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KRISLAI
Nauja J. Paleckio knyga 
Prez. Nixonui pagalvoti. 
Iš Eisenhowerio pasimokyti 
šių dienų Maskva 
Kas kuo pasižymi 
Gegužės Pirmoji nebetoli

— Rašo J. Gasiūnas —
Esu dėkingas Justui Palec

kiui už man prisiųstą auto
grafuotą k n y g ą “Žingsniai 
Smėly.“

f Naujoji J. Paleckio knyga 
a^jpiįia smetonini 1 9 2 6 metų 
perversmą ir to viso pasekmes. 
Autorius sako:

“Daug kovų teko iškovoti, 
daug kančių iškentėti, kol iš 
klaidatakių ir takelių išėjome 
i didelį kelią, j tikrą liaudies 
laisvės ir pažangos vieškeli.“

Tarybinė Lietuva dabar ir 
eina pažangos vieškeliu pir
myn ir pirmyn . . .

Balandžio 5 d. prieškarinės 
demonstracijos visur buvo sėk
mingai pravestos. Jos parodė 
prez. Nixonui ir jo administra
cijai tikrąjį Amerikos liaudies 
sentimentą prieš karą Viet
name.

Tikrai laikas Nixonui pagal
voti, ar verta tęsti nepopulia
rų karą ir tuo žeminti Ame

rikos vardą visame pasaulyje.
Kodėl tęsti tą pačią nusidė

vėjusią politiką, kuria prez. 
Johnsonas nupuldė visuome
nės akyse tiek savo vardą, 

’^iek demokratu partijos var
dą. tiek pat Amerikos vardą 
užsienyje.

Jeigu Nixonas nepasimokė iš 
Jobn-sono. tai nors jau turėjo 
pasimokyti iš buvusio prezi
dento Eisenhowerio.

1952 m. prezidentiniu rin
kimų kampanijoje Eisenhowe- 
ris pareiškė, kad jis, jeigu bus 
išrinktas prezidentu, Korėjos 
kara baigs. Jis laimėjo rin
kimus ir netrukus baigė Korė
jos karą, tikrai ištesėjo savo 
pažadą.

Nixonas irgi panašiai kal
bėjo prieš rinkimus, kad jis 
baigs karą. Daugelis piliečiu 

pažadu patikėjo, rinkimus 
laimėjo. Bet dabar atro

do. kad jis nebenori nei nri- 
siminti anie sudėtus pažadus, 
o dar daugiau karą plečia.

Karas — žmonijai baisi ka
tastrofa, kurioje žūsta tūks
tančiai. šimtai tūkstančių, mi
lijonai žmonių gyvasčių.

Prancūzijoje gyvenanti po- 
ra—-R. Colombel su savo žmo
na — pergyveno pirmąjį pa
saulinį karą, pergyveno antrą
jį* pasaulinį karą, bet jau tre
čiojo pasaulinio karo nebeiš- 
tesėjo pergyevnti. Abu nusi
žudė.

Namuose rastas užrašas: 
“Sekamas karas bus atomi
nis.“ O atominio karo baimę 
pergyvena šimtai m i 1 i j o n ų 
žmonių visame pasaulyje.

Liberalu žurnalo “The Na
tion“ kolumnistas Desmond 
Smith, apsilankęs Maskvoje, 
rašo:

“Pirmiausia, niekad žmonės 
čia taip gerai negyveno. Gat
vės perpi 1 d y t o s žmonėmis, 
parduotuvės ir valgyklos pil
nos. Dabar daugiausia žmo
nės dirba penkias dienas i sa- 

i^aite. gauna į metus 30 dienu 
apmokamų atostogų; sociali
tes apdraudos sistema paden
gia ligas, senatvę, motinystę,

Tyrinės skurdžių 
padėtį

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Viešosios Svei- 
k a t o s Tarnyba nusitarė 
pravesti platų tyrinėjimą 
skurdžių padėties. Pradžiai 
nuskirtas New Yorko mies
tas.

Iš 96 distriktų parinkta 
du tūkstančiai skaitlingiau
sių ir skurdžiausių šeimų. 
Tyrinėjimas tęsis per šeše
tą mėnesių. Bus šeimos eg
zaminuojamos, bus žiūrėta, 
kokį maistą jos naudoja ir 
kokia jų sveikata.

Miesto Socialinės Tarny
bos komisionierius J. R. 
Goldberg nurodo, kad ir su

Mirė Ukrainos prezidentas 
Demian Korotčenko

Maskva.— Spauda prane
ša, kad mirė Tarybų Ukrai
nos prezidentas Dėmiam S. 
Korotčenko 74 metų am
žiaus.

D. Korotčenko pagarsėjo 
kaip gabus organizatorius 
Raudonojoje Armijoje 1918 
m. Jis sukūrė pirmąjį par
tizanų būrį kovai su pasi
likusiais vokiečiais ir vie
tos nacionalistais.

Antrajame pasauliniame 
kare jis vadovavo partiza
nams vokiečių okupuotoje

Amerikiečio Jono Meko filmai 
Lietuvoj demonstruoti

Vilnius. — Lietuvos inte
ligentija domisi Jono Meko 
filmais, kuriuos žinomas 
Amerikos lietuvių kinema- 
tografinin kas padovanojo 
Jungtines Amerikos Valsti
jas lankiusiems turistams.

Keli filmų seansai buvo 
Suorganiz u o t i Kultūrinių 

nedarbą, darbe nelaimes ir 
šeinių bonusus. Butais aprūpi
nimas sparčiai gerėja, o tie
sioginiai pajamų mokesčiai 
vargiai 'pastebimi.“

Kaip Maskvoje, taip ir ki
tuose Tarybų Sąjungos mies
tuose didžiule pažanga galima 
pastebėti.

•

Clarence W. Castle, Colum
bia, Ohio, gyventojas, už gir
tavimą -viešose vietose buvo 
teisėjo nubaustas 96 kartus.

Paskiausį kartą teisėjas jam 
pastebėjo: “Ką tu nori pa
daryti — pasiekti kokį nors 
rekordą? Tiktai keturių kar
tų bereikia ir pasieksi šimtą.“

Galima ir blogu elgesiu pa
sižymėti ir už tai spaudoje iš- 
sigarsinti.

šiemet gegužinė demonstra
cija New Yorke bus jau su 
eisena, ko nebuvo per keletą 
paskutinių metų.

Gegužės 1 d., kaip 5 vai. 
popiet, eisena prasidės nuo 34 
gatvės ir 7 Avė., ir visi pa
trauks į Union Square, kur 
įvyks gegužinė' demonstracija.

Visi ruoškimės iškilmingai 
minėti Gegužės pirmąją, Tarp
tautinę Darbo žmonių Dieną.

mažu tyrinėjimu galima 
matyti skurde gyvenančių 
tūkstančius šeimų.

Vėliau tyrinėjimas palies 
10 valstijų. Bus žiūrėta, 
kaip šeimos gali gyventi, 
turėdamos $3,000 ar mažiau 
metinių pajamų. Patirs, ar 
labdaringos įstaigos pakan
kamai teikia tokioms šei
moms pagalbos.

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Wm. Killopa gavo 
ketvirtą širdį. Pirmiau įso
dintos trys širdys jam ne
padėjo, tai klausimas, ar 
ketvirtoji išgelbės gyvastį.

Ukrainoje ir prisidėjo prie 
Ukrainos išsilaisvinimo.

1937 metais jis buvo pa
skirtas Tarybų Ukrainos 
premjeru. Nuo 1956 metų 
jis buvo Ukrainos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininkas (preziden
tas).

New Yorkas. — Harle
mo ligoninei pasiliks -ir to
liau atdara, bet sumažins 
ligonių ir patarnautojų 
skaičių dėl stokos finansų. V i- 

ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto. Filmus žiūrė j o 
Vilniaus kinematografinin
kai, architektai, kompozito
riai, dailininkai, aktoriai, 
žurnalistai, rašytojai, Mi
nistrų Tarybos ir Lietuvos 
Komjaunimo Centro Komi
teto darbuotojai, dėstyto
jai, medikai ir kt. Filmai 
rodvti Aktorių namuose, 
Ministrų Taryboje, Kine
matografininkų sąjungoje, 
Respublikinėje bibliotekoje, 
Kompozitorių namuose ir 
kitose vietose. Paaiškini
mus kai kur darė ir apie 
Mekų kino meną bei pačius 
juos pasakojo Amerikoje 
viešėjusieji.

- Dovanotieji Lietuvoje ro- 
domi filmai: Venecijoje 
premijuotas “The Brig” ir 
trys Jono Meko dienorašti
niai epizodai (“Cassis”, 
“Apmąstymai apie cirką” 
ir “Hare Krishna”).

Uždraudė alkoholinius 
gėrimus vieš, vietose

i Maskva.—Miesto viršinin
kai paskelbė, kad uždraudžia 
gėrimus visose viešose vie
tose ir geriančiuosius bau
džia už “visuomeninės tvar- 
kos’’ pažeidimą.

Norint i e j i alkoholinius 
gėrimus naudoti tegalės tik 
savo namuose ir valgyklo
se prie maisto.

Korėjos Liaudies Demokratine respublika. 1970 metais 
respublikoje bus baigti elektrifikuoti visi kaimo rajonai.

Nuotraukoje — montuotojai baigia įrengti naują elektros 
paskirstymo stotį.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Mirė dr. Jonas Statkevičius

Panevėžys. — Balandžio 
4 d. po sunkios ligos mirė 
Lietuvos nusipelnęs gydyto
jas, respublikinės Panevė
žio ligoninės ausų, nosies ir 
gerklės skyriaus vedėjas dr. 
Jonas Statkevičius.

Dr. Statkevičius gimė 18- 
97 m. gruodžio 7 d. Pane
vėžio rajone, Papiškių kai
me, valstiečių šeimoje.

1920 baigęs Panevėžio 
gimnaziją, Statkevičius įs
tojo į Kauno universiteto 
medicinos fakultetą, kurį 
baigęs dirbo asistentu ana
tomijos katedroje, 1928-19- 
31 m. — gydytoju karo li
goninėje, 1931-1933 m. — 
ausų, nosies ir gerklės ligų 
katedroje.

1933 m. dr. Statkevičius 
atvyko į Panevėžio ligoninę,

Išžudyta 5-ių šeima
Margate, N. J. — Robert 

Mayer, jo žmona ir trys vai
kai rasti namuose iš . nak
ties negyvi nuo revolverio 
šūviu.

Kaimynai sako, kad buvo 
pavyzdinga šeima. Mayer 
buvo mokytojas ir skautų 
vadas, mokė kitus, kaip pa
vyzdingai vaikus auginti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. - Tarybų. Sąjun

ga pasmerkė m ii i t arinę 
NATO sąjungą, kaip suda
rančią taikai pavojų. Siūlo 
militarines sąjungas likvi
duoti. v

Cambridge, Mass. — 300 
studentų užėmė Harvardo 
universiteto a d m i nistraci- 
još namą, išvarė 9 viršinin
kus.

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinė valdžia skelbia, kad 
ji suteikia žmonėms kai ku

kur įsteigė ausų, nosies ir 
gerklės ligų skyrių ir ten 
dirbo iki mirties.

Nauja vaistų Įmone
Kaunas. —Aleksote pra

dėjo gamybą stambiausia 
Tarybų Sąjungoje ir viena 
stambiausių Europoje en
dokrininių preparatų ga
myklą.

Naujoji moderni įmonė 
gamins daugiau kaip 20 pa
vadinimų vaistus. Naujiena 
diabetininkams — prailgiu-’ 
to veikimo įvairių formų’ 
insulinas. Čia bus gamina
mas iki šiol daugiausia iš 
Vengrijos inportuotas pre
paratas ' kraujo apytakos 
susirgimams gydyti — ne- 
parinas.

Antanas Vaivutskas

Mirė istorikas
Alexandria, Va. — Mirė 

Bernadotte E. Schmitt 82 
metų amžiaus, pasižymėjęs 
istori kas diplomatiniuose 
rateliuose.

Jis kaltino Vokietiją už 
pirmojo pasaulinio karo 
pradėjimą, taipgi ir už an
trąjį karą. Kilęs iš Vokie
tijos.

rių civilinių teisių ir suma
žina spaudos cenzūrą.

Roma. — Battibaiglia 
miestelyje policija puolė de- 
monstruo j a n č i u s žemdir
bius. Du užmušti, nemažai 
sužeistų. Demonstrantai pa
degė miestelio rotušę.

Taipei, Formosa.—Čiang 
Kai-šekas ir vėl išrinktas 
Kuomintango partijos va
dovu. Jis jau 81 metų am
žiaus, bet dar vis kalba apie 
atkariavimą Kinijos.

vietkongas, atmeta 
JAV siūlymus

Paryžius. — Nac i o n a 1 i- 
nio Išsilaisvinimo Fronto 
delegacija atmetė Jungtinių 
Valstijų prezidento Nixono 
ir Pietų Vietnamo prezi
dento Thieu siūlymus. N. I. 
Fronto delegacija ir vėl pri
minė, kad Jungtinės Valsti
jos pirmiaūsia turi ištrauk
ti militarines jėgas iš Pie
tų Vietnamo ir tuomet eiti 
prie susitarimo.i

Jungtinės Valstijos siūlo, 
kad amerikiečių jėgos bus 
mažinamos Pietų Vietname, 
jeigu Šiaurės Vietnamas 
sutiks neremti Nacionalinio

Išsilaisvinimo Fronto. O 
Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu suteiktų Vietkongui 
teisę rinkimuose dalyvauti, 
bet visai nauju vardu, ku
ris balsuotojams nebūtų ai
škus.

N. I. Frontas savo pareiš
kime nurodė, kad tai JAV 
manevrai, kurie nieko ne
apgaus. Taikai sąlygos aiš
kios: amerikiečiai turi pa
sitraukti iš Vietnamo, kad 
Pietų Vietnamo žmonės ga
lėtų sutvarkyti savo reika
lus be svetimų šalių kišimo
si.

JAV ir TSRS tarsis dėl 
strateginių raketų

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Wm. P. Ro
gers pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos tarsis su Tarybų 
Sąjunga pavasario pabaigo
je ar vasaros pradžioje 
strateginių raketų limitaci- 
jos klausimu.

Spaudos konferencijai 
Rogers pasakė, kad nėra 
jokios priežasties neturėti 
tuo klausimu pasitarimų su 
Tarybų Sąjunga, kuri siū
lo limituoti strategines ra
ketas.

Rumunija ir Tar. Sąjunga tariasi 
del draugiškumo sutarties

Maskva.— Rumunijos už- 
s i e n i o reikalų ministras 
Gomeliu Manescu atvyko 
čia tartis dėl atnaujinimo 
20 metų TSRS - Rumunijos 
draugiškumo sutarties, ku
rios atnaujinimas jau už
vilktas 12 mėnesių.

Pasitarimas su ministru 
Manescu buvo draugiškai 
pravestas, sako TSRS už- 
sie n i o reikalų ministras 
Gromyko.

Rumunijos ministro lan
kymosi metu TSRS dienraš
tis “Pravda” pastebėjo, kad 
socialistinės šalys turi pa
reigą kištis į bet kurią so
cialistinę šalį, kurios socia
lizmui gręsia pavojus. Tai 
buvo priminta Rumunijai, 
kuri nesutiko su socialisti
nių šalių įsikišimu į Čeko
slovakiją.

Velykų demonstracijos 
prieš karą .

Londonas. — Velykų die
ną čia įvyko didžiulės de
monstracijos prieš karą 
Vietname. Tūkstančiai rei
kalavo karą dabar baigti. 
Ragino vyriausybę neremti 
Amerikos karinių užmačių.

Demonstraci jos baigėsi 
balandžio 7 d. dideliu masi
niu susirinkimu Trafalgar 
Square.

New Yorkas. — Woodsi
de rajone dvi moterys ir 
vaikutis žuvo trijų aukštų 
medinio namo gaisre.

Be to, Tarybų Sąjunga 
nori pagerinti santykius su 
JAV ir kitomis šalimis. Tuo 
klausimu taipgi bus pasi
tarta.

Washingtonas. — Jorda
no karalius Hussein turėjo 
ilgą pasitarimą su prez. 
Nixonu apie Vidurio Rytų 
padėtį. Husseinas pritaria 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos pastangoms 
taiką atsteigti tarp Izrae
lio ir arabu.

(3------------------------------------------------------------------------

Burlington City, N. J. — 
Miss. Shirley Bowker areš
tuota ir kaltinama už pri- 
girdymą neseniai pagimdy
tos savo dukrelės.

Jeruzale. - Arabai parti
zanai raketomis apšaudė 
Izraelio uostą Elath. Izra
elio lėktuvai bombardavo 
Jordano miestą Aqaba.

Protestuodami išėjo 
iš bažnyčios

Indianapolis, Ind. — Apie 
porą šimtų maldininkų išė
jo iš Romos katalikų kated
ros laike velykinių mišių, 
protestuodami prieš arki
vyskupo P. Schultės elgesį 
su negrų kunigu Hardingu.

Aukų dėžutės buvo pri
kimštos protesto lapelių f 
kuriuose pasakyta, kad ar
kivyskupas nieko nepaisy
damas buvo atleidęs iš tar
nybos negrą kunigą. Sako
ma, kad vėliau arkivysku
pas apsižiūrėjo negerai pa
sielgęs ir grąžino kunigą 
Hardingą tarnybon.

Washingtonas. — Kovo 
mėnesį nedarbo rata tru
putį pakilo, dabar siekia 
3.4% visos darbo jėgos.

Paryžius. — Kovo mėnesį 
Prancūzijos aukso ir valiu
tos atsargos sumažėjo 687 
milijonais frankų.
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Mūsų buvęs prezidentas 
nebadaus!

NESVARBU, kad daugiau kaip trisdešimt milijonų 
paprastų amerikiečių yra nedavalgę arba minta sveika
tai netinkamu maistu. Kam čia svarbu, kad milijonai 
vaikų eina į mokyklą alkani. Neigi apsimoka galvą var
ginti tuo faktu, kad, kaip pačios valdžios pripažįstama, 
milijonai kūdikių įvairiuose šio plataus krašto kampuo
se negauna pieno stiklo! Mūsų buvusiam prezidentui 
Lyndon Johnsonui, kuris prezidentaudamas tieki daug blo- 
fino apie karą prieš skurdą, niekados nereikeš grumtis 
su alkio problema.

Viena, Mr. Johnsonas turi milžiniškus žemės plotus, 
operuoja milžinišką farmą ir radijo stotį ir savo turtus 
milijonais saikuoja. Antra, mūsų buvęs prezidentas gaus 
iš federalinio iždo $375,000 persikraustymui iš Washing- 
tono į savo ūkį Texas valstijoje. Trečia, jis iš valdžios 
taip pat gaus po $80,000 į metus savo ofiso išlaikymui. 
Be to, jis gaus kaip buvęs prezidentas po $40,000 į metus 
pensijos ir po $22,000 į metus kaip buvęs kongrešma- 
nas—ir gaus abi pensijas taip ilgai, kol jis gyvens!

Šiandien Mr. Johnson gali didžiuotis, kad jis yra 
vienas turtingiausių žmonių Jungtinėse Amerikos Vals
tijose! 

-------------- -------------

Jums, bet ne jiems!
Mokesčiai, mokesčiai, mokesčiai! Jie mums visiems 

yra taip įkyrėję, jog sunku ir be ištrivoti. Skaudžiausiai 
visus aplupa federalinė valdžia. Ji iš kiekiveno darbo 
žmogaus tiesiog iš algos taksais atlupa daugiau kaip 20 
procentų-^arba daugiau kaip 20 centų iš kiekvieno tavo 
užprakaituoto dolerio.

Bet tuo negali skųstis mūsų milijonieriai. Paimkime 
už pavyzdį tiktai vieną plačiai žinomą multimilijonierių 
John D. Rockefeller III. Aną dieną Kongreso Ątstovų 
Buto Komisijos klausinėjamas jis prisipažino, kad jis 
taip phikiai1 y ra* sutvarkęs,savo turtus, jog nuo 1961 mė
tų federalinė valdžia išvjb nereikalauja nė vieno dolerio 
taksų!

. Bet, žinoma, Mr. Rockefeller Trečiasis £ra geros, 
minkštos širdies vyras, todėl jis savanoriškai mokąs fe- 
deralinius taksus. Bet ar žinote, kiek šis multimilijo
nierius iš savo mielaširdystės savanoriškai tų taksų mo
ka? Ogi, jo paties žodžiais, tik “nuo 5 iki 10 procentų”!

Skambus Šūkis
BALANDŽIO 5 dienos masinėse demonstracijose 

prieš Vietnamo karą labai garsiai skambėjo šūkis: “Billi
ons for housing, not for ABM!” Kai dabar prezidentas 
Nixonas reikalauja, kad Kongresas paskirtų keletą bili
jonų dolerių įrengimui taip vadinamos antibalistinės ra
ketinės apsigynimo sistemos, šitas šūkis yra labai aktu
alus. Kai miestų lūšnynuose biednuomenė susikimšusi 
kaip silkės bačkoje ir negali apsiginti nuo žiurkių, sky
rimas bilijonų dolerių Nixono planui padidinti gink
lavimosi lenktynes būtų nusidėjimas ne tik prieš geriau
sius šios šalies interesus, bet ir prieš paprasčiausią žmo
niškumą.

Gerai, kad prieš* Nixono planą sukilo visa eilė žymių 
senatorių ir kongresmanų. Bet jiems reikia iš liaudies 
pusės pritarimo, padrąsinimo1 ir paspirties. Kaip tik tokį 
pritarimą ir išreiškė tos didžiulės liaudies minios, kurios 
demonstravo prieš karą. Bet to neužtenka. Reikia, kad 
visose viešose manifestacijose pasireikštų kuo aštriau
sias protestas prieš ABM sistemos steigimo sumanymą. 
Reikia, kad Kongresas atsisakytų skirti lėšų ginklavimo
si lenktynėms. Reikia masiniu spaudimu priversti prezi
dentą Nixoną atsisakyti savo plano.

Sveikinimai ir gėlės 
Juozui Matuliui

Sveikinimo telegramas 
Lietuvos TSR Mokslų Aka

demijos prezidentui profe
soriui J. Matuliui jo 70-tieS 
metų jubiliejaus proga at
siuntė TSRS Mokslų Aka

demijos prezidentas M. 
Keldyšas, viceprezid e n t a s 
M. Milijonščikovas, TSRS 
Mokslų Akademijos vyriau
sias mokslinis sekretorius 
J. Peivė, TSRS Ministrų Ta
rybos Valstybinio mokslo ir 
technikos komiteto pirmi
ninkas V. Kirilinas, sąjun
ginių respublikų M o k s 1 ų

Cąnada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Akademijos akademikai ir 
bariai korespondentai.

Gauta sveikinimo telegra
ma nuo TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Sąjungos Ta
rybos pirmininko I. Spiri- 
dinovo ir Tautybių Tarybos 
pirmininko J. Paleckio.

Prezidento darbo kabine
te daug gėlių.- Jas atnešė 
profesoriaus J. Matulio mo
kiniai/ šiandien vadovau
jantys mokslo įstaigoms, 
aukštųjų mokyklų- kated
roms. Prezidentą aplankė 
ir sveikino visų respublikos 
mokslinio tyrimo institutų 
vadovai/ įvairių įstaigų ir 
organizaciją vadovai, vi
suomenės veikėjai, literatū-

REIKALAUJA TYRINĖTI
New Yorke sulaikymas 

grupės negrų Black Pan
thers narių ir kaltinimas, 
kad jie kėsinosi susprogdin
ti keletą didžiųjų krautu
vių, susilaukė spaudoje 
daug komentarų. Ar iš tik
rųjų toks sąmokslas buvo?

Antai “N. Y. Post” kolum- 
nistė Harriet Van Horne 
reikalauja, kad visas šis da
lykas būtų giliausiai ištir
tas. Ji sako, kad patys pan
ther i ai kaltina policiją, jog 
ji esanti infiltravus panthe- 
rių gretas ir suplanavus to
kį sąmokslą, kad paskui ga
lėtų juos areštuoti ir baus
ti. Vadinasi, tai policijos 
provokacinis darbas.

Miss Horne: “Tokiedabar 
laikai, kad kartais nebeži
nome, kas sako tiesą: kalti
namieji ar policija.”

“Vieną dalyką tačiau mes 
žinome”, ji sako, būtent tą, 
kad Black Panthers yra 
įtužiausi ir veikiausia pik
čiausi iš visų juodųjų eks
tremistų. Nacionalinis Neg- 
grų Pažangos Susivieniji
mas (NAACP) atkarto tinai 
yra jų veiklą pasmerkęs. 
Negrų vadai yra pabrėžę, 
kad tiktai mažas negrų pro
centas pritaria jų tokiai 
taktikai. Visi apklausinėji
mai rodo, kad 95 procentai 
negrų atmeta ekstremistus 
ir smerkia jų veiklą”.

Bet ar Miss Horne nepa
siskubino su savo griežtu 
vienpusišku pasmerkimu ? 
Ar nereikėjo palaukti jos 
pačios reikalavimo ištirtų 
rezultatų ?

REDAKTORIUS
PRANAŠAUJA

>“The N. Y. Times” redak
torius James Reston turi 
savo nuomonę apie prezi
dento Nixono nutarimą ke
liais B-52 bomberiais mažiau 
bombarduoti Pietų Vietna
mo liaudiečių pozicijas. Ne
tiesa, girdi, kad4jis tai daro 
dėl sumažinimo karo išlai
dų. Tiesa, vieno bomberio 
viena misija atsieina apie 
$50,000, bet ne tuo prezi
dentas rūpinasi...

Restono supratimu, prez. 
Nixonas yra jau padaręs ar 
ruošiasi padaryti “istorinį 
sprendimą”. Jis galvoja 
apie pasitraukimą iš Viet
namo, bet viešai to pasaky
ti negali.

Mr. Restonas pamini 
Prancūzijos prezidento De 
Gaulle pasitraukimą iš Al
žyro. Girdi, De Gaulle paga
liau įsitikino, kad daug pi
giau pasitraukti iš Alžyro, 
negu ten pasilikti ir tęsti 
karą prieš alžyriečius.

Ar iš. tikrųjų prezidentas 
Nixonas ruošiasi pasinau
doti šia prez. De Gaulle pa
inoka? Labai, labai abejo
tina.

LABAI VIETOJE 
KALTINIMAS, PABARI
MAS IR REIKALAVIMAS

Žurnalo “Žemės ūkis” š. 
m . antrajame numeryje 
skaitome V. Skurdenio įdo
mų straipsnį “Pakelės—mū
sų vizitinė kortelė”. V. 
Skurdenis sako:

Kasmet Lietuvėje apsilanko 

ros, meno, spaudos atsto
vai.

Atsakydamas į sveikini
mus, profesorius J. Matu
lis pabrėžė “komplimentus 
priimąs kaip visų Lietuvės 
'mokslininkų darbų pripaži
nimą.”-

— Kokia moteris visada 
gali pasakyti, kur yra jos 
vyras?

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė: v & ■

— Našlė.

daugiau svečių iš broliškų res
publikų bei užsienio. Pirmąjį 
įspūdį apie respubliką, į kurį 
jos kampelį beužsuktų, jie su
sidaro iš kelių ir pakelių. Jei
gu nuolat gerinami keliai šei
mininkų rausti neverčia, tai 
pakelėmis didžiuotis tikrai dar 
negalime. Labai dažnai jos 
įmirkusios, duobėtos ir vago
tos, neišlygintos, apžėlusios 
pelkine augmenija arba pikt
žolėmis. Ypač nemalonu ma
tyti kada nesutvarkytos pake
lės nuo kelio skiria gražų, dre
nuotą, sukultūrintą lauką. Su
prantama, kad tokiu atveju ir 
jo vaizdas nublanksta. Su
bjaurotos pakelės —- ne tik ne
malonus reginys, bet kartu 
nuostolis ūkiui. Atrodo, nie
kam nekyla abejonių, kad jos 
turėtų būti vertinamos, naudo
jamos ir branginamos, kaip vi
sa žemė, ir duoti tokią pačią 
naudą.

Be abejo, pasitaiko ir gražių 
pavyzdžių, iš kurių turėtų mo
kytis visi, kaip reikia tvarkyti 
bei užlaikyti pakeles. Geriau, 
negu kitur, pakelės tvarkomos 
Dotnuvos eksperimentiniame 
ūkyje. Čia iki pat kelio pri
eina dirbami laukai. Dirvos iki 
kelio suartos taip pat Biržų 
rajone pagal plentą Bauskė— 
Pasvalys. Matyti, kad ūkiai 
padėjo nemažai pastangų, 
įdirbdami pakeles.

Už apleistas,' nesukultūrin
tas ir nederlingas pakeles ne
skubėkime kaltinti ūkių. Su- 
biaurotos pakelės dažniausiai 
— kelių tiesėjų nesąžiningu
mo ir neatsakingos pažiūros į 
žemę padarinys. Netektų 
jiems priekaištauti už senas 
klaidas, bet jos kartojamos 
ir šiandien.

Straipsnio autorius reika
lauja geresnio pakelių su
tvarkymo ir pagražinimo. 
Tie mūsų, kurie buvome 
Lietuvoje ir' matėme nema
žai tokių nesutvarkytų pa
kelių, nuoširdžiausiai strai
psnio autorių sveikiname.

GRAŽUS KOMPOZITO
RIAUS B. DVARIONO 
PASIŪLYMAS

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 3 
d.) įžymūsis Lietuvos kom
pozitorius Balys Dvarionas 
rašo: ,

Yra mūsų krašte gražių tra
dicijų, nuo seno prigijusių, 
liaudies pamėgtų ir puoselėja
mų. Yra ir naujai sukurtų ar 
kuriamų.

Nuriu pasiūlyti įvesti dar 
vieną savitą ir pastovią muzi
kinę tradiciją, kuri galėtų žy
miai paįvairinti bei pagyvin
ti mūsų miesto kultūrinį gy
venimą. Turiu galvoje pasto
vius pučiamųjų orkestrų kon
certus Vilniaus mieste. Tokie 
muzikiniai renginiai egzistuo
ja daugelyje pasaulio miestų.

Dėl vietos.\ Mano nuomone, 
pastoviems ■ ’orkestro konce
rtams vasaros metu geriausiai 
tiktų Lenino aikštės pakraštys 
uz paminklinio akmens Z. Sie- 
rakauskiui ir , K. Kalinauskui. 
Ten ir judėjimas nedidelis, ir 
takų takelių žmonėms sustoti 
ar pasivaikščioti pakankamai, 
o taipgi patogių suolelių pa
sėdėti ir pasiklausyti muzikos.

Būtų gražu, jei tokią tradi
ciją pradėtume dar šiemet — 
Gegužės Pirmosios šveųtės 
dieną; Tik, žinoma, svarbiau
sia būtų išlaikyti Tokių koncer
tų pastovumą, reguliarumą. O 
tai, kaip ir pati nauja tradici
ja, priklausys nuo miesto vyk
domojo komiteto gerų norų 
bei pastangų, nes muzikai se
niai (svajoja apie tokius pasi
rodymus.

A. PETRIKĄ

Kas dedasi Amerikoje
Kiek atsieina pragyvenimas

Valdinis Darbo statisti
kos biuras (U/. S. Bureau of 
Labor Statistics) paskelbė 
1967 m. pavasarį surinktus 
skaitmenis, parodančius, 
kiek atsieina įvairiuose ša
lies miestuose pragyveni
mas. Apklausinėta 38 mies
tai, iš kurių pasirinksime 
bent kelis, daugiau lietu
viams žinomus. Standartu 
paimta tipiška keturių žmo
nių šeima: 38 metų amž. 
vyras, turįs pastovų darbą, 
žmona nedirba, du mokyk
linio amžiaus vaikai. Pa
vaizduota trys gyvenimo 
kategorijos: (1) šeima, gy
venanti “pakenčiamai,” ne- 
vargingai; (2) vidutiniškai 
ir (3) — gerai gyvenanti.

“Pakenčiamai” gyvenanti 
šeima nuomoja nebrangų 
apartmentą, neturi auto
mobilio, butas įruoštas, dra
bužiais apsirūpinusi. Vidu
tiniškai gyvenanti šeima, 
daugiausia amatininkai ar 
technikai, gyvena geresnia
me apartamente arba turi 
savo namus, su nemenka 
paskola. Turi automobilį, 
samdo garažą, turi gerą te
levizorių, radiją, HF pate
foną, šaldytuvą, “fryzerį” 
ir kitus elektronikos įren
gimus. Abu vaikai lanko 
mokyklą, sportuoja.

Gerai gyvenanti šeima, 
vadinama “vidurine klase,” 
gyvena brangesniame 
apartamente, kurio nuoma 
nekontroliuojama, arba turi 
savo gerus namus, turi 
brangesnius baldus, gerą 
automobilį, lanko teatrus, 
koncertus, operą, vaikai

IŠ LA
Brangioji Redakcija,

Jau keletą metų iš eilės 
gauname laikraštį “Laisvę”. 
Svarbiausiai, tai mus pri
bloškė žinia, paskelbta va
sario 7 ir 8 dd. laikraščiuo
se. Mirė mūsų mylimoji se
suo ir teta Antanina Zda- 
žinskiene. Mes labai giliai 
pergyvenome tokią staigią 
ir netikėtą jos mirtį. Mano 
motina Teklė Kiseliovienė 
tikroji Antaninos sesuo 
graudžiai verkė, vos mes ją 
atgavome.

Teta Antanina buvo 
mums be galo brangus ir 
artimas žmogus. Jinai buvo 
mūsų globėja ir paguoda 
per visą gyvenimą. O kada 
1965 m. jinai pati mus ap
lankė, mes1 ją dar labiau pa
milome už jos minčių pa
žangumą, sveiką protą, kil
nius žmogaus jausmus, už 
rūpestį, pastabumą ir geru
mą pilna to žodžio prasme. 
Jinai mus taip pat dar ar
timiau pamilo ir mes tie
siog prisirišome vieni prie 
kitų.

Tai buvo paprastas, bet 
puikus žmogus. Nuo jos ap
silankymo, mes palaikėme 
glaudžius ryšius. Antanina 
jau buvo atsiuntusi man 
kvietimą apsilankyti pas ją, 
tačiau dėl smulkių netikslu
mų,- kvietimą reikėjo patai
syti. ko jau jinai nespėjo 
padaryti. Nors rašė, kad 
dar skubinsiu dokumentus, 
kad suspėčiau pasimatyti. 
Ir štai žiauri mirtis išplėšė 
ją iš mūsų tarpo.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me visiems tiems, kas rūpi- 
nosi Antaninos sveikata, 
laidotuvėmis ir pan.

Mums labai skaudu, kad 
žinia apie jos mirtį mus pa
siekė taip vėlai. Mes jai

mokosi universitete. Tai 
daugiausia profesionalai ar 
komersantai.

Šio apskaičiavimo matu 
paimkime Newf Yorką ir 
pažiūrėkime, kur gyventi 
atsieina pigiau, o kur bran
giau. Pakenčiamosios ka
tegorijos šeimai pragyventi 
N. Y. mieste šiek tiek pi
giau, negu 14-koje kitų 
miestų. Čia transportas pi
gesnis, nebrangiau, namų 
nuomos kontroliuo j a m o s, 
drabužiai truputį pigesni, 
nors maistas ir brangesnis. 
Čia, negalintieji užsimokė
ti, miesto ligoninėse gydo
mi veF’4.

Ne visi miestai tokią pa
slaugą varguomenei teikia. 
Minėtajai šeimai pragyve
nimas čia atsieina $6,021 
metams. Bostone tokiai pat 
šeimai tolygus gyvenimas 
lėšuoja $6,221. Hartforde— 
$6,422, San Francisco —$6, 
571, Seattle — $6,520, Chi- 
cagoje —1 $6,104, Los An
geles — $6,305, Champaign, 
Ill.,—$6,257, Indianapolis,— 
$6,124, Washington — $6,- 
133. Truputį daugiau lė
šuoja negu New Yorke Cle- 
velande, San Diego, Phila- 
delphijoje, Detroite, Pitts- 
burghe, Baltimorėje, Atlan
ta, Houston (Texas) ir ki
tur; Orlando, Fla., — 5,419, 
Austin, Tex., — $5,237, pi
giausia.

Kitom dviem kategori
jom gyvenimas New Yorke 
atsieina daugiau, nei dau
gelyje kitų miestų. Geres- 
niuose apartamentuose nuo
mos nekontroliuojamos. Vi-

IŠKŲ
dažnai rašėme laiškus ir 
dar sveikinome su kovo 8-a, 
bet atsakymų negauname. 
Laiškai taip pat atgal ne
grįžo, atrodo lyg būtų pa
siekę adresatą.

Labai prašome Gerbiamą 
Redakciją padėti mums su
rasti artimus Antaninos 
draugus, bičiulius, kas galė
tų parašyti mums smulkiau 
apie jos ligą, žodžius, mirtį. 
Labai norėtumėm gauti jos 
asmeniškus daiktus, kaip 
nuotraukos, laiškai. Jinai 
mums be galo" brangi, daug 
gero yra padariusi ir mes 
viską saugotumėm, kaip re
likviją, kaip brangų prisi
minimą. Tačiau ten tie da
lykai, gal niekam nereika
lingi. Labai įdomu būtų su
žinoti, kas dabar gyvens jos 
name, kam jis priklausys?

Atvažiavusi pas mus, ji
nai skundėsi, kad jai bus 
sunku vienai senatvę dagy- 
venti ir pareiškė norą su
grįžti pas savuosius, tačiau 
nesiryžo palikti vieną ka
puose mylimą vyrą, su ku
riuo išgyveno 35 -laimin
giausius metus.

Visi prisiminimai apie 
Antaniną mums be g^lo ar
timi. ir skaudūs.

Brangioji redakcija, labai 
prašome padėkite mums, ką 
nors sužinoti apie A. Zda- 
žinskienę. Mes dedame į jus 
daug vilčių, tikime jūsų pa
žangumu ir humaniškumu. 
Vilnius, 1969. IV. 3 d.

Kiseliovas Jonas, 
Kiseliovienė Teklė 
ir visa mūsų šeima 

Vilnius, Pilies Sk. 10-6
Nuo Redakcijos? Jeigu kas 
iš mūsų skaitytojų daugiau 
žinote apie velionę, atsiliep
kite į šį J. Kiseliovo laišką. 
Rašykite tiesiai jam nuro
dytu adresu.

dutiniškai gyvenančiai šei
mai New Yorke atsieinu 
metams $9,977, Bostone —• 
$9,933, Hartforde — $9,933~> 
San Francisco—$9,774, Se-^ 
attle — $9,550,Chicago — 
$9,234, Los Angeles — $9,- 
326, Champaign — $9,256, 
Indianapolis — $9,232, Wa
shington, D. C., — $9,273, 
Orlando — $8,227, Austin— 
$7,952.

Gerai gyvenančiai šeimai 
New Yorke atsieina metams
$14,868, Bostone — $14,568, 
Hartforde — $13,814, San 
Franciscco — $14,079, Se
attle — $13, 846, Chicago— 
$13,325, Los Angeles—$13, 
645, Champaign — $13,199, 
Indianapolis — $13,111, 
Washington—1 $13,419, Or
lando — $12,024, Austin — 
$11,299.
2—-Kas dedasi Amerikoje

Gerai gyvenanti minėtoji 
šeima metams praleidžia 
maistui apie $2,250! paken
čiamai gyvenanti—apie $1,- 
518. Pirmoji perka da
giau geros mėsos, kiau
nių, sviesto, — antroji dau
giau bulvių, kruopų ir kitų 
vasarojaus gaminių.

Statistika daug pasakanti. 
Tik kažkodėl valdžios Biu
ras ją du metu stalčiuje 
“marinavojo”? Dabar pra
gyvenimas, visom kategori
jom, pakilo nuo $300 iki 
$600.

Ši apskaičiavimas 
neliečia varguomenės, ku
ri uždirba" mažiau reikia
mo minimumo, ir gyve
nančiu iš valdinės šal
pos. Šiuo metu šeima iš 
keturių asmenų metams 
gauna nuo $3,600 iki $3,900 
pašalpos. Čia taipgi nelie
čiami Turtuoliai, kurie kas
met išleidžia liuksusiniam* 
gyvenimui šimtus tūkstan
čių dolerių.
Meno ir spirito mišrainė
New Yorko koncertų, -ba

letų bei operų lankytojai 
praleidžia daug pinigų prie 
bilietų kasos langelio, o dar 
daugiau prie baro. Tokiose 
puošniose Lincoln Center 
salėse, kaip Metropolitan 
Opera House, New York 
State Theatre, Philharmo
nic Hall, Carnegie Hall 
spektaklių tarpakčių per
traukose prie likerių baro 
sunku prisigrūsti. Geria 
vyrai ir moterys.

Gėrimų skaičius, ir gė
rimų gausa, priklauso nuo 
spektaklio: tam tikros eks- 
travaganzinės operos, kaiu 
“Carmen” ir kitos, — suke
lia žiūrovų aistras ir jie 
jas spiritu malšina. Baletas 
irgi geras stimuli an tas. 
Geriamų likerių rūšį nu
sako spektaklio įtampa. 
B ar tenderiai (padavė jai) 
iš anksto žino, kokio 
gėrimo jie tą vakarą 
daugiau parduos. Kiekvie
nas spektaklis turi sav^ 
publiką, o publikos skonis 
nevienodas. Daugiausia ge
riama škotiškoji degtinė, 
naminis šampanas ir ame
rikoniškoji viskė su koktei
liais ir “highbolais.”

Oi kainos nemažos, premi
jinės. Už naminio šampa
no stiklą ima po $1.50, deg
tinės stiklelis tiek pat. A- 
pelsihų sulčių (orangeade) 
stiklas—50 centų. Kai kas, 
ypatingai moterys, atsineša 
kokteilio stiklą net į salę 
ir sėdėdamos po truputį 
sriubčioja.

Taigi biznis eina visdm 
pusėm, tik turėk pinigų!

I ■

— Pagalvok: kai grojau 
saksofonu, kaimynas 'akme
niu išmušė mano langą.

' čia priėjo Kindziulis ijf 
tarė:

— Ot kvailys! Dabar Ąfr 
tave girdi dar geriau.

r—.....
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ANTANAS VENCLOVA

SODRUS TALENTAS
Juozo Baltušio 60-mečiui

Tikrai nerasime Lietuvo
je žmogaus, kuris su tikru 
susivažėjimu nebūtų skaitęs 
Juozo Baltušio knygų, ku
ris vėl ir vėl nebūtų grįžęs 
prie jų, kad dar kartą per
gyventų rašytojo nupieštus 
vaizdus ir žmonių jausmus 
bei pergyvenimus, kad dar 
kartą pasigėrėtų jo nepa-
mėgd žiojamai puikia, turtin
ga, natūralia ir sodria kal
ba. Juozas Baltušis šian
dien — vienas įžymiausių 
mūsų rašytojų. Tą vardą 
jis įsigijo nelengvai.

Mačiau, kaip jis dirba
Aš mačiau, kaip Juozas 

Baltušis dirba. Kartą į Vil
niaus Antakalnio galą nuva
žiavęs aplankyti jo sergan
čio, radau ji palatoje apsi- 

| krovusi popieriais. Greitai 
Įstebėjau, kad tie popie
riai — tai jo “Parduotų va
sarų” IT tomo fragmentai, 
neseniai išspausdinti “Per
galės” žurnale. Dabar jie 
buvo sulipdvti didesniuose 
lapuose. Kiekvienas, kas 
žurnale skaitė Baltušio kny
gos ištraukas, pastebėjo, 
kad jos, kain ir pirmoji šios 
knvp’os dalis, parašytos su 
dideliu talentu ir meistriš
kumu. Bet autorius tuo ne
sitenkino. Jam atrodė, kad 
būsimoii knyga turi dar 
daug vdu. kad ii gali ir turi 
suskambėti žymiai tobuliau.

Buvo keista ir kartu nuo
stabu žiūrėti i neregėtai iš
margintus lanus, kuriuos 

f autorius buvo be pasigailė
jimo subraukęs, perdirbęs, 
vietomis tiesiog iš nauio na- 
raašes. Lanai atrodė tain. 

j^aWum po inoc būtu vaikš
tinėjęs priekabia u d a m a s 
piktas kritikas, kuris nepa
liko nenaliesto nė vieno sa
kinio. no*- beveik nė vieno 
žodžio. Tas kritikas buvo 
pats autorius.

Juozas Baltušis — ne iš 
tu rašytoju, kurie, ka nors 
na rase savo kūrvba iau 
laiko šventu, nenaliečiamii 
rloiktu p;in nrie ins nrisi- 
liosti koH ko nors “nenatra- 
dinfn ” ip kuo oreičiansiai 
emnėin snaii«dinti. Baltu
šio litprnfnririė kūrvba pa
naši į juvelyro darbą. Iš 
šimtu vaizdu ir tūkstančiu 

^ndž iu iis stengiasi atrinkti 
nacius būdingiausius, tipiš
kiausius vaizdus, nacius tik
riausius. svar i a u s i n s žo
džius ir posakius. Dėl to ir 
raštai pasižvmi tuo tik ruo
ni meno švvtėiimu ir skam
besiu. kuris toks būdingas 
dideliu rašytoju kūrybai.

Tą varda jis įsigijo 
nelengvai

Minėjau, kad Baltušis vie-
no įžymiausių mūsų rašyto
ju vardą įsigijo nelengvai. 
Juk tuo metu, kai daugeliui 
mūsų, jo busimųjų draugų, 
kad ir po dideliu pastangų, 
atsivėrė gimnazijos ir uni
versiteto durys, Baltušis 
vilko žiauria samdinio—pie
mens ir pusbernio — naštą 
senosios buržuazinės Lietu
vos užkampyie. Panieka, iš
naudojimas, žiaurumas, gy
venimas be jokios švieses
nės perspektyvos — štai bu
simojo rašytojo vaikvstė ir 
ankstyvoji iaunvstė. I jaut
ria jaunuolio širdį giliai brė
žėsi viskas, ka jis matė, kuo 
gyveno, ką iškentėjo.

4- O vėliau, jau laikinojoje 
uostinėje Kaune, Baltušis— 
pasiuntinys, parketo valyto
jas, spaustuvės darbininkas. 

Ir vėl jo gyvenimas, kaip 
sakoma, ne rožėmis klotas. 
Bet tvirta valia, aiškus gy
venimo tikslas ir—pirmiau
sia—didžiulis talentas, kurį 
anksčiausiai pastebi nuosta
bus jaunųjų literatūros ta
lentų globėjas ir puoselėto
jas Kazys Boruta, veda Bal
tušį tuo keliu, kuriuo ei
damas, jis galėjo plačiausiai

Rašytojas J. Baltušis
ir giliausiai atskleisti gam
tos jam duotus gabumus.

Niekad neužmiršiu, su ko
kiu džiaugsmu kadaise, dar 
ikitarybinių laikų gale, be
ne 1940 metų pavasarį, 
mes — P. Cvirka, S. Nėris, 
K. Korsakas ir kiti — svei
kinome pirmąją šio rašyto
jo kriygą — “Savaitė prasi
deda gerai,” nes visi, kas 
mylėjo tikrąją literatūrą, 
pamatė ir suprato, kad į ją 
visam laikui atėjo naujas 
originalus, stiprus ir pažan
gus rašytojas. Jau šita pir
moji Baltušio knyga buvo 
kupina gyvenimo tiesos, bui
ties pažinimo, nepalaužiamo 
tikėjimo darbo žmogumi — 
tų ypatybių, kurios buvo to
kios retos tų ląikų litera
tūroje ir kurios sudarė bu
simojo rašytojo stiprybę.
Kaip aktyviausias naujojo 

gyvenimo dalyvis
Nemanau Čia dėstyti visos 

Baltušio biografijos ir duoti 
pilną jo kūrybos apžvalgą. 
Bet negaliu susilaikyti ne
pažymėjęs kai kurių labai 
reikalingų momentų. Pirmas 
jų tai tas, kad Baltušis, kaip 
ir visas būrys to meto pa
žangiųjų rašytojų, iš pat 
pirmųjų liaudies vyriausy
bės ir socialistinės respubli
kos dienų — aktyviausias 
naujojo gyvenimo dalyvis. 
Tai žmogus, kuriam niekad 
nebuvo protarpio ar prie
šingumo tarp gyvenimo ir 
kūrybos. Kaip ir V. Mont
vila, P. Cvirka, S. Nėris, 
kurie buvo artimi asmeniš-

SEPTYNIASDEŠIMT
Septyniasdešimt mano dainelių
Skrido kaip pulkas margų drugelių.
Siunčiau gražiausių tūkstančius žodžių
Po pilką miestą, po žalią sodžių.

Už vandenynų, už tolimųjų,
Dėlei brolelių, dėlei savųjų,
Mokiaus kalbėti aš su gėlėmis, 
Ką jos pasakė, rašiau eilėmis.

Ieškojau rimo paukščių dainose,
Ir našlaitėlių vargų raudose.
Jei vieni gyrė, o kiti peikė,
Tai vieni juokės, o kiti verkė.

Bet dovanokit už visą šitą,
Dar daug dainelių neparašyta.
Ką aš matysiu, ką aš girdėsiu, 
Džiaugsmą ir skausmą į dainą dėsiu.

Dėlei brolelių laukų gėlėtų,
Kol širdis plaka, būsiu poetu.
O sesutėles šieno grėbėjas, ,
Darbą su dainą laimins kūrėjas.

V. Tatarėlis -•

ki Baltušio draugai, jis vi-
sa siela pasineria į naująjį 
gyvenimą, visa energija jun
giasi į to gyvenimo kūry
bą.

Karas Baltūsiui atsklei
džia tarybinį gyvenimą Ru
sijos gilumoj — Saratovo 
srityje ir vėliau Maskvoje. 
Jis ir vėl atiduoda visą ener
giją ir talentą — dabar 
kovai prieš šalį užgriuvus} 
hitlerinį fašizmą. Maskvos 
radijui jis parašo daugybę 
dramatinių antifaši s t i n i ų 

skečų “Dėdės Silvestro kie
me,” į okupuotą Lietuvą 
perdavinėja feljetonus, 
straipsnius, atsišauki mus, 
raginančius kovoti prieš 
hitlerininkus ir jų padėjė
jus.

Po karo vėl jį matome 
įvairiuose darbo.baruose — 
respublikos radijo vadovo, 
“Pergalės” žurnalo redak
toriaus, LTSR Aukščiausio
sios Tarybos deputato ir 
netgi LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko pavaduotoju. Visos 
šios ir daugybė kitų parei
gų Baltušiui duoda progos 
stovėti arti gyvenimo, jaus
ti j o- pulsą, pažinti vis nau
jus žmones ir suprasti gy
venimo problemas. Jis nuo
lat juda, kovoja prieš bur
žuazinius nacionalistus, 
daug keliauja ne tik po Lie
tuvą, bet ir po užsienio vals
tybes, studijuoja literatūrą, 
teatrą, kiną, — visa tai ne
pažįstant sunku našiai dirb
ti ir literatūrinį darbą.

Baltušis tarybiniais lai
kais — tai žmogus, ne tik 
kasdien dalyvaująs gyveni
mo sūkuryje. Jis — ir gi
liai išlavintas intelektualas. 
Gyvenime daug matęs, daug 
galvojęs, daug keliavęs, Bal
tušis turi ir ką papasakoti 
savo skaitytojams. Ir pasa
koja jis be galo spalvingai, 
įsimenamai, į savo raštus 
įpindamas sodrią rytų aukš
taičių liaudies išmintį, pa
pildytą karo ir pokario gy
venimo patyrimu, geros li
teratūros studijomis, darbi

ninku ir valstiečių kalbos 
šmaikštumu.

Jis mėgsta paprastą, 
natūralų liaudies žodį

Rašytojas dirba neskubė
damas, nesistengdamas skai
tytojo nustebinti, jo sąmo
nės užpilti žodžių tvanu, 
kuriame kartais taip sunku 
surasti minties grūdą. Jis 
mėgsta paprastą, svarų, na
tūralų liaudies žodį ir aiš
kią, gal kiek tradicinę for
mą, atgaivintą šviežiais, 
neišmeluotais vaizdais, dide
liu nuoširdumu, turtinga ir 
spalvinga kalba.

Juozo Baltušio knygų 
tarpe populiarumu ir reikš
mingumu pirmąją vietą, be 
abejo, užima jo ne kartą 
lietuvių ir kitomis kalbomis 
leistos “Parduotos vasa
ros.” kurių antrasis ilgai 
lauktas tomas pasirodė : jo 
jubiliejaus proga. Tai iš 
tikrųjų knyga, visoje mūsų 
literatūroje tiek savo gyve
nami š k a i a medžiaga, tiek 
keliamomis problemomis, 
tiek aukštu meniškumu už
imanti išskirtine vieta. O 
kas nežino puikiu Baltušio 
knygų, kupinu pastabumo 
ir sąmojo, tokiu kain “Kas 
Jainon nesudėta,” “Valiusei 
veikia Alekso.” “Tėvu ir 
kro.liu takais.” kas nežino jo 
o’Hiisino'n apsakymu, įėjusiu 
i klasikinį mūsų literatū- 
tūros žanro fondą, kaip 
“Partizanas Daura,” “Nak
tis nrieš didi ji arimą,” “Abi
šalė” ii- kt. ir kt.? Paga
liau. kas teatro scenoje ar 
televizijos ekrane nėra ma
tes io niesiu “Gieda vaide
liai” ir “Anksti rytelį”?

Vis tai kūriniai, parašyti 
su giliu gyvenimo pažinimu 
ir apmąstymu, sodriai, la
kiai, kupini gyvybės ir įti
kinamumo, kurio tegali duo
ti tikras talentas. Tai kūri
niai, kurie mūsų literatū
roje jau užėmė ryškią vie
ta. kurie mūsų gyvenime at
lieka dideli nąujo tarybinio
žmogaus formavimo ir ug
dymo darbą.
Nuėjęs ilgą ir gražų kelią

Taip, Baltušis — tai ra
šytojas, nuėjęs ilgą ir gražų 
darbo žmogaus ir plunksnos 
darbininko kelią. Visada 
jis buvo ir liko ištikimas 
pažangiausiems savo,., epo-, 
chos idealams; Jis visada 
ėjo ir eina su savo liaudi
mi — ir ankstyvoje jaunys
tėje, ir brandos amžiuje, ir 
dabar, kada minime jo ta
lento suklestėjimo ir visiš
ko subrendimo jubiliejų.

Iš visos širdies rašytojo 
darbo draugų ir gausingų 
skaitvtojų vardu norisi pa
linkėti mielam žmogui, di
delio talento literatūros kū
rėjui Juozui Baltušiui ąžuo
linės sveikatos, negęstančio 
įkvėpimo ir energijos dar 
daugeliui knygų, tūkstan-

Kompozitoriaus Eduardo Balsio 
susitikimai su amerikiečiais
Įžymusis Tarybų Lietuvos kompozitorius Eduardas 

Balsys neseniai lankėsi pas mus su turistine grupe ir čia
turėjo keletą susitikimų su tos pačios profesijos lietu 
viais. čia seka jo įspūdžiai. -Redakcija

BOSTONAS
i

šis miestas buvo tre
čiasis po Philadelphijos ir 
Washingtono, kurį aplankė
me, keliaudami po Jungtines 
Amerikos Valstijas. Žino
jau, kad čia gyvena diri
gentas ir kompozitorius Je
ronimas Kačinskas.

Ar pavyks su juo susitik
ti, pasikalbėti? Juk mes 
asmeniškai nebuvome pažįs
tami.

J. Kačinskas—vienas pir
mųjų lietuvių profesionalų 
kompozitorių, kurio muziki
nė veikla patraukė mano, 
dar Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijos mokslei
vio, dėmesį. J. Kačinsko di
riguojami simfoninės muzi
kos koncertai Klai n ė d o j e 
(nuo 1933 iki 1936 metu) 
buvo labai ponuliarūs. Jis 
buvo vienas iniciatorių, su
kuriant Klaipėdos nuolatinį 
operos teatrą. 1934 m. pa
baigoje Klaipėdoje buvo pa
statyta Dž Verdžio opera 
“Traviata,” o 1935 m. — Š. 
Guno “Faustas.”

Deia, (tuometinė vyriausy
bė šio gražaus užmojo ma
terialiai neparėmė, ir jis 
žlugo.

Su J. Kačinsko kūrvba ta
da man asmeniškai neteko 
susidurti, tačiau žinios anie 
ii. kairi apie naujos* ketvir- 
tatoninės muzikos šalinin
ko. ir kūrėją, plito gana spar
čiai, vnač po to, kai žymu
sis čeku nonetąs atliko jo 
kūrinį Anglijoje. .

Visa M prisiminiau pa
ryčiu “Essex” viešbutyje: 
ta vakarą su kolegą Dai
niumi Trinkūnu buvome už
kviesti paviešėti pas Ka
činskus.“ •• V" A.,'

Mus 'pasitiko žvąlūs šei
mininkas iau laintų aikš
telėm. Pakilome i-antraji 
ankšta. Nuoširdžiai mils pa
sitiko ir maloni šeimininkė.

. Pokalbis vvko išimtinai 
anie- muziką. Pasikeitę par
titūromis, prisim i n e m e ir 
Klaipėdos- laikus, Maestro 
gyvai domėjosi Tarybų Lie
tuvos muzikiniu ir kultūri
niu gyvenimu.' Visi žanrai 
ii domino. Ypač Lietuvos 
jaunosios muzikų kartos 
kūrybinis braižas. Pažymė
jęs aukštą musu muzikų 
profesini lygį^* J. Kačinskas 
nasakė, kad ruošia atlikti J. 
Juzeliūno styginį kavrtetą 

čiams nešančių džiaugsmą, 
mūsų literatūrą praturti
nančių naujomis brangeny
bėmis.

Bostono konservą t o r i j o s 
studentų jėgomis.

Laikas, atrodo, ypatingai 
nepakeitė J. Kačinsko išo
rės ir charakterio. Švelnūs 
veido bruožai, nuoširdžios 
ir džiugios akys; nebent 
šviesūs, kadaise lininiai, 
plaukai papilkėjo. Toks pat 
subtilus, rimtas ir kuklus 
buvo J. Kačinskas ir šio su
sitikimo metu. Atsisveikin
dami sutarėme, kad glau
desnis ryšys, greita kūrybi
nė informacija yra būtina 
ir reikalinga.

. CHICAGO;
Jeigu vyresnės kartos 

kompozitorių, pro f e s o r i ų 
Vladą Jakubėną ir jaunąjį 
Darių Lapinską įsivaizda
vau tik iš nuotraukų, tai 
klasės draugo Stasio Baro- 
Baranausko veidas dažniau 
atklysdavo mano vaizduo- 
tėn...

Tos pačios dienos vakare, 
kai atskridome į Chicagą, 
įvyko koncertas-susitikimas 
su pažangiais ir liberališkai 
nusiteikusiais Chicagos lie
tuviais. Šio koncerto metu 
susipažinau su kompozito
rium V. Jakubėnu ir jo 
žmona. Po trumpo pikniko 
svečiavausi pas Jakubėnus. 
Kompozitorius buvo dar ne 
visiškai pasveikęs po sudė
tingos operacijos, ir vis tik 
jis kartu su žmona apsilan
kė susitikime - koncerte bei 
dalyvavo pobūvyje, buvo 
gyvas, malonus ir linksmas 
pašnekovas.
■ Nė vienas Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuvių mu
zikinio gyvenimo įvykis ne- 
praslįsta pro šio muziko, 
kritiko dėmesį. Jo recen- 
zijos parašytos gyva kalba, 
visu om ė t ■ tu r i n ingos, sk ai ty- 
tojui teikia malonumo, aiš
kumą. Kompozitorius V. Ja- 
kubėhąs impulsyvios, emo
cionalios prigimties, intelek
tualus, plačios; erudijos me
nininkas. Gal dėl to pokal
bių metu mintis mintį ve ja: 
juk norisi, kad visos jos bū
tų pasakytos...' Po šio su- 
sutikimo grįžau j viešbutį 
su pluoštu V. Jakubėno iš
spausdintų opusų. Ant kiek
vieno buvo užrašas — “Mie
lam kolegai kompozitoriui 
Ed. Balsiui jo vieš n a g ė s 
Chicagoje proga — VI. Ja- 
kubėnas.”

•

O pažintis su kompozito
riaus Dariaus Lapinsko kū
ryba—trejopa.

Pirmoji įvyko Lietuvoje: 
Radijo ir televizijos komite
te išgirdau D. Lapinsko

harmonizuotų lietuvių liau
dies dainų ciklą “Mergaitės 
dalia” Patiko skoningai dai
nų parinkimas, o ypač suža
vėjo kūrybingas, savitas so
linis orkestro instrumentų 
panaudo j i m a s, išgaunant 
specifines (dermines, ritmi
nes, kontrapunktines) liau
dies dainas paryškinančias 
spalvas.

Muzikalogo Vyt. Lands
bergio straipsnis (“Ieškau 
protėvių žemės”) apie komp. 
Dariaus Lapinsko kūrybą 
“Kultūros baruose” — ant
roji pažintis.

Trečioji — netarpiška —■ 
pažintis su jaunu kompozi
toriumi ivvko C h i c a g oje, 
“Midlando” viešbutyje. Ke
turios valandos, praleistos 
besišnekučiuojant apie mu
ziką. jos turinį ir forma, 
detalizuojant specifines iš
raiškos priemones (harmo
nines. kontrapunktines. or
kestrines)—vienos ryškiau
siu šios viešnagės metu.

Darius Lapinskas muzikos 
mokslus studijavo N. Ang
lijos (JAV) konservatorijo
je. metus — Vienos Valsty
binėje muzikos akademijo
je. dvejus —Štutgarto aukš
tojoje muzikos mnkvkloie. 
Dirbo Tiubingeno Valstybi
nio fpątm dirigentu ir mn- 
zikinėc dalies vedėju, vė
liau—Štutgarto operos kon
certmeisteriu. ir dirigentu. 
Ne svki dirigavo Štutgarto 
filharmoniios orkestrui. 
Šiuo metu D. Lapinskas dir
ba pedagogu jo įsteigtoje 
muzikos studijoje vaikams 
Chicagoje.

•
Grižes iš kelionės nn Jung- ’ 

tines Amerikos Valstijas į 
namus, dažnai vakarais 
klausausi Stasio Baro-Bara- 
nausko a.riiu idainavimų iš 
oneru—“Radvila Perkūnas,” 
“Džiokonda.” “Toska,” “Tu- 
randot,” “Aida.” “Žydė,” 
“Andre Šeniė.” “Karmen,” 
“Manno Lesko” ir “Pajacų.” 
Šiltas, baritoninio atspalvio 
malonus ir išraiškingas te
noras sklinda prieblandos 
valanda, o juodame plokšte
lės aplanko fone išsiskiria 
rausvai violetinio atspalvio 
dainininko atvaizdas, po ku
riuo parašyta — “Mielam 
Edvardui po 30 metų—su
sitikimo proga — Stasys — 
sausio 24 d. 1969.”

Tokiais momentais aš vėl 
mintimis Chicagoje, svetin
goje Stasio B aro-Baranaus
ko šeimoje. 1 Nors paviešė
jau trumpai, tačiau nuošir
dumas ir dėmesys man bu
vo jaudinantys. Staigmena 
buvo vaišiu metu nuskambė
jusios R. Sipario įdainuotos 
mano dainos — “Daina apie 
Klaipėdą” ir “Seno jūrinin
ko daina.”

Išsisklaidę kas sau, kai 
1939 m. Klaipėdos kraštą 
užgrobė hitlerininkai, po 30 
metų susitikome svečioje 
šalyje, Chicagoje. Jau Klai
pėdos gimnazijoje Stasys 
Baranauskas garsėjo pui
kiu balsu. Rimtesnės studi
jos pas J. Butėną buvo pa
grindas geram profesiona
liam dainavimui (beje, J. 
Butėnas, visų užmirštas, 
pernai mirė Chikagoje). 
Daugelis jam pranašavo 
puikią operos dainininko 
karjerą. *•

Manau, kad savame kraš
te Stasys Baras būtų vienas 
vedančiųjų operos solistų.

NEW YORKAS
Šiame mieste mes jau tre

čia diena. Ryt atsisveikin
sime su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis ir skrisi
me tėvynėn.

.. — {Pabaigą 4-me psLl
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CLEVELAND, OHIO
Mūsų senoji karta

Peržvelgus mūsų senes
niųjų kartų, kurių bent ret
karčiais tenka ir asmeniš
kai aplankyti, jos amžius 
matomai svyruoja tarp 70 
ir 80 metų, o vienas kitas 
jau peržengęs ir 80-ą j į 
slenkstį. Paviršutiniškai 
žiūrint, jie visi dar džiau
giasi gyvenimu ir tikisi 
dar daug gerovių sulaukti 
savo gyvenime. Dar vienas 
kitas ir prie pažangaus vei
kimo pagal išgalę prisideda 
ar bent jį paremia. Tai pa
girtina. O kiek žinoma, se
nesnio amžiaus žmonėms 
bent koks judėjimas — tai 
geriausias vaistas ir jis nė
ra iškaštingas, tai juo ir 
naudokimės.

Tačiau arčiau prisižiūrė
jus, nerasime nė vieno, ku
rio vienokiu ar kitokiu bū
du gamta nebūtų nuskriau- 
dusi. Vieniems jau atmin
tis kaip reikia netarnauja, 
kitiems klausa, tretiems 
akys, nemažai mūsų draugų

Waterbury, Conn.
Praeitą savaitę staiga su

sirgo draugas Vincas Jaku
bonis. Išvežtas Veterans 
Hospital New Haven, Conn. 
Draugai, kurie galite, at
lankykite ar pasiųskite su
raminimo laiškučius, nes jis 
to pilnai užsitarnavęs.

LDS penktos apskrities 
metinė konferencija bus lai
koma balandžio 27 d., 103 
Green street, Waterbury, 
Conn. Pradžia 10 vai. rytą. 
Visos kuopos prašomos da
lyvauti šioje konferencijoje 
ir atsivežkite gerų sumany
mų.

Balandžio 20 d. Bridge
port, Conn. LDS 74 kuopa 
rengia sueigą, į kurią visi 
prašomi dalyvauti. Pradžia 
2 vai. popiet ir tęsis iki vė
lumai. Dovana — vienas 
doleris. Už atsižymėjimą 
bus

Miami Fla

Kompozitoriaus Balsio 
susitikimai

(Atkelta iš 3 pusi.)
Kelionės išvakarėse “Pen 

Gardeno” viešbutyje šneku- 
čiuojuos su jaunystės drau
gu iš Klaipėdos laikų, dabar 
inžinieriumi Jonu Vilgaliu.

Staiga atsiduriu niujor- ■ 
kiečių lietuvių muzikų tar
pe. Čia ir “Žibuoklės” an
samblio vadovas Liudas Stu-1 
kas (prieš keletą metų bu-| 
vojęs Lietuvoje), muzikas 
Stankūnas su dukra (kolo
ratūrinis sopranas), kompo
zitorė Salomėja Červienė, 
linksma ir gyva Julija Ra- 
jauskaitė - šušienė (pianis
tė) ir pianistas bei kompozi
torius Vytautas Bacevičius.

V. Bacevičius yra sukū
ręs apie 30 simfoninių vei
kalų. Jų tarpe 3-jų veiksmų 
operą “Vaidilutė,” šešias 
simfonijas, dvi simfonines 
poemas, tris baletus, ketu
ris fortepijoniniu s koncer
tus, koncertą smuikui ir kt. 
Kamerinės muzikos žanre— 
keturis styginius kvartetus, 
daugiau nei 100 kompozici
jų fortepijonui, jų tarpe — 
keturias sonatas, tris siui
tas, fantazijų, poemų, etiu
dų, preliudų ir kitokių kūri
nių.

V. Bacevičius parodė man 
savo sesers Gražinos Bace
vičiūtės paskutinę nuotrau
ką, atsiųstą jam iš Varšu
vos.

V. Bacevičius, atrodo, yra 
susipažinęs su kai kuriais 
mūsų kompozitorių kūri
niais, nes pareiškė, kad ver
tinąs aukštą Lietuvos kom
pozitorių veikalų profesinį 
lygi-

Atsisveikinant V. Bacevi
čius įteikė man autorinę 
fortepijoninių kūrinių 
plokštelę.

vargina ir Parkinsono (dre
bėjimo) liga. O jau su dan
timis, tai retas kuris bent 
vieną savąjį teturi.

Kiek skirtingiau yra su 
mano bėdomis. .Nežiūrint, 
kad jau 83-čiuosius keliau
ju, bet dar neteko patirti 
nei galvos, nei dantų skau
dėjimo. Bet su kojomis tai 
jau turėjau nemažai pergy
venimu. Jau prisiėjo turėti 
net penkias skirtingas ko
jų operacijas. Birželio 3-čią 
dieną 1965 m. reikėjo nu
plauti kairiąją koją 6 colius 
žemiau kelio. Gruodžio 6 
d., 1967 m., reikėjo nuimti 
didįjį pirštą nuo dešinės 
kojos. O kovo 25 d., 1969 
m., reikėjo nuimti antrąjį 
pirštą nuo dešinės kojos. 
Dar 3 pirštukai likę atrodo 
sveikučiai, bet kokia jų at
eitis, sunku įspėti, nesant 
ko j ose reikiamos kraujo 
cirkuliacijos. Nuo mažiau
sio įdrėskimo gali užsiviet- 
rinti ir privesti prie labai 
nemalonių pasekmių. Pa
našiai gali būti ir su pirštų 
nuėmimais. Pasiduodant to
kiai operacijai prisieina 
daug ką rizikuoti; niekas 
negali užtikrinti, kad žaizdą 
pavyks užgydyti.

Matoma, kad visos mano 
vartojamos priemonės krau
jo cirkuliacijos pagerinimui 
neblogai veikia, kad mini
mos žaizdos pavyko užgy
dyti. O tos priemonės yra 
sekamos: Pirma ir, rodos,!dėjo laidotuvių ceremonijas 
viena iš geriausių, tai whirl! liūdna daina, Valerijai Ur- 
bath. Jacuzzi išdirbystės jądukienei vargonais akompa- 
turiu savo maudynėje. Stip-| uuojant. 
ri karšto vandens srove is-' 
judino sustingusius laume-, 
nis, kad geriau pralebcij 
krau j o ei rk u 1 • a c j j ą. n t > 'a
priemonė, tai Electric wave 
mašina Helax Acizor išdir
bystės. Pašlapinęs 2 rubber 
pads pririši prie kūno,-atsu
kus elektrą purto muskulus 
ir atleidžia 26 kartus per 
minutę. Taip palaikius bent 
pusę valandos ar ilgiau, 
jaučiasi, ‘ jog kraujo cirku
liacija pagerėja.

Taipgi turiu ir įvairias 
pakaitinimo lempas, ir kas
dien bent vieną kitą tų prie
monių turiu pavartoti, nes 
be jų gal jau nebūtų ir gy
venimo.

Rašau tą viską ne dėl sa
vęs, bet dėl kitų, kurie jau
čiasi turį silpną kraujo cir
kuliaciją, kaęl pasinaudotų 
tomis priemonėmis, kol dar 
nevėlu. Esu tikras, jeigu 
kiek anksčiau būčiau tai ži
nojęs ir tas priemones pa
naudojęs, veikiausia ir sa
vąją koją būčiau išsaugo
jęs.

duodamos dovanos.
J. Strižauskas

Chicago, Ill.
Vaclovą Senkevičių 

palaidojus
Balandžio 2 d. ryte įvy

ko laidotuvės nusipelniusio 
mūsų veikėjo, dirbusio 
“Laisvės” ir “Vilnies” ko
lektyvuose — redakcijoje ir 
spaustuvėje, bet pastarųjų 
keletą metų jau gyvenusio 
La Porte, Ind., nes jo svei
kata buvo pašlijusi.

Estelle Bagdonienė p ra-

J. žebrys

Įspūdžių čia—tik žiupsne
lis; o jų buvo daug ir įvai
rių. Kiekvienas Lietuvos 
turistas susitiko su dauge
liu savo profesijos draugų- 
užsienio lietuvių, atnaujino 
nutrūkusias pažintis, už
mezgė naujas.

Bendri ir asmeniniai po
kalbiai buvo naudingi vi
siems. Jie daug kuo pratur
tino, daug ko ir pamokė.
'Tautiečiai, ypač pažangie

ji lietuviai, buvo mums la
bai svetingi, Ačiū!

Eduardas Balsys

Montello, Mass.
Kovo 30 d. įvyko Moterų 

Apšvietos klubo susirinki
mas. Narės susirinko skait
lingai. Būtų gerai, kad vi
sada tiek daug susirinktų.

Po visų aptarimų, turėjo
me ir užkandžių. Draugai 
George ir Antonette Stepa- 
navičiai pavaišino sandvi
čiais ir kava, o dd. B. La
pinskienė ir K. Kalvelienė 
su pyragais. Taip ir pralei- 
d o m dienų draugiškai. 
Taipgi turėjom viešnių iš 
Hingham, Mass., d. H. Ta
mašauskienė aplankė mus. 
Vardan Mot. Apšvietos klu
bo dėkojame'dd. už vaišes.

Nutarta laikyti susirinki
mus paskutinį sekmadienį 
mėnesio — ateinantis įvyks 
balandžio 27-tų po pietų, 
L. T. N. school room.,

K. čereškiene

Vincas Andrulis pasakė 
' riba apie Vaclovo Senke
lio aus gyvenimų, apie ta- 

b' nuopelnus darbinin
kų judėjimui. Jis pacitavo 
B. Vargšo poezijų apie žmo
gaus gyvenimo palyginimų 
su “skriejančios žvaigždės” 
šviesos prošvaiste padangė
je, taipgi raminimui Sen
kevičiaus našlės Bronės pa
citavo anglų poeto. Tenny- 
sono ir poetės Christinos 
Roseti eilėraščius.

Jis nurodė, kad Vaclovas 
vyko į Amerikų jaunas, be
rods 16 metų amžiaus. Jis 
turėjo sunkiai dirbti kaip 
ir kiti. Jis buvo paimtas 
karinėn tarnybon laike pir
mojo pasaulinio karo.

Jis vedė skaisčių mergi
nų Bronę ir abu dirbo dar
bininkų organizacijose kiek 
galėjo. Abu dirbo “Vilnies” 
kolektyve — jis redakcijo
je ir spaustuvėje, jinai ad
ministracijoje.

Vaclovas buvo žmogus 
keleto talentų. Žurnalistas, 
technikas laikraščio spaus
dinime, muzikantas — gro
jo smuiku, o Bronė skarn? 
bino pianu.

Judviejų buvo linksma 
šeima.

Bet nelaboji liga peranks- 
ti jam pagraužė sveikatų. 
Jis pradė jo sirguliuoti ir tu
rėjo pasitraukti iš “Vilnies” 
kolektyvo, nors buvo rei
kalingas, brangus.

Dabar Vaclovo jau nėra, 
daugiau jo nematysime.

Sunku buvo žiūrėti į la
bai verkiančių Bronę, vyrų 
atsisveikinant, bet gelbėti 
negalėjome, tik simpatijų 
reiškėme, raminome.

Nors buvo darbo diena ir 
ankstus rytas, susirinko 
gražus būrys palydovų. Ne
mažai mašinų lydėjo į Lie
tuvių Tautines Kapines. Iš 
ten sugrįžę Mildoje valgė 
pietus ir buvo vaišinami.

Taip atsisveikinome Vac- 
lovų Senkevičių visiems lai
kams. (Vilnietis

Festivalio Aidas
Festivalio programoje Mi- 

amio choras turėjo atidary
ti programą. Deja, iš prie
žasties pavėlavusių daini
ninkų, jis liko nustumtas į 
tolesnę programos eigą. 
Programos atidarymo gar
bė atiteko St. Petersburgo 
Dainos Mylėtojų chorui.

St. Petersburgo kolonija 
lietuviais yra skaitlingesnė 
už Miamio. Jie visi ten yra 
dideli pažangios veiklos en
tuziastai. Veikia /pasekmin
gai ir daug darbų nudirba. 
Jie myli dirbti, myli pau- 
lioti ir myli dainuoti. Nie
kas iš jų nėra muzikoje au
kštai prasisiekę, bet jie tu
ri dideles širdis, jie turi di
delį norą ir ryžtą dainuoti, 
ir jie dainuoja. Jųjų moky
toja Adelė Pakalniškienė, 
varoma jėga, yra neišse
miamos energijos. Ji suhar
monizuoja savo dainininkus 
maloniai skambančiom me
lodijom.

Bereikalingai Adelė atsi
prašinėjo publiką, kad jie 
ne pajėgūs dainininkai ir tt. 
Adelė iš savo dainininkų iš
gauna daug daugiau negu 
kas kitas galėtų iš jų išgau
ti. Bravo, Adele.

Iš St. Petersburgo ne tik 
choras atvažiavo, bet dar 
ir gražų būrį klausytojų at
vežė. Tarp jų buvo piešė
jas F. Mockapetris ir jo 
brolis iš Lietuvos, viešintis 
pas jį. Brolis labai malonus 
žmogus, visapusiškai kultū
ringas lietuvis, kalbingas 
ir džiaugiantysis gyvenimu 
Lietuvoje, 'j

Kadangi Miamio Aido 
choras yra dalimi su LLD 
kuopa ir Lietuvių Socialiu 
Klubu, ir buvo Festivalio 
kvietėjas, vaišintojas ir pri
ėmėjas, tad iš eilės trum
pai nušviesiu jo indėlį į Fes
tivalio dienotvarkį.

K Miamio Aido chorui va
dovauja garsioji lietuvaitė 
dainininkė ’it pilnoje pras
mėje profesionalė dainos ir 
muzikos mokytoja Biruta 
Ramoškaitė-Mann. Nors ji 
ne seniai pradėjo chorą mo
kyti, bet dėka jos autorite
to ir sumanumo, choras da
ro gražų progresą. Choras 
sudainavo keletą dainelių: 
maloniai, gražiai.

Po choro sekė solistai. 
Helen Mikita dainavo “Kur 
vyšnių sode”, kompozicija 
jos buvusio vyro Kinderio, 
Po jos Mae Gabrėnas dai
navo “Karvelėli”, Sasnaus
ko. Po jos Miamio: žiema- 
votojas S. Vaineikis daina
vo solo ir duetą su Mae Ga
brėnas. Visi dainavo gra
žiai, maloniai.

Dėl Mae Gabrėnas šis pa
sirodymas gal buvo pirmu
tinis prieš skaitlingą, rink
tinę publiką. Tas ją, rodos, 
šiek tiek nervino, bet ji tu? 
ri galimybę aukštai iškilti, 
jei ji pastoviai dainuos ir 
neleis savo balsui surūdyti.

Po jų estradoje, ramiai, be 
pretenzijų, užėmė vietą Bi
ruta Ramoškaitė. Pirmuti
nė daina buvo “Mano rožė”. 
Be perdėto drmatizavimo 
dainavo žavingai, siekian
čiai klausytojų širdžių gel
mes. Antra daina “Prisipa
žinimas” (Šaknaitės) ir po 
to komiška dainelė su pri
tarimu sau lietuviškomis 
kanklėmis. Jos dukrele Lise, 
f Įeito mokine, vykusiai at
liko Sonatą ir su motina at
liko “Kur tas šaltinėlis” ir 
“Saulelė raudona” Tas vis
kas iššaukė griausmingus 
aplodismentus. Jų pasirody
mas p

žų prestyžų ir pasididžia
vimų.

Gal bus ne per ilgas skąi' 
tymas, jei šiame aide pridė
siu Worcester-Hartfa 
stovybes indėlį į programų. 
Kaip aš nostalgiškai prisi
menu dar taip ne tolimų 
praeitį, kad Massachusetts 
valstijoje gyvavo 8 pažan
giosios visuomenės chorai, 
visi priklausantys prie Lie
tuvių Meno Sąjungos. Jųjų 
bendri metiniai koncertai, 
rengiami didelėse svetainė
se, kaip kad Worcesterio 
Mechanics Hall, Bostono 
Broadways teatre ir kitose, 
sutr a u k d a v o skaitlingas 
minias klausytojų. Tas vy
ko pačiame mūsų visuome
niniame subrendime, pačia
me lietuviškojo meno žydė
jime Amęrikoje.

Nesigilinsiu į tai kas bu
vo ir kas yra. Džiugu, kad 
Massachusetts valstijoje 
dar šiandien gyvuoja labai 
gražiai dainuojantis Wor
cesterio Aido choras, o Con
necticut valstijoje Hart
fordo, Laisvės choras. Jie 
atsiuntė į šį dainų festivalį 
tris pajėgius atstovus, dai
nininkus— Ireną Janulienę, 
Wilmą Hollis ir Albert 
Dupshą. Būtų buvę labai 
gražu ir malonu matyti ta
me sąstate Joną Dirvelį, 
Oną Dirvelienę ir Joną Sa
baliauską. Juk Jonas Dirve- 
lis iškėlė Worcesterio Aidą 
iki aukščiausių jo aukštu
mų. Kodėl, o Y kodėl, Jonai 
jūsų čią nebuvo?

Albert Dupsha, worceste- 
rietis, baritonas, dainuoja 
stipriu, švelniu balsu. Turi 
gerą dikciją ir pilnai pasi
tikintis savimi. Jis dainavo 
“Sunku gyventi” iš operos 
Čigonai, “Bernužėli, nes’vo- 
liok” ir “Oi kas sodai”, Ire
na Janulienė, Worcesterietė, 
sopranas. Turi labai stiprų 
balsą. Mokia jį neblogai var
toti, tik, rodos, švelpumo 
dar trūksta. Bet klausyto
jams jos dainavimas pati
ko ir ją entuziastiškai pri
ėmė.

Wilma Hollis, Hartfordo 
choro mokytoja, Prancū
zaitė. Per daugelį metų mo
kydama lietuvių chorą iš
moko lietuviškai kalbėti ir 
dainuoti. Ji, lyg tas sviedi
nukas, pasišokėdama ritasi,

---- jrofesionahsęm impo
nuojantis ir teikiantis mia- 
miečiams lietuviams ne ma-

yr **•**<<

at-

kunkuliuoja. Pilna. entuzia
zmo, gyvumo ir merkuriš- 
kos energijos. Ji turi labai 
nepaprastų balsų. Aš jau 
bei nežinau, kaip jų būtų 
galima klasifikuoti. Jos bal
sas labai artimas vyriškam 
basso. Ji dainavo “Kur bė
ga Šešupė”, “Mudu du” ir 
lietuviškų melodijų rinkinė
lį. Prie to, jie dar pasimai
nydami dainavo duetus ir 
trio. į •

Matote, tiktai trys, bet 
pajėgūs, ir jie savo pozicija 
ir Worcesterio - Hartfordo 
garbę pilnai atlaikė.

Nežinau, gal kiti kores
pondentai mylės perleisti 
visus festivalio dainų pildy- 
tojus per savo koštuvų 
smulkmeniškiau. Bet tai — 
jau jų privilegija.

Sekančiam Festivalio Ai
de teks panagrinėti New 
Yorko ir Chicagos jėgas, ir 
kokius įspūdžius jos mums 
paliko.

S. Zavis

Philadelphia, Pa.
Su A. J. Pranaičiu atlan

kėme mielą draugą Joną 
Stasiukaitį, kuris rimtai 
serga jau bus arti trys mė
nesiai. Radome sėdintį, pa
galvėmis apstatytą. Matėsi, 
kad yra reikalingas šilu
mos, nes diena buvo vėso
ka. i

Jonas sakė, kad pasidavė 
į ligoninę^ sveikatai patik
rinti. BetWsokie egzami
nai jį nuvargino ir susirg- 
dino dėl prastos priežiūros 
ir už poros mėnesių patarė 
važiuoti namo.

Tuo pačiu momentu Jono 
senasis šeimininkas prane
šė, kad miestas nupirko jo 
namą ir kad Jonas turi pats 
susirasti sau naują gyven
vietę. Taigi, Jonas susirado 
buvusio gero draugo A. 
Galkaus sesutę (Galkus mi
rė prieš daugelį metų). Ji
nai Joną parsivežė į savo 
namus, tinkamai prižiūri, 
Sako: su namie gamintu 
maistu turėsime jo sveikatą 
atgauti, kad būtų galima 
pagyventi dar daugelį me
tų. To linkiu ir aš Jonui ir 
tai gerai šeimininkei.

Jono naujoji gyvenvietė 
yra 8124 River St., Phila
delphia, Pa.

A. Lipčius

Puikios išleistuvės .
Buenos Aires.— Daugiau 

kaip 4 mėnesius viešėjęs^. 
Argentinoje, pažangus lie
tuvių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose veikėjas, nuo pat 
pirmųjų emigracijos metų 
(virš 50 m.) Lietuvių Lite
ratūros draugijos artimiau
sios kuopos narys ir daug 
kartų pirmininkas Petras 
Paserskis, 30-3-69 išskren
da namo į Baltimorę kur jo 
išsiilgę laukia dvi dukterys 
su šeimomis ir draugai pa
žangiečiai.

Pagerbimui mielo svečio, 
grupės tautiečių pastango
mis jam buvo suruoštos 
puikios išleistuvės (asado).

Buvo graži, saulėta kovo 
23-ji tik prasidėjusio ru
dens diena.

Gausus būrys tautiečių 
atvyko atsisveikinti su ma
loniu svečiu. Sodyboje, ža
liuojančių medžių paunks- 
mėje ir tarp žydinčių gėlių a 
susirinkusieji prie ilgo 
lo nuoširdžiai, svečio garoei 
kėlė tostus ir linkėjo lai
mingai sugrįžti į JAV.

Tardamas žodį P. Pasers
kis išreiškė didelį pasiten
kinimą ir dėkingumą vi
siems už nuoširdų priėmi
mą ir išleistuves. Palinkėjo 
visiems geros valios lietu
viams gero gyvenimo ir vU 
sapusiškos sėkmės, kad Ar
gentinos lietuviai eitų prie 
vienybės ir mylėtų šiuolai
kinę Lietuvą, einančią am
žino, visapusiško klestėjimo 
keliu.

Jaukus pobūvis praėjo la- 
bai geroje, draugiškoje 
nuotaikoje. Aidėjo lietuvių 
liaudies dainos ir draugiš
ki pokalbiai. Linksmais vei-^ 
dais, saulei leidžiantis daly
viai nenoromis išsiskirstė.

“Vaga”

Šiaulių rajono ūkiai nuolat gerina galvijų bandą, žemdir
biams šiame darbe daug padeda Šiaulių valstybine veislinin
kystei stotis. A. Dilio nuotraukoje matome šios stoties direk
torių Lietuvos TSR nusipelniuisį veterinarijos gydytoją Vladą
Jusįą.......... t ..

Fitchburg, Mass.
Balandžio 3 d. abu su 

žmona ir vėl aplankėm mū
sų ilgamečius draugus Sa- / 
mulėnus ir Evutę Tamulio- L 
nienę. Labai liūdna ir grau
du žiūrėti į tokį malonų 
žmogų Joną Samulėną, kad 
motulė gamta taip žiauriai 
nubaudė ir sužalojo. Jį pa
tiko pirmas “šokas” 6 me
tai atgal, o j a u 3 metai, 
kaip gavo antrą “šoką” tai 
suparalyžavo visą kūną ir 
kalbą atėmė, jokio sakinio 
negali sumegsti. Jeigu ko 
klausi, tai tik paantrina tar 
vo žodžius. f

Didelė garbė jo gyvenimo 
draugei Onutei ir jos sesu
tei Evutei, be kurios pagal
bos jinai negalėtų to viso 
panešti ir jį taip gražiai 
prižiūrėti, nes jis patsai ne
gali pasijudinti, tik kairę 
ranką mažai gali pakilnoti. 
Slaugė ateina kas dieną 
joms padėti, jį pavartyt# 
ir apiplauti.

Velinam joms daug ener
gijos ir sveikatos, kad ga
lėtų ir toliau jį taip gra
žiai prižiūrėti.

S. ir J. Rainardai

Vieša padėka
Mes norime širdingiausiai 

padėkoti mūsų visiems 
draugams, kurie mūsų ne
pamiršta, ar tai asmeniškai 
aplankę, ar atvirutę pri
siunčia tas priduoda mums 
energijos ir stiprumo tų vis
ką panešti ir pergyventi, 
sykiu aukojam $5 “Lais
vės” palaikymui.

Jonas ir Anna Sainulenai 
955 Westminster Hill Rd., 

Fitchburg, Mass.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar n*' 
skaito.
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FILMAI IŠ LIETUVOS
So. Boston, Brockton ir Norwood, Massachusetts 

popiet. Rengia LLD 2 kp., 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 318 Broadway.

Brocktone — šeštadienį, 
balandžio 19, pradžia 2 vai. 
Rengia Liet. Taut. Namo 
Knygynas, 10 Vine St.

Norwoode — sekmadie
nį, balandžio 20 d., M. Už
davinio namuose, 16 Falan 
Avė., 2 vai. dieną. Rengia 
LLD 9 kp. ’

Kviečiame šios srities lie
tuvius atsilankyti į tas vie
tas, kur kam arčiau ir pa
togiau.

Filmai kalbanti ir labai 
svarbūs, su muzika ir dai
nomis.

Naujas filmas iš Lietuvos 
apie poeto Janonio gyveni
mą. Kitas filmas apie Ame
rikos žymiausių prezidentų 
D. Roosevelto ir John F. 
Kennedy gyvenimą ir mirtį.

Filmus rodys J. Grybas iš 
New Yorko.

South Bostone — penkta
dienį, balandžio 18 d. 5 vai. Rengėjai

390-sioms Konstantino Širvydo 
gimimo mėtinėms

didžiūnas, žiburys, paklai
da, pajautimas, prigimtis, 
ūkanos ir t.t.

Be minėto veikalo, K. šir
vydas yra parašęs ir pirmą
jį lietuvių kalbos žodyną, 
pavadintą “Trijų kalbų žo
dynu” (“Dictionarium trium 
linguarum”), kuriame kiek
vienas žodis pateikiamas 
lenkiškai, lotyniškai ir lie
tuviškai, nurodoma daug si
nonimų, aiškinama žodžio 
prasmė. Žodyną autorius 
skyrė besimokančiajam jau
nimui, visų pirma, be abejo, 
Vilniaus akademijos stu
dentams, tačiau šiuo veika
lu plačiai naudojosi ir šiaip 
inteligentai, ypač rašytojai. 
Koks tai reikalingas ir reik
šmingas darbas, nesunku 
suprasti kad ir iš to, jog per 
nepilną šimtmetį pasirodė 
penki to žodyno leidimai. Ir 
tai anais

Ir dar
duomenų, jog K. Širvydas 
buvo parašęs ir pirmąjį lie
tuvių kalbos vadovėlį (loty
niškai) — “Lietuvių kalbos 
raktą” (“Clavis linguae litu- 

anicae”, 1630), deja, iki šiol 
mokslininkams nepavyko 
surasti nė vieno to vadovė
lio egzemplioriaus.

Tačiau ir iš to, kas žino
ma, kiekvienam nors kiek 
beisidominčiam mūsų rašti
jos pradžia aišku, kokie ne
aprėpiamai dideli K. Širvydo 
nuopelnai mūsų kalbai, lite
ratūrai bei kultūrai.

Vladas Vaičiulis

So. Boston, Mass.
Balandžio 5d. po žaidimų 

turėjome LLįD 2-ros kuopos 
ir Liet. Pil. Klubo susirinki
mus. Susirinko geras bū
rys narių.

Skaityti laiškai nuo “Liau
dies Balso,” dėkoja už au
ką, ir nuo “Laisvės,” dėkoja 
už dalyvavimą “Laisvės” 
vajuje ir aukas. Laiškas 
nuo J. Grybo, kad nori at
važiuoti parodyti filmus iš 
Lietuvos, skaitytas, bet 
lutinai n e n u t a r ė m ; 
rengsime, bus pranešta 
liau.

Nutarėm, kad kuopa 
sveikintų “Vilnies’’

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 information 
Call KI 6-6300, Ext. 344.

An Equal Opportunity Employer.
(23-26)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MAL&FEMALE

jei
vė- MULTI LITH

OPERATOR

laikais!.. 
ne viskas. Yra

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)

ALTERATIONS

LANĘ BRYANT

Experience Preferred
Immediate employee discounts.
Generous Employee Benefits

Personnel l>ept., 4th Fl.

AUTO LOT PORTER
Steady work. Good starting salary.

Good benefits.
Excellent working conditions, 

apply in person or call:
C & C FORD

Easton Road, Horsham, Pa.
OS 5-1700

(21-30)

1100

z^Iartynas Mažvydas, Mi
kalojus Daukša, Jonas But- 
kūnas... Tarp nedaugelio 
šviesuolių, kurie prieš ketu
ris šimtmečius puoselėjo 
pirmuosius lietuviškos raš
tijos bruožus ir tuo nusipel
nė amžiną šlovę mūsų kul
tūros, istorijoje, buvo ir 
Konstantinas širvydas, ki
lęs iš rytinės Lietuvos, 
aniems laikams didžiai išsi
mokslinęs vyras.

Gimė Konstantinas Širvy
das 1579 m. (kaip spėjama 
Anykščių apylinkėse). Taigi 
šiemet minime 390-ties me
tų jubiliejų. Kaip apie ki
tus garsius, būsimoms kar
toms daug nusipelniusių 

^žmonių, menkai tėra likę 
*žinių ir apie Konstantiną 
Širvydą — vos viena kita 
biagrafijos nuotrupa, vie
kas kitas įdomios asmeny
bės bruožas.

Kaip rodo šaltiniai, 1598 
m. K. Širvydas Vilniuje įs
tojo kandidatu į jėzuitų or
diną, paskui gyveno Rygo
je, Dorpate (Tartu). Tapęs 
jėzuitu, Nesvyžiuje mokėsi 
retorikos ir porą metų mo
kytojavo, vėliau tęsė filoso
fijos studijas Pultuske. Dar 
vėliau — dėstė lietuvių kal
bą ir teologiją Vilniaus 
akademijoje. Mirė Vilniuje, 
1631 m. rugpiūčio 23 d., pa
kirstas džiovos. Ar tik ne 
jam ir buvo lemta pradėti 
graudžiąją lietuvių inteli- 
gKentų-džiovininkų tradiciją, 
isšilaikiusią iki pat dvide
šimto šimtmečio?

Kaip rodo istoriniai šalti
niai, K. Širvydas buvo pa
garsėjęs pamokslininkas. 
Ko gero, tai ir nulėmė, kad 
būtent jis parašė pirmą ori
ginalų veikalą lietuvių kal
ba. Pirmoji veikalo “Punk
tai sakymų” dalis (daugiau 
kaip 700 pusi.) išspausdinta 
1629 m., antroji — 1644 m.
Tai Vilniuje K. Širvydo sa- džiai, kaip penas, varguolis,

kytų pamokslų santraukos, 
surašytos lietuviškai ir len
kiškai (beje, antrąją “Punk
tų sakymų” dalį, kaip spė
jama, į lenkų kalbą vertė 
ne autorius, o J. Jaknavi-

“Punktai įsakymų” — vei
kalas, sudarytas iš kiekvie
ną sekmadienį ištisus metus 
skaitomų evangelijų ir jų 
aiškinimų. Svarbiausias jo 
privalumas —• kad parašy
tas gana gryna, vaizdinga 
lietuvių kalba. Rašydamas 
rytų aukštaičių tarmės pa
grindu, K. Sirvydas neven
gė ir kitų tarmių žodžių, 
tuo praturtindamas besifor
muojančią literatūrinę lie
tuvių kalbą. Kad taip iš tik
rųjų yra, nesunku įsitikin
ti, susipažinus kad ir su ke
liais K. Sirvydo kalbos pa
vyzdžiais :

Marios yra 
pragyvenimas 
kartus yra ir 
Mariose viena
žesnę praryja,— taip žmonės 
didžiūnai svieto lėtus ir pa
vargusius išgaišina.

pa- 
suva- 

žiavimą su $10 ir parinktų 
sveikinimų iš pavienių.

Mūsų geros gaspadinės 
pagamino gerą vakarienę. 
S. Kirslis aukojo $10, kad 
nupirktų silkių. L. Plutienė 
iškepė skanų pyragą, o 
kitos moterys atnešė kiau
šinių, tai turėjom tikras 
Velykas.

Gera spaudos rėmėja Mo
nika Dawnis iš Brightono 
minėjo savo gimimo sukak
tį, jai sudainavo “Happy 
Birthday,” o jinai aukojo 
“Laisvei” $5>-( ir sveikino 
“Vilnies” suvažiavimą su __ •?..•<

Energetic young man for full time 
job to train on light machines in 
modern business office of national 
company. Good salary plus complete 
benefits. Office convenient to “E” 
and “44 
call:

buses. For an interview 
TE 9-6600, extension 261.

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE CO.

An
Esso Rd., Bala Cynwyd, Pa.
Equal Opportunity Employer.

(26-28)

12th & Chestnut Sts.
(25-28)

OPERATORS
Single and double needle operators 

for lightweight rainwear. Positively 
no layoffs. Paid holidays, vacations 
and other benefits. If you have sew
ing experience and want to earn top 
money, stop and see Mrs. Kelly.

INDUSTRIAL PRODUCTS, 
2201 W. Glenwood. (25-35)

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 Webbbr, Manager. KI 4-7800. 
SPRINGFIELD DODGE. (24-30)

Sekanti susirinkimai įvyks 
gegužės 4 d., 1 vai. popiet.

S. Raina rd

CENTRAL DISPATCHER. Special 
Commodities Div. of large well 
known carrier has openings for exp. 
man to handle broker operated road 
operations. Good pay. Liberal fringe 
benefits. ExCell, opportunities for 
advancement. Call Mr. Carberry, Le
banon, 717-273-8591.

(26-27)
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LATHE OPERATOR
Experienced all benefits 

Apply in person
PAUL O. ABBE INC.

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

CARPET WEAVERS
Narrow loom and broad loom. 

Jacquard, Wilton, steady employ.
LANGHORNE CARPET CO.

757-5155

CHIPPERS
We need help and in exchange for 

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

BIRDSBORO CORP.
Birdsboro, Pa. An Equal 

tunity Employer, 
this ad.

on all 
office, 
or call

Oppor-
Please mention 

(24-30)

(22-27)

karčios, — taip 
žmonių labai 

pilnas vargų.. 
žuvis didė ma-

Arba:
Bitė maža, o darbas jos ar

ba vaisius už visa saldžiau
sias. .. Maži šlakai lietaus, 
bet jog daug jų, — tvanus ir 
upes daro...

Arba vėl:
Reikia aprinkt eldija stipri 

ir drūta, kuri ne pigiai gal su
irt ir 'susikult ant akmenų 
puolus, arba nuo vilnių ir 
jų mėtoma nesusidaužo.

Kaip matome ir iš tų
lių sakinių, K. Širvydas pui
kiai pažinojo gimtosios kal
bos turtus ir mokėjo jais 
naudotis savo raštuose. Gal 
būt, ne vienas nustebs,
girdęs, kad K. Širvydo “sa
kymuose” vartojami tokie, 
rodos, “moderniški” žo-

uz- 
vė-

ke-

iš-

BROCKTON, MASS.

Ketvirtų Metų Liūdnas Prisiminimas

Antanas Orintas
Mirė balandžio 12, 1965 m.

Kelionę atlikęs, užmerkiai akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai.
Nustojo tau plakus pailsusi širdis,
Mylimus savo liūdėti palikai.
Kapai yra vieta paskutinė
Netikėtai tave priglaudė tenai.

Čia ilsisi tavo anūkas Kennie,
—s Kurio mes gailėjomės labai, 

Dabar ilsėkitės abudu amžinai.
Petronė Orintienė, žmona.
Atylia, duktė.
Charles Audrutis, žentas.
Wayne ir Kari, anūkai.

Chicago. — Nuo trafiko 
nelaimių žuvusiųjų skai
čius pakilo 4% sausio ir 
vasario mėn. Žuvo 7,470 
žmonių.

Vatikano Miestas.-Jėzui
tų ordinas pašalino du Olan
dijos katalikų kunigus iš 
tarnybos už pritarimą ku
nigams vestis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Balandžio 8 rašte “Pirma

jam Amerikos lietuvių laik
raščiui 90 metų’’ pataiso
mas sakinys: “Bet vėliau, 
ypatingai 1868 metais, pra
sidėjęs Lietuvos emigraci
jos tirštesnis srautas...”

Bal. 8 rašte “Floridą ty
rinėja” pataisytas sakinys: 
“Yra baimė, kad Cosa Nos
tra čia valdo bankus.”

PARDUODU NAMĄ
Parduodu namą, gerame stovyje, 

vietos dėl 5 ar 6 žmonių. Grindys iš 
medžio; pirmame aukšte maudyne, 
dušas, didelis niiėgkambarys, virtu
vė patogi, šaldytuvas. Vietos dėl sa- 
liono.

Yra veranda kur galima susėsti 
apie 15-20 žmonių.

Antrame aukšte galima pastatyti 
3 lovas, išvietė, vanduo šiltas ir šal
tas. Vanduo iš šulinio, galima lais
tyti žolę ii* gėles. Lotas 45x125. Bušą 
galima gauti už. pusės bloko.. Yraga- 
radžius. Namas ant 19-tos gatvės, 
krautuvė ant 16-tos g. Taksų mokė
jau $2 su centais. Parduosiu už 
$5,500. Del daugiau informacijų ra
šykite: A. J. Ruseckas, 4560—51st 
St., No., St. Petersburg, Fla.

(23-27)

Susituokti niekad nevėlu
Detroitas. — Allen Asup, 

minėdamas savo 102 metų 
sukaktį, pareiškė, kad jis 
yra nusitaręs apsivesti pen
ktąją žmoną, nes neįpratęs 
vienatvėje gyventi.

Bonna, Vak. Vokietija — 
Komunistų Partija šaukia 
suvažiavimų balandžio 12 ir 
13 dienomis. Išrinkti 700 de
legatų.

Pranešimai
Philadelphia, Pa.

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

Be daugelio kitų svarbių 
reikalų, bus plačiau pasi
kalbėta apie sekamą kuo
pos 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
madienio, balandžio 6-tos, į 
antrą sekmadienį, balan
džio 13, 2 vai., Liet. Taut, 
namo kambariuose, 8 Vine 
St. Nariai prašomi ateiti 
pasimokėti savo metinius 
mokesčius.

Tą pačią dieną, tuo pa
čiu laiku bus ir LDS 67 kp. 
susirinkimas. Abiejų kuo
pų nariai prašomi ateiti.

Valdyba

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais atva
žiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į Lie
tuvių Socialį Klubą, čia kiekvieną sekmadienį 1 vai. 
dieną, yra duodami geri pietūs už žemą kainą. Po pie
tų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.

Kuriems reikalingos informacijos gavimui kamba
rių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir kur juos 
gauti.

Kviečia į svečius visus lietuvius —

Lietuvių Socialia Klubas
2610 Northwest 119th Street 

Miami, Fla. 33167
Telefonas: 688-4161

*^*»»^*W Ml—

BRAKE OPERATORS 
SET-UP MEN 

WELDERS 
GRINDERS

Steady 53 hour week. Liberal 
fringe benefits.

BABINEC SHEET METAL 
774 Martin St., Rahway, N. J. 

388-6600

Exp.

(26-32)

AUTO 
POLISHER

Top pay; free uniforms.
All Co. benefits.

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

Must have Penna, driver’s license.
Top pay. Free uniforms.

All company benefits.
INTERBORO CHEVROLET

LU 3-1300. <• (22-26)

MEN
Mechanical ability or Trainee. Per

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

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

(24-26)
I

AUTO SERVICE ADVISOR
FOUNDRYMEN-MOLDER, TRAI

NEE Finishing. Immed.,excellent 
opportunity with small fast growing 
high-quality, non-ferrous sand found
ry. Norristown-Conshohocken area. 
Phone 272-5871 or NI 4-0325 for in
terview. (26-29)

UNUSUAL OPPORTUNITY

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)

Good

For men with good mechanical 
ability to train as.

BAG MACHINE
ADJUSTERS
PRESSMEN

starting rate, liberal benefits.
Call or write

Mr. Paul J. Cafferty at: 
PARK-WELL

PAPER PRODUCTS
Church Rd., North Wales, Pa.

1-368-2400
(26-28)

LEARN A USEFUL SKILL
Wouldn’t you like to learn a use

ful skill and earn big wages? The 
STEWARTSTOWN MFG. CO. pro
vides good starting rates, steady 
work and good earnings. Ąs you 
learn and develop your skills you 
increase your earnings. Many Stew
artstown employees earn over $2.50 
an hour. Come in and talk with us 
about the fine opportunities for you.

STEWARTSTOWN MFG. CO.
Stewartstown, Pa. Call 717-993-2566

(26-28)

Plastikinė širdis
Houston, Texas. — Plas

tikinė širdis, elektros jėga 
varoma, išgelbėjo Haskell 
Karp gyvastį, kol buvo 
gauta žmogaus širdis.

Mirusios moters širdis 
buvo įsodinta po 63 valan
dų elektros jėga varomos 
širdies veikimo.

Už kiek laiko po įsodini
mo moters širdies Karp mi
rė nuo plaučių uždegimo.

W ashingtonas.—Brother
hood of R a i 1 r o a d Signal
men i 
d/***paskelbti streiką 
atstovauja 13,000 narių.

nusitarė balandžio 14 
skelbti streiką. Unija

MEN

Immediate need for experienced 
men in modern metal working Plant. 
Good fringe benefits with regular 
increases in salary. Day work only.
ASSEMBLERS, HELPERS, POLISH
ER-GRINDERS. Apply:

food Facilities corp.
Southampton Industrial Park, 

Southampton, Pa. or call
EL 5-3200 (25-28)

MALE ATTENDANT OR
ORDERLY

All shifts, full or part time.
Call 785-1266 between 10 AM & 4 PM

(25-31)

MEN '

Factory help. Starting rates: 2nd 
shift—<$2.40 hour; 3rd shift—<$2.60 
hour.

ROBERT WOOLER CO.
Limekiln Pk., Dreshcr

MI 6-1200
• (25-27)

STEEL COMPANY. Has openings 
for leveling line operators, 
operators, shear operators, 
loaders. Immediate positions 
able. Call OR 6-4206.

Crane 
truck 
avail-

25-30)

WEAVERS (Axminister).
Experienced; paid Blue Cross and 
Blue Shield. Excellent fringe benefits. 

Apply Hugh Nelson.
COLUMBIA CARPET CO.

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

. MEN
To work in growing electronics firm.

Polishing experience helpful.
Opportunity for advancement.

Will train good workers.
Calf 326-7280

(2-27)

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
VACATIONS & HOLIDAYS
Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warmihster, Pa.

(23-30)

PAID
Call 
Mr.

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. <•
SPECIALTY GLASS 

PRODUCTS, INC.
143 Terwood Rd., Willow Grove, Pa.

(23-32)

WANTED ALIGNMENT MAN
Experience front end. Steady work, 

good Company benefits. For inter
view call:

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

(24-30)

MOLD MAKER

Machinist Mechanic 
Experienced in Building 

injection mold.
Excellent starting salary* Overtime. 

Excellent working conditions.
ACI, 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 
Phila-N. J. and Wilmington areas. 
Salary cohunensurate with ability.

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

(23-29)
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H. FEIFERIENĖ

Iš labai sėkmingo LMS 
suvažiavimo ir festivalio

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

(Pabaiga)

Sugužėjo pilnutėlė Mia- 
mio L. S. Klubo salė svečių, 
neužteko net kėdžių. Dau
gelis stovinėjo pasieniais ir 
su dideliu susidomėjimu se
kė festivalio eigą.

I. Mizarienė pravedė kon
certo programą, kuri buvo 
gana ilga, bet labai įvairi, 
ir visiškai nenusibodo pub
likai klausytis.

Festivalis— dainų šventė, 
tai ne varžybos arba kon
kursas už geresnį atlikimą 
ir pasirodvmą. Ten susibūrė 
dainos mylėtojai saviveikli- 
n i n k ai 
Kiekvieno talentas buvo 
įvertintas, 
rodvmas scenoje džiugino 
širdį, kad ten toli, toli šil
toje Floridoje, skamba lie
tuviška daina...

Programa atidarė Flori
dos St. Petersburg Dainos 
Mvlėtoju choras su moky
toja A. Pakalniškiene.

Po to. išstojo Worcester- 
Hartford chorų g r u p ė. 
Trio: I. Janulienė, W. Hol
lis ii’ A. Daupsha. Solo W. 
Hollis ir L Janulienė.

Toliau sekė New Yorko 
Aido choro grupė su moky
to ia M. Stensler. Dainavo 
solo: N. Ventienė, A. Ieš
mantą ir V. Bekeris. Dainas 
pranešė N. Buknienė.

Pertraukoje koncerto ve- 
■ deja I. Mizarienė perskaitė 
” sveikinimu telegramas iš 

Lietuvos ir iš Amerikos, 
kurių tekstai tilps atskirai 
sekamose laidose.

> Po pertraukos pasirodė 
Miamio Aido choras su mo
kyt o j a B. Ramoškaitė - 
Mann. Solistai: Mae Gabrė- 
nienė, H. Mįkitienė, S. Vai
neikis ir B. Ramoškaitė. 
Fleito solo atliko Lisa 
Mann — Birutės Ramoškai
tės jaunutė dukrele.

Pakviesta kalbėti' adv. 
S. Masytė iš Detroito. Jinai 
ir jos tėveliai labai domė
josi LMS festivaliu ir tuo 
tikslu atvažiavo i Miamį. 
Masytė buvo iškviesta pa
kalbėti.

Paskiausia išstėjo Chicą- 
gos Kanklių Aidai su moky
toja V. Urbikiene. Jie pasi
mainydami atliko solo, du
etus, trio, kvartetus ir 
kvintetus. Solistai: E. Bog- 
den. V. Žalys. H. Bordner, 
R. Žilis ir M. Vidra.

Koncerto programoje 
akompanavo pianu chorams 
grupėms ir solistams: B. 
Ramoškaitė, V. Urbikienė 
ir M. Stensler. Pabaigoje 
programos, pirmininkė pa
dėkojo Miami rengimo ko- 
tetui, Yrėjoms ir patarnau
tojoms už taip stropų dar
bą, už puikią kooperacįją/ 
Tuo metu M. Stensler ir N. 
Ventienė apjuosė B. Ra
moškaitę,' V. Boviną ir J. 
W. Thomsoną lietuviškomis 
juostomis, tuo išreiškiant 
širdingą padėką visiems mi- 
amiečia m s, prisidėjusiems 
prie šio kilnaus darbo. L. S. 
Klubo pirm, šukaitis padė
kojo visiems už atsilanky
mą, primindamas, kad salė 
buvo duota veltui, kas labai 
gražu ir draugiška.
t Festivalis užbaigtas bend
ru dainavimu, trijų įžymių
jų Lietuvos kompozitorių 
kūriniais. K. Kavecko “Vil
niuj žydi liepos” — dirigavo 
Hartfordo Laisvės choro 
mok. W. Hollis; Bj Dvario
no “Užstalės daina” — diri
gavo Chicagos soliste E. 
Bogden; J. Naujalio /‘Lie-

ir profesionalai.

kiekvieno pasi-

tuva brangi” — dirigavo 
New Yorko Aido choro mo
kytoja M. Stensler.

Galinga daina* veržėsi iš 
visu krūtinių. Tokį gilų įs
pūdi ir jausmą sunku api
budinti. Tik tie, kurie ten 
dalyvavo, giliai pajuto lie
tuviškos dainos malonų gro
žį.

Nuaidėjo griausmingi ap
lodismentai ir apėmė visą 
salę — užsibaigė festivalio 
programa.

Sėkmingas ir nepamirš
tamas buvo LMS 16-tas su
važiavimas ir festivalis Mi- 
amyje, Floridoje. Bravo Mi- 
amio veikėjams už taip vy
kusiai atliktą darbą!

Bravo LMS centro komi
tetui už sumanymą ten 
įvykdyti 16-tą suvažiavi
mą! Mes newyo r k i eči ai 
nuoširdžiai dėkojame L. S. 
Klubo nariams už malomj 
priėmimą ir prielankumą.

Miamyje tarp lietuvių
Žiemos laikotarpiu suva

žiuoja į Miamį daug žmo
nių iš šiauriniu valstijų. 
Nuvyksta ten lietuviai ir 
iš Kanados. Žiemavodami, 
kaip paukšteliai, jie ten 
dainuoja Aido chore, ir pa
vasariop vėl grįžta atgal.
Teko pasikalbėti su toron- 

tiečiu K. Pempe, kuris su 
savo draugais R. Račių, V. 
Mazariene ir J. Andriumi 
iau penktas metas nuva
žiuoja F1 ori don praleisti 
žiemą.

Malonu buvo susipažinti 
su dailininko P. Mockapet- 
rio broliu Vytautu Mocka- 
netriu, kuris prieš 9 mėne
sius atvažiavo iš Lietuvos j 
Floridą ir viešėjo pas savo 
brolį. Jis aplankė Ameri
koje daug miestų ir tuojau 
no festivalio išvažiavo I 
Montreal} — Kanadą, ir iš 
ten laivu “Puškin” grįš at
gal i tėvynę.

Vytautas Moc k a n e t r i s 
gyvena Kaune. Dirbą ligo
ninėje administracinį dar
bą. Dabar jis pensininkas, 
bet nenorėdamas save visiš
kai izoliuoti nuo pareigų, 
jis darbuojasi ten prekybi
nėje organizacijoje.

Tikiu, kad Vytautas su
grįžęs į tėvynę turės daug 
ką papasakoti apie Ameri
ka ir apie Miamyje įvykusį 
LMS festivali.

Po festivalio, nirmadienį, 
buvo gana šilta diena. New- 
vorkiečiai. worcesterieciai ir 
detroitiečiai nusitarė papik- 
nikauti. Teko/ pasimaudy
ti Crąndon plažoje, kur la
bai^ dažnai susirenka lietu
viu- grupė poilsiauti, pasi
kaitinti prieš saulutę, tarp 
paimu. Nuskambėjo ir ten' 
lietuviška daina.

Iš pikniko dap teko už
sukti pas draugus Gabrė
nus, kurie gana gerai įsi
kūrę. Ten mūsų Mildred su 
Viktoru parodė skaidres iš 
Virgilijaus Noreikos kon
certo ir iš įvykusio Mas- 
peth' Lietuvių Piliečių klu
be banketo, kuomet buvo 
apsilankiusi didelė grupe iš 
Lietuvos.

Smagu buvo apsilankyti 
Miamvj. Vieni pabuvojome 
pas gimines, kiti pąs drau
gus. Teko susitikti su bu
vusiais newyorkieciais, ku
riu vieni gyvena Miamvie, 
kiti St. Petersburge. Visi 
gerai nusiteikę, gerai atro
do. Priklauso prie ten esan
čių chorų ir kitų organiza
cijų.

Gražus prisiminimas pasi-

biti-

Miestų ir rajonų 
laikraščiai praneša

GERIAUSIAS 
BITININKAS

Kapsuko medelyno
ninkas Jonas Naujokaitis 
iš kiekvienos bičių šeimos, 
o jų ūkyje yra 90, pernai 
gavo po 25.5 kilogramo pre
kinio medaus. Tai aukščiau
sias rodiklis respublikoje.

(Iš “Naujasis kelias”)

savo

“EGLUTĖS” 
JUBILIEJUS

Dvidešimties metų 
gyvavimo sukakti atšventė
Šilutės vaikų tuberkuliozi
nė sanatorija “Eglutė”, 
kurios mokomasis - auklėja
masis darbas respublikoje 
buvo pripažintas geriausiu. 
Čia gyvena vaikai iš 28 res
publikos rajonų.

Sanatorijos išla i k y m u i 
valstybė per metus skiria 
apie du šimtus tūkstančių 
rubliu. Prie sanatorijos 
užveistas sodas, gražiai su
tvarkyta aplinka. Laisva
laikiu vaikai užsiiminėja 
namų ruošos, rankų darbo, 
foto, šokiu būreliuose. ' 

(“Komunistinis darbas”)

KULTŪROS NAMAI - 
A. VIENUOLIO 

GIMTINĖJE
Anykščių rajono Užu o žė

riu kaime, lietuviu litera
tūros klasiko *A. Vienuolio 
gimtinėje, iškilo gražus 
dviaukštis pastatas. Nau
juosiuose kultūros namuo
se įrengta 250 vietų žiūrovu 
salė, biblioteka, kambariai 
saviveiklininkams. Vakare,

.įvykusiame naujųjų kultū
ros namų atidarymo proga, 
vietos saviveiklininkai pa
rodė savo premjerą — A. 
Vienuolio pjesę “Prieblan
doje.”

(“Kolektyvinis darbąs”)
KINAS PAINOKOSE

Visos Šiaulių miesto die
ninės ir vakarinės viduri
nės, aštuonmetės ir beveik 

: visos pradinės mokyklos 
turi kino aparatus. Zoni
nė filmoteka, kurioje dabar 
sukaupta daugiau kaip 400 
filmų, aprūpina jas moko
maisiais kino filmais. Tai 
padeda mokytojams vaiz
džiau, įdomiau ir turinin
giau perduoti dėstomą me
džiagą.

(“Raudonoji vėliava”)

PIRMININKO
v VESTUVES

“Raudonosios vėliavos” 
kolūkis — vienas stipriau
sių Molėtų ra i one. Kolū
kiečiai su dideliu dėkingu
mu mini savo pirmojo pir
mininko Stasio Petronio 
vardą. Jie labai gražiai 
pasveikino Stasį Petronį ir 
jo žmoną Domicėlę, kai šis 
neseniai iškėlė auksines 
vestuves.

KOLŪKIS—MOKYKLAI
Šilalės rajono “Spartako” 

kolūkis Laukuvos vidurinei 
mokyklai nupirko stomato
loginio kabineto instrumen
tus. Įrengus mokykloje dan
tų kabinetą, moksleiviams 
nebereikės vaikščioti į am
bulatorija.

(“Artojas”)

Graži diskusijų. apšvietus 
ir vaišiu popiete

Ką darysite sekmadienį, 
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

A New Soviet Film
New Opera Film Starring 

Vishnevskaya Opens * 
April 25

The motion picture film 
of Dmitrv Shostakov i c h ’ s 
opera, “Katerina Izmailo
va,” previously known 
as “Lady Macbeth of 
Mtpcnsk.” will open on Fri
day, April 25. fnv a special 
four-week engagement at 
the Regency Th e a t r e, 
Broadwav at 67th Street, 
in New York.

A great success when it 
was first performed in 
the thirties at Moscow’s 
Bolshoi Theatre, and New 
York’s Metropolitan Opera 
House, the opera was not 
seen again until recent 
years. Now con s i d e r e d 
a Russian 
has been made into a 
wide-screen color film by 
Lenfilm Studios with Gali
na Vishnevskaya, the re
nowned Bolshoi Opera star, 
in the title role.

The film is being re
leased in the USA by Art
kino Pictures.

c Pa s sic, it

kuopos ruošiamame pažmo- 
nyje.

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

Nepraleiskite gražios pro
gos!

Kviečia Rengėjai

Parengimy Kalendoriuj
Balandžio 13 d.

LLD 185 kuoops prelek?^ 
cija-diskusijos ir filmų ro
dymas su vaišėmis “Lais
vės” salėje. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa-

Aido Choro Reikalai
LMS festivalyje i if šuva- 

žiavime, Miami, Floridoje, 
dalyvavo nemaža dalis “Ai
do” choro choristų. Jų tar
ne solistai: N. Ventienė, A. 
Iešmantą ir V. Bekeris. Da
lyvavo ten ir visa valdyba, 
apart ižd. W. Keršulio, ku
ris paskutinėse painokose 
pasitiko buvusius aidiečius 
Floridoje su vaišėmis.

Kiekvienas choristas par
sivežė daug įspūdžiu. Pa
pasakojo savo patyrimus ir 
nuomones anie įvykusį su
važiavimą. Delegatai ra
portavo atliktus ten darbus 
ir ateities, planus.

Mok. M. Stensler turėjo 
daug darbo priruošti chorą 
nrie festivalio ir, apart to, 
būdama LMS centro valdy
bos sekretore, turėjo ir ki
tus prisirengimo darbus at
likti. Bet jinai patenkinta 
ir linksma, kad viskas sklan
džiai praėjo.
) Paskutinėse pamokose ne
dainavome. Aidiečiai pasi
žiūrėjo skaidrių iš festiva
lio, kurias jau taip greitai 
prirengė ir sutvarkė mūsų 
fotografas - mėgėjas V. Be
keris.

Nutarta surengti Aido 
choro šurum-burum, taip 
sakant, mišrų parengimą. 
Įvyks gegužės’ 4-tą dieną, 
sekmadienį, Laisvės salėje. 
Bus dainų, užkandžių, mu
zikos, šokių ir kitokių įvai- 
rtimų.
. Aido choro rėmėjai ir 
prieteliai prašomi įsidėmėti 
įšią datą, prašome ateiti pas 
aidiečius ‘ir linksmai pra
leisti laiką.

liks mūsų n e w,y o rki ečių 
mintyse. Džiaugiuosi ten 
apsiląnkius, džiaugiuosi 
įsigijus naujų pažinčių.

Tąrp Įduyįy
Pranas ir Elena Vaitkai 

(Waitkens) rašo iš St. Pe
tersburg, Fla., kad balan
džio 12 d. grižta namo į 
Jamaica, N. Y.

Vilniaus Salomėjos Nė
ries mokyklos direktorė M. 
Bagdonaitė rašo mums:

Gauname Jūsų laikraščius 
“Laisvę” ir “Tiesą.” Su 
dideliu įdomumu perskai
čiau “Tiesos” angliškuosius 
puslapius. Dabar skaito šį 
laikrašti kitos anglietės. 
Dėkojame labai.

Taipgi su dideliu įdomu
mu perskaitome apie’ pobū
vius. Atrodo, kad tie lie
tuvių “parengimai” Ameri
koje yra geras dalykas — 
labiau suburia žmones, pa
daro juos ne tik kurios 
nors organizacijos nariais, 
bet ir bičiuliais. Gi drau
gystė ir bičiulystė, ypač 
svetimoj šaly, labai daug 
reiškia. Pasirodo, ameri
kietės lietuvaitės neužmiršo 
ir “kugelio,” ir kitų.įlietu- 
viškų patiekalų gaminti, 
šaunuolės!

Mirė Pr. Kavaliauskas
Antradienio ryte, balan

džio 8 d, suskamba telefo
nas “Laisvės” raštinėj. At
siliepiu. Kalba mano sesuo 
Agnė Jurevičienė (kuri ne
seniai neteko vyro Antano) 
ir nėr ašaras sako: Lilija, 
mirė Frank...

Kol kas nežinia kada bus 
laidotuvės, bet viąvien šią 
savaite vvksiu i brolio lai
dotuves Floridoie (St. Pe
tersburg mieste).

Mūsų brolis jau senokai 
sirguliavo. Prieš du metus, 
Washington (D. C.) jam nu
movė koia. ir nuo tada 
nesustiprėio sveikatoje.

„ Jis palieka nuliūdime 
seris Agne Jurevičienę,
Petersburg. Fla.. Margaret 
Cowl. New York Citv, He
len Kudirkiene, Linden. N. 
T . ir Lilia Kavaliauskaite. 
Woodhaven. N. Y., taipgi ir 
kitas gimines.

Tinkluose kiškiai
1 
f j

Kasmet turte j#* Šiaulių 
rajono miškų ir vandenų 
fauna. Prieš kiek laiko šiau
liečiai savo miškuose ap
gyvendino 130 puikių i me
džioklės paukščių—fazanų.

Praėjusiųjų vasarą Zo
ologijos ir parazitologijos 
mokslinio tyrimo instituto 
darbuotojai žvejų mėgia
mame Bijotės ežere įveisė 
naujas rūšis vėžiagyvių, 
kurie yra didelis skanėstas 
žuvims. Savo ruožtu ir 
šiauliečiai medžiotojai, žve
jai padeda turtinti savo 
fauną.

Neseniai žmonės laukuose 
matė vyrus su dideliais 
tinklais. Negi jie, kaip tie 
pasakoj naivuoliai, gaudo 
vėją, ne vienas gal pagal
vojo.. .-^Visai ne vėją, o 
skeltalūpius gaudė Šiaulių 
medžiotojų draugijos na
riai. Čia medžioklės plotuo
se kiškių pakanka, o kitur 
jų stinga. Į medžiotojų 
tinklus visgi pateko apie 30 
zuikių, kurie įsikurs kitur.

Dar sunkiau pagauti el
nią, ir ne kiekvienas tink
las jį išlaiko... Tačiau me
džiotojai pagavo keletą šių 
girios gražuolių. Juos šiau
liečiai išsiuntė į Kapsuko 
ir Panevėžio miškus.

Gegužės 4 d.
Aido Choro konecrtas.ir 

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

Gegužės 17 d. ..
Lietuvių Namo Bendrovės 

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

Sveikina “Vilnies”
suvažiavimą

Sekami sveikina dienraš
čio “Vilnies” šėrininkų su
važiavimą:

LLD 185 kuopa .. $10.00
J. Grybas
Petras Bieliauskas
V. ir V. Venckūnai
W. Baltrušaitis .... 
Nelė ir Pov. Ventai 
L. Kavaliauskaitė ..

. 10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

IEŠKOMI

Ieškau Antaninos Jotkaitis, po vy
ru Budavičienė. Taipgi ieškau Onos 
ir Luisės Gabryčių. Esu senas, ir 
prieš mirtj labai noriu jas matyt. 
Prašau žinančius apie jas pranešti 
man, už tai atsiteisiu’. Jeigu jos dar 
gyvos, tai lai pačios rašo man. JohrW 
Gabrys, 101 Bowery, New York, N. 
Y. 10002. (26-31)

i

!

jis

se- 
St.

Balandžio 8 d. mirė Vin
cas Kalvelis. Jo kūnas bu
vo sudegintas balandžio 10 
d.. Maspetbo krematorijoje. 
šią žinią telefonu pranešė 
F. Lavinskas. Plačiau apie 
velionį gal kiti jo draugai 
parašys.

KVIEČIAME Į BANKETU
LBS' 1-a kuopa rengia šaunų banketą

Sekmad., Balandžio-April 20 d
Laisvės Salėje

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Pradžia 1 vai. dieną. — Bilietas $3.50

Kuopos banketo rengėjai kviečia vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Dienos metu galėsite skaniai 
pasivalgyti ir linksmai praleisti laiką. Būtų gerai, 

i kad tikietus įsigytumėt iš anksto. Galite gauti pas 
rengėjus ir “Laisvės” raštinėje. Iki malonaus pa
simatymo bankete.—* Rengėjai. >
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PODAROGIFTS, INC.

Gera Žinia!
MES VĖL PRIIMAME 
UŽSAKYMUS DEL 
ŠALDYTUVŲ

Puiki Dovana!
MOTORCIKLIAI 
MOTORĖLIAI 
MOTORDURAČIAI

■ra

i

t

2181
2182
2188
2184
2185
2186
2187
2188
2189

2111
2112 
2118 
2114
2115 
2116 
2117

2121
2122
2128

Zil-Moskva 240 Ltr..............
Oka-8 200 Ltr ......................
Yuryzan 175 Ltr ..................
Orsk (KX-0100) 120 Ltr ..
Minsk-2 119 Ltr ..................
Biryusą 160 Ltr ..................
Mir. 125 Ltr .......... ................
Saratov 2, 85 Ltr .....'...........
Dnepr or Donbas, 165 Ltr

Ural-2 M-68 U with Side Car ..............
K-750 M with Side Car ....................
Jupiter IZH-2 with Side Č^r .................
Jupiter IZH-2 .................... ..........................
IZH-Planeta with Double Seat .............
Voshod with Double Seat .......................
M-105, one cylinder, 7 H.P., 128. 5 c.c,

MOTORĖLIAI IR MOTORDURAČIAI
$225.00 
..145.89 
.. 79.22

$286.88
212.11
196.00
191.89
169.67
191.89
161.56
111.11
151.56

. $771.60 
... 740.74 
... 877.11 
.. 270.89 
... 258.88 
... 208.83 
... 145.88

Tula-tourlst, 10 H. P., 199 c. c..........
Vlatka-VP-150 M, 6 II. P., 148 c. c 
Riga-3, 2 H. P., 55 c. c.......................

<a
GREITAS PRISTATYMAS — SKABIAI SIŲSKIT ' 1 

JŪSŲ UŽSAKYMUS Į

Podarogifts, Ine.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003

Tel. 212-228-9547

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

PACKAGE EXPRSS & TRAVEL AGENCY, INC. ' 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212—-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel, 215-925-3455
Ar į bile mūsų skyrių
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