HELP WANTED MALE

AUTOMOTIVE 
TRUCK MECHANICS

Gas and Diesel Truck Rental 
Co. Excellent working conditions. 
Pension, Hospitalization, Life in
surance and salary. Call Mr. Noel 
or Mr. Lightcap. MI 9-5210.

(33-40)

TRAINEE or Experienced work
ers. For lasting, cutting, stitching 
<md vamping rooms. 5 day week, 
paid holidays and insurance. Good 
bay, steady work. Apply in pen
sion. GEORGE H. ROSEN SHOE 
(X)., 129 Franklin St., Cambridge, 
Mass. (37-41)

WELDERS: Heli-Arc. Experi
ence necessary. Good rate and ex
cellent fringes. Call collect. Per
sonnel Dept. ROLLE MFG. CO., 
Landsdale, Pa. 855-1171. An equal 
opportunity employer. (37-44)

CHEMIST TECHNICIAN. Well 
known local paint manufacturer has 
t.n opening for a man attending 
evening College. Experiene in paint 
formulation desirable but not ne
cessary. Work in modern air-con- 
citioned laboratory, excellent Com
pany benefits including a liberal 
tuition refund program. Applic
ant should be over 18 and draft 
free. Call Mr. Pasersky at SA 
1-5100 to arrange for personal in
terview. (37-38)

Help Wanted Female
BOOKKEEPING Machine Operator.
Accts Rec. Ige office. Good work
ing conds. Public transportation to 
tie door. 5-day week. Company 
paid fringe benefits. Good salary. 
Contact Personnel Department of 
L ouis Burk Co., 3rd & Girard Ave., 
Philadelphia. PO 3-7111 (35-39)

WOMAN
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

1 PANTRY GIRL

Experienced only
Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, P.
(35-48)

ATTENTION! Excellent Op
portunity. Pharmacist wanted. 
Irnmed. employment in small town 
with low cost of livingj $10,000
yearly plus fringe benefits, 
wk. with Sundays off. No 
gėriai duties. All replies 
cential. For further detail

43 hr. 
mana
confi- 
phone

814-635-2920 after 9 P. M. (37-46)

REAL ESTATE
FOR SALE 525 acres of land 

1 >cated in Springfield, Vermont. 
1’4 mile frontage on US Route 91 
and US Route 5. A three hour drive 
ta New York. Skitchawaug Mountain 
1 seated on property. Abundant 
spring water supply; abounds with 
void life. The last large acrage 
available in this area. Only $95.00 
I er acre. TURNQUIST LUMBER 
COMPANY, Route 101, Foster, 
Rhode Island, 02825. Area Code 
401-647-2383. (37-41)

hi

Paieškojimas
Raudonojo Kryžiaus įstaiga (Phi- 

ludelphijos skyr.) ieško: Baniavi- 
čiaus Povilo. Tėvai Pranas ir Statė, 
kilę iš Kėdainių rajono , Krakių 

aimo. Automašinų spintų dary- 
t ijas. Paskutinė gyvenvietė buvo 

hiladelphijoje. Ieško jo motina 
tašė Baniavičiūtė-Puškienė, duktė 
inco. Žinančius apie Povilą prašo

me pranešti sekamu adresu: Red 
Cross, Miss Helen Tyson, Foreign 

ocation Inquiry Service, 235 So. 
7th St., Philądelphia. Pa. (37-38)

Fl
S

1

Subadė čempiono tėvą ,
Louisville, Ky. — feoksi- 

r inko Cassius Clay tėvas 
yra ligoninėje po to, kai 
jis restorane, valgant pie
tas, buvo užpultas ir peiliu 
subadytas.

I
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Skraid antis sauceris:
tikrenybė ar iliuzija

Daug yra žmonių, kurie 
padangėse matę subjektą, 
vadinamą Saucer. Apie jį 
eina visokių kalbų, visokių 
spėliojimų. Kai kuriuos 
net išgązdino. Kai kuriems 
net automobilius sustabdė. 
Kai kuriuos net sekė...

Apie tas visas pasakas 
apie Saucerį daug žmonių 
susiinteresavo ir nori ištir
ti, ar tas sauceris yra tik 
iliuzija-įsivaizdavimas.

Kolorados Universitetas 
tuo klausimu irgi susirūpi
nęs ir nutarė tai ištirti. 
Pirmiausiai susisiekė su 
tais, kurie saucerį matė, 
kad gauti iš jų pilniausias 
informa c i j a s . Taip pat 
kreipėsi ne tik į šios šalies 
mokslininkus, bet ir užsie
nio, įimant ir Sovietų Są
jungą.

To universiteto dr. E. U. 
Condon, kuris turi ryšius 
su Pentagonu, pasirenti 
padaryti plačiausj tyrinėji
mą tuo klausimu. Jis suda
rys grupę ekspertu, specia
listu. physicistu. astronomų 
ir kitu mokslininku.

Dr. Condon grupė padarys 
specialų instrumentą, kuris 
užrekorduos saucerio foto- 
grafiškai ir patirs jo elek- 
tro magnetizmo veikimą, jo 
formą ir didumą, ko iki 
šiol dar nebuvo žinoma. 
Taip pat išvystys didelį ma
tymo apžvalgos instrumen
tą, kuris bus surištas su 
komputeriu.

Bus išmokyti apžvalgi
ninkai pranešėjai, milita- 
riški komerciniai pilotai ir 
patyrę policijos viršininkai, 
kurie visuomet žvalgysis po 
padanges ir pastebėję sau
cerį tuojau raportuos Dr. 
Condono mokslininkų gru
pei, kad jie turėtų progą 
apžvalgyti ir padalyti savo 
išvadas.

Inžinieriai tuo klausimu 
irgi esą susirūpinę. Vienos 
automobilių didelės kompa
nijos išdirbėjai gavo prane
šimą nuo tų, kurie matė 
saucerį ir tuojau jų auto
mobilius sustojo ėjęs. Tas 
davė susirūpinimą inžinie
riams ir suprantama, tos 
šakos industrijai.

Apart to, Dr. Condon ne- 
vien pasitenkins, kas bus 
veikiama šioj šaly. Jis jį 
bandys padaryti tarptauti
niu klausimu, nes sauceris 
laksto po viso pasaulio pa

danges. Dr. Condon pasky
rė R. J. Low, inžinierių, 
kuris bus jo administrato
rium, kad daugiausiai pa
tirti apie skrajojantį sau
cerį ir galėtų savo patyri
mus raportuoti Internation
al Astrophysical Union 
Dragoj rugpjūčio m ė n., 
kuomet ten bus mokslinin
kų suvažiavimas. Taip pat 
Low mano, kad toj konfe- 
rencjoj bus gera proga pa- 
konferuoti tuo klausimu: 
kaip su Vakarinių, taip pat 
Rytinių šalių mokslinin
kais.

R. J. Low svarbiausiai su
interesuotas, kad gauti pro
gos pasikalbėti su Sovietu 
mokslininkais. Nes Sovietai 
raportuoja, kad jie ant sa
vo radarų tinklų saucerį 
jau mato per 20 metu. Ji
sai labai norėtu gauti ko- 
daugiausia reikalingiausių 
infformaciju.
x Manoma, kad Kolorados 
Universitetui su Dr. Con
don ir io grunėi pilnai pa
vyks ištirti, kas yra tas 
subjektas sauceris — tikre
nybė ar iliuzija.

Ignas .

Cigaretės gimdo vėžį
New Yorke vykstančia

me Pan American Cancer 
kongrese buvo paskelbta, 
kad iš 216 žmonių, sirgusių 
vėžio liga ir mirusių, d u 
trečdaliai jų buvo smarkūs 
cigarečių rūkoriai. Tai pa
rodo nuodugnūs tyrinėji
mai.

Bendrai imant, iš tūks
tančio mirusiųjų nuo plau
čių vėžio 67 procentus su
daro cigarečių rūkytojai ir 
26 proc. nerūkytojai.

Kongrese nurodyta, kad 
tie, kurie dabar teberūko 
cigaretes, jeigu sustotų rū
ke, daugelis gali išvengti 
plaučių vėžio.

PASITINKANT PAVASARĮ
Sukarpo orą lopinėliais 
Kregždžių blizgantys kardai. 
Ir šypsos mėlyna padangė, 
Linksmi visų žmonių veidai.
Padangė lietų žemėn krečia, 
Griaustinis dunda už kalnų... 
Pavasarėlio — mielo svečio — 
Sutikt ir aš linksmai einu.

Janina Bendinskaitė
X klasės mokinė

Prienai, vidur, mokykla

Iš Jasilionio laiško 
poetui Jovarui

Rašyto 1940 m. rugsėjo 9 d.
“Jūs džiaugiatės nauju 

pavasariu, tuo džiuginate ir 
mus! Kuomet dabar lietu
viuose yra pasidalinimas į 
du frontu, — vieni džiau
giasi Lietuvos pakrypimu į 
naują gyvenimą, o kiti, ap
gailestaudami senąjį svietą, 
verkia ir keikia, Jūsų laiš
kas, kaip tik pačiu laiku at
ėjęs, padeda mums džiaug
tis Jūsų džiaugsmu. Jūsų 
laišką skaičiau Liet. Darb. 
Susivienijimo kuopos susi
rinkime, paskiau įtalpinau 
“Laisvėn.”

Jums gal yra žinoma, kad 
pas mus eina kova. Seno
jo svieto apraudoto jai rė
kia. kad Lietuva neteisėtu 
keliu pateko Sov. Sąjungai, 
kad atsiųsti patarėjai dik
tavo seimo rinkimus, o rau- 
donarmiečiai prižiūrėjo, 
kad gerai išeitų: kad visi 
Lietuvos inteligentai, kurie 
dabar eina su nauja val
džia, yra parsidavę...

Stebėsitės, kad į šitą se
nojo svieto apraudotojų 
grupę įeina tokie asmenys, 
kurie, rodos, neturėtų įeiti. 
Pavyzdžiui. “Keleivio” re
daktorius Michelsonas (jis 
prieš porą metų gražiai dar
bavosi Amerikos Lietuviu 
Kongrese, kuris rūpinosi 
nadėti atsteigti demokrati
ja Lietuvoje), “Tėvvnės” re
daktorius Kleofas Jurgelio
nis ir kiti, besivadinę socia
listais. Dabar jie viena gies
me gieda su tautininkais ir 
kunigais.

Įdomu Jums, kaip į ju 
riksmą atsiliepia pilkoji 
liaudis — darbininkai? Gi 
mažai kas iu beklauso. Įvy
kę didmiesčiuose tie bendro 
riksmo protestai prieš su
griovimą Lie t u v o s nepri
klausom vbės buvo neskait
lingi. Bent kiek protaują 
darbininkai nepritaria tam 
riksmui. Jie žino, kad Lie
tuvoj bloga tik buvusiems 
valdininkams, o jei biednuo- 
menė ir bežemiai gavo pla
tesnes teises naudotis gyve
nimu, gavo žemės,—tai juk 
ir gerai.!”

• • •• • "* •

Vėl širdis džiaugsmais 
pinas

Vėl širdis džiaugsĮnužiais pinas, 
Vėl dvasia ir ūpas kyla, 
Vėl mintis žiedais dabinas, 
Smagios godos ardo tylą,

• Vėl aš dainą imu pinti.

Skaistūs saulės spindulėliai 
Siekia žemę, sklaido ūką, 
Neša gaivų jausmą gėlei, 
Teikia bučkj jai it pūką,

Geidžia jąją greit auginti.

Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 
M. Baranausko nuotrauka

Gėlės, gražios, smagios, gyvos, 
Auga, tarpsta ir bujoja, 
šimtažiedinės alyvos 
Jau Šalnų nebeatboja:

Šiepias, juokias, žydi, žydi.

fi, sparnužių man tik stinga,
Aš aplėkčiau visą svietą, 
Ir širdis dvasia ugninga 
Sudaužytų jungą kietą.

Jungą tą, kurs vargą lydi.

Šis Stasio Jasilionio eilėraštis 
išspausdintas “Mūsų Jaunimo“ žur
nale ir nejėjo į jo poezijos rinki
nius..

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

Trečiadienį, 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 nares pavasario 
proga.

Valdyba

Aido choras dėkoja
Aido choras širdingai 

dėkoja visiems atsilankiu
siems į koncertą, kuris įvy
ko šio mėnesio 7 dieną. 
Nors oras buvo labai nepa
lankus, bet lietus nesulaikė 
Aido prietelių namuose. Jie 
žinojo, kad salė tai dienai 
išnuomota ir kad koncertas 
turi įvykti. Atsilankė ne 
tik N e w Yorko apylinkės 
lietuviai, bet atvažiavo sve
čių ir iš kitų miestų, kas 
pakėlė ūpą ir pridavė ener
gijos aidiečiams išlaikyti 
Aidą kuo ilgiausiai.

Publikoje matėsi filadel- 
fietis J. Stasiukaitis; kuris 
dar paaukojo chorui pen
kinę. Iš Brocktono, Mass., 
atvyko žymusis veikėjas 
George. Šimaitis ir A. Rai
la. Iš Stamfordo, Conn., 
atvažiavo A. W. Yuskevi- 
čiai ir A. Philips, o iš Wa- 
terburio apsilankė J. J. 
Ynamaitis. Buvo draugų iš 
Great Necko ir iš New Jer
sey. Susirinkę svečiai iš 
arti ir toli užpildė daugiau 
kaip pusę gana didokos sa
lės. Galima drąsiai sakyti, 
kad Aido choro koncertas 
buvo sėkmingas dėka šir
dingųjų draugų, kurie savo 
atsilankymu parodė, kad jie 
supranta ir įvertina chorie- 
čių ir mokytojos Mildred 
Stensler darbą.

Aidas dėkoja ukrainiečių 
chorui “Leontovich” ir jų 
šokėjų grupei “Dnipro” už 
dalyvavimą koncerto pro
gramoje. Džiugu buvo ma
tyti scenoje menininką G. 
Vedegį, kuriam po progra
mos buvo surengtos sur- 
prizo vaišės, jo gimtadie
niui paminėti. Ukrainiečiai 
ir lietuviai, visi draugiškai 
pasivaišinome ir sudaina
vome draugui V e d e g i u i 
“Happy Birthday.” Vaišes 
paruošė mokytoja Mildred 
Stensler, o ^priedui choro 
pirmininkas J. Lazauskas 
nuo savęs padėjo ant stalo 
butelį stipriosios. Mūsų 
pirmininkas Jonas gerai 
vartoja lietuvių kalbą ir 
gražiai pravedė programos 
eigą..

Prie bilietų pasidarbavo 
broliai Konradas ir Paul 
Ventukai, jiem pagelbėjo J. 
Rušinskas, o sceną sutvar
kyti padėjo A. Nevinskas. 
Draugas V. Venckūnas pa
darė prie rampos šviesas, 
kurių chorui jau seniai rei
kėjo, ir už tai šir dingai 
jam dėkojame.

Gauta ir aukų, kurias pa
skelbs choro finansų sekre
torius A. Mitchell. Aidie- 
čiai reiškia aukotojams dė
kingumą už jų dosnumą ir 
įvertina svečių atsilankymą 
į koncertą, nekreipiant dė
mesio į lietingą dieną.

H. F.

700 miesto viešųjų darbų 
tarnautojų sustreikavo pro
testuodami dėl darbininkų 
skaičiaus sumažinimo.

JAV valdžia padėjusi 
Graikijos fašistams
Larry Yermack, N. Y. 

College studentų tarybos 
prezidento vietai kandida
tas, teigia, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia mer Cent
ral Intelligence-Agency 
(CIA) padėjo Graikijos fa
šistams nuversti valdžią ir 
įsteigti militarinę diktatū
ra.

Tuoj po perversmo JAV 
valdžios atstovas nusisku
bino pasitarti su naujais 
valdovais, kurie sunaikino 
demokratiją, suspe n d a v o 
konstituciją, panaikino rin
kimus, sugrūdo tūkstančius 
demokratinių žmonių į ka
lėjimus.

Pi’ooLlvno kolegijos stu
dentu tarybos nre7 i degtas 
D. Schwab pareiM,ė. kad 
“Graikija, buvusi demokra
tijos lopšys.” pergyvena di
džiausia nelaimę. Jie prie
šingas JAV paramai dabar
tinei Graikijos valdžiai.

Hunter kolegijos studen
tų taryba pasmerkė fašisti
nę valdžią ir ragina JAV 
valdžią jokios paramos jai 
neduoti.

International League for 
the Rights of Man iš savo 
raštinės New Yorke pasiun
tė protestą Graikijos fašis- 

i tinei valdžiai prieš demo- 
' kratinių žmonių persekioji
mą, v

Dėl stokos pagalbos 
mirė 13,000 skurdžių
New Yorke pereitais me

tais mirė 13,000 skurdžiai 
gyvenančių žmonių tik to
dėl, kad jie negavo laiku 
medikalinės pagalbos, į li
gonines negalėjo laiku pa
tekti.

Tai raportuoja miesto 
sveikatos administratorius 
H. Brown. Jis nurodo, kad 
Harleme naujagimių mir
tingumas triskart didesnis, 
negu Flushinge.

Ligoninėn nuvežtieji ne
gauna tinkamo aptarnavi
mo dėl stokos slaugių, gau
na prastą maistą ir t. t. 
Apie 25 procentai sergančių 
vaikų negauna reikalingos 
medikalinės pagalbos.

Šis raportas bus perduo
tas majorui Lindsay.

Tyrinės maisto kainas
New Yorko turgaus ko- 

misionierius G. Weis berg 
pasižadėjo p r a v esti nuo
dugnų ištyrimą, kodėl šia
me mieste taip aukštai iš
kilo maisto produktų kai
nos.

Tyrinėja oro teršimą
N. Y. miesto oro terši

mo departamentas pradėjo 
tyrinėti oro teršimą. Tam 
darbui vadovauti paskirtas 
šio departamento viršinin
kas Harold Romer.

Miami, Fla.
Mirus

Sofijai Rakauskienei
reiškiame

giliausią užuojautą jos broliui ir jo žmonai Pra
nui ir Nastei Bukniams, jos vyrui Kazimierui ir 
dukrai Helen, jos sesutėms Ievai Kavolienei Brook- 
tone ir Agnei Zableckienei Lietuvoje, ir visiems 
kitiems artimiesiems.

- Rojus ir Ieva Mizarai
Jackson Heights, N. Y.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko geg. 3 d. Narių at
silankė vidutiniškai.

Pirmininkė M. Jakštienė 
pranešė, kad dėl jos vyro 
susirgimo negali susirinki
me dalyvauti. Tuomet su
sirinkimui pirmin i n k a v o 
vice pirmininkas J. Gasiū- 
nas.

Sekr. Anne Yakstis ra
portavo, kad nariai gerai 
mokesčius mokasi, kad kuo
pa dabar turi tik vieną li
gonį, Walterį Brazauską, 
gyvenantį Hartford, Conn., 
kad S. Vinikaitienė įrašė į 
kuopą anūką. Būtų sma
gu, kad ir kiti panašiai pa
darytų — kuopos vajinin- 
kei M. Jakštienei padėtų 
įrašyti naujų narių.

Kaip žinia, Vinikaičių 
išleistuvių banketas įvyks 
birželio 10 d., Laisvės salė
je. Pradžia 5 vai. vakare. 
Banketo biletas $3.50. Ren
gia bendrai LDS 13 kp. ir 
LLD 185 kp. Šiame susi
rinkime banketo reikalai 
buvo aptarti ir išrinkta 
komisija bendrai veikti su 
185 kp. komisija. Komisi- 
jon įeina Anne Yakstis. Va
lentina Nevins ir Ilzė Bim
ba.

Nutarta suruošti rudeni
nį parengimą lapkričio mė
nesį.

Po susirinkimo visi da- 
lyvai buvo pavaišinti kava 
ir tortu. Dovaną $1 laimė
jo Wm. Malin.

Sekamas ir šiame sezone 
paskutinis susir i n k i m a s 
įvyks birželio 7 d. Turėsi
me daug svarbių reikalų 
aptarti. Todėl svarbu na
riams šiame susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo 
visi dalyviai bus pavaišinti.-

Narys

a

įrengimų kalendorius
Gegužės 20 d. , 

LDS 1-os ir 46-os kuo™ 
nketas A. Gilmanui psi 
rbti 5:30 vai. v a k a r o

pc 
tu

O

Birželio 10 d.
LDS 13 ir LLD 185 kuo- 
s rengia banketą—išleis- 
ves draugų Vinikaičių į 
oridą — “Laisvės” salėje, 
:one Parke.

Aido chorui
Penktadienio vakarą pa
skos. Pradžia, kaip pa- 
astai, 8-ą valandą. Būki- 
e visi. Girdėjote, kad 
dama mūsų atsibuvusį 

koncertą pakartoti ir kito- 
salėje. Sakoma, kad kai

m
Pi 
m

je
kas iš nebuvusių koncerte 
(c.ėl blogo oro) prašo jį pa
kartoti.

Choro valdybai
Prašau susirinkti viena 

valanda pirm pamokų, t. y. 
7-ą vai. “Laisvės” saloje# 
T.irime patikrinti atsibūvu- 

o koncerto atskaitas ir
aptarti dar bent porą ne
paprastų problemų.

Pirmininkas

si

Pažangiųjų vengrų 
laikraščio piknikas

Sekmadienį, gegužės 21, 
pažangiųjų vengrų laikraŠ- 

o piknikas įvyks Castle 
Harbor Casino, 1118 Have- 
rneyer Ave., Bronxe. Įžan
ga 90 c. Rengia Vengrų 
Spaudos komitetas.

či

321 profesorius reikalauj321 proiesonus reikalaują 
baigt Vietnamo karą #

.Kolumbijos universiteto 
321 profesorius pasiuntė

išką prezidentui Johnso- 
li, ragindami tuojaun 

trauktis iš Vietnamo. Jie 
sudaro 39 procentus uni
versiteto mokytojų.

Banketas literatui A. Gilmanui
Prašom nepamiršti, kad d 
įvyks talentingam literatu:

Šeštadienį, gegužės 20-ą dieną
Pradžia 5:30 yal. vakaro 

. “LAISVĖS” 
102-02 Liberty Avė.

delis, šaunus banketas
A. Gilmanui pagerbti

SALĖJE
Ozone Park, N. Y.

4

;oksai, kad tik retas iš mūs

Draugui Adolfui Gilmanui šiemet sukanka 70 metų 
amžiaus ir 50 metų rašybos sjukaktys. Tai, mat, šiemet 
ir bus dvilypis jubiliejus jo— 
tesulaukia tokio.

Taigi, prašom visus dalyvauti šitame bankete ir pa
sveikinti šį talentingą plunks 
darbininkiškai spaudai per 50 
silankymas į banketą reikš, kad jūs sveikinat jubiliatą 
ir įvertinat jo atliktus darbus

nos žmogų, rašiusį mūsų 
i metų. Kiekvieno jūsų at-

dėl visuomenės labo.
Bilietas $3.50 asmeniui

banketo Komisijos narius ir 
ikite: J. Juška: VI 8-367fi^

Nuoširdžiai visus kviečia LDS l-moslos ir 46-tosios‘’^
Kuopų Komisija

Bilietus galite gauti pas B 
“Laisvės” raštinėje, arba sau




