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KRISLAI
Vasaros belaukiant 
Pripažinimo neužtenka 
Ar galimA tikėti? 
Sveikinimas rašytojui 
’’Švenčiausias” ir 

turtingiausias
Niekas nepasikeis 
Geriau negu tikėtasi

67 procentai už 
negrą prezidentą 

I I

Princetton, N. J. — Gall
up Poll pravedė nacionali
ni piliečių apklausinėjimą, 
ar jie sutiktų, kad Jungti
nių Valstijų prezidentu bū

Rašo A. Bimba

šiomis dienomis New Yorko 
apylinkę ir visą Naująją Ang- 
Itfyą. užklupę šalti orai dange- 
1* mūsų pavasarinį ūpą gero
kai atvedimo. Bet pavasaris 
jau su mumis. Tuoj pradėsime 
laukti vasaros.

O kaip šiemet bus su mūsų 
vasariniais parengimais? Ką 
galvoja ir planuoja mūsų ko
lonijų organizacijos ir veikė
jai ?

Vyriausiuoju visų gerų lais- 
viečių rūpesčiu yra “Laisvės” 
reikalai. Rūpinkimės, kad 
laikraščio naudai būtų suruoš
ta kuo daugiausia piknikų ir 
sueigų. Jau reikėtų pradėti 
apie juos kalbėti, juos skelbti.

Kaip šiuo klausimu reikalai 
stovi Massachusetts. Connecti
cut. New Jersey ir Pennsylva
nia valstijose? Ką darysime 
New Yorko apylinkėje? Pa- 

, galvokime.

Čekoslovakijos vidaus rei
kalų ministerijos pripažinimas, 
kad kai kur šalyje įvykusios 

Chuliganiškos antitary b i n ė s 
manifestacijos buvo provoka
torių ir kriminalistų darbas, 
yra gera pradžią. Bet to ne-

tų negras.' Apklausinėjimas 
pravestas 300 miestų ir mie
stelių. 67 procentai pasisa
kė, kad jie balsuotų už neg
rą prezidento vietai.

Apklausinėjimuose paaiš
kėjo, kad dauguma piliečių 
nežiūri, kokios rasės, tautos 
ar religijos kandidatas bū-

Mire V, Senkevičius, “Vilnies” 
redaktorius Jonikas ligoninėje

tų — negras, katalikas ar 
žydas. Jiems svarbu, kad jis 
būtų tinkamas atstovauti 
piliečius, vairuoti valstybės 
vairą ir tt.

Chicagos “Vilnis” prane
ša, kad kovo 30 d. mirė bu
vęs “Vilnies” redakcinio ko
lektyvo narys, taipgi dirbęs 
spaustuvėje, gabus žurna
listas Vacius Senkevičius

mas laiptais smarkiai susi
žeidė. Dabar jis yra Louise 
Bung Hospital, 255 W. Cer- 
mack Rd., Rm. 2-B, Chica
go. Ill.

“Laisvės” personalas lin-

Popiežius smerkia 
sukilusius kunigus

Gallup Poli skelbia, kad 
1958 m. pasisakė už negrą 
prezidento vietai 38 proc.,1 
prieš 53% ; 1963 m. — už 
47%, prieš 45%; 1965 —už 
59%), prieš 34%; 1967 — už 
54%?, prieš 40%-; 1969 —už 
67%), prieš 23%, be nuomo
nės 10 %).

Reakcinis Ghanos vadovas 
priverstas pasitraukti

Accra. — ^.frikos respub
likos Ghanos vvadovas gen. 
J. A. Ankrah prisipažino 
ėmęs kyšius iš privačios 
kompanijos ir pasitraukė iš 
valdžios vadovybės, kuomet 
kilo skandalas.

Jis buvo Nacionalinio Iš
silaisvinimo Tarybos galva 
ir prieš trejetą metų su su
kilusiais karininkais nuver-

tė marksistinio prezidento 
Nkrumah valdžią. Tada bu
vo sudaryta militarinė val
džia.

Gen. Ankrah tuomet pa
sižadėjo išnaikinti korupci
ją, kurion dabar jis pats įsi
vėlė. N. I. Taryba dabar 
paskyrė brigadierių A/A. 
Afrifą, 33 metų amžiaus, 
vadovauti militarinei val
džiai.

paskiausiu laiku gyvenęs 
La Porte, Indi Palaidotas 
bal. 2 d. Chioagos Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

V. Senkevičius pirmiau 
yra dirbės ir ** L a i s v ė s ’ ’ 
spaustuvėje. Vėliau buvo 
pakviestas į Chicagą dirbti 
prie “Vilnies” ir dirbo ten 
ilgą laiką, tik prieš keletą 
metų išsikėlė į La Porte, 
Ind., kai sveikata pablogė-' 
jo. i

“Vilnis” praneša antrą 
nemalonia žinia, kad atsa
kingasis “Vilnies” redakto
rius Leonas Jonikas, gavęs 
paralyžiaus smūgį, krisda-

ki L. Jonikui greitai pa
sveikti, o Bronei Senkevi- 
čienei — širdinga užuojau
ta liūdesio valandoje.

Washingtonas.—1969 me
tais Jungtinės Valstijos 
prekyboje su užsieniu pane
ša bilijonus dolerių nuosto
lių. sako Komercijos sekre
torius Stans. •

Roma.,— Popiežius Pau
lius pasmerkė visus dvasiš
kius, kurie nesutinka su jo 
enciklika gimdymo kontro
lės klausimu, kurie reika
lauja liberalinių reformų ir 
t. t.'

Kalbėdamas keliems tūk
stančiams pilgrimų St Pet
ro bazilikoje, popiežius aiš
kino, kad tie kunigai ir vys
kupai, kurie nesutinka su 
jo mokymu, kryžiuoja baž
nyčią.

Geneva.—Šveicarijos Dar
bo Partija praneša, kad ji 
dalyvaus tarptautinėje ko-, 
munistų ir darbininkų par
tijų konvencijoje Maskvoje 
birželio mėn.

Lietuvoje pardavė 15 milijonų 
knygų 1968 metais

Vilnius. — Apie 15 milijo-1 tiražų nėra patenkinama 
nų knygų pardavė praėju- paklausa, neišspręsti vado- 
siais metais Tarybų Lietu- vėlių prekybos klausimai ir

,,,Sį alpinėtais 45 milijonai 
■ mokiu iy Jungtinėse Valštijose

Olandijos katalikai, Loty
nų Amerikos du vyskupai, 
daugelis kitų dvasiškių ir 
eilinių katalikų nebesilaiko 
popiežiaus enciklikos ir ki
tų nurodymų. Nemažas 
skaičius kunigų apsiveda, 
šimtai meta kunigystę. Aiš
ku, yra kuo popiežiui rū
pintis, kuomet nyksta kata
likų bažnyčioje vienybė, 
kuomet sukilimai pasireiš
kia.

Pasaulinė anti-fašistinė 
diena -- rugsėjo pirmą

užtenka. Provokatorių ir kri
minalistų siautėjimas parodo, 
kad pačioje valdžioje trūksta 
noro arba galios su tais ele
mentais susidoroti. Kol kas 
dar neaišku, ko daugiausia 
trūksta. Bet kad tokia padė
tis netoleruojama, turėtų bū
ti daugiau negu aišku patiems 
Čekoslovakijos komunistų va
dams.

New Yorke sulaikyta ir už 
grotų uždaryta daugiau kaip 
tuzinas negrų, pasivadinusių 
2‘black panthers.” Jiems pri
metamas sąmokslas kovo tre
čia dieną dinamitu susprog
dinti penkias pačias didžiau
sias miesto krautuves ir, prie
dui, vieną kitą policijos stotį.

Neapykanta policijos stotims 
dar suprantama, bet sprogdin
ti krautuves?! Tai jau ne tik 
kriminalistų, bet visiškai išpro
tėjusių žmonių darbas. Ko 

^tuo būtų siekiama? Kas to- 
kiuo žygiu būtų pasiekta? 
Kažin kaip visas šis dalykas 
dvokia provokacija.

Sužinojome, kad įžymusis 
lietuvių rašytojas Juozas Bal
tušis balandžio 14 dieną švęs 
savo 60-ąjį. gimtadienį. Apie 
ta įvyki ir apie rašytoją seka
mame numeryje skaitysite ra
šytojo Antano Venclovos la
bai įdomų straipsnį.

, Tuo tarpu noriu visų lais- 
viečių vardu mieląjį rašytoją 
nuoširdžiausiai pasveikinti ir 
palinkėti geros sveikatos, daug 
saulės ir dar daug daug kū
rybingų metelių.

“Laisvės” kolektyvas, drau
ge Juozai, didžiuoojasi jus tu
rėti savo bendradarbiu. Jūsų 
laiškai ir straipsniai visų mū
sų skaitytojų laukiami ir my-

Vatikano turtai, formoje in* 
vestmentų į kapita 1 i s t i n e s

Washingtonas.
nių Valstijų pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose šiuo 
metu mokosi daugiau kaip 
45 mlijonai mokinių. Tai 
vienu milijonu daugiau, 
kaip 1968 m. pradžioje mo
kėsi.

Dabar mokykloms išlei
džiama arti 36 bilijonai do
lerių. Vieno mokinio moky
mas pakilo nuo $623 iki 
$696 į metus.

Vidutinis metinis moky
tojų atlyginimas pakilo nuo 
$7,320 iki $7,900. Jaučiamas

Jungti- mokyklų ir mokytojū tru
kumas.

kompanijas ir korporacijas, 
viršija penkis bilijonus dole
rių. Juos valdo popiežius. 
Todėl katalikų galva yra skai
tomas ne tik “švenčiausiu,” 
bet ir turtingiausiu žmogumi 
pasaulyje.

Aną dieną skaitau praneši
mą iš Vatikano, kad popiežius 
Paulius VI nutarė sumažinti 
šventųjų gaminimo kainą. Jis 
įsakęs taip susiaurinti viso
kias ceremonijas, jog švento
jo padarymas atpigtų visais 
astuoniais tūkstančiais dolerių.

Kai šie žodžiai pasieks skai
tytojus, Kinijos Komu n i s t ų 
Partijos suvažiavimas jau bus 
praėjęs.

Iš suvažiavimo eigos mato
si, kad iš jo negalima tikėtis 
naujos politikos. Tai bloga. 
Tai didžiulė nelaimė visam 
socialistiniam pasauliui.

Visi, kurie jau sugrįžo iš 
Miamio, vienu balsu tvirtina, 
kad Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas ir festivalis pa
vyko gerokai geriau, negu bu
vo tikėtasi. Tai labai, labai 
džiugu. Karščiausi sveikinimai 
floridiečiams.

Lima. — Peru Komunistu v 
Partijos 5-asis suvažiavi
mas nusitarė darbuotis už 
nacionalinį anti - imperia
listinį frontą/ Jorke Del 
Prado ir vėl išrinktas gene
raliniu sekretoriumi.

Aliejaus darbininkai 
laimėjo streiką

Denver, Colo.— Nuo sau
sio 4 d. streikavę 60,000 
aliejaus darbininkų laimėjo 
streiką. Kompanijos pasira
šė kontraktą su unija.

Nors ilgai streikavo, bet 
jie nemažai laimėjo. Laimė
jo algų pakėlimą ir darbo 
sąlygų pagerinimą.

vos knygynai. Vidutiniškai 
imant — po penkias vienam 
gyventojui. ,Tai —• vienas 
aukščiausių, pasiekimų šaly
je.

Neatsitiktinai praėjusiais 
metais Lietuvos vyriausioji 
knygų prekybos valdyba 
tris ketvirčius buvo visasą
junginio lenktyniavimo nu
galėtoja. O'ketvirtą ketvir-
tį sąjunginio Spaudos komi
teto pereinamoji vėliava ir 
pirmoji premija atiteko Vil
niaus knygynų jungtiniam 
kolektyvui.

Vis tik prekybos įmonių 
mūsų respublikoje dar ne
pakanka. Antai Latvijoje 
vienas knygynas atitenka 
dešimčiai tūkstančių gyven
tojų, Estijoie—trylikai tūk
stančiu, o Lietuvoje — aš
tuoniolikai. Susiduriama ir 
su kitomis problemomis.
Dažnai dėl nepakankamų

i Šios ir kitos problemos 
aptariamos Maskvoje, visa- 
sąjtihginiafrie knygų’ preky
bos pasitarime. Mūsų res
publikai atstovavo Spaudos
komiteto pirmininko pava
duotojas M. Požarskas ir
vyriausiosios knygų preky
bos valdybos viršininkas B.
Vaitkevičius.

Areštuoti 6 kunigai
St. Louis. Mo.—Areštuoti 

6 katalikų kunigai, vienuo
lė ir keletas kitu kovotojų 
prieš karą. Kalėjime jie sa
kė skelbią bado streiką.

Piketo metu jie įėjo į 
Dow Chemical Co. raštinę, 
krauju aptepė rekordus ir 
sienas. Ši kompanija išdir
ba Vietnamo karui napal
mą, kuris degina vietnamie-

•smo• A

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Maskva. — Tarptautinė 
konferencija . nacinių karo 
kriminalistų klausimu nuta
rė paskirti rugsėjo 1 dieną 
kovai i su fašizmu visame 
pasaulyje.

Konferencijoje dalyvavo 
iš 17 šalių valstybininkų, ju
ristų, / visuomenės vadovų. 
Konferencija pareiškė Va
karų Vokietijai, kad karo 
kriminalistų persekiojimas

ir teisimas neturi būt limit 
tuotas. Visi karo krimina
listai privalo atsakyti už 
savo darbus.

Tuo kląusimu priimta 
Jungtinių Tautų rezoliuciją 
konferencija užgyrė.

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas skelbia, kad 
vasario mėn. įvyko 330 
streikų.

Pasauline Jaunimo: Federacija 
ragina NATO panaikinti

Berlynas.
mokratinio Jaunimo 
racija reikalauja panaikinti 
militarinį NATO bloką, pa
reiškė Federacijos generali
nis sekretorius M. Jouet 
tarptautinei spaudos kon
ferencijai.

Kadangi NATO yra karo

Pasaulinė De-, kurstymo 
Fede-lturėtų

įrankis, tai jis 
būt panaikintas. 

Jaunimo Federacija todėl 
kvįečia karo priešus vie^ 
ningai veikti prieš NATO. 

NATO gelbsti Vietnamo 
karui, padeda Pietų Afrikos 
rasistams kovoti prieš af
rikiečius. NATO yra impe- 

! rialistų įrankis.

įspūdžiai iš Indijos
Vilnius, (Elta). — Toli- 

mojoje Indijoje mažytė Lie
tuva įsigijo daug nuošir
džiu draugų, pasakė res
publikos aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo mi
nistras H. Zabulis, kalbėda
mas Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos prezidiu
mo posėdyje.

Jis vadovavo delegacijai, 
kuri kovo pradžioje dalyva
vo lietuvių kultūros festi- 
valyje Orisos valstijoje, 
pietryčių Indijoje.

H. Zabulis papasakojo 
apie lietuvių kultūros festi
valio dienas, apie susitiki
mus su oficialiais valstijos 
asmenimis ir darbo žmonė
mis.

W ashmgtonas.—Demons
tracijos prieš karą Vietna
me balandžio 5 d. įvyko 45- 
se miestuose. New Yorke 
buvo didžiausia demonstra
cija, nepaisant nuolatinio 
lietaus. Dalyvavo apie 100,- 
000. Chicago j e taipgi buvo 
milžiniška demonstra c i j a. 
Prezidentas Nixonas galėjo 
tikrai jaūsti didžiulį ame
rikiečių sentimentą prieš 
karą. Demonstrantai rei
kalavo dabar baigti ka
rą, sulaikyti anti-balistinę 
sistemą, visur baigti rasinę 
diskriminaciją.

New Orleans, La. — Mis
sissippi upėje susidūręs lai
vas su aliejaus tankais už
sidegė ir nuskendo. 30 
žmonių išsigelbėjo, 25 žuvo.

Bridgeport* Connn. — Ki
lusiame namuose gaisre žu
vo 11 žmonių, tarp kurių 
buvo 6 vaikučiai.

Chicago. — Dr. Martino 
Lutherio Kingo nužudymo 
metinei sukakčiai artėjant, 
šio miesto negrais apgyven
tuose rajonuose jaunieji ne
grai sudarė didelį sąjūdį, 
kuriame pasireiškė ir riau
šių. Buvo iššaukta 6,000 
Nacionalės Gvardijos 
“tvarkai palaikyti”.

Prancūzijoje streikai 
vis tebesiplečia

Paryžius. — 5,600 Credit 
du Nord banko tarnautojų 
sustreikavo. Taipgi strei- 
k u o j a daugelis elektros 
darbininkų. Elektros jėga 
buvo sulaikyta. Cemento 
darbiu inkai sustreikavo. 
Taipgi streikuoja Berliet 
automobilių fabriko įrankių 
gamintojai.

Darbinin k a i reikalauja 
didesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų. Jie nukenčia 
nuo produktų kainų kilimo.

Daugiausia balsy 
gavo negras

Los Angeles. — Miesto 
majoro rinkimuose negras 
Thomas Bradley majoro 
vietai gavo 2,903,753 balsus 
arba 42% visų balsuotojų. 
Dabartinis majoras Yorty 
gavo 183,334 balsus arba 
26%> visų balsuotojų.

Kadangi nei vienas kan
didatų negavo daugumos 
balsų, tai perrinkimas įvyks 
geg. 27 d. Negras gali lai
mėti rinkimus, nors šiame 
mieste negrų tėra tik 15%.

Jeruzalė. — Kinija pasiū
lė Izraeliui pasikeisti kny
gomis. Bet ji prisius tik 
Mao Ceitungo raštus. Neži
nia, ar Izraelis sutiks Mao 
raštus priimti.

Atlanta, Ga. — Dr. Kingo 
našlė su vaikais aplankė vy
ro kapą jo mirties metinės 
sukakties dieną.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siūlo sumažinti 10 
proc. švietimo budžetą, ku
rį pirmiau prez. Johnsonas 
buvo pasiūlęs. I

Venezuelos komunistai 
jau viešai veikia

Karakas — Venezuelos 
Komunistų Partija, po 7 
metų slapto veikimo, sušau
kė viešą susirinkimą.

Nutarė reikalauti, kad 
politiniai kaliniai būtų iš
laisvinti ir teisiamųjų bylos 
būtų panaikintos.

Washingtonas. — Fede
ralinės valdžios išlaidos vir- 
šina pajamas 9 bilijonais 
dolerių.

Maskva. — Minnesotos 
universiteto benas čia at
vyko atlikti programas.

Anglija prievartingai 
laimėjo Anguilloje

Londonas.— Anglijos val
džia informuoja, kad Angli
ja pasirašė sutartį su Ang- 
uillos prezidentu Websteriu. 
Anglijos komisionierius to
je saloje pasilieka visaga
lis.

Kai anglai okupavo 6,000 
gyventojų salą, tuo metu 
kilo dideli protestai prieš 
anglus. Dabar pasirodo, kad 
Anglija laimėjo. z f

Maskva. — Čia atvyko 
naujasis Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Jacob Beam.
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Amerikos padrąsinimas Izraeliui
JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo Taryba dar kartą pa

smerkė Izraelį, šį kartą pasmerkė už bombardavimą 
Jordano miesto Salt kovo 26 dieną. Per užpuolimą bu-i 
vo užmušta IS civilinių beginklių žmonių. Tai juk žiau-

Bet Jungtinių Valstijų Atstovas Sauguųio Taryboje 
nebalsavo už šios agresijos pasmerkimo rezoliuciją. Taip 
pat nuo balsavimo susilaikė ir Anglijos atstovas. Va
dinasi. dvi didžiosios kapitalistinės valstybės faktina.i pa
laiko Izraelio agresinę politiką. Tai yra didelis Izraeliui 
padrąsinimas tos politikos neatsisakyti. Todėl, žinomą, 
Izarelis taip drąsiai gali sakyti, kad jis nesiskaitys su 
jokiais “keturių didžiųjų” (Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos) nutarimais atsteigti taiką 
Vidurio Rytuose. Jis žino, kad tos dvi valstybės nieko 
nedarys, kad būtų atitaisyta arabams padaryta skriauda 
per “šešių dienų” karą, okupuojant milžiniškas arabų 
teritorijas.

O tai reiškia, kad Vidurio Rytuose (tarp Izraelio ir 
arabų) taikai atsteigti perspektyvos labai mažos. Atro
do, kad ir šiuo svarbiu klausimu naujasis mūsų prezi
dentas Richard Nixonas neketina pakeisti vyriausybės 
politiką. Tai dar vienas balsuotojų nusivylimas naująja 
vadovybe Washingtone.

Kiekvienam rimtai galvojančiam žmogui yra aišku, 
kad šitie maži pusiau vietiniai ginkluoti susikirtimai tarp 
Izraelio ir arabų gali pavirsti didžiuliu ginkluotu kon
fliktu. Tokiu atveju ir didžiosios jėgos būtų įtrauktos. 
Kas tada? Tada visuotinis karas!

Todėl atsteigimas Vidurio Rytuose taikos pasidaro 
tarptautiniu greitu reikalu. Mūsų šalies atstovybės Sau
gumo Taryboje užsilaikymas sudavė smūgį visam taikos 
reikalui.

KANADIEČIAI APIE
MUS

Kanadiečių “Liaudies bal
se” vedamajame “Nauja be
da” sakoma:

Buvo kalbama, kad yra gali
mybių, jog Jungtinės Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga gali susi
tarti ne tik ne.begaminti nau
jų nuklinių pabūklų, bet ir se
nuosius mažinti. Bet Niksonas, 
paskelbdamas naujų nuklinių 
ginklų gamybą, padėjo minas 
po tomis galimybėmis. Jis pa
sirinko lenktynes.”

Pastabose. “Atvirai kal
bant” vėl:

“JAV senatorius McGovern 
aną dieną ant televizijos pa
sakė, kad JAV Vietnamo ka
ras kainavo jau $100,000,000,- 
000. Tai'pinigai! Jau keli de- 
sėtkai tūkstančių amerikiečių 
padėjo galvas tenai. Kiek liks 
invalidi] iš tų dešimčių ir šim
tų tūkstančių sužeistų.

O už ką? Saigono režimas, 
kaip jis pasakė, yra supuvęs. 
Saigono kariuomenė ir dabar 
negalėtų atsilaikyti ilgai prieš 
partizanus. Jeigu ne amerikie
čiai, Vietnamas būtų seniai su
sitvarkęs.”

tą faktą”, jis pareiškė, “kad 
iki šios dienos dar neįvyko 
sprogimas”.

Nasseris pasakė, kad 
“Jungtinė Arabų Respubli
ka (Egiptas) visiškai remia 
arabų partizanų organizaci
jų kovą, ir patvirtino, kad 
Palestinos liaudis turi teisę 
priešintis grobikams”. Gir
di, “mes neatiduosime nė 
pėdos arabų žemės, kurią 
Izraelis okupavo!”

“Laisvės” Redakcijai
Sugiliu liūdesiu pranešu 

“Laisvės” skaitytojams apie 
Palangos Darbo Žmonių 
Deputatų Tarybos miesto 
Vykdomojo Komiteto Pir
mininko Petro Mičiūno mir
tį., Daugelis Amerikos pa
žangių lietuvių turistų, ku
rie lankėsi Lietuvoje, o 
kartu ir Palangoje, gerai 
prisimena susit i k i m u s su 
Palangos miesto Vykdomo
jo Komiteto pirmininku 
Petru Mičiūnu, o sugrįžę į 
savo šalį “Laisvės” skiltyse 
rašė apie tą nuostabų žmo
gų, kupiną kūrybinės ener
gijos ir plačių užmojų—pa
daryti Palangą pačiu gra
žiausiu kurortu Lietuvoje. 
Jo pastangų dėka Palanga 
tnetai iš metų gražėjo. So
cialistiniame lenktyniavime 
tarp Lietuvos kurortų Pa
langai buvo pripažinta pir
ma vieta ir paskirta perei
namoji raudonoji vėliava.

Vienoje kameroje
Su Petru Mičiūnu ir jo 

šeima buvome geri ir arti
mi draugai. Smetonos fa-

Kriminalistų ir provokatorių
. darbas

' . , ' . ' I • ?*».. *. ; . • ..k ’

ŠIOMIS dienomis ‘/Čekoslovakijos sostinėje Pra
goję ir kituose miestuose sukeltas triukšmas prieš Ta
rybų Sąjungą labai nudžiugino mūsų šalies komercinę 
spaudą. Bet Čekoslovakijos vidaus reikalų ministerija 
tą triukšmą vadina kriminalistų ir provokatorių darbu.

Pasirodo, kad šis triukšmas buvo iš anksto sugal
votas ir suplanuotas. Masinėse žmonių manifestacijose 
nesunku buvo saujelei kriminalistų, provokatorių ir pa
samdytų chuliganų sukelti triukšmą.

Tačiau taip pat tų kriminalistų ir provokatorių siau
tėjimas parodo ir tai, kad Čekoslovakijos vadovybė ne
sistengia arba nepajėgia tokiems įvykiams užbėgti už 
akių. Galgi dabar, suradus ir prįpąžįpus, kad tai buvo 
provokatorių ir kriminalistų darbas, ji suras būdus to
kiems elementams sudrausti.

Slaptos derybos - akiu 
muilinimas!
JAU kelintą kartą prezįdeųtas Nixupas kalbą apie 

ieškojimą Vietnamui taikos slap.tais “p,rivątįškais” pasi
tarimais su Šiaurės Vietnamo iy Pietų jLdauęlįes Fr.onto 
(Vietkongo) atstovais. Jis tvirtina, kad .tokie slapti pa
sitarimai daug greičiau prives prie taikos, ųegu yješos 
derybos Paryžiaus konferencijoje.

Gal ir taip. Gal jis ir žino, ką jis kalbą. Deja, kol 
kas iš tų pelų nėra jokių grūdų. Karas einą, kąip ėjo. 
Kraujas liejasi, kaip liejosi. Šimtai jaunų amerikiečių 
kas savaitė paguldo savo galvas. Šio karo aukų skai
čius jau prašoko Korėjos karo skaičių.

Pažangusis aąglų kalba laikraštis “Daily World” 
prezidento NixQno .kąlbas apįe “sląp.tąš derybas” vadina 
akių muilinimu. “Visos šios kalbos apie slaptas konfe
rencijas,” sako laikrąštis^ “yra tik gudrus n^anevras nu
raminti tėvus, kurių sūnums į akis žiūri mirtis Vįetname, 
arbą įtikinti juos, kad jų sūnūs miršta • todėl, kad viet
namiečiai nesutinka pyivatiškai tartis.”

Ir vėl: . “Joks sveiko protoąrųerikįetis nesutiks savo 
gyvybę patikėti slaptoms deryboms su Njxopu, .arba Ro
gers, arba Lodge, fai kaip gaji jais pąsįtikėti vietna
miečiai?”

Laikraštis grįežtąi reikalauja, kad karas būtų tuoj 
nutrauktas.• « * ». , * . r • • • «

PIRMAS PRIMINIMAS
“Vilnies redaktorius V. ; 

Andrulis rašo:
“Mūsų broliško laikraščio 

“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mas gerai pavyko. Tai smagu.

Mes ruošiamės prie savo su
važiavimo gegužės 4 dieną.

Rėmimas, plėtirųąs mūsų 
spaudos šiuo tarpu yra ypač 
svarbus darbas.

Prašome “Vilnies” bendro
vės dalininkus ruoštis kuo ge
resniam suvažiavimo pravedi- 
mui.”

Laisviečiki prisidėsime 
prie padarymo labai • 'sėk
mingu ir “Vilnies”suvažia
vimo.: ‘ 1 ■' 1 : ■'
ą “L. v j- * •« - -

nusivylimas IR ■ 
PASIPIKTINIMAS 
UNIJOS VADAIS

“Daily World” korespon
dentas Tim Wheeler to laik
raščio kovo 29 d. laidoje ra
šo apie padėtį Jungtinėje 
Angliakasjų Unijoje (Uni
ted Mine Workers). Jis kal
ba ąpie neseniai įvykusį tos 
unijos žmonių streiką West 
Virginijoje. Tai buvo politi
nis streikas, kad privertus 
valstijos valdžią susirūpinti 
angliakasių sveikata ir ka
syklose darbo saugumų. 
Streikavo 40,000 darbinin
kų. Unijos vadai ne tik ne- 
ųžgyrė streiko, bet dar pa
dėjo valdžiai ir kasyklų sa- 
yiųjnkams jį laužyti.

Tim Wheeler pasakoja, su 
kokiu nusivylimu ir pasi
piktinimų šitie angliakasiai5 
kalba apie savo nacionali
nius vadus, ypač apie unijos 
prezidentą W. A. Boyle. Jie 
jį laiko išdaviku.

Tenka pastebėti, kad visa 
anglies pramonė sunkiai 
“serga”. Automatija {maši
nerija) pavaduoja rankų 
darbą. Buvo laikai, kai ka
syklose dirbo apie 700,000 
angliakasių. Na, o šiandien 
jų esamą tik apie 140,000.

Fazanai Cusiabūdyje
.Q,ust,ąbūdyje, Kapsuke 

rajone, bus įkurtas stambus 
fazanynas. .Gamtos apsau
gos komitetas jau pateikė 
projektuotojams užduotį, 
kaip turi atrodyti šis ori
ginalus paukštynas.

—"?-------1.............. t -j i , ■ *■'

Fazanyųo kojjųpleksas -r- 
tai dviaukštis .administraci
nis pas.tątąs, jauniklių ir 
.suaugusiu fazanų volįe^ąį, 
jnkūbafęrius, gyvenamieji 
ir ūkiniai trobesiai. Kas
met iš pųstabūdžio į Suval
kijos miškus bus paleidžia
ma po penkis tūkstančius 
karališkųjų paukščių.

ĄPĄĘĄI NJ5ATJPUOSIĄ 
W VIENOS FSDOS 
ŽEMjėS

Iš Kairo pranešamą, kad 
kovo 28 dieną Arabų sąjun
gos nacionalinio kongreso 
susirinkime kalbėjo Jungti
nės Arabų Respublikos pre
zidentas Gamei Abdel Nas
ser. Jis kalbėjo apie santy
kius su Izraeliu, pasmerk
damas Izraelio agresiją. Jis, 
pabrėžė, kad padėtis labai 
įtempta ir pavojinga. ‘‘Tik 
stebuklu galima paaiškinti

KAIMAS, KAIMIEČIAI 
IR KULTŪRINIAI 
POSLINKIAI

Žurnalo “žemės tjkis” pe
reitų metų paskutiniame 
numeryje Kazimieras Va
lančius rašo apie gražius 
Lietuvos kaime kultūrinius 
laimėjimus.

Štai kai kurios jo pasta
bos straipsnyje “Kultūri
niai poslinkiai lietuviškame 
kaime“.

Tarybų valdžios metais 
Lietuvos kaimo darbo žmo
nės iš pagrindų pertvarkė 
savo varganą buitį ir įvai
rių vėjų draskytą kultūrą, cistinio režimo laikais aš su 
Nepalyginamai išaugo žem
dirbių kultūrinis lygis. Da
bartiniu metu kiekvienam ; 
1,000 kolūkiečių tenka 212 
aukštojo ir specialaus vidu
rinio išsilavinimo specialis
tų. Kaimo gyventojams su
darytos geros sąlygos kelti 
savo kvalifikaciją, šviestis. 
Įsidėmėtina, kad 72 proc. 
valstybinių masinių biblio
tekų fondų yra kaimo vieto
vėse. Jeigu vienam gyvento
jui respublikoje vidutiniš
kai tenka 4.y masinių bib
liotekų knygos, tai kaimo 
gyventojui — 6. Vis gerėja 
bibliotekų mątąrialinė bazė, 
toliau plęčiasį jų tinklas.

Keliant kolūkio kaimo dir
bančiųjų kultūrinį lygį, di
delis vaidmuo tenka klubi
nėms įstaigoms, kurių dau
giau kaip 1,300. Šiuo metu 
vien kolūkių lėšomis stato
ma daugiau kaip 50 kultūros 
namų. Iš viso kolūkiai jų 
pasistatė arba rekonstravo 
apie 650. Kultūrinėms įstai
goms kasmet vis daugiau 
išskiriama baldų bei muzi
kos instrumentų. Stiprėjant 
kultūros - švietimo įstaigų 
bazei, gerėja ir jų darbas. 
Jei 1960 m. klubinės įstaigos 
organizavo 4,424 masines 
priemones, meno saviveik
los jėgomis — 16,458 spek
taklius - koncertus, tai šie
met šie skaičiai bus kele
riopai didesni. Per tą laiką 
meno saviveiklos kolektyvų 
skaičius padidėjo 3,000, o 
,m e n o saviveiklos dalyvių 
skaičius — iki 20,000 žmo
nių, Be to pakilo n* organi
zuoja mų priemonių lygis, 
Jos įdomesnės, pritraukia 
daugiau lankytojų.

Daug padaryta, kad ir ki
nas būtų visur visiems pri
einamas. 1950 m. mūsų kai
me buvo tik 170 kino įren
ginių. Šiuo metu jų yra 1, 
300. Visose tolimesnėse nuo 
centrų brigadose ir sky
riuose įruošęta 3,200 kino 
f i 1 m ų rodymo punktų. 
Ūkiuose yra 900 staciona
rių kino įrenginių. Vadinasi, 
stambesnėse gyvenvietėse, 
kur anksčiau filmai ’buvo 
rodomi 2-3 kartus per mė
nesį, dąbar - 
per savaitę.

Įprasti n i a i s kolūkiečių 
ib;u i ,t i e s .elementais tapo 
.elektra, tėleTizorius, radijo 
aparatas, valgykla, s k a 1- 
bykla ir t. <t; Pačius nuoša

liausius kampelius pasiekia 
laikraščiai, žurnalai. Vis la
biau kolūkiečių tarpe po-

2-3 kartus

P. Mičiūnu sėdėjau keletą 
metų vienoje kameroje 
Šiaulių sunkiųjų darbų ka- ■ 
Įėjime. Dirbdamas Klaipė
doje jis įsitraukė į darbi
ninkų revoliucinę veiklą. 
1932 m. buvo priimtas į 
Komunistų Partijos eiles. 
Kaip aktyvus ir sumanus 
komunistas buvo kooptuo- 
tuotas į Klaipėdos miesto 
LKP komiteto narius. Dir
bo kartu su Laurynu Ka
počium, SadaviČidm ir ki
tais. Tačiau 1934 m.' buvo 
areštuotas ir už komunisti
nę’ veiklą nuteistas 6‘ zųė- 
tahis sunkių darbų f kajejir 
mč. ' Prieš tėismį' bu^o kh-: 
linamas Bąj;orų kalėjimu: 
(Kretihgbs apslcr.),’ b pbi 
teismo buvo atvežtas i v 
Šiaulių sunkių darbų kalėji
mą, kur mes eilę metų sė
dėjome vienoje kameroje.

Fašistams nepavyko
Smetonos fašistinė vy

riausybė neskyrė lėšų naci
onalinės pramonės statybai, 
bet už tai negailėjo pinigų 
naujų kalėjimų statybai. 
Trisdešimtųjų metų antroje 
pusėje Raseiniuose buvo pa
statytas naujas vienučių 
sistemos kalėjimas. Fašis
tinė valdžia nutarė jį už
pildyti jaunais komunistais, 
kad griežtos izoliacijos pa
galba palaužti jų idėjinius 
įsitikini-tnūs ir priversti 
maldauti malonės bei pasi
gailėjimo. Į tą naują kalė
jimą kartu su kitais jaunais 
komunistais buvo išvežtas 
ir R. Mičiūnas. Tačiau fa
šistinei valdžiai nepavyko 
palaužti nei vieno jauno; ko
munisto pasiryžimo kovoti; 
už liaudies laisvę. Prieš 
kruviną fašistinį terorą 
1940 m. s u k i To plačiosios 
darbo masės ir nuvertė fa
šistų valdžią.

Griuvus fašistiniam reži
mui sudaryta Paleckio lai-; 
kinoji Liaudies vyriausybė 
priėmė amnestijos įstatymą 
ir paleido visus politinius 
kalinius <iš kalėjimų ir kon- 
.centrącijos stovyklų.

Po ilgų kalinimo metų 
nebuvo 'kada ilsėtis ir tai- 

, .syti palaužtą syeikatą, rei- 
’ kūjo imtis darbo ten, kur 

Partiją skyrė. Nebuvome

baigę aukštojo mokslo, mū- : 
sų mokslas buvo kalėjimų 
universitetai: marksizmo- 
leninizmo pagrindai. Aš ir 
P. Mičiūnas išėję iš kalėji
mo buvome paskirti atsa
kingoms pareigoms teisė
tvarkos organuose.

Lietuviškoje divizijoje
Tačiau neilgai teko džiaug

tis pradėtu darbu liaudies 
gerovei. Hitlerio armados 
netikėtai, klastingai užpuo
lė mūsų kraštą. Teko pa
sitraukti į Tarybų Sąjungos 
gilumą. Ten buvo organi
zuota 16-toji Lietuviška 
Saulių Divizija. P. Mičiū
nas kaip ir daugelis pasi
traukusių lietuvių divizijos 
eilėse kovėsi Tėvynės karo 
frontuc:? su nuožmiais vo
kiečiais grobikais iki galu
tinės pergalės. Mūsų Tary
binė Tėvynė buvo išvaduo
ta.

Pokario metais P. Mičiū
nas dirba Kretingos karo 
komisaru. Vėliau Kretin
gos rajono Vykdomojo Ko
miteto Pirmininko pareigo
se. 1954 metais P. Mičiū
nas išrenkamas Palangos 
miesto Vykdomojo Komite
to Pirmininko pavaduoto
ju, o poi poros metų Pirmi
ninko pareigoms, kuriose 
dirbo iki pat mirties. Mirė 
1969 m. kovo 13 d. Vilniaus 
miesto Klinikinėje ligoninė
je nuo širdies veiklos su
silpnėjimo.

Praeitais metais jam bu
vo sukąkę 60 me,tų.

Pastangos išgelbėti< ' J I •'
, Pręfesoriusi Marcinkevi-. 

čius ir kiti .chirurgai dėjo 
visas pastangas jo: gyvybei 
išgiejbėti. < Buvo padaryta 
operacijaJr įjungtas širdies 
stimuliatorius. Po ;. operai j 
ei jos ; ąnt^ą dieną • • širdies1 
veiklą, pagerėjo, pulsas pa
kilo iki 60-70 tvinksnių per 
minutę, .0 prieš operaciją; 
buvo nukritęs iki 37 tvinks
nių..;, į

Pjde jo dieną naktį budė
jo vienas arba du gydytojai 
chirurgai, o taip pat PI Mi-' 
čiūno sunūs ir marti — Me
dicinos fakulteto studentai. 
Budėjo jie pasikeisdami vi
są tėvo ligos laiką. Tačiau 
kai buvo viltis, jog P. Mičiū
nas greitai pasveiks, nes 
jautėsi ger^i, kalbėjo, juo
kavo, staiga pavakarėje pa
sidarė jam bloga, jis nusto
jo sąmonės, širdis nustojo 
plakusį, įvyko klinikinė 
mirtis. Greitai iš namų bu
vo iškviestas profesorius 
Marcinkevičius ir kiti chi
rurgai.

Ten pat palatoje buvo 
padaryta antra operacija, 
atidaryta krūtinės ląstą, 
rankos pirštais masažuo-.. —.—.. • ------- 4

jant širdį, širdis atsigavo, 
iš lėto pradėjo tvinksėti, P3rJ^ 
kilo iki 60 tvinksnių, tik 
kraujo spaudimas kilo labai^ 
lėtai. Buvo įjungtas deguo- ’ 
nies dirbtinas kvėpavimas, 
kūnas atšilo, atgijo.

Vėl viltis! Juk prieš ke
letą mėnesių vienai kolūkie- 
tei nuo Rokiškio dvyliką 
kartų buvo įvykusi mirtis 
ir kiekvieną kartą ją atgai
vino, pagaliau širdis pradė
jo veikti normaliai ir ji, pa
sveikusi, sugrįžo ir šian
dien dirba kolūkyje. Juk ne 
tik jai, bet ir daugeliui ki-

Marcinkevičius darė opera
cijas ir grąžino žmonėms 
sveikatą. Todėl nustoti vil
ties nebuvo pagrindo. Taip 
mes raminome Mičiūno šei
mos narius.

Po klinikinės mirties P. 
Mičiūno sveikata irgi gerė
jo: tvinksnis buvo norma
lus, kraujo spaudimas irgi 
kilo. Kitos dienos popietę . 
gydytojai pastebėjo .. li$as * 
komplikavimąsi: nustok 
veikę inkstai. Tada gydy
tojai pasakė, kad dabar jau 
nėra vilties. Ir jis po kli
nikinės mirties išgyvenęs 
daugiau negu parą naktį 
mirė.

P. Mičiūno sveikatos sto
viu visą jo ligos laiką rū
pinosi LKP Centro Komite
tas ir Vyriausybė.

Iškilmingos laidotuvės
Palangos gyventojų pa

geidavimu, P. Mičiūno pa
laikai buvo nuvežti į Pa
langą, Beveik tris dienas 
jo kūnas buvo pašarvotas 
Kūrybos darbuotojų rū
muose ir per visas tas 
tris dieųas dieną inaktį mi-. 
nios žmonių ėjo atsisyeikin-* 
ti su- sąvo. Pirmininku, pa
skendę ’liūdesyje, brąukda- 

i riliąsarą^. .... j.» ■ ; . 
/ M Karstąs, skendėjo gėlėse^ 

o vainikų būvo arti šimto: 
nuo Centro Komiteto, Pre
zidiumo; Vyriausybes’ .Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos 
miesto Vykd. Komitetų, 
daugybės rajohų, įvąirių or
ganizacijų, gamyklų,. sana
torijų ir 1.1.

Į laidotuves susirinko vi
sa Pąląnga.

Jis mirė, bet jo darbai 
liks ilgiems metams i-rx pri
mins mums tą kuklų ir nuo
stabų žmogų.

Aloyzas Mileika 
Vilnius-Palanga -

Teheranas. — Iranas 
traukė diplomatinius ryšius 
su Lebanonu, kadangi Le- 
banonas atsisako gražinti 
prasižengusį Irano genėr. 
Bakhtiarą, pirmiau buvusį 
Irano saugumo viršininką.

Varšuva.—-susidaužė Len
kijos lėktuvas. £uvo .51 
žmogus. ;
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puliarios ekskursijos. Daug 
kur kaime dabar pamatysi 
profesionalių meninių ko
lektyvų spektaklius, kon
certus, o kaimo' darbo žmo
nes — parodose muziejuose.

JNTĘRPETACIJOS AUKA

“Įn viųo verįtas!” — priežodis skelbia,
Reiškiąs, kad tiesą išplepa girtas,
Bet vienas vyras, mokąs tą kalbą,
Nė kiek nedvejojo, buvo tikras, tvirtas, - •

Kąd šis posakis reiškia, jog girtas jaučia gilesnę tiesą.
Ir puolė tad jis eliksyrą ragauti;
Senovės romėnus .didžiai- jis gerbė;
Išminties ir tiesos jisai ėmė ieškoti . v ■ ■
Degtinėj, vyne, teikė jiems didžią svarbą, —

Jis smelkės, jis veržęs prisikasti, rast išmintį, tiesą...

, Kai žmoųą su vaįkais, girtam jaųi parėjus,
Rąudojo ir verkė, ir lųjeįdė negerti,
Jis juos gląmonėjo, mylavo, gailėjos
Ir keikė, ir plūdo likimą ne kartą, -r-

Ląbjąų dąr troško suprasti blogybės šaknų gilią tiesą.
Nusivylęs sau .draskė kiūtinę ųe .sykį
Ir bąįidė net kulk^ paleisti į kąktą ...
Jo sieki,ąi .aukštieji ,sužlugę paliko,
Pradėjo vaikai jo pąyyzdžiu sekti, -r-

Romėnų priežodis senas turėjo juk rei^isMMtį, tiesą^ >

(
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R. Januškevičienės audring 
išgyvenimai ir atsiminimai

Su dideliu susidomėjimu 
perskaičiau labai įdomią 
Reginos Januškev i č i e n ė s 
atsiminimų knyga “O me
tai nelaukia...” Knyga

tais, bet mus pasiekė tik 
šiomis dienomis. Tai 350 
puslapių gražiai paruoštas 
kūrinys. Jo puslapiuose 
prieš mūsų akis lyg ir at
gimsta daugiau kaip pusės 
šimto metų audringiausi 
įvykiai.

Prisipažinsiu, kad knygos 
autoi'ė iki šiol man buvo 
nežinoma ir negirdėta. A- 
pie ją Lietuvos spaudoje ne
su nieko pastebėjęs. O štai 
dabar jos storoka knyga

čius išgyvenimus!
Tik skaitydamas knygą ' 

sužinojau,kad Regina Ja-
* nMŠkevičienė yra buvusi 

(W?r carinės Durnos nario 
Mykolo Jan u š k e v i č i a u s 
žmona.

Atsiminimai susideda iš 
penkių dalių. Pirmojoje da
lyje ji trumpai pasipasako
ja apie savo jaunystę. Jos 
tėvas buvo Vincas Vaitke
vičius, suvalkietis, agrono
mas, gyvenęs tūlą laiką 
Amerikoje, Bostone, ir dir
bęs fabrike, paskui sugrį
žęs j Lietuvą ir ten tarna
vęs “agronomu ir ūkvedžiu 
keliuose dvaruose” (p. 14). 
Regina lankė klerikalinės 
“Saulės” kursus Kaune, ir 
dar jaunutė būdama įsi
traukė į meninę veiklą, da- 
Ivvavo pastatyme visos ei- 

^lės veikalu, kaip tai, “Pilė- 
*nų kunigaikštis,” “Amerika 

pirtyje” ir kt. Susipažinu
si su Stasiu Šimkum ir Kip
ru Petrausku ir jų menine 

Veikla. Bet mokykloje visai 
nekaltai buvo apšmeižta, iš
tvirkėle palaikyta! “Ap
šmeižtą, alpdama iš gė
dos”, ji rašo, “iš pradžių no
rėjau nusižudyti ir nubėgau 
prie Nemuno. Bet Nemune 
plaukė didžiulės lytys, ėjo 
ižas. Ilgai ilgai stovėjau, 
žiūrėdama į upę, ir negalė
jau nė žingsnio žengti” (p. 
49). Q vėliau išsiaiškino, 
kad ji buvo apšmeižta be jo
kio pagrindo.

“Sąulės” mokyklai vado
vavo pagarsėjęs ištvirkėlis 
kunigas Olšauskas ir kiti, 
mažai kuo geresni už jį. Ir 
naip tik šių kunigų elgsena 
Reginai atidarė akis ir pa
darė ją bedieve. Ne kas ki
tas, o kunigai ją įtikino, kad 
viskas, ką jie skelbia, “yra 
melas ir apgaulė.”

Ir giliai atsidusus ji bai
gia apie savo jaunystę: 
“Kažkokia keista buvo ta 
mano jaunystė: patyriau ir 

^apgaulės, ir smūgių...” 
(p. 60).

Reginą ištekėjo už Durnos 
nario Mykolo Januškevi
čiaus, susilaukė dukters ir 
1914 m. persikėlė gyventi į 
Ptetęrburgą. Su tuo baigė
si šitas jos gyvenimo laiko
tarpis.
Karo ir revoliucijos audros

Antrojoje knygos dalyje 
R. Januškevičienė pasakoja 
apie savo išgyvenimus per 
karo ir revoliucijos audras. 
Ką tai reiškė, daug pasako 
šios knygos skyriaus ant
raštėlės: “Karas iki perga
lingo galo,” “Pirmyn, ver
gai!,” “Lai smarkesnė aud
ra kyla? “Visa valdžia Ta
ryboms!,” “Raudonarmie-

Ši mūsų lietuvių tautos 
Aikra nebuvo tik pasyvi iki 
šiol buvusio socialinio per-

versmo, istorijon įėjusio 
“Spalio socialistinės revo
liucijos” pavadinimu, stebė
toja. Ji aktyviškai ranka 
rankon, koja kojon ėjo su 
bolševikais su Leninu prieš
akyje. O kai užėjo rūsčios 
civilinio karo dienos, ji net 
įstojo į Raudonąją armiją, 
kad prisidėtų prie tos revo
liucijos laimėjimų apgyni
mo. Ir ta diena, ji sako, 
“buvo pati brangiausia ir 
ryškiausia diena mano gy
venime.” Nors jos vyras 
šiam jos žygiui griežtai prie
šinosi, bet ji nepaisė (p. 
127). Šlovė jai!

Trečioje knygos dalyje 
autorė pasakoja apie savo 
menine-teatrinę veiklą 
Maskvoje ir kitur Tarybų 
Sąjungoje, apie civilinį ka
rą ir pagaliau apie kontr- 
revoliucijos sutriuškinimą.

Autorė labai džiaugėsi, 
kai 1918 metais Lietuvoje 
susikūrė Tarybų valdžia su 
Vincu Kapsuku priešakyje. 
Ji sako: “Neapsakomai 
džiaugiausi. Turėjau vilties 
sugrįžti j gimtinę — į Ta
rybų Lietuvą” (p. 143). 
Deja, ji susirgo skarlatina 
ir jos tas troškimas neišsi
pildė, ir • paskui per ' kokį 
desėtką metų jos ryšiai su 
lietuviais buvo nutrūkę. 
Tik 1928 ar 1929 metais ji 
sužinojo, kad Maskvoje vei
kia lietuvių klubas ir tuo
jau su juo susisiekė. Čia su
sipažino su visa eile lietu
vių veikėjų — V. Kapsuku, 
Z. Angariečiu, Brigmanu, 
K. Preikšu, E. Tautkaite, 
Ozarskiu, Žalioniu ir ki
tais 
klubo dramos ratelį. Ta
čiau čia, atrodo, teko dar
buotis neilgai. Paskui ji vėl 
sugrįžo į: rusišką meninę 
dirvą.

Šiuo laikotarpiu R. Ja
nuškevičienė . parašė arba 
sukūrė visą eilę scenarijų 
ir pjesių.
Neilgai trukęs džiaugsmas

Ir taip šios nepaprastos 
lietuvaitės artistės dvide
šimt penkeri metai (nuo 
1914 iki 1939) prabėgo sve
tur, būtent, Tarybų Sąjun
goje. . Tiktai. 1939 metais 
netikėtai šusip a ž i n o su • į 
Maskvą atvykusiais Lietu
vos rašytojais Liudu Gira 
ir Petru Cvirka ir sumezgė 
ryšius su gimtuoju kraštu. 
Ir apie tai ji mums pasako
ja savo knygos penktojoje 
ir paskutinėje dalyje.

1940 metais ji susitiko su 
iš Lietuvos atvykusia Lie
tuvos Liaudies Seimo at
siųsta delegacija ir pirmą 
kartą susipažino su Justu 
Paleckiu, kuris tai delega
cijai vadovavo. Tai buvo 
delegacija, kuri prašė, kad

Žalioniu 
ir perėjo dirbti į

Tarybų Sąjunga priimtų 
Lietuvą į savo tarybinių 
tautų šeimą. Vėliau, žino
ma, autorė susipažino su 
visais įžymesniais Lietuvos 
vadais bei veikėjais. 1941 
m. kovo mėnesį gavo nuo 
Tarybų Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
su Paleckio parašu pakvie
timą sugrįžti į Lietuvą dar
buotis. Taip, žinoma, ji ir 
padarė.

Deja, tuo sugrįžimu į 
gimtinę ir naujuoju gyevni- 
mu joje neilgai teko džiaug
tis. Kaip žinia, tais pačiais 
metais hitlerinė Vokietija 
užpuolė Tarybų Sąjungą ir 
nrasidėjo baisusis tėvyninis 
karas.

“Motinos prakeiksmas”
Neįmanoma nė trumpiau

siai šio laikotarpio autorės 
išgyvenimus čia atpasakoti. 
Man atrodo, kad ne tik sa
vo, bet visų Lietuvos ir vi
sos Tarybų Sąjungos moti-

veikėjų veiklą, jų didelį įna
šą į laimėjimą pergalės 
prieš tuos plėšriuosius žvė
ris.

Mano nuoširdžiausias Re
ginai Januškevičienei svei
kinimas už suteikimą mums 
šių iš savo nepaprastai aud
ringo ir giliai prasmingo 
gyvenimo atsiminimų.

A. B. Salietis

karo pradžioje, būtent 1941 
m. rugsėjo mėnesį, savo su
kurtame monologe “Moti
nos prakeiksmas.” Tai pra
keiksmas naciams ir jų tal
kininkams, o himnas tiems, 
kurie prieš juos kovojo, ir 
tiems, kurie toje kovoje 
krito. • Šis Reginos Januš
kevičienės monologas, kaip 
ir vėliau parašytas monta
žas “Du laiškai,” buvo dek
lamuojamas oro bangomis. 
Negalima jį skaityti be gi
liausio susijaudinimo.

Tiems, kurie stoja į tėvy
nės genimo kovą, ji prisie
kia:

“Aš žengsiu per miškus ir 
daubas, perplauksiu upes ir 
marias ir atiduosiu jums, 
naujieji mano sūnūs, savo 
meilę ir motinišką švelnu
mą. Aš aptvarstysiu jums 
žaizdas, pagirdysiu šaltinio 
vandeniu ir raminsiu jūsų 
kančias nuostabia Pergalės 
daina.”
. O jums, naciai!

“Mes prakeiksime 
kraugeriai fašistai!
degame neapykanta jums— 
tokia neapykanta, kokios 
dar niekas nėra patyręs pa
saulyje, nes mūsų neapy
kanta yra motinų neapy
kanta;

O kai ateis atpildo va
landa—jūs, plėšriosios hie
nos, munis už viską turė
site atsakyti;

ir už sudegintus miestus 
ir kaimus, ir už žydinčias 
mūsų pievas, ir už nužudy
tus vaikus, ir už žiauriai 
nukankintus mūsų sūnus, 
ir už atimtą motinų džiaugs
mą!

Ir baisi bus mūsų atpil- 
jūsų pasmerkimo va-

jus, 
Mes

Vytauto Majoro ; 
“pasakų namelis”

Klaipėdoje, V. Kapsuko 
gatvėje, daugiaaukščiai 
mūrai viename iš savo kie
mų priglaudė nedidelį na
melį. Keistas, įdomus ir la
bai jau netikėtas jis daž
nam praeiviui.

Šeimininkas—jaunas, ta
lentingas liaudies meninin
kas Vytautas Majoras. Ap
rodys jis kiekvieną namų 
kertę, nusives į dirbtuvę, 
supažindins su naujausiais 
savo drožiniais, po to pa
sodins už balto seklyčios 
stalo, iš drožinėtos indau
jos paims medines taures. 
Jo žmona Aldona — nepa
mainoma pagalbininkė me
niniuose versluose — atneš 
naminio vyno.

Dideliame židinyje sprag
sės malkos. Liepsnos at
švaistai guls ant akmeni
nės sienos. Kalto metalo 
kaukės, nukabinėtos pasie
niais, masyvūs kalavijai ir 
įmantrios žvakidės atrodys 
kaip primirštų pasakų da
lyviai. Bus tylu, ir joks 
garsas neprasiskverbs pro 
plačias, metalinėmis tul
pėmis papuoštas šios menės 
duris. Bus ramu, ir nebent 
tik šunelis Murzis, žaidžiąs 
kažkur kertėje, ant meškos 
kailio, sužvangins varpe
liu, kuris juokingai pūpso 
po jo gauruotu kaklu.

Šiame dideliame kamba
ryje nėra nė vieno daikto^ 
įgyto parduotuvėje. Viskas 
padaryta pačių šeimininkų 
rankomis.

Akmenys atvežti iš Dar
bėnų. Medis — daugiausiai 
eglė ir pušis, pajūrio miš
kų turtas. “Geležiniai ste
buklai” nukalti Majorų 
dirbtuvėje.

Originaliąją seklyčią Vy
tautas Majoras surentė šią 
vasarą. Pirmoji jos vieš
nia — liaudies rašytoja Ie
va Simonaitytė — pasakė:

—Rodos, atsisėsčiau prie 
židinio, ir niekur daugiau 
neišeičiau...

B. Bdičelis

do 
landa!”

Šioje knygos dalyje auto
rė plačiai pavaizduoja iš 
Lietuvos į Tarybų Sąjun
gos gilumą pasitraukusių

DAINUOKIT, LIAUDIES DAINININKAI
Dainuokite garsiai, liaudies dainininkai, 
Ir leiskite balsą kaskart vis garsiau!
Paraginkit liaudį, mieli menininkai,
Žengt, eiti į ateitį šviesių greičiau.

Sakykit, kad saulė seniai užtekėjo
Ir kad-skaisčiai šviečia pakilus aukštai, 
Ir kad eit į šviesą keliai pagerėjo, 
Nes juos jau apšviečia giedri spinduliai;

Ir kad jau ateina naujoji gadynė,
Kuri nėša laimę dėl liaudies visos;
Kad reik jau dainuoti džiugiai sutartinę
Ir kurti draugystę vienybės, taikos.

Taigi ir dainuokit, tegul balsas girdis, 
Tegul jisai liaudžiai pabusti padės;
Ir taip vis dainuokit, kol vargstanti liaudis 
Liuosybę, lygybę ir taiką laimės.

Jonas Juška
(šis eilėraštis buvo skaitytas LMS Festivalyje 

1969 m. kovo 23 d. Miamyje.)

Prekių mainę sutartis
Vilniuje, Lietuvos Preky

bos ministerijoje, pasirašy
tas Lenkijos Liaudies Res
publikos ir Lietuvos prekių 
mainų susitarimas. Tai ket
virtasis tokio pobūdžio su
sitarimas, platesnio masto 
už ligšiolinius.

Lenkijos prekybinės or
ganizacijos siunčia į Lietu
vą vilnonius audinius, dra
bužius, kosmetiką, baldus, 
paukštieną, gėrimus, elek
tros ir kitas prekes.

Lietuva mainų keliu tieks 
lininius audinius, mėsą, ko
jines, galanteriją, suveny
rus, daug kitų dirbinių. Pa
sirašytas taip pat Lenkijos 
ir Lietuvos prekybinių or
ganizacijų mokslinio ir tech
ninio bendradarbiavimo su
sitarimas.

Kas padaryta -- viskas 
savo liaudžiai

(Profesoriatis S. Vainiūno 60-metį pažymint)
Balandžio 2-ąją Vilniaus 

visuomenė iškilmingai pa
gerbė vieną žymiausių Lie
tuvos muzikų profesorių 
Stasį Vainiūną, sulaukusį 
šešiasdešimties metų am
žiaus. Ta proga surengta
me jubiliato kūrinių kon
certe, be anksčiau parašy
tos muzikos, pirmą kartą 
buvo sugroti naujausi jubi
liato kūriniai.

Prof. S. Vainiūnas
Savo kūrybinį kelią Sta

sys Vainiūnas pradėjo kaip 
atlikėjas-pianistas. Pasižy
mėjęs neeiliniais gabumais 
dar Rygos konservatorijoje, 
į kurią įstojo būdamas 14 
metų amžiaus, pirmąjį sa
vo koncertą Lietuvoje drau
ge su J. Karoso vadovauja
mu Rygos lietuvių choru 
(Kaune ir Šiauliuose jis su
ruošė 1929 metų rudenį. 
Jau tada jaunasis atlikėjas 
susilaukė gero įvertinimo. 
Dienraštis “Rytas” ta pro
ga pažymėjo: “... tai tik
rai gražios technikos ir ta
lentingas skambinto jas. ”

Dar po dvejų metų kruopš
taus pasiruošimo pianistas 
suruošė pirmąjį savo reči
talį Rygoje. Sveikindamas 
ii pirmasis mokytojas J. 
Karosas, tuomet gyvenęs 
Kaune, rašė: “Linkę ju lai
mingą valandą pradėti ar
tistinę karjerą, kad ji at
neštų nauda ir garbe ne tik 
Tau asmeniniai, bet ir vi
sam muzikos menui, o ypa
tingai lietuviškai muzikai.”

Paseke S. Vainiūno kūry
bini kelią pamatvsime, kad 
šie įžvalgaus pedagogo žo
džiai su kaupų išsipildė. 
1933 metais Vainiūnas bai
gė Rvgos' konservatorijos 
forteniiono klasę, o po me
tu ir kompozicija. Absolven
tui buvo suteiktas niąnisto- 
laureato Vardas/' Pasaulini 
pripažinimą S. Vainiūnas 
nelno vos užbaigęs konser
vatorija tarptautiniame pi
anistu konkurse Vienoje 
<1033 m.), kuriame jis var- 

npt su 252 įvairiu sa
liu pianistais Artistas iš 
Lietuvos čia užėmė aštunta 
vieta ir pelnė laureato var
dą. Metus pasitobulinęs Vie- 

: nos muzikos Akademijoje, 
jis kocertuoja Pragoję ir 
Berlyne, Rotnoje ir Floren
cijoje bei kituose Europos 
miestuose. Su dideliu pasi
sekimu pasirodo Rygoje, 
Kaune, Taline. Pokario me
tais Vainiūnui ploja rinkti
nė Maskvos ir kitų Tarybų

Sąjungos miestų publika, 
aukštai jo muzikavim| ver
ti n a Lenkijos, Suomijos, 
Vengrijos auditorijos.

Lietuvių muzikinei kultu- ' 
rai S. Vainiūnas nemažiau 
yra nusipelnęs ir kaip kom
pozitorius. Savo kūrybinį 
credo jis yra nusakęs šiais 
žodžiais: “Jei kompozitorius 
pažįsta ir myli savo liaudies 
meną,” jei jis talentingas' 
jei turi savo minčių ir kū
rybinių idėjų — jis para
šys gerą kūrinį, atspindintį 
mūsų epochą, liaudišką kū
rinį giliąja šio žodžio pras
me.”

Tokį ir matome S. Vai
niūną, pažvelgę į gausią ir 
įvairiapusišką jo paties 
kūrybą. Kompoz i t o r i a u s 
plunksnai priklauso simfo
nija, koncertai fortepijonui 
su orkestru bei vargonams 
su orkestru ir nemaža kitų 
kūrinių. Kameriniai ansam
bliai, pjesės fortepijonui, 
chorine muzika, lietuvių 
liaudies. dainų harmonizaci
jos. .. Sunku išvardinti ir 
aprėpti taip gausią S. Vai
niūno muzikinę kūrybą. Ta
čiau svarbu pabrėžti, kad jo 
kūriniai pasižymi melodiš- 
kumu. Juos nesunkiai atpa
žįstame iš savitai panaudo
tų lietuvių liaudies muzikos 
elementų su ypač kompozi
toriaus pamėgtomis sutarti
nėmis.

• Čia reikia atskirai pažy
mėti, kad S. Vainiūnas savo 
kūryba pirmasis davė im
pulsą vargonų muzikai Lie
tuvoje. Jei šiandien turime 
nemaža talentinga plunksna 
parašytų jo paties ir kitų 
mūsų kompozitorių kūrinių 
vargonams, jei išaugo tokie 
vargonavimo meistrai, kaip 
tarptautinio pripažinimo su
laukęs Leopoldas Digrys ir 
nęmaža grupė jo mokinių, 
jei Lietuvoje ruošiami var
gonų muzikos festivaliai, 
kuriuose dalyvauja ir žy
mūs užsienio atlikėjai, tai 
vis ačiū profesoriui S. Vai
niūnui.

Pagaliau, jubiliatas daug 
nuveikė, ruošdamas jaunuo
lius muzikus Vilniaus Vals
tybinėje konservatorij oje, 
kur vadovauja fortepijono 
katedrai. Profesorius pats 
paruošė daugiu kaip 30 žy
mių muzikų. Iš jų reikia 
pažymėti plačiai koncertuo
jančius brolius Gytį ir Dai
nių Trinkūnus, Liudos ir 
Kęstučio Grybauskų forte
pijoninį duetą, žymius pe
dagogus — konservatorijos

prorektorių Erdvilą Sodei
ką ir konservatorijos dėsty
toją Rimą Karosaitę. TSRS 
Didžiajame Teatre Maskvo
je dirigentu dirba jo auklė
tinis Algis Žiūraitis, o Vik
toras Viržonis diriguoja 
Lietuvos operos teatre.

Nepakankamai būtų nu
šviesta ryški S.Vainiūno as
menybė, jei nepasakytume 
bent keletą žodžių apie Vai- 
niūną-visuomenininką ir vi
suomenės veikėją. Jis vie
nas iš tų, kurio nuopelnų 
dėka ir muzikinis M. K. 
Čiurlionio kūrybos grožis 
tapo žinomas plačiai muzi
kinei visuomenei. S. Vai
niūnas buvo pirmojo M. K. 
Čiurlionio respublikos jau
nųjų pianistų konkurso ir 
praeitais metais įvkusio 
tarprespublikinio Čiurlionio 
pianistų konkurso organiza
cinio komiteto pirmininkas, 
vienas šių muzikiniu šven
čių organizatorius.

Jubiliejaus išvakarėse ap
lankiau kompozitorių jau
kiame jo bu te. Neries kran
tinėje, pasiteiravau apie dar
bus. sveikata, kai b ė i o m ė s 
anie gyvenimą. Būdingajam 
greitokalbe profesorius bė
rė žodžius: “Pusę kelio ei
nu. puse kelio bėgu... Tiek 
reikalų!”

Ir suprantama. Juk S. 
Vainiūnas TSRS kultūros 
ministeriios kolegiiosnarys, 
užima atsakingas pareigas 
Lietuvos Kompozitorių są
jungoje. jis daugelio kon
kursu. vertinimo komisijų 
pirmininkas.

Profesorius dažnas sve
čias ir lietuviškame kaime, 
kur groia savo kūrinius, 
kalbasi su paprastais žmo
nėmis anie mena. Ir. būda
mas žvmiai jaunesnis, tą- 
svk navvdi iam energiios, 
,minties veržlumo, žaviesi jo 
aistringų pilietiškumu.

Jis domisi ir tautiečiu už
sienyje gyvenimu. — Atėjo 
laikas, — sako komnoz.ito- 
rius. — kai ne tik ūkiškai 
gerai gvvename. bet ir kul- 
tūrnie išangnmp tiek, kad 
galime pasididžiuoti ir prieš 
užsieni. Džiaugiuosi, kad 
mūsų .menininkai vis daž
niau anlanko užiūrio lietu
vius. Tikiuosi, kad ne vie
nas iš anapus dažniau ras 
galimvhe atvvkti i tėvu že
me. dalyvauti mūsų meno 
š vprite.se.

Kai pasakiau profesoriui, 
kad ruošiuosi jo jubiliejaus 
proga parašyti keletą žo
džiu Amerikos lietuviu spau
dai. S. Vainiūnas paprašė 
perduoti karštus linkėjimus 

’ visiems ten gyvenantiems- 
gimtosios Lietuvos patrio-

■ tams.
ii Jonas Bagdanskis

Yra Lietuvoje tokia graži tradicija: kasmet Dusetose, ant Sartų ežero, reng
ti žirgų lenktynes. Buvo tokios varžybos ir šiemet. Jų pasižiūrėti suvažiavo 
tūkstančiai žmonių iš visų Lietuvos kampelių. ^0 atvažiavę — nesigailėjo. 
Miestelio gatvėmis važinėjo Senelis šaltis su Snieguole ir Nykštuku, o gražiai 
apsirėdę kviesliai, pūsdami trimitus^ visus kvietė ant ežero ledo. Įdomios bu

vo lenktynės. Tarsi vėjas, skriejo greiti ristūnai. Tačiau visų eikliausias pasi
rodė Tauragės rajono Lauksargių tarybinio ūkio darbininko J. Malinausko 
žirgas* . Nuotraukoje: momentas iš žirgų lenktynių. A. Brazaičio nuotrauka.

Chicago. — Transportaci- 
jos nelaimių rekordai rodo, 
kad apie 40 proc. užmuštų 
automobilių nelaimėse yra 
65 ar daugiau metų am
žiaus žmonės.

vprite.se
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Baisūs dalykai pasaulyje MŪSŲ SVEIKATA Floridą Tyrinėja
Kovo 21 d. žiūrėjau tele

vizoriuje naujienų. Naujie
nos buvo iš Washjngtono. 
Ten apgynos sekretorius p. 
Laird stengėsi įtikinti sena
torius, kad Amerikai reikia 
dar stipresnės apgynos, ar
ba tokios apgynos, kuri su
daužytų atlekiančias į mūsų 
šalį raketines bombas, dar 
joms erdvėje tebesant. Sa
ko, mums reikia daug “AB- 
M” (“Anti Ballistic Mis
siles”) — tokių raketinių 
bombų, kurios įveikia atle
kiančias į mūsų šalį raketi
nes bombas. Ir tuoj tiesiai 
televizoriuje iškyla per tą 
trumpą laiką tos baiseny
bės, žmogaus protu ir ran
komis sukurtos.

Sekretorius sako, kad da
bar Tarybų Sąjunga turi 
tokias raketines bombas, 
kurių kiekviena jų neša 25- 
kių milijonų tonų dinamito 
jėgą, ir turinti net 200 to
kių bombų!

Toks skaičius tokių rake
tinių bombų sudaro penkius 
tūkstančius milijonų (arUa 
5 bilijonus) dinamito tonų 
naikinančios jėgos. Jei pa
lyginsime šito skaičiaus to
kių bombų jėgą su tų bom
bų, kurios krito ant Hiroši- 
mo ir ištaškė arti pusę mi
lijono žmonių, tai pamatysi
me, kad minėtų bombų už
tenka ištaškymui viso pa
saulio, jei kas paleistų jas 
visas ant sykio!

Ant Hirošimo krito tik 
dvi bombos. Jų kiekvienos 
jėga buvo tik milijono dina
mito tonų. Tai buvo tįk 
krislas prieš penkius tūks
tančius milijonų tonų dina
mito jėgą.

Jeigu Tarybų Sąjunga tu
ri tokią baisią galią tašky
ti kitas šalis, tai dar nereiš
kia, kad tik tiek tėra: tokių 
baisenybių pasaulyje. Mūsų! 
apgynos sekretorius paten
kinančiai nusišypsojo ir pa
sakė, kad Amerika turi dar 
didesnę tokių raketinių 
bombų jėgą, negu Tarybų 
Sąjunga, nors mūsiškės 
bombos esančios keliomis 
tonomis jėgos mažesnės. Ir 
jų esą išdėstyta po visą pa
saulį, tik jis negalįs pasa
kyti, kur. Gal ir po visą 
mūsų šalį...

Tų mūsų baisiausiųjų 
bombų, vadinamų “Minute
men”, lizdus ir miestus tu
rime apsaugoti savo šalyje 
kitokiomis raketinėmis 
bombomis, vadinamomis 
“Safeguards” (sargais). 
Tos “sargai” bombos galin
čios pasitikti atlekiančias 
priešo raketines bombas 
erdvėje ir jas sunaikinti.

Dabar mūsų apgynos sek
retorius reikalauja kuo dau
giausia tokių apsigynimo 
bombų. Jis nori visą mūsų 
šalį apsodinti tokiomis “A- 
BM” bombomis, kur tik 
yra “Minutemen” lizdai, 
kaip rodė išbraižyti planai 
televizoriaus ekrane.

Įžymesni senatoriai pra
dėjo reikalauti sekretoriaus 
tikrų įrodymų iš patyrimo, 
ar ištikrųjų nei viena prie
šo raketinė bomba nepasie
ktų mūsų šalies per “ABM” 
tinklą. Sekretorius tada 
prisipažino, kad tokio pa
tirto užtikrinimo jis neturi. 
Atominis susikirtimas neį
vykęs niekur, kur būt rei
kėję panaudoti jo rekomen
duojamas raketines bom
bas. Jis tačiau manąs, kad 
tik mažas raketinių bombų 
procentas pralėktų pro tas 
jo rekomenduojamas “Safe
guards” bombas.

Gudresni mūsų senatoriai

nesutinka su tokia apgynos 
sekretoriaus rekomendaci
ja. Jie mano taip, kad jei 
mes negalėtume apsiginti 
nuo visų atlekiančių bombų, 
tai kas gali mus užtikrinti, 
kad jų pusė nepralėks. Ta
da tokia “Anti Ballistic Mi
ssile” siena galėtų reikšti 
tiek, kiek reiškė aname ka
re ta “Magino linija” prieš 
Vokietiją, per kurią niekas 
neturėjo galėti pereiti!

Senatorių diskusijose iški
lo ir toks dalykas, kad už 
penkerių metų Amerika tu
rės aštuonius tūkstančius 
tų raketinių bombų, kurios 
kiekviena turi po virš dvi
dešimt milijonų tonų dina
mito jėgos, o Tarybų Sąjun
ga turėsianti šešius tūks
tančius tų raketinių bom
bų, kurios turi po dvide
šimt penkis milijonus tonų 
dinamito jėgos. Toks daly
kas jau esąs neapsigina
mas. Todėl nebėra vietos 
mums kalbėti apie kokią 
geresnę apgyną. Sako, pri
sieina ieškoti kitokios išei
ties, kad nebereikėtų ga
minti daugiau tokių baise
nybių, kurios gali išeiti iš 
tvarkos ir sunaikinti visą 
pasaulį.

Dar įeina ir kitas dalykas. 
Ne viena Amerika, ir ne 
viena Tarybų Sąjunga turi 
tokią viską naikinančią jė
gą. Daug tokios jėgos turi 
netvarkingieji Kinijos val
donai. Jau turi jos Prancū
zija, Anglija ir kitos šalys 
greit ją turės. Pats pasau
lis darosi jau per mažas 
prieš tokių bombų jėgą, ku
ri kasdien auga vis didesnė.

Gudretsnieji mūsų šalies 
senatoriai pradeda matyti, 
kad ir didžiausiu skaičiumi 
tokių viską naikinančių ir 
apgynos bombų maža proga 
išsigelbėti nuo pražūties, 
pasitikint tik tam giliukui, 
kaip tūli mano, kad gal 
mums ims ir pasiseks pir
miau paspausti reikalingąjį 
knipkį ir išsigelbėsime nuo 
sunaikinimo, sunaikindami 
kitus pirma, negu jie sunai
kins mus.

Norisi tikėti, kad tokia 
baisioji bombinė padėtis gal 
ims ir suves viso pasaulio 
valdonus į krūvą, kurioje 
jie nutars sunaikinti visas 
tas baisiąsias bombas pir
ma, negu jos pradės naikin
ti mus ir visą pasaulį...

A. Gilman.

Kad nesirgtame cukralige
WRTV
Visame pasaulyje priskai

čiuojama apie 30 milijonų
sergančiųjų cukralige, bet 
beveik visų šalių medikai 
diabetologai galvoja, kad ja 
sergančių yra dar daugiau. 
Apytikriai apskaičiav i m a i 
(turint galvoje ne tik sun
kias, bet ir paslėptas bei 
lengvas formas) rodo, kad 
sergantieji cukralige suda
ro maždaug 5% Žemės ru
tulio gyventojų.

^Sergančių cukralige žy
miai pagausėjo per pokari
nį laikotarpį. Šis reiškinys 
siejamas ne tik su anksty
vu ligos pastebėjimų, bet iš 
dalies ir su XX amžiui bū
dinga didele nervine žmonių 
įtampa. Be to, cukralige 
sergančių žmonių amžius 
dėl racionalaus gydymo pa
ilgėjo. Matyt, turi įtakos ir 
bendras visų gyventojų il
gesnis amžius, nes cukrali
ge dažniausiai serga vyres
nio amžiaus žmonės, daž
niau moterys. Yra duome
nų, kad miestuose diabetikų 
nuošimtis truputį didesnis, 
negu kaimo vietovėse.

Deja, cukralige serga ir 
vaikai. Ir daugeliu atvejų 
sunkesnėmis formomis, ne
gu suaugusieji.

Cukraligė yra lėtinis su
sirgimas, pasireikiantis me
džiagų apykaitos, visų pir
ma angliavandenių, sutriki
mu organizme. Kokios prie
žastys sukelia cukraligę?

> Seniau jau pastebėta, kad 
cukralige serga■ tos pačios 
šeimos nariai per eįlę kar
tų. Tai reiškia, kad liga ga
li būti paveldėta. Tyrimai 
taip pat rodo, kad, jei cuk
ralige serga tėvai, jų vai
kai susirgti turi galimybių 
2-4 kartus daugiau, negu 
sveiku šeimų nariai.€• t-
Persivalgymas ir cukraligė

III tarptautiniame simpo
ziume, vykusiame VDR ir 
skirtame diabeto proble
moms nagrinėti, buvo; nuro
dyta, kad cukralige sergan
čių ligonių skaičiaus didėji
mas yra proporcingas mais
tui skiriamų išlaidų didėji
mui. Persivalgymas yra ko
ne viena svarbiausių cukra
ligės priežasčių. Tai lyg 
bausmė už besaikį maitini
mąsi ir nutukimą. Juo di
desnis apetitas, tuo gamta 
žiauriau baudžia.

Antrojo pasaulinio karo ir

NUSAKINTA PUŠIS

Augo pušis Paneriuos ištekinė,
Kai dar Tauro kalnuos Gediminas medžiojo;;
Ji buvo stipri ir sena kaip tėvynė,
Kaip ir giria, kuri saugojo ją ir globojo — 

Aukštoji.

Jos liemenį sodrų peiliais vis raižė iš naujo 
Kvapniųjų sakų jos negailestingi rinkėjai;
Kibirais plaukė jos syvai, gyvybė, tiek kraujo! 
Milijonai lašų gintarinių pas apiplėšėją. 

Tekėjo.

Iš sakų pagamintas balzamas kvapsningas
Iš krašto į rūmus, palocius pulsavo,
Jis smelkės laivais per jūras audringas,
Laisvės statulos šalis turtinga už pinigus savo 

Jo gavo.

Sakų surinkėjų žaizdoms padarytomis
Šiandien gumbais diržingais užaugus, užakus,

. Pušis vėl veržli stiepias kas pavasario rytas, 
Ji vėl stipri ir gaivi, nors tiek tyraujo netekus, 

Išsekus.

Šlovė šaknims gyvybingoms! Šaknims giluminėms! 
Šlovė ir saulei, kurion tiesia ji savo rankąs k
Nūn ji ošia kitoms plačios girios pušims ištekinėms, 
Noriai skleidžia pavėsingas savo šakas, 

Išlakias!
L Šimonis \

liavandeniais, kurie labai 
greitai patenka į kraują 
(cukrus, konditerijos gami
niai, saldainiai, šokoladas, 
tortai, sausainiai, kiti miltų 
produktai, bulvių krakmo
las, pupelės, žirniai).

O vakarienė priešui!
Liaudies patarlė sako: pus

ryčius suvalgyk pats, pietus 
pasidalyk su draugu, o va
karienę atiduok priešui. Tuo 
pabrėžiamas maisto paskirs
tymo būtinumas, priklau
somai nuo darbo intensyvu
mo per dieną.

Visa tai, žinoma, iš pra
džių reikalauja valios pa
stangų. Vėliau žmogus pri
pranta, prie to, ir.toks re
žimas teigiamai veikia žmo
gaus nuotaiką, nes didėja 
jo fizinis, protinis ir emo
cinis aktyvumas. Nebevar
gina mieguistumas, tingu
mas, kuris paprastai lydi 
žmogų po gausaus ir rie
baus maisto.

Per 45 metus nuo insulino 
atradimo žymiai pailgėjo 
sergančiųjų cukralige am-

pokario metais kovojančio
se šalyse žymiai sumažėjo 
cukralige sergančiųjų skai
čius. Šis reiškinys gali būti 
paaiškinamas tik maisto sto
ka. Įdomu pažymėti, kad 
ligonių skaičius mažėjo ly
giagrečiai su riebalų mažė
jimu maiste. Todėl ir ne
nuostabu, kad cukralige žy
miai rečiau suserga vegeta
rai. Vaikai taip pat gali 
susirgti nuo persivalgymo, 
besaikio saldumynų vartoji
mo.

Alkoholiniai gėrimai 
ir cukraligė

Cukraligės priežas t i m i s 
gali būti ir piktnaudžiavi
mas alkoholiniais gėrimais 
(apie tai liudija plačiai pa
plitęs Prancūzijos vyninin
kų diabetas), ir sunkūs per
gyvenimai, nes, kaip žinoma, 
vidaus sekrecijos liaukų dar
bą reguliuoja centrinė ner
vų sistema. Klasiškų cukri
nio diabeto, kilusioi po stip
rių emocijų, pavyzdžių yra 
literatūroje aprašytas Chi- 
cagos biržos tarnautojų di
abetas, išsivystęs po kainų 
kritimo.

Ne mažiau svarbu žinoti 
ne tik šios ligos atsiradimo 
priežastis, bet ir kaip jos 
saugotis.
Palinkimas prie cukraligės

Jei šeimoje kas nors ser
ga ar, susirgo cukralige, tai 
Kiti šeimos nariai ir ard
omieji giminaičiai iš tėvo ir 
motinos pusė^ privalo pasi
tikrinti pas gydytoją. Tuo 
metu, dar nesant būdingų 
cukraligei nusis k u n d i m ų 
(burnos džiūvimo, troškulio, 
padidinto apetito, kūno nie
žėjimo), atlikus nelabai su
dėtingus tyrimus, galima iš
aiškinti lengvą arba net pa
slėptą cukraligės formą, pa
linkimą susirgti cukralige. 
Įgimtos savybės ne visuo
met yra neišvengiamos. Di
agnozavus lengvą arba pa
slėptą ligos formą ir lai
kantis dietos, darbo ir poil
sio režimo, galima išvengti 
ligos. Ankstyvas cukrali
gės pastebėjimas, gydymas 
sumažina polinkį perduoti 
šią ligą sekančioms kar
toms.

Patartina būtų patikrinti 
ir sekti sveikatą gimusių 
stambių vaikų. Ir ne tik 
vaikų, bet ir jų motinų. Bū
tina reguliuoti savo svorį. 
Nuo pat vaikystės reikia 
vengti nutukimo. Svarbu 
išlaikyti normalų svorį vy
resniame kaip 40, 50 metų 
amžiuje, — kūno svoris ne
turi viršyti 25-35 m. am
žiaus svorio.

Kaip ir ką valgyti
Tai galima pasiekti griež

tu maisto režimu. Vyres
niame amžiuje neretai sulė
tėja medžiagų apykaitos 
procesai, fizinis aktyvumas, 
todėl turi būti su amžiumi 
atitinkamai mažinamas pa
ros maisto davinys, kuris 
neturėtų viršyti 1,500-2,000 
kalorijų. Pagyvenusiam 
žmogui reikia pakankamai 
baltymų (70-100 gramų) — 
balto sūrio, varškės, nerie
bios mėsos ir žuvies, apribo
to, riebalų kiekio (30-4Q g.). 
Geriausia vartoti augali
nius riebalus aliejų pavida
lu ir angliavandenius (150- 
200 g) — juodą duoną, dar
žoves, nesaldžius vaisaus ir 
uogas. Siekiant išlaikyti 
normalų svorį, negalima 
piktnaudžiauti tpkiais ang

Iš gražaus koncerto
Tikėtasi, kad grįždami 

delegatai - dainini n k a i iš 
LMS suvažiavimo ir festi
valio užsuks į LLD 45 kuo
pos duodamus pietus kovo 
29 d. ir padainuos. Taip ir 
buvo. Sustojo iš Palmer, 
Mass., solistė Irena Janu- 
lienė, iš Čikagos daininin
kai Valerija Urbikas, Mar
tinas Vidra ir R. Žilis. Pri
sitraukė Ireną Janulienę ir 
sudarė kvartetą, kurie ati
darė dainų programą. Po 
to Irena Janulienė ir Vale
rija Urbikas dainavo due
tą. Taipgi duetą dainavo 
Martinas Vidra ir R. Žilis. 
Visiems pianu akompanavo 
Valerija Urbikas. Dainavi
mas atliktas artistiškai. 
Vargu kada čia bus galima 
sulaukti tokios žavėjančios 
dainų programos, kokia bu
vo atlikta ir dar netikėtai.

Dainų programą užbaigė 
Dainos mylėtojai po vado
vyste Adelės Pakalniškie
nės. Jiems dainavimas irgi 
labai gražiai pavyko.

Jonas Juška su grupe 
niujorkiečių lankėsi pas 
draugus Joną ir Petrę Sė
mėmis. Jis atsilankęs skai
tė eilėraštį. Ieva Mizarie- 
nė, LLD CK sekretorė, pa
sakė gražią prakalbą.
Svečias iš Kauno Vytautas 

Mockap e t r i s atsisveikino 
su saintpetersburgi e č i a i s, 
linkėdamas visiems geros 
laimės ilgai gyventi. Jam 
viešėjimo laikas šioje šalyje 
baigiasi, dar vyksta pas sa
vo seserį ir jos dukrą į Ohio 
valstiją atsisveikinti, iš ten 
patrauks į Kanadą^ ir sės į 
Tarybų Sąjungos laivą

Floridą užgulė visokios 
bėdos, o pati didžiausia bė
da politikieriams, kad čia 
atvyko senatinė komisija 
tirti, kiek čia yra bado ir 
ant kiek čia yra įsigalėjęs 
Koza No s t r,a (gengsteriz- 
m,as), kuris vaidina didelę 
rolę ne tik politikoje, bet ir 
ekonomijoje. Yra baimė, 
Cosa Nostra (gengsteriz 
bankus.

Kovo 24 dieną čia atvyko 
iš Washingtono senato ko
misija su senatorium Mc
Govern priešakyje, tirti ke
liaujančių darbininkų (mi
grant workers) sunkią pa
dėtį. kuriuos beširdiškai iš- 

žius. Jei pacientas nepažei
džia dietos ir gydymo reži
mo, yra gydytojo kontro
liuojamas, jis praktiškai bū
na darbingas.

š. Sideraite 
Medicinos mokslų kandidatė

ST. PETERSBURG, FLA.
“Puškiną,” kuriuo pasieks 
Leningradą, pagaliau Kau
ną—namučius.

Sekamą dieną jo brolis 
Pranas susiprašė savo arti
mus draugus pas save į 
naujai įsigytus namus prie
miestyje Gulfport. Daly
viai įteikė svečiui jaukią 
dovanėlę, kad grįžęs į tė
vynę galėtų ilgiau prisimin
ti viešnagę pas brolį saulė
toje Floridoje. Su V. M'oc- 
kapetriu buvo malonu ar
čiau susitikti. Jo brolio 
draugai apipylė svečią įvai
riais klausimais. Vytau
tas— gabus atsakinėtojas, 
visus patenkino, įpindamas 
gražaus juoko.

Pagaliau sudainuota Vy
tautui Mockapetriui “Hap
py Birthday”; mat, pripuo
lė su jo išleistuvėmis jo 
gimtadienis. Visi paspaudę 
svečiui ranką išsiskirstė 
kas sau. Vikutis

Lietuvoje gausėja 
žurnalų šeima

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos matematikų ir fizikų 
darbai nuo 1960 metų lei
džiami vienkartinių rinki
nių teisėmis. Nefiguravo jie 
ir visasąjunginiuose, o taip 
pat užsieniui skirtuose pe
riodikos kataloguose.

Nuo šių metų abu rinki
niai pertvarkomi į periodi- 
n i u s žurnalus. “Lietuvos 
matematikos rinkinys” (re
daktorius—P. Katilius) eis 
4 kartus per metus. “Lietu
vos fizikos rinkinys” (re
daktorius — akademikas P. 
Brazdžiūnas) šešis.

Nuotraukoje: garsusis Palangos tiltas žiemą. 
B. Aleknavičiaus nuotrauka

naudoja sodų ir daržų savi
ninkai, jiems duodami dirK> 
tiz tik trumpais perioodais- 
sezonais. Jiems duoda lūš
nas gyventi ir už jas atsi
skaito nuomą, kaip kad ir 
miestuose už gerus namus. 
Atsiskaičius nuomą už lūš
nas, jau mažai kas lieka dėl 
maisto. Senato komisija 
pripažino, kad šių darbinin
kų padėtis kritiška, ir kad 
Florida, kaip valstija, yra 
įdedama į gėdos sąrašą.

Floridos politikieriai ir 
valdininkai nueina taip to
li, kad nesiskaito su jokia 
darbo unija. Praeitais me
tais čia išėjo į streiką mo
kytojai, kai kuriuose rajo
nuose su jais buvo tartasi, 
bet Pinellas County mokyk
lų direkcija visiškai nesi
skaitė, atmetė visus reika
lavimus ir sulaužė mokyto
jų streiką. Kada jau mo-., 
kytojai norėjo grįžti į 
bą, tai 1,200 jų nepriėiJė, 
paskelbė juos esant pavo
jingais “demokratijai...”

St. Petersburge išėjo į 
streiką švaros darbininkai 
(atmatų surinkėjai), reika
laudami didesnio mokesčio, 
bet miesto gaspadorius Mr. 
H. Andrews paskelbė, kad 
jokio streiko nėra, o kuųie 
negrįš į darbą per keturias 
dienas, tie bus skaitomi ne
norinčiais dirbti. Iš karto 
darbininkai laikėsi gerai, 
ruošė demonstracijas prie 
miesto rotušės (City Hali), 
bet, neturėdami tvirtos uni
jos ir vadovybės, neteko pa
ko pasitikėjimo ir grįžo at
gal į darbą be laimėjimo. 
Streikas buvo sulaužytas.

To paties skyriaus dar?' 
bininkų streikas buvo. su
laužytas prieš trejus me
tus, ir dar žiauresniu me
todu? * Mr. H. Andrews par
sigabeno ginklų ir amunici
jos už $48,000 streikui mal
šinti. Veikiausia tie ginklai 
ir šoviniai bei ašarinės bom
bos ir dabar sukrauti mies
to sandėliuose ir laukia, ka
da bus naudojami...

Rodos, tuo privalėtų su
sirūpinti didžiulės darbo 
unijos (AFL-CIO), atsiųs
ti čia savo atstovus - orga
nizatorius ir suorganizuoti 
tvirtą švaros darbininkų 
sąjungą, pagelbėti jiems ap
ginti savo teises. Bet nie
ko panašaus iš AFL-CIO 
surambėjusios vadovybės 
nesulauksi. AFL-CIO, v%- 
dai ir viršininkai suvažiuo
ja į Floridą laikyti savo me
tines ir pusmetines konfe
rencijas, naudojasi pigių 
darbininkų patarnavimais, 
bet kad juos reikia suorga
nizuoti, tai neateina į gal
vą.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad šios organizacijos va
dai yra nusidėvėję - nusenę 
reakcininkai.

Dzūkelis
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^Drauges M. Alvinienes 75-ųjų 
metiniu atžymejinias

” Yucaipa, Calif.—Kovo 23 
diena įvyko J. ir M. Alvi- 
nų bute veikliosios Marga- 
retos Alvinienės - Karmuzy- 
tės 75-erių metų amžiaus su
kakties ątžymėjimas. Jubi
liatė Margareta šauniai at
žymėjo savo garbingų gim
tadienį su daugeliu savo ar
timų draugų ir bičiulių. 
Svečių atsilankė iš plačios 
Kalifornijos palinkėti, pa
sveikinti ir sudainuoti jai 
Ilgiausių metų.

Šios šiltos atmosferos 
proga ir sanfranciskiečių 
čia buvo: Juozas ir Ksave
ra Karosai, Telda King ir 
M. B—tė.

Po įvairių skanių vaišių 
Karosienė iškviesta pakal
bėti. Karosienė, ilgų metų 
Margaretos draugė, pasvei
kino ją už jos ilgametę veik
lą,Aųž jos stiprią energiją, 
už ps viso subrendusio gy
venimo pasišventimą visuo
menės reikalams, ir t. t.

Be to, Ksavera kalbėjo 
apie savo pereitų metų įdo
mią kelionę po Tarybų Są
jungą ir Lietuvą, ir tvirtai 
palietė taikos klausimą.

Po Ksaveros kalbos pasi
pylė jubiliatei sveikinimai 
nuo draugų ir svečių,' kurių 
vardų neminėsiu, nes labai 
daug vietos užimtų laikraš
tyje.

Sveikinimų užbaigoj pati 
jubiliatė, susijaudinus iki 
ašarų, dėkojo svečiams už 
sveikinimo kalbas. Tarp 
sveikinimų Anna Levanienė 
gražiai sudainavo solo pora 
dainelių. Levanienės gra
žus, švelnus soprano balsas 
maloniai skambėjo. Seniai 
b*yo girdėta Levanienė dai
nuojant. Jos lyriškas balsas 
rodės daugiau išgražėjęs. 
Levanienė yra ta moteris, 
kuri labai myli muziką ir 
dainą. (

Dar grįšiu prie jubiliatės. 
Tenka pažymėti, kad Jonas 
ir Margareta Alvinai yra 
kelerius metus gyvenę San 
Franciske. Abu jie ten daug 
veikdavo ne vien tarp lietu
vių, bet ir tarptautinėje dir
voje. Prie to, žymėtina, 
kad jubiliatė ir Jonas nepa
prasto draugiškumo žmo
nės. Jie ne vien savo drau
gams, bet bile žmogui vi
sada pasiruošę patarnauti, 
sergantį aplankyti ir t. t. 
Pav., kada Alvinai išsikėlė 
gyventi į Yucaipą daugiau 
kaip 500 mylių atstume nuo 
San Francisco, neklysiu pa
sakius, kad ne vienam iš
krito gailesčio ašara.

Jubiliatė Margareta yra 
gvenusi ir kitose valstijose. 
Jk yra išauklėjusi du sūnus. 
Po pirmu vyru buvo Valen
tienė. Sukūrus gyvenimą su 
Jonu Alvinu, kuris turėjo 5 
vaikus, jubiliatė puikiai su
gyveno su jo šeima ir juos 
mylėjo. Pav., kalbamoje su
eigoje Jono dukra su šeima 
iš San Diego, Cal., šiltai pa
sveikinusi savo mielą pamo
tę jos gimtadienio proga, 
pareiškė, kad kuo ilgiau ją 
pažįstanti, tuo labiau ją 
mylinti.

jubiliatė Margareta 75- 
ojo gimtadienio proga pa- 
4pyauojo .abiem jos myli- 
miefri laikraščiam “Laisvei” 
ir “Vilniai” po $37.50. Tai 
jos ?toks 75 metų gyveni
mo atž-ymėjimąs—nuo kiek- 
vienerių metų po $1. Taipui- 

savo gimtadienio pažy
mėjimas.
^feiūJk svejka, mieloji Mar

gareta, ir tegul tavo šypse

na veide ir energija pasilie
ka ant visados!

Iš toliau atvykusieji sve
čiai į minimą šiltos atmos
feros pobūvį buvo: J. A. 
Russ (Rasai) iš Laguna 
Beach, Calif.; Ig. ir A. Le- 
-vanai su sūnumi Leo, chemi
jos mokslų daktaru, iš Red
land, Beach, Calif., ir kt.

Sueigai pirmininkavo 
Adelė Zixiene.

Viešint toje apylinkėje, te
ko aplankyti sergančią Onu
tę Bernotienę, kuri pergy
venus sunkią operaciją ant 
kojų. Linkiu jai greit su- 
sveikti.

M. B—te

New Haven, Conn.
J. J. Mockaitis atsiuntė 

žinute - kvietimą prisirengti 
prie LDS 5-osios apskrities 
konferencijos. Ji įvyks Wa
terbury, Conn., 103 Green 
St. balandžio 27 4., 10 vai.

Būtų labai gerai, kad vi
sos kuopos dalyvautų su 
geru skaičiumi delegatų ir 
gerų minčių.

Vietos policija atnauji
no 100-metinį įstatą, kuris 
uždraud ž i a policininkams 
rūkyti pareigų metu, nežiū
rint kur tas darbas būtų. 
Neprisilaikantiems bus pi
niginė bauda ir praradimas 
darbo. Tarimas gal ir ne
blogas, tik klausimas ar 
drausmę pildys.

Vos saulei nusileidus va
karais gatvės palieka tuš
čios, lieka tik pravažiuojan
tys automobilistai. Tai vis 
dėl betvarkės, dėį užpuldi
nėjimų. Dėl to sunkiau nu
kenčia moterys ir senesnie
ji žmonės, kurie neturi jė
gų apsiginti.

J. Kunca

Waterbury, Conn.
Kovo 29 d. po ilgos, ir 

sunkios ligos, susilaukęs 78 
m., mirė Stasiukas Valanti- 
nas. Iš Lietuvos paėjo nuo 
Kupiškio. Į Ameriką atvy
ko prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir apsistojo Waterbu
ry, Conn, ir ten gyveno iki 
mirties. Dirbo American 
Brass kompanijoj virš 50 
metų. Laimės ieškoti nebu
vo linkęs, gyveno ant vietos 
ir gyvenimu buvo patenkin
tas.

Visą savo gyvenimą išgy
veno pavieniu. Jaunas bū
damas mylėjo dailę, įsitrau
kė į vaidybą ir buvo neblo
gas aktorius. Taipgi buvo' 
“Laisvės” skaitytojas, daž
nas parengimų lankytojas. 
Į draugijas mažai prigulėjo,; 
rodos tiktai 103 klubui pri
gulėjo, kuris jo laidojimu 
rūpinosi. Buvo gero būdo, 
mėgo su visais sugyventi.

J. Strižauskas
į ______________ '• !

PARDUODU NAMĄ ;
’ I

Parduodu namą, gerame stovyje; 
vietos dėl 5 ar 6 žmonių. Grindys is 
medžio; pirmame aukšte maudynė, 
dušas, didelis miegkambarys, virtu
vė patogi, šaldytuvas. Vietos dėl sa-, 
liono.

Yra veranda kur galima susėsti 
apie 15-20 žmonių.

Antranke aukšte galima pastatyt^ 
3 lovas, išvietė, vąndyo šįlt^s ir šal
tas. Vanduo iš Šulinio,. galima lais-į 
tyti žolę ir gėlas. Lotas 45x125. Bušą, 
galima gauti ,už pusės ,blokp. Yra ga- 
radžiųs. Namas ant J-9-tos gatvėsl 
krautuvė ant 16-tos g. Taksų mokė-* 
jau 12 su centais. Parduosiu u^ 
$5,500. Dėl daugiau informacijų ra^ 
Šykite: A. J. Rusęęfcas, 45§0—51st 
St, No., St. Petersburg, Fla.

(23-27)

Pirmajam Amerikos lietuvių 
laikraščiui 90 metų!

Plintant Lietuvoje ’ kapi
talizmui, aštrėjant klasi
niam pasiskirstymui, nema
ža nuskurdusių Lietuvos 
darbo žmonių buvo privers
ti ieškotis sau duonos kąs
nio svetur, ypač Amerikoje 
ir Ahglijoje. Susitelkus iš
eivijoje didesniam lietuvių 
skaičiui, suaktyvėjo ir lie
tuvių kaltūrinis gyvenimas, 
imta leisti laikraščiai ir 
knygos. Tad ne vien Prūsi
joje, bet ir anapus Atlanto 
buvo spausdinami lietuviš
ki raštai. Dar Simanas Dau
kantas savo veikale “Lietu
vių būdas” rašo, kad jau 
septynioliktojo amžiaus pa
baigoje į Ameriką buvo iš
vykusių lietuvių. Bet jie čia 
pranyko, kaip pavasarį 
sniegas, nepalikdami jokios 
žymės. Bet vėliau, ypatin
gai 1968 metais, prasidėjęs 
Lietuvos emigracijos srau
tas į Jungtines Amerikos 
Valstijas, tęsėsi iki pat pir
mojo pasaulinio karo.

Pirmųjų lietuvių emi
grantų būklė Amerikoje bu
vo pasibaisėtina. Nerado jie 
ten nei savo spaudos, nei 
organizacijų, nebuvo čia 
jiems jokios paguodos, nei 
patarimų. Bet jie rado A- 
merikoje godžius samdyto
jus, ieškančius pigios darbo 
jėgos; jie rado daug suk
čių tykojančių pasigauti 
emigrantus ir juos apskus
ti ligi kaulo.

Anuo metu darbininkų iš
naudojimas Amerikoje ou- 
vo baisus. Jie dirbdavo kas
dien po dvylika ir daugiau 
valandų už labai menką at
lyginimą. Nebuvo nei pro
fesinių sąjungų, nei darbi
ninkų partijų. .Lietuvių emi
grantų tarpe viešpatavo 
skurdas, slopino: juos tam
sa, plito girtavimas. Pati 
pirmoji savišalpos draugija 
buvo įkurta 1871 metais Ša
mo kino miestelyje, Pennsyl- 
vanijos valstijoje, ir pava
dinta “Šv. Vaitiekaus drau
gija”.

Tokiomis tai sąlygomis 
1879 metais rugpiūčio 16 
dieną New Yorke pasirodė 
pirmasis lietuvių laikraštis 
“Gazieta Lietuwiszka”, ra- 
sztas paszwestas dėl Lie- 
tuwninku Amerikoje, nede- 
linįs”. Laikraštį leido My
kolus Tvarauskas, .buvęs 
liaudies mokytojas Užne- 
jųunėje, kuris, nepavykus 
1863 metų sukilimui, iš Su
valkijos pabėgo į užsienį 
(.buvo sužeistas).

Kaip Amerikos lietuviai 
atsiliepė apie “Gazietą Lie- 
tuwiszką”, pirmąjį savo 
laikraštį, matyti iš 1885 me
tų “Aušros” (335-338 psl.), 
kurį rašė, kad vieni džiau
gėsi, kiti-net eiles rašė jo 
garbei. Tačiau kiek giles- 
ųių šaknų į Amerikos lietu-' 
vių -išeivių visuomenę sa-' 
vaitraštis “Gazieta Lietu
wiszka” neįleido, jos pasi
rodymas jokio entuziazmo 
nesukėlė.

R A H W A Y, N. J.
Liudvikas Siaučia uskas

Mirė kovo 1 d., š. m.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, posū

niui Kęstučiui (Kay), giminėms įr visiems arti
miesiems.

Emilija Į^rpbįepė, -(Gendvilaįtė), 
pusseserė j,r jęs vyras

AiUanąs Probus
SteveųsyiHe, Mįch. -

Tai įvyko, gal būt, dėl to, 
kad mūsų išeivių kultūrinis 
ir nacionalinis lygis tada 
buvo dar labai žemas. Pa
galiau ir pačiam laikraščio 
leidėjui ne tiek jau rūpėjo 
žmones šviesti, kiek “uni
ją” tarp lietuvių ir lenkų 
palaikyti ir klerikalizmą 
plėsti, jį ginti.

Menka buvo toji “gazieta” 
savo išvaizda, bet dar pras
tesnė turiniu ir kalba. “Ga
zieta Lieuwiszka” maža te
rašė konkrečiais išeivių lie
tuvių gyvenimo klausimais, 
jų dienos rūpesčiais, o spau
sdino daugiausia istorinio 
turinio dalykus, kurie skai
tytojams buvo visai nepo
puliarūs, menkaverčiai, nors 
patsai laikraščio leidėjas 
M. Tvarauskas labai verti
no savo laikraštį, lygino jį 
su saule, džiaugdamasis, 
kad lietuviai įgiją “gazietos 
šviesybę”. Todėl “Gazieta” 
Lietuwiszka”, teturėdama 
vos 132 prenumeratorius, 
išleidusį 16 numerių, turėjo 
sustoti.

1881 metais M, Tvaraus
kas savo “gazietą” vėl buvo 
atgaivinęs, išleido jos 14 
numerių, bet laikraštukas 
(keturių puslapių po tris 
skiltis), neturėdamas skai
tytojų, 1882 metų balandžio 
9 d. buvo priverstas galuti
nai likviduotis. “Norėjau 
prieš svietą parodyti, jog 
yra lietuviška tauta, bet lie
tuviai atšalę miega, eina į 
karčiamas ar kortas muša”, 
rašė M. Tvarauskas.

M. Tvarauskas kartu su 
J. Šliupu 1884 metų spalio 
25 d. išleido savaitraštį 
“Unija” kuris, ėjęs iki 1885 
metų balandžio 25 d., davė 
pradžią jau reguliariai 
Jungtinėse Amerikos valsti
jose laidžiamai lietuvių pe
riodinei spaudai.

Tad Mykolo Tvarausko, 
buvusio mokytojo, pasiry
žimas žūt būt duoti Ameri
kos lietuviams 'į rankas 
laikraštį, niekais nenuėjo. 
Lietuvių periodinė spauda, 
leidžiama Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, augo, plito, 
pasiekdama vis tolimesnius 
mūsų išeivijos kampelius, 
nešdama darbo žmonėms 
susipratimą, sąmoningumą, 
skleisdama kilnias laisvės 
idėjas.

, J. Kirlys

Newarkas. — Negras ra
šytojas LeRoi Jones, prieš 
kiek laiko areštuotas ir kal- 
tintas laikymu svetimos 
mašinos, teisme buvo ištei
sintas, nes nebuvvo įrodyta, 
kad jis būtų pasisavinęs 
svetimą mašiną.

Palm Springs, Calif.—Čia i 
šventėms suvažiavę dešim
tys tūkstančių jaunuolių su-; 
kėlė .didžiulį triukšmą. ŠimJ 
tai polįcistų pribuvo tvar-i 
kai palaikyti. Daugiau kaip i 
300 jaunuoliu areštavo.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
CLERK

LITERATURE

Center city financial management 
company seeks an energetic clerk 
typist for its Literature Dept. Ex
cellent typing skills required. Some 
filing, good salary, excellent fringe 
benefits. Hours 9 AM -to 5 PM. For 
appointment or further inforniation 
Call KI 6-6300, Ext. 344.

An Equal Opportunity Employer.
(23-26)

Trumpos žinios
New Yorkas. — African 

Methodist Episcopal bažny
čia Jamaicoje buvo padegta 
ir Jungtinių Valstijų vėlia
va sudeg i n t a. Nuostolių 
daug padaryta. Ar tik ne
bus baltųjų vandalų dar
bas?

Brindisi, Italija. — Čia 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas.

Jungtinėse Tautose ra
portuota, k a d Jungtinės 
Valstijos jau davė Izraeliui 
25 Phantom džetinius lėk
tuvus ir išlavino apie 200 
lakūnų ir technikų. JAV ar
mijoje dabar lavinasi 500 
Izraelio oficierių. Tai gausi 
pagalba Izraeliui prieš ara
bus kariauti.

Washingtonas. — A u k š- 
čiausiasis Teismas atsisakė 
svarstyti valstijų įstaty
mus, draudžiančius valstijų 
ir miestų tarnautojams 
streikuoti.

Tokijas.— Japonijos mai- 
nieriai reikalauja teisės 
dirbti, kuomet kasyklų sa
vininkai mažina mainieriu 
skaičių, daugelį paleisdami 
iš darbo.

Jeruzale. — Apie 30,000 
svetimų šalių turistų šven
čių metu lankėsi šiame-mie
ste.

Londonas. — TSRS 20 lai
vų flotila menevravo Šiau
rės Atlante. Dabar plaukia 
į rytus.

Milwaukee, Wis. Republi- 
kono Lairdo vietą Kongre
se laimėjo jaunas demokra
tas D. Obey, anti-balistinės 
sistemos priešas. Laird da
bar yra gynybos sekreto
rius. i . *.

Pranešimai
Philadelphia, Pa.

LLD* 10-os kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 12 
d., 2 vai. popiet, toj -pačioj 
salėj. ‘

Be daugelio kitų svarbių 
reikalų, bus plačiau pasi
kalbėta apie sekamą kuo- 
pois parengimą, kuris buvo 
skelbtas balandžio 20-ai die
nai, 'bet dėl susiklosčiusių 
kliūčių nukeltas į gegužės 
mėnesį. Diena bus paskelb
ta vėliau. Valdyba

Montello, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

yra nukeltas iš pirmo sek- 
rn-adienio, balandžio 6-tos, į 
ąn.trą sekmadienį, balan
džio 13, 2 vai., Liet. Taut.! 
namo kambariuose, 8 Vine 
St. Nariai prašomi ateiti 
pasimokėti savo metinius 
mokesčius.

Tą .pąčįą .dieną, tuo pa
čiu ląįkų bus ir LDS 6,7 kp. 
susirinkimas. Abiejų kuo
pų nariai prašomi ateiti.

Valdyba

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

WOMAN

Live in care for semi-invalid woman 
in wheel chair, 

light cooking, $35 a week.
E. OAK LANE

WA 4-9976
(22-25)

OPERATORS
Experienced Blouses and Shirts. 

Front makers, Rocket setters, 
Sleeve setters, and cuff setters.

GOODIMADE
1010 Race StJ, Philadelphia, Pa.

MA 7-2993. (21-25)

CLERK-TYPIST
Excellent opportunity for accurate 

typist in Executive offices of rapidly 
growing firm. New Quarters with 
pleasant surroundings. Good salary. 
Call 527-1234. (23-26)

ADMINISTRATIVE MGR.
$135 SALARY PER WEEK

To those men over 18, who desire 
to advance and grow with a large 
Int’l Corp. New Allentown office 
needs men to be trained in sales, 
brand identification, and manage
ment.

For interview call: MR. TRACY, 
between 9:30 AM and 2 PM.

437-2683 (19-25)

LATHE OPERATOR
Experienced all benefits 

Apply in person
PAUL O. ABBE INC.

139 Center Ave., Little Falls, N. J.
. (22-28)

■ I CARPET WEAVERS
Narrow loom and broad loom. 

Jacquard, Wilton, steady employ.
LANGHORNE CARPET CO.

757-5155
(22-27)

AUTO
POLISHER

Top pay; free uniforms. Exp.
All Co. benefits.

A home for tfTe right man.
PARTS DRIVER for 1969 trucks.

Must have J?enna. driver’s license.
Top pay. Free uniforms.

All company benefits.
INTERBORO CHEVROLET

LU 3-1300. (22-26)

CHEF—CHINESE FOOD
Authentic Chinese food. Must be 

able to relocate. Full time job. Year 
round, no layoffs. Must be versed 
in purchasing. Salary open. Make all 
inquiries to

Mr. Rossman
KING DOUGLAS HOTEL

105 E. King St,, Lancaster, Pa.
(717) 397-3551 (22-26)

ELECTRONIC ASSEMBLY

PERSONNEL

SHOULD be capable of perform
ing the following production opera
tions: Printed circuit board hand sol
dering, harnessing, cabling and final 
production wiring. Good starting sa
lary with regular increases. Excell- 
eftt benefits. Qualified applicants 
should call Mr. Harold Walsh at 
361-5550 or apply in person between 
9:30 and 4:00 .weekdays.

INTERTECHNIQUE 

INSTRUMENT INC.

Randolph Industrial Park, Route 10, 
Dover; N. J. r ■

An Equal Opportunity Employer
- (23-25)

WANTED ALIGNMENT MAN^ 
Experience front fend. Steady work, 

good Company benefits. For inter
view call:

PERKASIU VULCANIZING CO. 
Route 309, Sellersville, Pa. 257-6527

• (24-30)

.................. !
WEAVERS (Administer).

I 
Experienced, paid Blue Cross and 
Blue Shield. Excellent fringe benefits.

Apply Hugh Nelson. »
COLUMBIA CARPET CO. J 

2501 No. -3rd St. j
Phone: 739-3517 (21-27)/

---------7----------------- —------------- J 
' MEN

To work in growing electronics firm.* 
Polishing experience helpful. 

Opportunity for advancement. 
Will train good workers. 

Call 326-7280
(2-27)

AUTO LOT PORTER
Steady work. Good starting salary.

Good benefits.
Excellent working conditions, 

apply in person or call:
C & C FORD

1100 Easton Road, Horsham, Pa.
OS 5-1700

(21-30)

WANTED IMMEDIATELY!
We need 2 aggressive, capable 

young men to fill the following po
sitions. Painter’s helper. Sanding and 
masking experience necessary. Me
tal man, fully experienced. For the 
successful applicant we offer;

Hospitalization
Five paid sick days
Injury benefits
Paid vacations & holidays

And we are proud to announce 
that we are the first to offer Pro
fit Sharing in this area. Call Nor
man Webber, Manager. KI 4-7800. 
SPRINGFIELD DODGE. (24-30)

CHIPPERS
We need help and in exchange for 

your help we offer you: 8 paid ho
lidays, vacation up to 5 weeks, BJue 
Cross/Blue Shield, $3,500 Life insur
ance, liberal pension plan. $65 per 
week sick pay. Jobs open on all 
shifts. Apply at personal office. 
Mon—Fri. 8 AM to Noon, or call 
Mr. High at 582-2011.

BIRDSBORO CORP.
Birdsboro, Pa. An Equal Oppor

tunity Employer. Please mention 
this ad. (24-30)

MEN
Mechanical ability or Trainee. Per

manent opportunity for general work 
in furniture warehouse. Must have 
pleasant manner and appearance. 
Will bo trained to handle service. 
Car necessary. Good salary and be
nefits.

A. POMERANTZ & CO.
1525 Chestnut, Phila., Pa. LO 8-6134.

(24-26)

AUTO SERVICE ADVISOR

I'm looking for a man with serv
ice advisor experience to take over 
a very sensitive position in our auto 
service Dept. GM experience help
ful but not required. The qualified 
applicant must have a neat appear
ance and a pleasant personality. For 
the qualified applicant we offer:
A GOOD SALARY & COMMISSION

HOSPITALIZATION
PAID VACATIONS & HOLIDAYS

Call Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Mr. Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warminster, Pa.

(23-30)

TRAINEES WANTED FOR

General Production Work
Need mechanically inclined indivi

dual interested in learning new pro
duction techniques. Sick leave, va
cations, holidays, merit increases.

Call Mr. Kowski, OL 9-8400.
SPECIAL GLASS 
PRODUCTS, INC.

143 Terwood Rd., Willow Grove, Pa.
(23-29)

WAREHOUSE MEN
7 General warehouse work.
Good opportunity for ambitious man.

Good starting salary.
Company paid benefits.

' King of Prussia area.
Call 265-6163 (21-25)

MOLD MAKER

Machinist Mechanic 
Experienced in Building 

injection mold.
-Excellent starting salary. Overtime 

Excellent working conditions.
AGI, INC.

Old Easton Road, Doylestown, Pa- 
345-1800

(2127)

SALES MANAGER-FREIGHT
Class “A” Eastern-Western Gene

ral Carrier. Mature, aggressive, 
(knowledgeable in modern sophistica
ted techniques and leadership with 
background in motor freight in the 
Phiia-N. j. and Wilmington areas. 
Salary commensurate with ability*

Send resume and salary require
ments to Box S-7, Jefferson Bldg., 
^Philadelphia, Pa. 19107. ;

(23-29)
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Du įžymūs jubiliejai

Kovo 12 dieną visoje Lie
tuvoje buvo iškilmingai pa
žymėtos lietuvių literatūros 
klasiko Petro Cvirkos gimi
mo 60-osios metinės. Nors 
jau greit 22 metai, kai rašy
tojo nėra gyvųjų tarpe, ta
čiau kiekvienas lietuvis jau
čia gilią pagarbą jo šviesiai 
asmenybei, didžiuojasi tuo, 
kad iš mūsų liaudies gelmių 
kilo toks literatūros ąžuo
las.

Kaip paprastai, didžiau
sios iškilmės įvyko Vilniu
je. Valstybinės filharmo
nijos salėje. Apie Petro 
Cvirkos gyvenimą, kūrybą, 
visuomeninę veiklą vakaro' 
dalyviams kalbėjo liaudies 
poetas T. Tilvytis, liaudies 
rašytojas A. Venclova, Lie
tuvos TSR nusipelnęs kul
tūros veikėjas rašytojas J. 
Būtėnas, Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos sekreto
rius A. Pocius, Molėtu rajo
no P. Cvirkos kolūkio pir
mininkas B. Žemaitis.

Greta poetės Salomėjos 
Nėries Petras Cvirka—pats 
populiariausias ir myli
miausias tarybinis rašyto
jas. Po karo jo knygos Lie
tuvoje išleistos beveik šim
tą kartų. Jų bendras ti
ražas prašoko du su ketvir
čiu milijono egzempliorių. 
Sukakties proga “Vagos” 
leidykla penktą kartą lei
džia apsakymų rinkinį 
“Kasdienės istorijos.” Mi
lijonais egzempliorių papli
to P. Cvirkos kūryba po vi
są Tarybų šalį, užsienio 
valstybes. Geriausi rašyto
jo kūriniai išleisti bulgarų, 
čekų, lenkų, rumunų, veng
rų, vokiečių, serbų, anglų, 
prancūzų, ispanų kalbomis.

Su gausiais P. Cvirkos’kū
rinių leidimais lankytojai 
susipažįsta rašytojo gyve
nimui ir kūrybai skirtoje 
parodoje, kuri ati daryta 
Vilniuje, respublikinėje bib
liotekoje.

Iškilmingai buvo pažymė
tas ir kitas jubiliejus — 
“Komjaunimo tiesos” laik
raščio penkiasdešimtmetis. 
Vilniuje įvyko minėjimas, 
kurio metu redakcijos ko
lektyvą, buvusius šio laik
raščio darbuotojus sveikino 
komjaunimo ir jaunimo at
stovai, svečiai atvykę iš 
Rygos, Talino, Minsko, 

Didelį Vilniaus visuomenes susidomėjimą sukėlė lietuviškų 
tautinių drabužių ekspozicija, atidaryta Parodų rūmuose. Čia 
eksponuojami XVII-XX amžių Lietuvos valstiečių vasariniai 
ir žieminiai šventadieniai drabužiai, surinkti visose etnogra
finėse zonose. Drabužiai pasiūti iš lininių ir vilnonių rankų 
darbo audinių.

Atskiroje salėje eksponuojami tautiški kostiumai, kuriuos 
sukūrė Lietuvos dailininkai V. Palaima, J. Balčikonis ir kiti 
meistrai ir specialiai pritaikė juos scenai.

K. Liubšio nuotraukoje matome, kaip jaunoji vilnietė gro
žisi XVIII-XIX amžių lietuvių tautiniais drabužiais.

Maskvos, Varšuvos. Buvo 
perskaityta daug sveikini
mo telegramų.

50-mečio proga Lietuvos 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas apdova
nojo “Komjaunimo tiesą” ir 
grupę darbuotojų Garbės 
raštais.
Aukštas Lietuvos mokslo 

įvertinimas
Džiugi žinia atskubėjo iš 

Maskvos — Vilniaus uni
versiteto rektoriui, profe
soriui, fizikos-matematikos 
mokslų daktarui Jonui Ku
biliui suteiktas labai garbin
gas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardai^. Tai aukštas 
ne tik prof. Kubiliaus, bet 
ir viso Lietuvos mokslo, 
taip pat darbštaus matema
tiku kolektyvo įvertinimas.

Tik į trečiuosius gyvavi
mo metus įžengė Lietuvos 
Mokslu akademijos Puslai
dininkių fizikos tinstitu- 
tas, tačiau jo darbai jau ži
nomi ne tik Tarybų Sąjun
goje, bet ir daugelyie už
sienio šalių —■ Anglijoje, 
Japonijoje, Vakarų Vokie
tijoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Instituto moks
lininkai neretai kviečiami 
skaityti paskaitų į jų moks
linius centrus. Antai, insti
tuto direktorius, profeso
rius 'Jūras Požėla skaitė 
paskaitas Japonijoje, prieš 
kelerius metus — Paryžiaus 
Sorbonos universitete. Da
bar jis išvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstijas skaityti 
pranešimų mokslininkų kon- 
ferenciioie . puslaidinin k i ų 
nestabilumo klausimais. 
JAV taip pat vieši kitas šio 
instituto mokslininkas Al
girdas ’Šileika, o Anglijoje- 
Vincentas Dėnys.

Puslaidininkių fizikos in
stitutas apdovanotas Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nu.

V. P.

Olandijos policija su di
deliu vargu surado saldu
mynų parduotuvių vagis. 
Grupėje dalyvavo du ber
niukai: vienas penkerių, ki
tas septynerių metų, ketve- 
rių metų jų sesuo ir šuo, 
kuris buvo taip išdresiruo
tas, kad iš po prekystalio 
išvogdavo saldumynus ir iš
nešdavo vaikams.

H. FEIFERIENĖ

Iš labai sėkmingo L.M.S. 
suvažiavimo ir festivalio

Atrodo, kad pasirinki
mas turėti LMS suvažia- 
vima ir festivalį Miamyje, 
Floridoje, buvo labai geras. 
Lietuvių kolonija ten paly
ginti dar neseniai susikūru
si, bet jau gerai sutvirtė
jusi ir gražiai puoselėja lie
tuvišką kultūrinę veiklą, 
kas labai svarbu.

Miamio Lietuvių Socialio 
Klubo pastatas-naujas. Sa
lė erdvi ir šviesi, gražiai 
išdekoruota. Sienas puošia 
dail. P. Mockapetrio kūri
niai ir žymiųjų JAV vyrų 
portretai. Scenoje ant sienos 
kabo J. F. Kennedy ir De
lano Roosevelto fotografi
jos. Virš scenos matosi pla
ti juosta — sveikinimas: 
“Welcome to LMS Song 
Festival—+1969.”

Kieme buvo maža parodė
lė. Prie sienos, ant stalo 
užtiesto margo lietuviško 
rašto staltiese, gulėjo, tarp 
juostų, gintaro .išdirbiniai 
ir newyorkiecio V. Venckū- 
no sustatyti medžio skulp
tūros darbai. Ant sienos 
kabojo mūsų rašytojo, bu
vusio “Laisvės” redakto
riaus Rojaus Mizaros port
retas, o šalia ant stalo — 
jo laidotuvių fotografijos 
iš Amerikos ir Lietuvos. 
Šalimais matėsi žurnalisto 
buvusio “Vilnies” redakto
riaus Leono Prūseikos port
retas — nupieštas dail. R. 
Feiferio. Nors Rojaus ir 
Leono jau nėra mūsų tarpe, 
bet jų nuveikti darbai bylos 
apie juos ilgai, jų atfnini- 
mas pasiliks amžinas... 
Tarpe jų matėsi dail. ir mu
ziko M. K. Čiurlionio port
retas ir jo kūrinių repro
dukcijos Viskas darniai 
sutvarkyta, gražiai išdėsty
ta.

SUVAŽIAVIMAS
šeštadieni, kovo 22 dieną, 

įvyko LMS konferencija. 
Suvažiavo į Miamį pažan
giųjų minčių lietuviai meni
ninkai padiskusuoti meno 
reikalus, aptarti ateities 
veiklą.

Kon f e r e n c i j a atidarė 
LMS centro pirmininkė L 
Mizarienė, padėkodama mi- 
amiečiams už suteiktą pro
gą susitikti jų puikiame 
klube. Suvažiavimo valdybą 
sudarė: I. Mizarienė — pir
mininkė, M. Vidra — pirm, 
padėjėjas, ir A. Pakalniš
kienė—sekretorė.

Pirmiausia Miamio Aido 
Choro pirmininkas J. M. 
Thomsonas pasveikino su
važiavimo delegatus, pa
brėždamas, kad tai pirmu
tinis toks svarbus įvykis 
L. S. Klube, kad ši meninin
kų konferencija pasiliks 
Amerikos lietuvių istorijos 
lapuose.

Iš LMS centro valdybos 
raportų santraukos matosi, 
kad lietuviška kultūrinė 
veikla išlaikoma gana stip
riai. Išleista nemažai nau
jų dainų ir išsiuntinėta vie
netams. Delegacija nuo 
LMS dalyvavo jubiliejinėje 
1965 metų Dainų šventėje 
Vilniuje. Bandoma palai
kyti kultūrinius ryšius su 
Lietuva kuo stipriausiai, 
gaunama iš ten daug naujų 
muzikos kūrinių—daug dai
nų.

Iš delegatų raportų pasi
reiškė noras ugdyti lietu
vių menines jėgas ir savo 
chorus išlaikyti kuo stip
riausiai. Beveik visi chorai 
gyvuoja jau virš 50 metų 
ir iš delegatų pareiškimų

matosi energingas ryžtas 
taip laikvtis ir ateityje. Di
delę pagalbą suteikia chorų 
garbės nariai, kai kurie vie
netai turi net iki 80 garbės 
narių.

Daugumoje chorų moky
tojos yra Amerikoje gimu
sias lietuųaites, tik Worces- 
terio Aidas turi vyrą mo
kytoją su geru patyrimu, 
kilusį iš Lietuvos. Labai 
idomu pabrėžti, kad Hart
fordo Laisvės chorą jau dvi
dešimt ketvirti metai mo
ko prancūzaitė. Jinai la
bai domisi lietuvių kalba ir 
dainomis. Tik per dainą ji 
išmokusi lietuvių kalbą ir 
gana gerai išvysčiusi savo 
dikciją.

Didžiausia problema, tai 
; suinteresuoti antrosios kar
ktos Amerikos lietuvių jau
nimą, raginti juos stoti į 
lietuviškus chorus.

Delegatai kalbėjo apie savų 
choru dainų repertuarus. 
Vieniems patinka naujos 
dainos iš Tar. Lietuvos, ku
rių yra taip daug ir tokių 
ritmingų. Kitiems patin
ka amerikoniškų melodijų 
pritaikymas prie lietuviškų 
eilėraščių; kai kuriems pa
tinka operų bei operečių 
melodijos. Tas labai puiku,- 
susidaro įvairumas. Tokį 
chorų pasirinkimų skirtu- 
tuma kaip tik pamatėme 
festivalio programoje. Mes 
išgirdome skalę įvairių me
lodijų. Nuo liaudies dainų 
“Suktinėlis” ir “Kur ban
guoja Nemunėlis” iki ope
rečių ‘Sylvia/’ “Laima” ir 
“Countess Martiza.”

Didelė svarba priduota 
Amerikoje gimusiems lietu
viams, kurie interesuojasi 
savo tėvų 'kalba, liaudięs 
menu, lietuviška daina. Gi
liai įvvertinami ju darbai 
mūsų kultūrinėje dirvoje ir 
jų interesas pažinti Lietu
vos mena, lietuviškos dainos 
motyvus ir jų reikšmę.

Ateinančiais metais įvyks 
nepaprasta, iškilminga Dai
nų Šventė Lietuvoje, kur 
tuo pačiu kartu bus pami
nėta I. Lenino 100-osios gi
mimo metinės. Daugelis mū7 
sų jaunuolių žada ten da
lyvauti, pasisemti dar dau
giau žinių.

Naujuose sumanymuose 
nutarta pasveikinti Tarybų 
Lietuvos Dainų ir Šokių 
Festivalio Rengimo Komi
tetą. Pasveikinti taip pat 
Tarybų Lietuvos Kultūri
nių darbuotoju suvažiavi
mai kuris įvyks balandžio 
mėnesyje.

Pabaigoje adv. S. Masytė 
iš Detroito pasveikino su- 
važiavima nuo Detroito lie
tuvių. Tarp kitko, ji kal
bėjo apie lietuvių ten esantį 
jaunimą, apie jų susiintere- 
savimą lietuviška kultūrine 
veikla.

Nutarta palikti LMS cen
tro'’ valdybą New Yorke. 
Centro komitetas susidaro 
iš sekamų asmenų: L Miza
rienė, M; Stensler, V. Ne
vins, N. Buknienė, J. Gry
bas. P. Venta, J. Lazauskas 
ir J. Juška. Sekančio suva
žiavimo datą nuspręs cen
tro valdyba.

LMS suvažiavimas buvo 
brandus, praėjo su pakilu
sia nuotaika, draugiškoje 
atmosferoje.
(Pabaiga sekamoje laidoj)

Newark, N. J—1,500 šei
mų paskelbė nuomų streiką 
Scuder Homes, kurių sa
vininkai neremontuoja.

New Yorko žmones demonstravo 
protestavo, reikalavo!

Jau net ir komercinė spau
da pripažįsta, kad pereito 
šeštadienio, bal. 5 d., New 
Yorko prieškarinėje demon
stracijoje dalyvavo daugiau 
kaip 100,000 žmonių. Bet 
tai, žinoma, tikrai dalyva
vo du ar tris kartus dau
giau. Žinau, nes pats' nuo 
pradžios iki galo joje daly
vavau, savo akimis mačiau. 
Maršavimas prasidėjo 1:30 
vai. po pietų ir paskutinis 
kontigentas pasiekė Central 
Parką 5:30 vai. Ir plaukė, 
ir plaukė minia j parką be 
sustojimo!

O oras buvo nepalankus. 
Per visą popietį lynojo, o 
nnio 5 vol ir smarkiai pra
dėjo lyti. Galimo įsivaizduo
ti. kokia milžiniška niujor
kiečių minia būtų išsiliejusi 
i gatves, jeigu oras būtų pa
sitaikęs “žmoniškesnis”.

Mane stebino šios prieš
karinės demonstracijos 
charakteris, tai minios su
dėtis. Ar žinote, kad joje 
senyvų žmonių buvo sunku 
pamatyti? Jaunimas, jauni
mas. jaunimas!

Stebino mane ir tas, jog 
net ir šaligatviai buvo ap
gulti gal 90 procentais jau
nimu. O kitose demonstra
cijose būdavo net “nikta,” 
kad didele daugumą demon
strantų sudarydavo jau se
no ar vidurinio amžiaus

Tarp lietuvių
Pranešama, kad per Vely

kas banditai apipiešė Mas- 
petho lietuvių Atsimainymo 
bažnyčią. Apiplėšimas įvy
kęs per mišias, kurias laikę 
pats prelatas Jonas Balko
nas. Apiplėšimą atlikę du 
maskuoti plėšikai.

Matyt, plėšikai gerai ži
nojo, kad aukų buvo surink
ta gana daug. Sakoma, kad 
jie pasigrobė $3,500! Vei
kiausia buvo koks nors spe
cialus aukų rinkimo vajus, 
kad tiek daug buvo per vie
ną dieną surinkta.

SERGA
Sužinojome, kad mūsų dai

nininkas aidietis Augusti
nas Iešmantą sugrįžo iš 
LMS suvažiavimo ir festi
valio tuoj buvo pasida
vęs į ligoninę ir buvo ope
ruotas. Džiugu, kad opera
cija, matyt, gražiai pavyko, 
nes Augustinas jau paleis
tas iš ligoninės ir gydosi 
namie. Linkime greitai ir 
pilnai susveikti.

Vienuose Didžiosios Bri
tanijos seneliu namuose V. 
Haris atšventė šimtąsias gi
mimo metines. 1913 metais 
jis buvo atleistas nuo karo 
tarnvbos. nes gydytojai 
tvirtino kad jam liko gyven
ti vos kelios savaitės. 

Apskaičiuota, kad Lodzės 
medvilnės kombinato audė
ja per 10 metu atlieka ke
lionę, lygią kelionei aplink 
pasaulį.

Paryžiuje, baldų krautu
vėje, kabo užrašas: “Jeigu 
įrodysite, kad mūsų antiki
niai baldai netikri, leidžia
me mokėti padirbtais pini
gais.”

Washingtonas. — Visas 
Eisenhowerio laidotuvių iš
laidas federalinė valdžia ap
mokės, paskelbė armijos 
viršininkai.

Durnas, Ark.—10 žmonių 
žuvo degančiame name.

žmonės. Šį kartą prieš ka
rą ir už taiką tikra ta žo
džio prasme prabilo jauni
mas ! Tai puiku, tai džiugu!

Dar galima pridurti, kad 
mane stebino šį kartą ir tas, 
jog per visą kelionę iki pat 
susirinkimo vietos Central 
Parke neišgirdau nė vieno 
iš' šaligatvių pašaipos ar 
pikto žodžio prieš demon
strantus. O praeityje de
monstracijose tokių pašai
pų ir keiksmu pasitaikyda
vo gan daug! Tas irgi, man 
atrodo, puikiai įrodo New 
Yorko žmonių troškimą, 
kad Vietnamo karas būtų 
nutrauktas, kad Amerika 
savo armija ir ginklus iš
kraustytų iš Vietnamo tuoj, 
dabar!

Reikia tikėtis, kad šita 
galinga niuiarkiečių demon
stracija negalės praeiti be 
tam tikro atgarsio valdžios 
rateliuose.

Rep.

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas ivyko balandžio 2 d. 
Valdyba raportavo, kad vis
kas tvarkoje. Sekr. Annė 
Yakštis pranešė, kad kele
tas narių dar už šiuos me
tus nėra mokėję mokesčiu. 
Juos reikės paraginti, kad 
užsimokėtų.

Kalbėta apie koki vasari
ni parengimą. Susirinkime 
išreikšta nuomonė, kad bū
tu gerai bendrai su LLD 
185 kuopa turėti parke pie
tus. Tuo klausimu nutarta 
pasiteirauti tos kuopos su
sirinkime .balandžio 8d... 
. • A. Bimba, pranešė, kad 
LLD 185. kuopa rengia dis
kusijų, apšvietos ir vaišių 
popiete sekmadienį, balan
džio 13. Kvietė visus daly
vauti. Išsivystė draugiškos 
diskusijos rasiniu ir mo
kyklų klausimu. Buvo įvai
ri u nuomonių. Pasirodo, 
kad- rasinis klausimas labai 
svarbu andiskusuoti ir išsi
aiškinti. Tuo labiau svarbu, 
kad sekmadienį diskusijoms 
i vada padarys rašytojas 
Bonoskis (Baranauskas).

Po susirinkimo visus pa
vaišino namie kekptu tortu 
ir kava Marcelė Jakštienė. 
Ulž tai jai širdingai dėkingi 
tie, kurie dalyvavo susirin
kime.

Sekamas kp. susirinkimas 
i vyks trečiadieni, gegužės 
7. “Laisvės” salėje, Ozone 
Park. N. Y. Prašomi visi 
nariai dalyvauti, o labiausia 
tie, kurių mokestys užvilk
tos.

Narys.

Graži diskusijy, apšvietos 
ir vaišių popiete

Ką darysite sekmadieni, 
balandžio 13 dieną? Ruoš
kitės būti “Laisvės” salėje 
(102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park), Praleiskite popietę 
naudingai, linksmai ir kul
tūringai. Būkite Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
kuopos ruošiamame pažmo- 
nyje.

Visi New Yorko lietuviai 
girdime ir kalbame apie pa
dėtį mokyklose, apie stu- 
studentų protestus ir de
monstracijas, apie santy
kius tarp baltų ir juodų 
žmonių. Visi esame vienoje 
ar kitoje formoje susirū
pinę.

Tai štai šitame pažmony-

Parengimų Kalendorių 
Balandžio 13 d.

LLD 185 kuoops prelelM 
cija-diskusljos ir filmų ro
dymas su vaišėmis “Lais
vės” salėje. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-ma valandą “Laisvės” sa- v v
Įėję.

Gegužes 4 d.
Aido Choro konecrtas ir 

“Šurum-burum” “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Gegužės 17 d. ..
Lietuviu Namo Bendrovės 

š ė r i n i n k ų suvažiavimas 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Pranešimas >
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks balandžio 8 d. 
“Laisvės” salėje, 102 - 02 
Liberty Avė. Pradžia 2 vai. 
popiet. Maloniai prašomi 
visi nariai dalyvauti, šitas 
susirinkimas svarbus tuom, 
kad prieš parengimą juodų
jų ir baltųjų žmonių judė
jimo reikalu.

Valdyba
(24-25)

LDS 1-os Kp. Banketas
Anksčiau buvo pranešta 

spaudoje, kad LDS 1-os kp. 
banketas ivyks balandžūr- 
April 20, “Laisvės” salėje. 
Pradžia 1-ą vai. dieną. Bi
lietas asmeniui $3.50.

Maloniai kviečiame viJfts 
vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti šiame bankete. Pa- 
simatysite su savo drau
gais, linksmai praleisite lai
ką.

Kuomet pirmininkas Va
lys Bunkus pranešė, kad 
gerą skaičių bilietu parda
vė, tad tie. kurie dar netu
rite bilietu ir norite iš ank
sto įsigyti, galite gauti 
“Laisvės” raštinėje. Iki pa
simatymo bankete. LK, kuo
pos užrašų sekr.

Washinglnnas. — Versti
nas jaunuoliu ėmimas r^li- 
tarinėn tarnybon ir tuo pa
čiu metu jaunuoliu atsisa
kymas stoti tarnybon nuo
latos didėja, nepaisant ir 
sunkių pabaudų.

, Chicago. — Walter Me
morial Hospital tarnautojai 
streiko būdu išsikovojo uni
jos pripažinimą. w 

je ir pasitarsime, pasikalbė
sime, pasidiskusu o si m e. 
Įžymusis rašytojas Phil Bo- 
nosky (čia gimęs ir augęs 
lietuvis — Baranauskas) 
pakalbės, tais ir kitais klau
simais atsakinės į klausi
mus. Kiekvienas turėsime 
progą savo nuomonę išsi
reikšti.

J Grybas parodys įdo
mius filmus. O paskui tu
rėsime ir vaišiu, v

Sueiga prasidės 2 vai. po 
pietų. Viskas pasibaigs dar 
su šviesa!

Nepraleiskite gražios ^To
gos! .

Kviečia Rengėjai




