
J LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Area Code 212
Tel. Michigan 1-6887

No. 31

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, Balandžio (April) 29, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ....... ~.................. — $10.00
Kitur užsienyje .......   $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centu

/

PRICE 10c

Metai 58-ieji

KRISLAI
Gegužės Pirmoji šįmet 
Liūdna žinia
Kareivių bruzdėjimas
Baisi provokacija
Tik panašu į suirutę
Nauja šluota 
Nepasiduokime sunkumams 
Ačiū dailininkui

— Rašo A. Bimba —
šįmet Gegužės Pirmoji Įvyks 

i ta vidursavaityje, ketvirtadie- 
rn/g, Baugelyj didmiesčių Įvyks 
demonstracijos ir masiniai su
sirinkimai. Visur bus aukš
čiausiai iškeltas šūkis: “Ga
las Vietnamo Karui!”

Ypač svarbi demonstracija 
Įvyks New Yorke. Po dau
gelio metų pertraukos bus ei
sena gatvėmis. Reikia tikėtis 
didelės žmonių minios. Lie
tuviai neatsiliks’

Neapsakomai liūdnai mus 
nuteikė žinia iš Lietuvos, kad 
ten mirė Įžymus rašytojas, 
veikėjas ir kovotojas Alek
sandras Gudaitis - Guzevičius. 
Mirė dar nesulaukęs» nė 61 
metų. Mums, kurie jau aš
tuntąjį dešimtmetį kalame, 
atrodo, kad šešiasdešimt me
tų amžius yra pats gražiau
sias ir darbingiausias. O štai 

^hlūsų Aleksandro jau nebėra 
gyvųjų tarpe!

Didelis nuostolis tautai, 
kraštui, žmonijai. Velionis 
tebuvo tik rašytojas, tik vei
kėjas} itik; kovotojas) •■'Jis bu
vo visi jie ir, dar daugiau. Jo 
dvasios ir valios inepalau'žė 
jokie ’sunkumai. Iki pat mir
ties jis išsilaikė kovos ir kū
rybos fronte.

Mūsų užuojauta jo šeimai, 
jo draugams, visiems Lietu
vos rašytojams, veikėjams!

Lietuvių tauta neteko vieno 
iš tauriausių savo sūnų.

Įdomu ir svarbu, kad prieš
karinis judėjimas eina ir mū
sų armijoje. Militariniai teis
mai turi pilnas rankas darbo. 
Bet kareiviuose prieškarinės 
ir priešmilitarinės nuotaikos 
tokios tvirtos, kad tie teismai 
wdrjsta kareiviams taikyti 
aukščiausias bausmes. Antai 
kareivis Harold P. Muskat, iš 
New Y o r k o , už platinimą 
prieškarinių lapelių barakuo
se nubaustas tik pabarimu ir 
dvidešimt penkiais doleriais.

Prezidento Nixono pasiunti
mas 23-jų karinių laivų su 
gimtais lėktuvų Japonų jūro
je link šiaurės Korėjos kran
tų “apsaugai” žvalgybinių 
lėktuvų bei laivų sudaro bai
sią provokaciją. Taip tą pa
vojingą žygį išaiškina ir su
pranta visas pasaulis.

Tuo žygiu siekiama sukurti 
precedentą, kad galinga 
Amerika turi teisę šnipinėti 
ten, kur nori, ir taip, kaip no
ri. Tokios šalys, kaip šiau
rės Korėja, neturi teisės prie
šintis ir ginti savo teritorijų 
nepaliečiamybę. . .

Mūsų sveikinimas kovingie
siems studentams. Klaidą da
ro tie, kurie studentų suki
limą laiko tik suirute ir triukš
mu.

Didelėje daugumoje studen
tų reikalavimai yra labai rim- 

rH. Antai, juodųjų studentų 
Ajkalavimas, kad universitetų 
bei kolegijų durys būtų juo- 
(^esiems jaunuoliams plačiau 

(Tąsa 6-ame pusi.)

Gyvenimo reikmenų kainos 
ir vėl smarkiai pakilo, 

infliacija didėja
Washingtonas. — Darbo 

departamentas skelbia vi
siems nemalonius duomenis 
apie pragyvenimo kainų ki
limą. Kovo mėnesį kainos 
pakilo vieno procento astuo
niais dešimtadaliais (0.8). 
Palyginus su pirmesniais 
pakilimais kovo mėn. kainų 
pakilimas padvigubėjo.

Pramoninių produktų kai
nos pakilo taipgi dvigubai.

Europos socialistiniu šalių 
ekonomine konferencija tęsiasi
Maskva. — Europos socia

listinių šalių ekonominė 
konferencija prasidėjo 
balandžio 23. Dalyvauja 8 
šalių partijų ir valdžių at
stovai. Pirmajai sesijai pir
mininkavo TSRS Kompar
tijos gen. sekretorius Brež
nevas.

Pirmojoje sesijoje kalbė
jo TSRS premjeras A. N. 
Kosyginas, Lenkijos parti
jos vadas Gomulka, Rytų

Vietnamo taikos derybos nedaro 
■jokio reikalingo progreso

Paryžius. — Vietnamo 
taikos derybos nedaro pro
greso. Delegacijos sueina, 
pasiginčina ir vėl išsiskirs
to.

Jungtinių Valstijų delega
cijos galva Lodge pasitari
me bandė įkalbėti daly
viams, kad prez. Nixonas ti
krai norįs susitarimu baig
ti karą, kaip jis pirmiau ža
dėjo.

Šiaurės Vietnamo delega
cija tuomet nurodė, kad 
prez. Nixonas norėtų tokios 
taikos, kuri Amerikai būtų 
naudinga, bet ne Vietna
mu!. Taika bus galima tik 
tada, kai amerikiečiai pa
sitrauks iš Vietnamo, tuo
met vietnamiečiai nieko ne
trukdomi susitvarkys.

Washingtonas. — Trafi- 
ko saugumo ekspertas ra
portavo senatinei komisijai, 
kad Detroite gaminami au
tomobiliai “žaidžia su žmo
nių gyvastimi”, nes neturi 
tinkamos apsaugos.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Sustreikavo keletas šimtų 
vidurinių mokyklų studen
tų.

Geneva, Šveicarija. Tarp
tautinė Darbo Organizacija 
ragina Ispanijos valdžią pa
leisti iš kalėjimų politinius 
kalinius.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pra
nešė, kad 36 militarinės 
bazės užsienyje įsakytos 
uždaryti arba sumažinti iš
laidas 95 milijonais dolerių 
į metus.

O tai susidaro labai rimtas 
pavojus, traukiantis šalį į 
vis didesnę infliaciją. Tokio 
produktų kainų padidėjimo 
nebuvo nuo 1951 metų Ko
rėjos karo.

Prez. Nixono administra
cija nuolat dabar kalba, 
kaip pastoti infliacijai ke
lią, bet kol kas dar nieko 
nedaryta.

Vokietijos—W. Ulbrechtas, 
Vengrijos — J. Kadaras.

Konferencijoje svarsto, 
kaip sutvirtinti ekonominę 
kooperaciją tarp Europos 
socialistinių šalių.

Paryžius. — Pusė bedar
bių — jaunuoliai žemiau 
24 metų amžiaus. Masinia
me mitinge 3,000 jaunuolių 
pasisakė kovosią už demo
kratinę valdžią.

Buenos Aires, Argentina. 
— Apie 5,000 asmenų poli
cija areštavo darbi ninku 
rajonuose. Po kelių valandų 
apklausinėjimo sulaikė apie 
500, kitus paleido.

Areštavo 150 karių
Jakarta. — Indone z i j o s 

saugumo agentai areštavo 
150 kareivių ir kaltina juos 
simpatija komunistams.

Taipgi areštavo kai ku
riuos valdžios pareigūnus, 
kaip komunistams simpati- 
kus.

Baraboo, Wis. — Sprogi
mas ir gaisras sunaikino 
Badger Army amunicijos 
sandėlį, padarė $200,000 
nuostolių.

Newark, N. J. — Dešim
ties katalikų vidurinių mo: 
kyklų 200 mokytojų strei
kuoja ir tas mokyklas pi
ketuoja. Jie reikalauja bo- 
nusų ir geresnių darbo są
lygų-

Paryžius. — Fašistų gru
pė puolė komunistus, dali
jančius partijos plakatus 
balsavimo klausimu.

Maskva. — Tarybų Są- 
jungoįe buvo minėta Leni
no 99 metų sukaktis. Ruo
šiamasi ^kitais metais mi
nėti 100 metų sukaktį.

Saigonas. — Mili tarinė 
komanda praneša, kad nuo 
karo pradžios Pietų Viet
name žuvo 1,079 helikopte
riai.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
A. Gudaičio - Guzevičiaus mirtis — dižiulis nuo

stolis lietuvių literatūrai.
Vilnius.—Balandžio 21 d. 

Karių kapinėse, aidint ge
dulo maršo gdrsams, buvo 
palaidotas Lietuvos liaudies 
rašytojas, Lietuvos Kom
partijos Centro Komiteto 
narys Aleksandras Gudai
tis - Guzevičhis. Jis mirė 
Vilniuje bal. 18 d.

Balandžio dvidešimt pir
moji — paskutinės atsisvei
kinimo valandos Karininkų 
namuose, kur Gudaitis-Gu- 
zevičius buvo pašarvotas. 
Viena po kitos keičiasi gar
bės sargybos. Atiduoti pa
garbą velioniui atvyksta 
Barauskas, Charazovas, Fe- 
rensas, Kairys, Maniušis, 
Songaila, Sniečkus, Šumaus- 
kas, Morkūnas, Diržinskai- 
tė, Drobnys, Vazalinskas, 
TSRS ir Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tai, ministrai, rašytojai, kū
rybinių organizacijų atsto
vai, visuomenės veikėjai, 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai.

Paskelbtas apgulos 
stovis; 7 iižmušti

Beirutas. Lebanone pa
skelbtas apgulos stovis, 
kuomėt įvyko policijos susi
kirtimas su demonstrantais. 
Užmušta 7 demonstrantai.

Demonstrantai protestavo 
prieš valdžios suvaržymus 
partizanams, kovojantiems 
prieš izraeliečius.

Nacionalinė Farmer ių 
Sąjunga, 400,000 narių var
du, pasisakė prieš anti-ba- 
listinę sistemą, kuri “gali 
taikai padaryti daug žalos”.

Iš hektaro 1,500 
rublių pajamų

Anykščiai. — “Pergalės” 
kolūkio antrosios brigados 
brigadininkas Vladas Kiau
šas yra prityręs linų augin
tojas.

Pernai kiekvienas jo bri
gadoje augintas linų hekta
ras davė po 1,500 rublių 
pajamų. Šiemet kolūkyje 
ruošiamasi auginti 80 hek
tarų linų.

Streikai Japonijoje
Tokijas.—24 jėgainių dar

bininkai streikavo 24 valan
das už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas.

Taipgi išėjo streikan 70, 
000 automobilių transporta- 
cijos darbininkų, kai kom
panija atsisakė! pakelti 
jiems algas ir pagerinti 
darbp sąlygas.

Genera line geležinkelių 
darbininkų unija iššaukė 
savo narius 24 \ valandų 
streikan.

Redwood City, Calif. — 
Mirė poetas ir mokytojas 
Rolee Humphries 75 metų 
amžiaus.

Prie karsto liūdi rašytojo 
šeimos nariai, giminės ar
timieji. Karstas su velionio 
palaikais išnešamas iš Ka
rininkų namų. Automobilių 
eskortas patraukia Anta
kalnio kapinių link.

Gedulo mitingą kapinėse 
pradeda Aukščiausios Ta
rybos prezidįumo pirminin
ko pavaduotojas Vildžiūnas. 
Jis žodį sutiekia Lietuvos 
Kompartijos CK pirmajam 
sekretoriui Sniečkui. Po to 
į susirinkusius kreipėsi Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos 
valdybos pirmininkas Mie
želaitis, Lietuvos Komjauni
mo Ukmergės rajono komi
teto pirmasis sekretorius 
Tamosevičius, Partijos Is
torijos instituto direktorius 
Šarmaitis.

Mirtis išplėšė taurų lie
tuvių liaudies sūnų, aistrin
gą revoliucionierių, įžymų 
lietuvių tarybinės literatū
ros rašytoją.

Antanas Vaivutskas

Abernathy streikui 
vadovauja

Charleston, S. C. — Ku
nigas Ralph Abernathy, lai
kydamas bibliją rankoje, 
maršavo pirmose streikie- 
rių demonstracijos eilėse. 
Demonstracijoje buvo 400 
ligoninės streikierių ir keli 
šimtai jų rėmėjų.

Abernathy pasakė, kad 
tai daro dabar, ką darė jo 
pirmtakūnas dr. Martin 
Luther King, kuomet jis 
vadovavo atmatų rinkėjų 
streikui Memphis, Tenn., ir 
ten buvo nušautas.

Kaltina žmoną suokalby 
užmušti savo vyrą
New Yorkas. — Areštuo

ta Seymour Shampain žmo
na Barbara, 38 metų. Jos 
vyras kaltina ją suokalby
je jį nužudyti.

Suokalbį iškėlė detekty
vas, kuriam Mrs. Shampain 
siūlusi $10,000, kad jis ap
sidirbtų su jos vyru. Ji ma
niusi, kad tas detektyvas 
yra žudikas. -Paleista po 
$15,000 kaucija. ‘ '

Mirė prof. K. Avižoms
Bal. 20 d. staiga mirė 

prof. Kostas Avižonis. Pa
laidotas bal. 23 d.

Dr. Avižonis mokslus iš
ėjo Kauno ir Berlyno uni
versitetuose, buvo Vilniaus 
universiteto istorijos docen
tas, atvykęs Amerikon ga
vo vietą Elon kolegijoje, 
N. C.

Missuola, Mont. — 1,600 
studentų dalyvavo prieška
riniame susirinkime, kur 
kalbėjo dr. Benjamin Spock. 
21 studentas grąžino savo 
drafto kortas, atsisakyda
mi eiti militarinėn tarny
bon.

Šiaurės Korėja neleis JAV 
pažeisti savo šalies 
teritorinių teisių

Pioongiangas. — Šiaurės 
Korėja vėl perspėjo Jung
tinių Valstijų valdžią, kad 
ji neleis JAV lėktuvams 
skraidyti Š. Korėjos terito
rijos ore. Tie lėktuvai, ku
rie laužys Š. Korėjos ne
liečiamybės teises, bus ap
šaudomi.

Prez. Nixonas, kaip žinia, 
įsakė žvalgybinia'ms lėktų- 
v a m s skraidyti artimai

Kalbama apie pasitarimus tarp 
Varšuvos pakto ir NATO šalių

B ruselis, Belgija. — Dip
lomatiniai pasitarimai rodo, 
kad Varšuvos pakto socia
listinės šalys norėtų tartis 
su NATO sąjungos šalimis 
dėl Europos saugumo.

Čiar gautas Varšuvos pak
to pasiūlymaę šaukti Euro
pos yalstybių konferenciją, 
kurioje būtų aptarta Euro
pos saugumo nuo naujo ka
ro- : į. ; j , , ’ i

KieK pirmiau Varšuvos

Jungtinių Tautų gen. sekr. Thant 
raportavo apie karo atnaujinimų

Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai raportavo gen. 
sekretorius U Thantūs apie 
pavojingą padėtį Vidurio 
Rytuose, kur labai panašu 
į aktyvio karo padėtį.

U Thantas raporte nuro
dė, kad Izraelis ir arabų 
valstybės kasdien apsišau- 
do, Izraelio lėktuvai bom
barduoja Egipto, Jordani
jos ir Sirijos parubežius.

Saugumo Taryba pasida
ro nebe galinti priversti, 
kad Izraelis ir arabai laiky
tųsi mūsų pertraukos nusi- 
tarimo.

Jungtinių Valstijų, Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir 
Prancūzijos pasitarimai Vi
durio Rytų klausimu dar 
nieko naujo nedavė. /

' " b

Prez. de Gaulle
rezignavo

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidento de Gaulle siūlo
mos reformos gavo 47 pro
centus balsų, prieš balsavo 
53 proc.

Balsuotojai reformas pa
laidojo. Kaip prezid. de 
Gaulle žadėjo, kad jis rezig
nuos, jeigu jo reformos bus 
atmestos, taip jis padarė: 
pasitraukė iš prezidento 
vietos.

Automatiškai prezidentu 
patapo Senato pirmininkas 
Alain Poher, konservaty
vus politikierius. Jis prie
šinosi reformoms.

De Gaulle norėjo suteikti 
daugiau galios provincijų 
valdžioms ir Senatui palikti 
patariamas teises. Sų tuo 
dauguma piliečių nesutiko.

Šiaurės Korėjos, o lėktuvus 
saugos karo laivų eskadra. 
Nėra jokios garantijos, kad 
kai kurie lėktuvai nepažeis
tų Š. Korėjos teritorijos 
teisiu, sako Š. K. valdžia.

Š. Korėja taipgi prime
na, kad iš Pietų Korėjos 
dažnai įvyksta apšaudymai 
per demarkacijos liniją. O 
tai irgi karo provokacija.

pakto valstybės siūlė pa
naikinti NATO ir Varšuvos 
paktą,, sudaryti Europos 
saugumo sutartį.

Kol kas NATO valstybės 
į šį svarbų klausimą nedavė 
jokio atsakymo, ar jos nori 
konferencijos saugumo rei
kalu.

Maskva. — TSRS paleido 
į erdves 280-ąj į Žemės sa
telitą. •, t'; : . . i

o----------------------------------
Roma. — Neofašistinė 

Italijos Socialistų Veikla 
puolė komunistus. Fašisti
niai mušeikos išdaužė ir pa
degė komunistų raštinę Ri- 
vegoje.

Washingtonas. — Karei
vis Louis Negre buvo iš- 
veštas į Vietnamą, kai 
Aukšč. Teisme jo apeliacija 
nebuvo priimta. Apeliacijo
je jis pasakė, kad kaip ge
ras katalikas atsisako už
mušinėti savo brolius Viet
name. /

Senui, Pietų Korėja. — 
Apgavingus daktaro liudiji
mus čia amerikiečams par
davinėja po $1,500 ir $2,000.

Prezidento rinkimai įvyks 
tarp 20 ir 35 dienų.

New Yorko mieste pra
gyvenimo reikmenys paki
lo kovo mėnesį 1%, tai dau
giau kaip kituose miestuo
se.

New Yorke areštuota per
eitais metais 17,039 narko
tikų naudotojai. Jie sako, 
kad narkotikų naudotojas 
turi kasdien gauti narkoti
kų už $16.15.

\  s

New Delhi. — Indijos (. 
premjerė Gandhi ir kiti va
dai suspėjo pabėgti nuo 
gaisro, ištikusio Kongre
so partijos konferencijos 
patalpose. ‘ -į

vr
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“Prieš karę, už taikę!”
TOKS yra vyriausias šiemet Gegužės Pirmosios šū

kis Amerikoje ir visame pasaulyje.
Vietnamo karas turi būti nutrauktas!
Vidurio Rytuose taika turi būti atsteigta!
Gegužės Pirmoji—viso pasaulio dirbančiųjų solida

rumo šventė. Ji gimė Jungtinėse Valstijose prieš 83 
metus. Amerikos darbininkų klasė teisingai gali di
džiuotis.

Bet šiandien Amerikos militarizmas ir imperializ
mas veda barbarišką karą prieš mažą šalį už dešimties 
ar dvylikos tūkstančių mylių nuo jos krantų. Veda karą, 
kuriam nesimato galo. Vietnamo džiunglėse kas savaitė 
krinta nuo divejų šimtų ir pusės iki trijų šimtų mūsų 
jaunų amerikiečių.

Per Gegužės Pirmosios mitingus ir demonstracijas 
turi pakilti milijonai reikalavimų, kad mūsų vyriausy
bė padarytų galą šiai skerdynei ir paliktų Vietnamą jo 
paties žmonėms, kad visos Amerikos ginkluotos jėgos 
būtų ištrauktos ir kad visi mūsų jauni vyrai būtų su
grąžinti namo į ramių civilinį gyvenimą.

Galingas pasisakymas prieš 
militarizmę

AMERIKOS Darbo Federacijos - Industrinių Orga
nizacijų Kongreso (AFL-CIO) biurokratdi su George 
Meany priešakyje tapo tvirtu militarizmo įrankiu. Jie 
remia Vietnamo karą, jie palaiko kiekvieną Pentagono 
žygį visą mūsų gyvenimą sumilitarinti. Jie ištikimai 
rėmė kiekvieną Johnsono administracijos militarinę 
avantiūrą užsienyje.

Tai didelė Amerikos organizuotų darbininkų ne
laimė. Tiesa, vietinėse unijose yra nemažai sentimento 
prieš reakcinius vadus, bet kol kas tas sentimentas ne
pajėgus išsiveržti plačiu sukilimu prieš juos. Net ir 
Jungtinė Automobilių Pramonės Darbininkų Unijos vą-r 
dovybė, kuri jau pasišiaušė:prieš AFL-CIO vadovybę, 
aktyviškai nepasireiškia, kovoje. prieš mūsų militarinį- 
industrinį kompleksą ir jo politiką, kurią iš Johnsono 
rankų perėmė Nixonas.

Štai kodėl Geležinkelių Darbininkų Brolijų (Unijų) 
organo savaitraščio “Labor” šiomis dienomis pasisaky
mas susilauks nuoširdžiausio taikos šalininkų sveikini
mo. Balandžio 19 dienos vedamajame “Blank Check for 
'Military Gives Way to Questioning” laikraštis labai 
aiškiai ir griežtai pasisako prieš milįtaristų ir vyriau
sybės politiką.

“Praeityje militaristų reikalavimas pinigų bendrai 
praeidavo per Kongresą beveik be jokio protesto”, sa
ko “Labor”. “Iš tikrųjų, Kongresas paskirdavo dar dau
giau, negu militaristai reikalaudavo. Bet padėtis ' kei
čiasi. Pentagonas, kuris dabar sudoroja daugumą fede- 
ralinių lėšų, vis daugiau ir daugiau varomas per šėren- 
gą. Vis daugiau ir daugiau Kongreso narių priešinasi 
neribotam skyrimui lėšų Gynybos Departamentui. Dau
gelis jau priešinasi naujiems bilijoniniams projektams, 
kuriuos militaristai iškepa vienas po kito. Be kitų reiš
kinių šiame fronte, kurie mums atrodo geru ženklu, 
yra sekami:

Stebėtinai aukštą lygį yra pasiekus opozicija nau
jai antibalistinei raketinei(ABM) sistemai, kurią siū
lė abi Johnsono ir Nixono administracijos įvairiais pa
grindais ir pateisinimais, kurių daugelis patys sau 
prieštarauja.

Šiuos žodžius rašant Jungtinių Valstijų Senatas be
veik pusiau pasidalijęs dėl šios multibilijoninės siste
mos, ir ,kai kurie senatoriai yra įsitikinę, kad ji bus at
mesta kaip nesveika, nereikalinga ir ginklavimosi lenk- 
nes skatinanti sistema. Laikraščiai raportuoja, kad Ad
ministracija daro didelį spaudimą į Senatą šią sistemą 
užgirti”. .

Padavęs visos eilės senatorių ir kongresmanų pa
sisakymus prieš ABM sistemą, “Labor”' sako:

“Visam tam mes sakome Amen. Mes manome, kad 
atėjo laikas sustoti militaristus šerti neribotais biliję- 
nais dolerių ir nukreipti dalį tų pinigų taip labai sku
biems poreikiams . Amerikos miestuose”.

“Labor” bene kol kas bus vienintelis unijų laikraš
tis pasisakyti prieš militarizmą. Jį turėtų pasekti kiti 
unijų organai.

KENO RANKOSE 
IR KAM TARNAUJA 
“LIETUVIŲ FONDAS”?

Kas nors iš gudresnių 
“veiksnių” i r “vaduotojų” 
1962 metais sugalvojo įkur
ti taip vadinamą “Lietuvių 
fondą.” Jis susideda iš leng
vatikių įvesdintų - suauko
tų dolerių. Tie doleriai įves
dinami į visokias bizniškas 
firmas ir korporacijas.^ Gau
nami procentai eina ne 
tiems, kurie tuos dolerius 
sudėjo, o “lietuviškai kultū
rinei veiklai.” Daugiausia 
tenka įvairioms klerikalų' 
įstaigoms.

Šiomis dienomis “Lietuvių 
fondas” laikė Chicagoje sa
vo suvažiavimą. Ir štai ką 
sužinome iš įvairių suvažia
vime pateiktų ataskaitų:

Iki šiol į fondą jau yra 
suplaukę 567,967 doleriai. 
Tai gana didelė suma. “Ei
liniai lietuviai” sudėję 
$233,000, pomirtiniai pali
kai — $64,000, gydytojai— 
$99,000 organizacijos—$33,- 
000, profesoriai — $24,000. 
Lietuvių bendruomenės apy
linkės—$20,000, inžinieriai - 
architektai — $18*000, ku
nigai — $18,000. ir t. t.

Procentais gauta ir, žino
ma, išdalyta, kaip įhinėta, 
“lietuviškai kultūrinei veik
lai” $68,000.

Londas turįs 2,295 narius. 
Suvažiavime gi dalyvavo 
tiktai 114 narių.

> Suvažiavimui pranešta, 
kad fondo investacijas tvar
ko kokia ten “Security Su
pervision, Inc.” firma, o 
“investacijų buhalteriją 
tvarko Continental bankas” 
už dviejų tūkstančių dole
rių atlyginimą. Vadinasi, 
fondo reikalus veda ir tvar
ko kitataučiai.

Jeigu “veiksnių” ir “va
duotojų” raketas užsidary
tų, arba jeigu vadai nu
spręstų fondą ' likviduoti, 
kam ta didžiulė lietuviškų 
dolerių krūva atitęktų?

Dar žodis. Iš ko ta jų 
“lietuviškoji kultūrinė veik
la” susideda? Užtenka tik 
vieno pavyzdžio: Ten pat 
suvažiavime penkių tūks
tančių dolerių čekis tapo 
įteiktas kokiam ten “Lietu
vių bendruomenes švietimo 
tarybos pirmininkui J. Ka
valiūnui.” Gi toji “švietimo 
taryba” be piktos, melagin
gos ir suktos propagandos 
prieš Tarybų Lietuvą, jo
kia kitokia “lietuviška kul
tūrine veikla” neužsiima. 
Panašiais penkiais šimtais 
dolerių apdovanotas koks 
ten kunigas B. Sugintas, 
kuris skelbiasi “vasario 16 
gimn. atstovu.”

PO SMARKIŲ MALDŲ 
DIDELĖS PEŠTYNĖS

Chicagos marionų “Drau
gas” (bal. 22 d.) ilgoje ko
respondencijoje ir vedama
jame rašo apie įvykusį “Lie
tuvių Bendruomenės” tary
bos susirinkimą. Buųo du 
posėdžiai ir abudu buvo 
pradėti su smarkiomis mal
domis. Bet maldos nesulai
kė susirinkimo dalyvių nuo 
aštriausių peštynių.

“Karas” kilo, kai naujie- 
niniai menševikai pasiūlė 
pareikšti centro valdybai ir 
jo vadui inžinieriui Nainiui 
nepasitikėjimą. O Nainius 
ir jo kolegos sunkiai nusi
dėjo, kaip žinia, dėl to, kad 
jie prašė vasario 16 dienos 
parengimuose surinktas au
kas siųsti ne ALTui, o Bend
ruomenei, nes ponas Nainius 
ir jo kamarotai irgi dvasia 
šventa negali gyventi, turi 
už “Lietuvos vadavimą” iš 
kur nors živnastį gauti. Su
sirinkime ponas1 Nainius 
beveik per ašaras skundėsi, 
kad kai kurie laikraščiai jį 
net išdrįsę krikštyti “ko
munistų bendrininku.” Na, 
o jis, žinoma, jei galėtų, tai 
visus viso pasaulio komu
nistus viename šaukšte šal
to vandens prigirdytų. Toks 
jam kaltinimas iš tikrųjų 
yra baisus įžeidimas!

Kaip ten bebūtų, po mal
dų ir baisių ginčų susirinki
mas priėjęs prie balsavimo: 
pasitikėti ar nepasit i k ė t i 
centro valdyba ir ponu Nai
niu? Rezultatas: 24 bal
sai už pasitikėjimą, 3 prieš, 
o 16 susilaikė nuo balsavi
mo. Vadinasi, p. Nainys 
laimėjo.

Kokia tame susirinkime 
buvo atmosfera, galima 
spręsti kad ir iš minėto 
“Draugo” editorialo “pavo
jinga veikėjų liga — ambi- 
ciių išpuolis.” Atrodo,, kad 
“Draugo” tirada bus nu
kreipta prieš vargšą Nainį. 
Tik pasiklausykime:

“Ambicijos pritrenktas 
žmogus tampa visuomeni
niu lavorpi. Ir jei jį anks
čiau plačiai visuomenė ver
tino ir gyrė už jo pasi
šventimą, tai dabar telieka 
apie jį tūpčioti maža pa
taikūnų svita. Jis tampa 
skaudžios gangrenos palies
tu bendruomenės nariu...”

Vadinasi, kunigo Jutkevi- 
čiaus ir kitų kunigų mal
domis tai gangrenai gydy
ti nesitikėta: reikėjo grieb
tis ekskomunikacijos.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
TAUTINĖ SUDĖTIS

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos tautinė su
dėtis 1967 metais buvoi 
kia:

7,846,292 rusai,
1,983,090 ukrainiečių,
424,360 baltarusių,
219,381 uzbekas,
199.196 kazachai,
209.196 gruzinai,
162,181 azerbaidžanietis,
71,316 lietuviai,
46,562 moldavai,
49,559 latviai,
39,053 kirgizai,
46,593 tadžikai,
200,605 armėnai,
35,781 turkmėnas,
37,705 estai,
1,113,263 kitų tautų 

stovai.
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NEVYKĘS LINKĖJIMAS
Mūsų lietuviškieji kleri

kalai buvo beribiškai įsimy
lėję į Čekoslovakijos komu
nistų vadą Dubčeką ir jo 
vadovybę. Prieš Dubčeko 
pašalinimą iš partijos pir
mojo sekretoriaus posto, 
B rooklyno pranciškonų 
‘Darbininkas” sveikino jo 
vadovybę ir šaūkė: “Linki
me jai pasisekimo!”

Šitlo mieste (JAV) suim
tas už girtuokliavimą pi
lietis Al Koholis.

“Mes nepabėgsime sunkumu”
ATRODO, kad Čekoslovakijos vadovybėje pakaita 

bus naudinga ne tik tam kraštui, bet visam socialisti
niam pasauliui. Naujasis Komunistų Partijos vadas-se- 
kretorius Gustav Husak žada rimtai kovoti už šalyje 
padėties sunormalizavimą. Savo kalboje Centro Komi
teto plenume jis pasakė:

“Galimas daiktas, kad artimiausiu metu mes turė
sime sunkumų... Tačiau mes> nepabūgsime šitų sunku
mų. Pats apie save norių pasakyti, jog principiniais 
klausimais nenusileisiu, nė per centimetrą neatsitradk-

siu nuo marksistinių pozicijų ir nuo pagrindinių klausi
mų, lemiamų šių tautų gyvenimui. Mes negalime nusi
leisti nei jokioms priešiškoms jėgoms, nei dešiniesiems 
elementams. Mes priimsim politinės kovos iššūkį.

Aš visiškai esu įsitikinęs, kad šiais klausimais bus 
laimėta politinė pergalė. Ir jeigu tai — kova, tai mes 
nesakysime, kad tai vaikų žaidimas. Reikia mobilizuoti 
partiją. Čekoslovakijos liaudis yra kultūringa, ir tokio 
lygio turi būti mūsų vadovybė. Būtina sutelkti mūsų 
partijos narius, visus dorus žmones. Jeigu mes kalba
me apie dešinįjį arba kitokį pavojų, tai aš neturiu gal
voje to, kad mes staiga ką nors išmesime. Mes įgalinsi
me kiekvieną paremti šią partiją. Tačiau būtina laikytis 
drausmės, vykdyti mums iškilusius uždavinius.

Mes kreipiamės į darbininkų klasę ir valstiečius ne 
su demagogiškais šūkiais, o dorai, kaip mus visada mo
kė marksizmas-leninizmas, mes remsimės darbo liaudi
mi. Aš esu įsitikinęs, kad mus parems ir inteligentija. 
Tai — svarbus sluoksnis, mes jam teikiame, ypatingą 
reikšmę. Tokiu, būdu, gavę partijos daugumos ir gyven
tojų daugumos pritarimą, mes pamažu išbrisime iŠ šios 
krizės. Aš prašau jūs paremti šią vadovybę ir remtį šį 
svarbiausią tikslą — palenkti į partijos pusę dorus 
žmones. Po to mes galėsime neabejoti pergale.”

Kaip aš gydžiausi 
nuo gripo

Aš gyvenu “Barbelės” 
kolūkyje, Bauskos rajone. 
Nesu kolūkietis, dirbu sta
lium. x

Pas mus šiemet labai siau
tė “gripas,T daug kam teko 
sirgti, net gulti į ligonines. 
Neaplenkė ir manęs. Vasa
ri 12-14 pakilo temperatū
ra iki 39 laipsnių, bet 15- 
16 dd. temperatūra jau nu
slūgus, todėl 17 d. išėjau- į 
darbą. Bet dirbti negalė
jau, sukėsi galva ir buvau 
nusilpęs, tai sėdau į auto
busą ir nuvažiavau pas dak
tarą už 10 kilometrų. Dak
taras paliuosavo mane nuo 
darbo vėl tris dienas.

Bet man temperatūra vėl 
pakilo ir nekrito, vakare 
38, ryte normali — 36.5. 
Taip tęsėsi iki vasario 26 d.

Vasario 26 d. buvo mokami 
pinigai už darbą, ir tą, die
ną atvažiavo rentgenas su 
daktaru iš Bauskos. Rei
kia visiems eiti į rentgeną 
persišviesti — patikrinti 
sveikatą: Persišvietus gau
ni kvitą-raštelį, kad buvai 
rentgene, tuomet eini, gauti 
algą už darbą. Be raštelio 
iš rentgeno neišmoka pini
gu.

Aš nuėjau į rentgeną su 
temperatūra 37.8 karščio. 
Už keturių dienų gavau iš 
Bauskos ligoninės nuo dak- 
taro-rentgenelogo kvietimą 
atvažiuot patikrint sveika
tos. Nuvažiavus daktaras 
patikrino dar kartą rentge
ne,mane paguldė į ligoninę. 
Rado pas mane ne gripą, 
bet dalinį plaučių uždegi
mą. Buvau labai» rūpestin
gai gydomas ir pagulėjęs 20 
dienų grįžau į namus ir ba
landžio 1 dv išėjau į darbą.

Už sirgtą laiką, gulėtą 
ligoninėje, man sumokėjo 
profsąjunga 'po 4.18 rub. už 
dieną. Už maistą ir rū
pestingą veltui gydymą 
gerbiamiems daktarams la
bai dėkoju!

Stasys Kairys 
Bauskos ra j.
Barbelė, Latvijos TSR

Kai akis bėga per margus 
“Laisvės” ir “Vilnies” pus- < 
lapius, dėmesį kartais pa
traukia iš pažiūros nereikš
minga žinutė, kuri, pagal- 1 
vojus, sukelia plačias aso
ciacijas su šių dienų gyve
nimo reiškiniais. Štai vasa
rio 19 dienos “Vilnyje” ra
šoma, kad “didžiausia pro
blema su narkotikais ran
dasi tarp vidurinių mokyk
lų studentų. Čia rasi nau
dojančių net keturių rūšių 
narkotikus. Vėliausiai išra
stas, kuris palaiko savo 
įtekmę keliolika dienų, par
siduoda nuo 5 iki 10 dole
riu”.

Ir begalvojant, kodėl 
Amerikoje jaunimas taip 
plačiai ima vartoti narkoti
kus, kodėl taip išaugo jau
nuolių nusikaltėlių skaičius, 
mintis, nukrypsta į tą lite
ratūra, kuri jiems peršama 
autoritet i n g ų institucijų, 
ištrimituoj ama įvairiais 
įmanomais “garsiakalbiais”.

Šiandien madingiausia va
dinamoji avangardistinė li
teratūros srovė turi daug 
savo apaštalų Amerikos 
universitetuose, j a i skirti 
stori literatūriniai žurna
lai.

Štai vienas avangardisti
nės literatūros propaguoto
jas, disputuodamas su Ta
rybų Lietuvoje išpopuliarė
jusiais romanais/ 1968 metų 
gruodžio mėnesį, pagal ma
no turimą citatą, pareiškė:

“Aš sakau ir galiu pa
kartoti, kad... koncepcija, 
teigianti, jog žmogaus zeš- 
mė glūdi tik darbe, o jo 'gy
venimas prasmingas , trk 
tiek, kiek turi paųjdos vi
suomenei, yra primityvi... 
Aš siūlau romanistams ieš
ko t i virpančioje žmogaus 
psichikoje ne* tik kasdieny
bės atšvaitų, bet ii* gilesnių 
visuotinesnių egzistencijos 
prasmių bei dvasinių verty
bių”.

Atmetus ir suniekinus 
tai, kas gali būti prasminga 
gyvenime, ir paskelbus mi
glotą “visuotinesnių egzis
tencijos prasmių” vaikymą
si, logiškai padaroma išva
da, kad narkotikai padeda 
pajusti tas aukštesnes emo
cines būsenas, o vėliau, psi
chikai sutrikus, pereinama 
ir prie smurtiškų nusikalti
mų. Ieškodami išeities iš 
“kasd i e n y b ė s atšvaitų”, 
avangardistai nejučia 
daug dėmesio sutelkia mie- 
gomojo kasdienybės apraši
nėjimui, skonėjimuisi įvai
riausiais patologinės p s i- 
chologijos reiškiniais bei 
iracionalizmo kultui. Bet ko
kia prasminga kova ir ti
kėjimas žmogumi bei gero
siomis jo prigimties galio
mis paniekinamai vadina
ma primityvizmu.

Ir nejučia klausi save, 
kodėl taip yra. Negi žmo7 
nes nesupranta, kad žmoni
jos pažangos pagrindas yra 
darbas, sunkus triūsas, at
šiauri kova su gamta, su 
įsigalėjusiais prietarais, su 
savo paties žemesniaisiais 
instinktais, su pasenusia so
cialine santvarka? Negi jie 
nesupranta, kad žmogaus 
prigimtyje slypintieji žin
geidumo. smalsumo, noro 
kurti ir laimėti pradai yra 
giliai įsišakniję? Ir jie kaip 
tik ir yra tos jėgos, kurios 
stumia tautų pažangą į prie
kį. Atrodo, literatūros už
davinys ir būtu skatinti 

; tuos pradus. Iškelti ant pje
destalo tuos didvyrius, ku
rie pasiaukojančiomis pas-

tangomis deda akmenį ant 
akmens pažangos statyboje.

Ir pati prigimtis taip su
tvarkė, kad žmogus, paklus
damas tiems savo pradams, 
kurie tarnauja pažangai, 
gyvena natūraliausia gyve
nimą ir pasiekia aukščiau
sią savo galių išvystymą, o 
tuo pačiu visuotiniausią eg
zistencijos prasme. Gydanti 
įtaka, kuria patiria žmo- 
g a u s psichika, paklususi 
tam pažangos dėsniui, tei
giamomis savo pasekmė
mis prašoka bet kokių nar
kotikų ar kitų svaigalų ta
riamai gelbstimą poveikį.

Prigimties dėsniai taip 
veikia, kad žmogus yra be
jėgis jiems priešintis. Mėgi
nimas žengti į priekį, džiau-' 
gtis pažangos palaima, at
sisakant triųso, kovos au-i 
kų ir sunkumų, yra didikai 
tpgaulingas. Avangardistinė 
literatūra ir klaidina šių 
dienų jaunimą, ignoruoda
ma pačioje žmogaus pri
gimtyje slypintį tos pažan
gos siekimo dėsnį.

Auklėto j a i, visuomenės 
veikėjai, teismų • darbuoto
jai nenori įžvelgti tiesiogi
nio ryšio tarp literatūros, 
kurią jaunimas skaito, ir 
nusikaltimų, kuriuos tas 
jaunimas atlieka. Patys, 
kritiškai žiūrėdami į tą li
teratūrą, jie tikisi, kad ir 
jaunoji karta sugebės blai
viai ją vertinti. Dalis, žino
ma, veikiama kitų sveikų 
itakų, atsilaiko klaidinan
čiai tokios literatūros įta-. 
kai, bet nemaža dalis ir pa-0 
siduoda.

Bloga’.yra tai, kad šito
kia literatūra, išreklamuo
ta-kaip'paskutini s : dideiį^ 
laimėjimas žmonijos kultū
roje, pasiekia iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir kitas 
šalis, tam tikrą dalimi ir 
socialistines šalis, prieš ku
rias vedamąs idėjinio įsis
kverbimo karas. Stebint ki
no kronikoje kadrus, ku
riuose nufilmuoti šių dienų 
“kovingi” Pragos jaunuo
liai, negalima neįžvelgti jų 
elgesio ryšio su šiandieni
ne avangardistine literatū
ra.

Nors avangardistinė lite
ratūra, būdama vienas iš 

, pagrindinių ginklų antiko
munistinės politikos arsena- 

i le, smogia pačios imperra- 
, listinės Amerikos jaunimo 

moralei, tačiau nereikia ti- 
kėtis, kad jos liautųsi tą 
ginklą vartojusios. Tatai 

. išplaukia iš pačios kapita
listinės visuomenės struktū
ros.

1969. IV. 14.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas visas “Laisvės” 

kolektyvas!!
Gerbiami Draugai,

Sveikinu jus visus su Pir
mąją Gegužės, iš visos ma
no širdies linkiu Jums lai
mės, sveikatos, ilgiausių 
metų, giedrios pavasariškos 
nuotaikos su pirmaisiais 
skaisčios saulutės spindu
liais, gražios šypsenos, sėk
mės Jūsų kultūriniame dar
be, kad nenuilstančia ener
gija skleistumėte visiems 
žmonėms apšvietos mokslą 
su tiesos idėja, ramybę ir 
taiką mūsų neramiame pa- 
saūlyje. £

Su gilia pagarba,
J. Smalenskdl 

Miami, Fla.
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* MAGELANO DEBESYS
Magelano Debesų 

atradimas
Kai kelių laivų ekspedi

cija, vadovaujama žinomo 
portugalų jūreivio Fernano 
Magelano, 1521 m. artėjo 
prie šių dienų Argentinos 
krantų, jai atsivėrė ne
įprastas pietinis žvaigždė
tas dangus. Šiaurėje išnyko 
Grįžulio Ratai ir daugelis 
kitų jūrininkams gerai pa
žįstamų žvaigždynų. Gra
žiausias rudens ir žiemos 
naktų žvaigždynas — Šien
pjoviai, arba Orionas, per
sikėlė iš pietinio dangaus į 
šiaurinį , o pietuose sužė
rėjo nauji neregėti žvaigž
dynai.

Jie sukėsi jau apie pie
tinį dangaus ašigalį. Be 
to, giedriomis naktimis pie
tinį dangų puošė du tartum 

4 sidabriniai debesys. Jie ly- 
jūreivius, nekeisdami 

savo vietos žvaigždžių tar
pe, o tik drauge su jomis 
sukdamiesi apie pietinį aši
galį. Taigi tie debesys ne
galėjo būti Žemės atmos
feros padarai — jie kosmi
niai. Ekspedicijos vadovo 
garbei jiems teko Magela
no Debesų vardas: Didžio
jo ir Mažojo.

Didysis Magelano Debe
sis yra pailgas su bent kiek 
pastorėjusiais galais. Jo 
ilgis keliolika kartų viršija 
Mėnulio skersmenį ir pri
mena Paukščių Tako iškar
pą. Jis yra ištįsęs Aukso 
Žuvies žvaigždyne gana to
li nuo ašigalio. Mažaąi~ 
Magelano Debesis yra : 

lįmiai arčiau dangaus aši
galio, išsidėstęs Tukano 
žvaigždyne; jis viename ga
le sustorėjęs, o kitame tar- 
^m sutrukęs į kelis: gumu
liukus.

Nauji atradimai
Abu Magelano Debesys 

yra toli nuo Paukščių Ta
ko juostos, kurioje itin gau
su įvairių kosminių ūkų. 
Todėl galima buvo įtarti, 
kad jie nepriklauso mūsų 
žvaigždžių sistemai-Galak- 
tikai. Tačiau kas yra tie 
Debesys, kaip jie toli—ėmė 
aiškėti tik pastarajame 
šimtmetyje, praslinkus ke
turiems šimtams metų nuo, 
Magelano ekspedicijos apie 
Žemę.

Pietinio dangaus tyrimas 
Jk viso atsilieka nuo šiau
rinio, nes senesnės ir ge
resnės teleskopais aprūpin
tos observatorijos kūrėsi 
Europoje. Tik žymiai vė
liau buvo sukurtos observa
torijos Pietiniuose kraštuo
se — Afrikoje, Australijo
je, Pietų Amerikoje. Bet ir 
šiandien jos neturi tokių 
priemonių, kaip Kaliforni
jos ar Krymo observatori
jos.

Kintamosios žvaigždes— 
cefeidės

Pro galingus teleskopus 
Magelano Debesyse atsive
ria puikus itin šviesių mels
vų žvaigždžių vaizdas. Jos 
žėri dar didingiau kaip 
.puikiausios Paukščių Tako 
sritys. Amerikos astrono- 
mė Henrieta Leavitt, viena 
pirmųjų moterų - astrono- 
mių, 1910-1912 m. tirdama 
Mažojo Magelano Debesies 
žvaigždes - milžines, nusta
tė, kad daugelis jų yra ce
feidžių tipo kintamosios, 
mums daugiau ar mažiau 
pažįstamos iš mūsų Galak
tikos.
> Jų šviesumas kinta labai 
S'syklingai: gana sparčiai 

kyla iki maksimumo ir 
paskiau žymiai lėčiau slūgs-

ta iki minimumo. Šviesiau
sioje/stadijoje jos maždaug 
dvigubai šviesesnės kaip 
minimume. Kadangi Ma
gelano Debesys labai toli, 
tai galima praktiškai laiky
ti, jog visos jų cefeidės yra 
vienodame atstume nuo mū
sų. Iš to seka, kad švieses
nės žvaigždės iš tikrųjų yra 
didesnės, o silpnesnės — 
menkesnės. To negalima pa
sakyti apie mūsų žvaigždė
toj o dangaus žvaigždes, 
nes šviesesnės yra visų pir
ma tos iš jų, kurios yra 
arčiau mūsų.

Astronomės H. Leavitt 
dėsnis

Toliau H. Leavitt nustatė 
turintį didžiausios prakti
nės reikšmės cefeidžių dės
ningumą : kuo šviesesnės ce
feidės, tuo ilgesnis jų švie
sumo kitimo periodas. Jei 
vienos cefeidės periodas 
yra du kartus ilgesnis (pvz. 
20 dienų), tai ji yra Iškar
to šviesesnė už cefeidę, ku
rios periodas dvigubai trum
pesnis (pvz. 10 d.). Šituo 
ryšiu tarp cefeidžių šviesu
mo ir jo kitimo periodo gali
ma pasinaudoti, nustatant 
atstumą iki cefeidžių, o 
drauge ir iki tų sistemų, 
kurioms jos priklauso. Iš 
tikrųjų, jei žinome kurios 
nors ^žvaigždės tikrąjį, ar
ba absoliutinį šviesumą ir 
palyginame jį su matomuo
ju šviesumu, tai galime ap
skaičiuoti jos nuotolį.

Cefeidžių šviesumo kitimo
is^iS" periodas leidžia lyginti jų 

šviesumą vienos su kita,

pastangos rasti bent 
cefeidę Saulės aplin- 
kur atstumai nusta- 
matematikai dideliu

bet nieko nepasako apie 
kurios nors jų tikrąjį švie
sumą. Vadinasi, reikėjo 
rasti mūsų Galaktikoje bent 
vieną cefeidę, kurios būtų 
žinomas atstumas, taigi ir 
tikrasis šviesumas.

Čia ir prasidėjo keliasde
šimt metų trukę sunkumai. 
Visos 
vieną 
koje, 
tomi 
tikslumu, pasirodė bergždi: 
Saulės aplinkoje arba nėra 
cefeidžių, arba jų pasitaiko 
tose Paukščių Tako sri
tyse, kur gausu jas užsto
jančių kosminių debesų. 
Prireikė griebtis netiesiogi
nių būdų kai kurių cefei
džių atstumui įvertinti.

Šitaip prieš trisdešimt 
metu buvo gautas orienta
cinis kai kurių cefeidžių at
stumas. O žinant kurios 
nors žvaigždės atstumą, 
lengva jau apskaičiuoti ir 
jos tikrąjį šviesumą, arba 
absoliutinį ryškį, kaip sako 
astronomai.

Per pastaruosius kelioli
ka metų pavyko žymiai pa
tikslinti kai kurių . mūsų 
Galaktikos cefeidžių atstu
mą ir šviesumą ir po to 
tiksliau panaudoti jas, nu
statant atstumus iki užga- 
laktinių sistemų.

Cefeidžių prigimtis
Cefeidės pasirodė be

sančios milžiniško dydžio 
ir aukštos temperatūros 
žvaigždės. Jų šviesumas 
kinta dėl to, kad jos pul
suoja, periodiškai išsiplės- 
damos ir vėl susitraukda- 
mos. Išaiškinta, kad pul
savimo periodas priklauso 
nuo vidutiniško žvaigždės 
medžiagos tankumo, kuris 
savo ruožtu yra susijęs su 
žvaigždės mase ir dydžiu. 
Kuo didesnis žvaigždės ma
sės tankumas, tuo trumpes
nis jos šviesumo kitimo pe
riodas.

Išaiškinus cefeidžių pri-

gimtį, nustačius tikrąjį jų 
šviesumą, imta taikyti švie- 
sumo-periodo sąryšį nusta
tyti atstumams tų sistemų, 
kuriose jos randamos. Tie
sa, astronomams teko šioje 
srityje įveikti dar vieną 
kliūtį. Dalykas tas, kad 
tiek tarpžvaigždinė, tiek ir 
tarpgalaktinė erdvė nėra 
absoliučiai tuščios, todėl 
susilpnina regimąjį žvaigž
džių šviesumą. Jei neatsi
žvelgsime į šią aplinkybę, 
tai gausime didesnius at
stumus iki cefeidžių, negu

Įvertinti erdvinę absorb
ciją, t. y. dalinį spindulių 
sugėrimą, uždavinys labai 
sunkus. Laimei, paaiškėjo, 
kad kuo toliau nuo Paukš
čių Tako zonos, tuo erdvės 
giedresnės ir tuo giliau 
prasiskverbia mūsų žvilgs
nis per galingesnius tele
skopus. Kai dėl Magelano 
Debesų, tai jie toli nuo 
Paukščių Tako, jų neužsto
ja jo kosminiai debesys ir 
jų šviesumui erdvinė ab- 
sorbacija teturi maža įta
kos.

Tokiu būdu palaipsniui 
pavyko nustatyti Magelano 
Debesų atstumą, dydį, pri
gimtį. i

Atstumai visatoje
Atstumas kosminėje . visa

toje dabar paprastai išreiš
kiamas paršėkais ir tūks
tančiais parsekų-kiloparse- 
kais. Vienas parsekąs (su
trumpintai žymimas raidė
mis pc) yra 205,265 kartus 
didesnis už astronominį vie
netą, t. y. atstumą nuo Že
mės iki 
atstumą 
tiksliai: 
000 km,
lijonai mylių. Taigi vienas 
parsekąs yra daugiau kaip 
30 tūkstančių milijonų km.! 
Tą atstumą šviesos arba 
radijo spindulys, turėda
mas 300,000 km/s greitį, nu
skrieja per 3.26 metų. Taigi 
vienas parsekąs yra 3.26 
šviesmečio.

Žinodami kokio kosminio 
objekto atstumą ir jo re
gimąjį dydį, galime apskai
čiuoti jo tikrąjį dydį. Pa
naudodami spektrinę anali
zę, randame to objekto su
dėtį, artėjimą į mus ar to- 
lėjimą nuo mūsų ir kai ku
riuos kitus dydžius.

(Bus daugiau)

Saules. Pastarąjį 
dabar žinome labai 
jis lygus 149,600,- 
arba beveik 93 mi-

Britų statistikai tvirtina, 
kad 48 procentai anglių 
praleidžia atostogas be savo 
vyrų. Tvirtinama, kad dėl 
to pastaraisiais metais An
glijoje. žymiai sumažėjo 
skyrybų.

Madridas. — Gonzalo 
Arias ir vėl areštuotas už 
peikalavimą laisvų rinkimų' 
Ispanijoje.
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Etiopija. Naujas miesto municipaliteto pastatas Adis Abeboje

A. Gudaitis-Guzevičius
Negailestinga mirtis iš

plėšė iš mūsų tarpo Lietu
vos TSR liaudies rašytoją, 
Lietuvos KP CK narį Alek
sandrą Gudaitį - Guzevičių. 
Jis mirė Vilniuje balandžio

A. Guzevičius gimė 1908 
m. gegužės 25 d. Maskvoje, 
darbininkų šeimoje, buvo 
audringu 1917 metų Mask
vos darbininkų ir raudon- 
gvardiečių revoliucinių ko
vų liudininkas. Čia jis lankė 
pradinę mokyklą.

Šeimai 1922 metais grįžus 
i tėvo gimtinę, A. Guzevi
čius mokėsi Ukmergės gim
nazijoje ir čia įsitraukė į 
aktyvią visuomeninę veiklą.

^Būdamas septyniolikame
tis iaunuolis, A. Guzevičius 
1925 metų pavasarį įstojo 
i pogrindinės Lietuvos Ko
munistinės jaunimo sąjun
gos eiles, o po metų buvo 
kooptuotas į Lietuvos KJS 
Ukmergės parajonio komi
tetą. Komiaunuolis A. Gu
zevičius dirbo darbininku 
profsąjungoje, aktyviai da
lyvavo III Seimo rinkiminė
je kampanijoje, buvo vienas 
darbininkų ir moksl e i v i ų 
saviveiklos vakarų organi
zatorių.

Po fašistinio perversmo 
A. Guzevičius 1927 m. pra
džioje priimamas į pogrin- 
nės Lietuvos Komunistu 
parti ios gretas, buvo parti
jos Ukmergės parajonio ko
miteto narys, dirbo politi
nio švietimo darbą miesto 
darbininkų jaunimo ir gim-

Už komunistinę veiklą A. 
Guzevičius su grupe savo 
kovos draugų 1928 m. sau
sio mėnesį pašalinamas iš 
Ukmergės gimnazijos sep
tintosios klasės. Jis tęsia 
mokslą Kauno “Aušros” 
gimnazijoje, kartu dalyvau
damas vietos komjaunimo 

Gresiant naujam areštui, 
A. Guzevičius 1928 m. lap
kričio 23 d. Lietuvos KP 
Centro Komitetui leidus,, 
emigravo į Vokietiją, dirbo 
Tilžėje leisto partinio žur
nalo “Balsas” redakcijoje. 
Šiame žurnale rašytojas 19- 
29 m. išspausdino pirmuo
sius savo apsakymus “Kru
vina pamoka”, “Vėliavinin
ke,” “Varžytynės.”

Policijos ištremtas iš. Vo
kietijos, A. Guzevičius 1929 
m. liepos mėnesį atvyko į 
Maskvą ir, gyvendamas čia 
politinio emigranto teisė
mis, dirbo Lietuvos Komu
nistų partijos atstovybėje 
prie Kominterno Vykdomo
jo komiteto. Kartu jis už
mezgė ryšius su Maskvoje 
buvusių rašytojų organiza
cijomis, dirbo Maskvos lie-

*

tuvių darbininkų klubo ak
tyvistu.

Lietuvos KP CK siunčia
mas, A. Guzevičius 1931 m. 
atvyko į Kauną ir dirbo 
Lietuvos KJS Centro Ko
miteto sekretorium ir Lie
tuvos KP CK sekretoriato 
nariu. Jis susirišo su anti
fašistų rašytojų trečiafron- 
tininkų grupe, stengdama
sis įtraukti juos į Kompar
tijos vadovaujamą darbo 
žmonių kovą.

Vaisingą A. Guzevičiaus 
darbą nutraukė 1931 metų 
gruodžio 30 d. areštas. Sa
vo parodymuose tardymo 
metu A. Guzevičius pareiš
kė: “Aš priklausiau LKJS, 
bet čia jokios kaltės nema
tau. Aš žinojau, kad vienin
telė išeitis darbininkams — 
tai ekonominė ir politinė 
kova.” Fašistinis teismas 
1933 m. vasario 3 d. nutei
sė jį penkerius metus ka
lėti. Sėdėdamas kalėjime, A. 
Guzevičius padėjo savo 
draugams lavintis, bendra
darbiauja ir redaguoja ran
kraštinius politinių kalinių 
žurnalus “Kovotojas”, “Ko- 
lektyvistas”. Šiaulių kalėji
mo kameroje rašytojas su
kuria pirmuosius romano 
“Kalvio Ignoto teisybė” 
skyrius, bet kalėjimo sar
gai juos sunaikina.

1935 metais Minske iš 
spaudos išeina pirmas A. 
Guzevičiaus apsakymų rin
kinys “Vėliavininke”, suda
rytas B. Pranskaus.'

Paleistas 1938 m. vasario 
mėnesį iš Šiaulių kalėjimo, 
A. Guzevičius st u d i j a v o 
Kauno universitete prancū
zų kalbą ir literatūrą, už
darbiavo, versdamas iš už
sienio kalbų, dirbo pažan
gioje periodikoje, siuntinė
jo reportažus į JAV pažan
giųjų lietuvių dienraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį”, dirbo 
revoliucinį darbą studentų 
tarpe, rašinėjo į liaudies 
fronto pagrindais leidžiamą 
antifašistinį laikraštį “Už 
liaudies teises”.

Už revoliucinę veiklą A. 
Guzevičius 1939 m. lapkri
čio 4 d. vėl suimamas ir 
tremiamas į Šakių, paskui į 
Vilkaviškio apskritį. Įspū
džiai iš tremtinio gyvenimo 
yra aprašyti rašytojo su
kurtų apsakymų rinkinyje 
“Tamsioji naktelė”.

Nuvertus Lietuvoje fašis
tinį režimą, A. Guzevičius 
iš tremties grįžta į Kauną. 
Jis kooptuojamas į LKP 
CK sudėtį ir skiriamas Lie
tuvos TSR vidaus reikalų 
liaudies komisaru, aktyviai 
dirba tarybinės santvarkos 
resp u b 1 i k o j e stiprinimo 
darbą.

Kai hitlerinė kariuomenė 
įsiveržia į Tarybų šalį, A.
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Guzevičius n u o pirmųjų 
dienų įsijungia į kovą prieš 
oku pantus. Gyvendamas 
karo metais Maskvoje, jis 
kaip Lietuvos KP (b) CK 
biuro narys padeda organi
zuoti partizaninį judėjimą 
okupuotoje Lietuvoje, ne 
kartą lankėsi Raudonosios 
Armijos Lietuviškojoje di
vizijoje, Laisvomis nuo dar
bo valandomis jis vėl kuria 
romaną “Kalvio Ignoto tei
sybė”.

1944-1945 metais A. Gu
zevičius — Lietuvos TSR 
Valstybės saugumo liaudies 
komisaras, jam suteikiamas 
generolo majoro laipsnis. 
Nuo 1945 iki 1947 m. A. Gu
zevičius dirba Kultūros - 
švietimo įstaigų komiteto 
prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininku, paskui 
Grožinės literatūros leidyk
los direktorium, o 1953-1956 
m. — Lietuvos TSR Kultū
ros ministru.

Laisvu nuo administraci
nio darbo laiku A. Guzevi
čius intensyviai dirba gro
ži n ė s literatūros kūrėjo 
darbą. 1948 m. pasirodo jo 
istorinio romano “Kalvio 
Ignoto teisybė” pirmasis, 
o 1949 m. — antrasis tomas. 
Lietuvių tarybinėje litera
tūroje tai buvo pirmas 
stambus prozos kūrinys, 
kuriame vaizduojami 1918- 
1919 metų revoliuciniai įvy
kiai mūsų krašte. U,ž šį ro
maną 1951 m. autoriui buvo 
paskirta TSRS Valstybinė 
premija.

Pirmojo romano tęsinį su
daro A. Guzevičiaus sukur
tas keturių knygų istori
nis romanas “Broliai” (19- 
51-1955 m.) Lietuvos darbo 
žmonių revoliucinė kova 
taip pat atsispindi jo dvie
jų tomų romane “Sąmoks
las” (1964-1965 m.), už kurį
jam buvo paskirta Respub-1

likinė premija. Didžiojo 
Spalio dienas Maskvoje A. 
Guzevičius pavaizdavo apy
sakoje “Juodoji torpeda” 
(1966 m.). Įžymiam revo
liucinio judėjimo veikėjui 
V. Mickevičiui - Kapsukui 
autorius paskyrė savo apy
saką “Spalio komisaras” 
(1967 m.). A. Guzevičiaus 
romanai yra iševrsti ir iš
leisti rusų bei kitomis ta
rybinių tautų kalbomis, taip 
pat čekų, vengrų, rumunų, 
vokiečių kalbomis. Auto
rius sukūrė taip pat pjeses 
“Kalvio Ignoto teisybė” 
(1950 m.), “Nematomasis 
ginklas” (1958 m.), “Kran-’ 
tai Nemunėlio” (1957 m.), 
“Dvikova” (1962 m.), ku
rios buvo pastatytos Vil
niaus, Šiaulių ir Panevėžio 
dramos teatruose. 1968 m. 
A. Guzevičiui buvo suteik
tas Lietuvos TSR liaudies 
rašytojo vardas.

A. Guzevičius 1940-1949 
m., 1952-1956 ir nuo 1966 m. 
buvo Lietuvos KP CK na
rys. 1940-1947 m. ir 1951- 
1955 m. jis buvo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, o 1941-1946 
ir 1954-1958 m. — TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
.deputatas. Už nuopelnus 
liaudžiai Tarybinė vyriau
sybė apdovanojo A. Guze
vičių dviem Lenino, Raudo
nosios Vėliavos, Darbo 
Raudonosios Vėliavos, Rau
donosios žvaigždės ordinais 
ir trim medaliais.

Šviesus kovotojo už lai
mingą liaudies ateitį, revo
liucinių kovų vaizduotojo, 
aktyvaus visuomenininko ir 
kultūros veikėjo Aleksand
ro Guzevičiaus paveikslas 
visiems laikams išliks lie
tuvių tautos , istorijos pus
lapiuose.

(“Iš Vilniaus “Tiesos”) 
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‘Requiem’ ir ‘Ave Maria’
Ne kartą teko girdėti 

prie pašarvoto numirėlio 
grojant “requiem”... Su
prantama, kad tai daroma 
dėl gražios gedulingos mu
zikos.

Bet ar verta? Juk “Req
uiem eternam dona eis do
mine” ... yra grynai religi
nė giesmė, kurią giedoda
mi, kunigai ir tikintieji pra
šo, kad dievas duotų miru
siajam amžiną atilsį... Klau
sant giedamos giesmės, su
sidaro įspūdis, kad prie mi
rų s i o susirinkę tikintys 
žmonės meldžiasi, šaukiasi 
dievo, nors laidotuvės atei
stinės.

Ar čia ne absurdas? Juk 
užtektinai yra gražių žy
mių kompozitorių sukurtų 
gedulingų kompozicijų. Jei
gu dėl muzikos grožio gro
jama mistinė “Rekvijem”, 
neatsižvelgiant į jos religi
nį pobūdi, tai mūsų lietuvių 
^agoniškas himnas nerkūno 
dievui (dabartinis “Šventas 
dieve”) ir “Pulkim ant ke
liu” giesmių melodijos, taip 
nat vra melancholiškos ir 
nenapra«tai gražios; o Mai
ronio “T ietuva brangi”... 
*avo aukšto kilnumo akor
dais visiškai gali pavaduoti 
giesmę “Avė maria”.

Juk Šubertas “Avė Ma
ria” melodija sukūrė ne' 
giesmei, bet dainai, o kuni
gai, net neatsiklausę Šu
berto, pakeitė jo dainos žo
džius bažnytinės giesmės 
žodžiais. •

Tai ne naujiena, nes se
niau bažnytinėms giesmėms 
visos gaidos būdavo ima
mos iš dainų.

Ar mes gerai darome, gė
rėdamiesi bažnyčios pada

ryta šventvagyste Šuberto 
sąskaita?! Juk tuo toleruo
jame ir kunigų savivaliavi
mą, iškraipant istorijos 
faktus.

Jeigu “Avė Maria” būtų 
atliekama instrumentais be 
žodžių, tada būtų galima 
grožėtis, jos nuostabia me
lodija. Be to, geriau būtų 
ištaisyti kunigų savivaliavi
mo padarinius: išmesti 
giesmės žodžius ir patalpin
ti — grąžinti dainos teks
tą... Tai būtų originalu ir 
geriausias Šuberto pagerbi
mas.

Stasys Gimbutas
Kaunas

Liūdni juokai
— Po velnių! Negaliu 

suprasti, kaip tie jūsų čiau
pai sutaisyti.

— Paprastų paprasčiau
siai: jei sukate tą Čiaupą, 
kur užrašyta “šaltas”, tai 
bėga šaltas vanduo, o jei 
pasuksite čiaupą su užrašu 
“šiltas,” tai taip pat bėga 
šaltas...

— Kino reklamose nieka
da nerašoma “kino roma
nas,” “kino pjesė,” “kino 
drama” ir t. t. ‘ Tai kodėl 
visada išskiriama ir pabrė
žiama — “kino komedija”?

— Čia priėjo Kindziulis 
ir tarė:

— O iš kur žiūrovas ži
nos: juoktis jam apverkti?

Britų psichologas apke
liavo pasaulį, stebėdamas 
gestikuliaciją. Štai išvados: 
per vieną valandą anglai 
nė vieno gesto, suomiai — 
vieną, italai —* 80, prancū
zai—120, meksikiečiai—180J

/
B
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BINGHAMTON, N. Y
Mirę lietuviai

Joseph M. Kaminsky, 5 
Belknap Ave., mirė balan
džio 13 d., sulaukęs 76 m. 
Gimęs Lietuvoje. Kaip 
daugelis kitų, taip ir velio
nis Kaminsky 1913 ar 1914 
metais atvyko į šią šalį — 
Ameriką, j Bingham toną, 
siekiantis geresnio gyveni
mo ir visą laiką čia gyveno.

Liko liūdesyje jo žmona 
Mary Kaminskienė; dvi 
dukterys, Mrs. Helen Bin
der ir Lillian J. Kaminsky 
Binghamtone; trys anūkai 
ir vienas pro-anukas, taipgi 
daugelis kitų giminių.

Velionis buvo plačiai dau
geliui žinomas kaip aktyvus 
namų statybos reikalais 
darbuotojas nuo 1918 metų 
ir par eilę metų priklausė 
LDS 6-toje kuopoje.

Tą pačią dieną balandžio 
13 Wilson Memorial ligoni
nėje po ilgo sirgimo mirė 
Joseph S. B a r v a i n i s, 20 
Lake Avė., senyvas žmogus 
ir ilgametis šio miesto, gy
ventojas.

Liūdi jo žmona Anna Bar- 
vainienė, du sūnūs, Joseph 
A. ir Anthony, visi gyvena 
Binghamtone; trys anūkai 
ir 6 pro-anukai, taipgi kiti 
giminės bei drąugai.

Velionis buvo vietinės lie
tuvių parapijos ir Lietuvių 
Romos Katalikų Susivieni
jimo narys. Jis jau buvo 
p a s i t r a u kęs iš Endicott 
Johnson Corp. * •

Abudu buvo pašarvoti 
Bednarskio šerme n i n ė j e. 
Balandžio 16d., susirinko į 
koplyčią nemažai velionių

giminių ir draugų bei pa
žįstamų.

Jų abiejų laidotuvės buvo 
religingos. 8:30 ryto ku
nigas su klapčiukais atvy
kęs atliko velionio J. Ka
minsko laidotuvių ceremo
nijas koplyčioje, bažnyčioje 
ir kapinėse, o J. Barvainio 
tokios pat ceremonijos bu
vo atliktos 10:30 vai. ryto. 
Kaip vieno, taip ir kito pa
laikai buvo lydimi po kelio- 
liką automašinų su palydo
vais į Kalvarijos kapines, į 
amžinos ramybės vietą.

Gili užuojauta velionių 
šeimoms ir giminėms.

Ona Welhis

Hartford, Conn.
Šioje apylinkėje pereitais 

metais siautė ligos ir dau
gelis mūsų draugų nuken
tėjo. Vieni išvažiavo į ‘ ki
tus miestus ieškoti sveika
tos, o kiti dar ir dabar te
beserga.

J. Žemaitis seniai jau 
sunkia serga. V. Staugaitis 
irgi seniai serga, bet girdė
jau, kad jau eina po biskį 
geryn. Ona ir Jurgis Šilkai 
buvo susirgę, bet jau pas
veiko. J. Margaitis, išbu
vęs apie du mėnesiu ligo
ninėje, jau parėjo namo ir 
taria visiems ačiū už lan
kymą jį ligoninėje ir už 
prisiuntimą atvirukų.

Sakau laimingi mūsų bro
liai ir sesės Tarybų Lietu
voje, kur šalis rūpinasi sa
vo piliečiais, kaip motina 
savo vaikais. • r '

J. Margaitis

Providence, R. I.
Balandžio 14 d. ir vėl tu

rėjau progą susitikti su 
gerbiamu mokslininku Al
girdu Šileika. Praleidom 
gerą pusdienį besikalbėda
mi apie dabarties ir praei
ties laikus. Algirdas Šilei
ka papasakojo daug naujų 
ir įdomių dalykų apie Tary
bų Lietuvos santvarką ir 
žmonijos gyvenimą, o mums 
kai kurie dalykai iki šiol 
nebuvo pilnai aiškūs.

Truputį pa važinė jom po 
R. I. valstiją ir Atlanto pa
jūrį ir ‘paplūdimius. Atsi
sveikinant, Šileika pasakė, 
kad dar turės važiuoti į 
Chicagą, San Francisco ir 
Los Angeles mokslo reika
lais. Vėl grįš į New Yor- 
ką, o iš ten — į savo myli
mą kraštą Tarybų Lietuvą.

Linkiu jam sėkmingos ke
lionės ir laimingai sugrįžti 
į savo gimtąjį kraštą ir ne
nuilstamai dirbti — skleisti 
mokslą žmonių gerovei.

B. Simonavičius

BROCKTON, MASS
Sekmadienį, gegužės 4 d. 

įvyks įvairus, svarbus pa
rengimas geram tikslui, 
Liet. Taut. Name, 8 Vine 
Street, 2 val.po pietų.

, Turėsime svečių iš kitų 
miestų. Programa bus įvai
ri. Prašome vietinių ir iš 
apylinkės miestelių d a 1 y- 
vauti.

Rengėjai: LLD 6 kuopa 
ir Liet. Nam. Knygynas.

__ _

“Laisvės” num. 28-ame, 
balandžio 18 d., buvo apra
šyta apie buvusią veikėją 
J. Stigienę. Ten parašyta, 
ką^A. Bačiulis, jos brolis, 
užrašo Stigienei “Laisvę” 
kas metai, o tai turėjo sa
kyti: J. Stigienė atsinaujin
dama “Laisvę” kasmet at
naujina ir savo broliui, bu
vusiam monteliečiui, A. Ba- 
čiuliui, bet ji nežino kodėl 
jis jai neparašo laiško.

puolikas pabėgo, bet po tri
jų dienų policija jį sugavo. 
Tai buvo 16 metų amžiaus 
tos pačios mokyklos studen
tas Emmet Sauder. Teis- 
masyjį pasiuntė į B ridge wa
ter State Hospital ištyrti 
protą.

GeoJShimaitis

Yucaipa, Calif

Chicago, Ill.
Dailės ir Dramos klubo 

sambūris buvo geras
Bal. 20 d., Mildos salėje 

Dailės ir Dramos Klubo vi
suotinas sambūris buvo ge
ras. Narių dalyvavo nema
žai. Šį pavasarį ypač daug 
mūsų organizacijų narių 
mirė, bet tas nenupuldė šio 
sambūrio ūpo.

Finansinis raportas rodė, 
kad įeigų buvo virš $22,000, 
o išlaidų virš $11,000. Fi
nansinė padėtis, taigi, ne
bloga. Daug įeigų davė va
karienės, kurios beveik kas 
savaitę vyksta.

Už tai pagerbtos moterys, 
kurios nuolat dirba maistą 
paruošdamos.

Daug kas name pataisyta, 
. kas padidino išlaidas, bet ir 

taip įeigos viršijo.
Blogą įspūdį darė labai 

aukšti miesto taksai. Kaip 
kultūrinė, apšvietos įstaiga 
neturėtų būti taip daug 
taksuojama. Gal reiktų eiti 
į teismą dėl taksų mažinimo.

Klubo reikalų vedėjas G. 
Montvila nusiskundė, kad 
jam ir C. Šileikiui dažnai 
būva perdaug darbo. Reika
linga kitų talka nevisada 
gaunama.

Dirba ir kiti direktoriai, 
už darbą jie neima mokes- v • CIO.

Klubo direktorių daugu
ma pasiliko tie patys, tik 
keturi hauji išrinkti. Pa
girtina, kad įeina daugiau 
jaunesnės kartos žmonių.

Tvarkos vedėju buvo iš
rinktas G. K. Budris, sek
retorė Ąlisė Jonikienė.

Po susirinkimo buvo ban
ketas, kuris taipgi labai ge
rai pavyko.

Mildos paramai su sveiki
nimais gauta virš $900.
tz ,■ ’ r * * - * >

Vilnietis

Hartford, Conn.
Pavasariui atėjus ir pa

rengimų padaugėjo.
L. Sūnų ir Dukterų Drau

gijos parengimas gražiai 
pavyko balandžio 20 d. Nors 
publikos nedaug buvo, bet 
visi atrodė patenkinti. Val
gis buvo geras, skaniai pa
taisytas. Už tai ačiū gas- 
padinėms ir tiems, kurie 
prisidėjo su darbu.

Lietuvių Moterų Klubas 
stropiai rengiasi gegužės 4 
dienai, sekmadieniui, 157 
Hungerford St. Duos ge
rus pietus 1 vai. o po to 
Mr. Egelevičius demons
truos Lietuvoje imtų nuo
traukų skaidres. Tai jo pa
ties imtos nuotraukos, kai 
jis prieš metus laiko lan
kėsi tėviškėje.

Visus kviečiame atsilan
kyti ir gražiai laiką pra
leisti.

Laisvės Choras paaugo 
nariais. Po žiemos sunku
mų, F. Roman jau atėjo 
dainuoti. Labai malonu ma
tyti jį mūsų tarpe.

Laisvės Choras rengiasi 
gegužės 25 dienos parengi
mui 157 Hun g e r f o r d St. 
Duos gerus pietus 1 valan
dą. Po to bus svečių solis
tų ir Choro naujų dainelių, 
vadovaujant Wilmai Hollis. 
Taigi, lauksime jūsų visų 
atsilankant gegužės 25 d.

Philadelphia, Pa.
Įspūdinga prieškarine 

demonstracija
Balandžio 15 d. pietų lai

ku miesto centre įvyko 
įspūdinga demonstracija 
prieš savo šalies militarinę 
valdančiąją klasę. Ties fe- 
deralės valdžios taksų rin
kimo įstaigą, Internal Rev
enue Service, susibūrė apie 
tūkstantis piliečių, taksų 
mokėtojų ir reikalavo savo 
valdi ninku pasiaiškinimo, 
ką jie daro su iš jų surink
tais pinigais.

Keturi iškalbingi 
riai drožė ugningas 
per ištisą valandą, 
kritikuodami savo 
vus už beprotišką 
eikvojimą karo reikalams. 
Dvi mažos mergaitės laikė 
rankose aukštai iškėlę iška
bą, ant kurios pažymėta 
didelėmis raidėmis “Karinė 
pinigų praraja!”

Kiekvieną metą Vietnamo 
karas surija po 30 bilijonų 
dolerių. Ir vis taksus kelia 
aukštyn ir aukštyn. Ir skur
džių eilės vis didėja.

“L” Reporteris

Buvo rodomi filmai ba
landžio 19 d. apie Tarybų 
Lietuvą, apie F. D. Roose- 
vetą ir John Kennedy. Apie 
pastaruosius du mūsų ša
lies buvusius prezidentus 
buvę rodoma iš jų gyveni
mo ir nuveiktų darbų. Fil
mas rodė Jonas Grybas iš 
New Yorko.

Parengimas gerai nusise
kė, žmonių buvo gražus bū
rys—apie 40. Turėjome ir 
svečių iš toliau—iš Canton, 
Cape Cod ir iš New* Yorko. 
Pranas Buknys buvo atvy
kęs su žmona Naste aplan
kyti jojo seserį ,EVą Kavo- 
lienę, na tai ir pas mus į 
parengimą abu atsilankė. 
Buvo malonu su jais pasi
kalbėti.

Asilas
Mano drauge, leisk 
pranešti, jog tu esiman 

asilas!
— Nesuprantu.
— Ko čia, atleiskite, 

suprasti.. •
— Nesuprantu, ar todėl 

esu tavo draugas, kad esu 
asilas, ar todėl esu asilas, 
kad esu tavo, draugas.

ne-

orato- 
kalbas 
aštriai 
valdo- 
pinigų

Pranešimas
Montello, Mass.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 4 d., 2 vai. popiet. Ti
kimės turėti kokią nors 
pramogėlę atžymėti Gegu
žės Pirmąją, darbininkų 
šventę. Taigi, bus kas nors 
naujo. Prašome visus na
rius atsilankyti. Turėsime 
svečių iš kitų miestų.

LDS 67 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 11, 2 vai. 
po pietų.

Abieji susirinkimai atsi- 
būna Liet. Tautiškame na
me, 8 Vine St.

Geo. Shimaitis

Brooklyn© federalinis tei
sėjas nubaudė Brotherhood 
of Railroad Trainmen uniją 
susimokėti $100,000 už “ne
legali streiką.”

Balandžio 13 d. mirė Mar- 
gareta Nevirauskienė (Švil
puke) sulaukusi 81 metų. Ji 
gyveno “Nursing Home”. 
Buvo pašarvota V. Yaka- 
vonio koplyčioje.

Šermenys buvo be lanky
tojų, be gėlių, o laidotuvės 
be palydovų. Kadangi ji bu
vo man ir J. Petkunui pa
žįstama, tai mes abu nuvy
kome į laidotuves, manyda
mi gal sueisime gimines, 
bet nieko nebuvo.

Nevirauskienė išgyveno 
Montelloj 60 metų. Buvo 
palaidota Melrose kapinėse 
šalę mirusio vyro Prano.

Ji buvo kilusi iš Stanai
čių kaimo, Gelgaudiškio pa
rapijos, Šakių rajono. Liko 
sūnus William Nevins su 
šeima Sayersville, N. J.; 
brolis Justin Švilpa iš Marl
boro, Mass, ir kiti giminės.

Reikia pastebėti, kad Ne
virauskienė niekur “nepri
klausė. Girdė jom,kad pas ją 
buvo atvykęs “dipukas” ku
nigas prieš mirtį, bet ka
dangi ji bėdna, tai ir jam 
nebuvo svarbu.

savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
riu.

Užrašykite “Laisvę”

Miami, F 1 a.
Balandžio 23 dieną turė

jom pietus ir LLD 75 kuo
pos susirinkimą. Mūsų gas- 
padinė draugė Kanserienė 
nesijaučia gerai, tai jos vie
tą užėmė draugė Jurevičie
nė. Ji pagamino gana gerai 
pietus. U]ž tai reikia jai ati
duoti didelis kreditas.

Po pietų vyko kuopos su
sirinkimas, kuriam vadova
vo organizatorius V. Bovi
nas. Gavome naują narį. Fi
nansų sekr. J. Paukštaitis 
raportavo, kad jau užsimo
kėjo 63 nariai. Nutarta ba
landžio 30 d. minėti Gegu
žės Pirmąją. S. Zavis ra
portavo iš festivalio pietų 
ir koncerto. Pietūs ir kon
certas gana gerai pasisekė. 
Miamiečiai ilgai atmins vi
sus dainininkus, daugiausia 
čikagiečius, kurie mums ge
riausia patiko. Skaitytas 
laiškas iš LLD Centro, ku
ris mūsų kuopai dėkojo už 
auką $114.57 dėl knygų lei
dimo. Antras laiškas įš 
“Vilnies”, kad įvyks gegu
žės 4 d. šėrininkų suvažia
vimas. Plačiai apkalbėjus, 
nutarta “Vilnies’’ suvažia
vimą pasveikinti su $60.00 
ir Kanceris aukų parinko 
ant blankos.

LLD 75 kp. vasario 26 d. 
susirinkime nutarė “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą 
pasveikinti su $50.00, o 
“Vilnies” bazarui aukojome 
$25.00 ir LMS suvažiavimą 
sveikinome su $25.00. Bet 
kuopa dar negavo hei laiš
kų nei pakvitavimo. Kai ku
rie nariai yra nepatenkinti 
tuo. Kurie siuntė pinigus, 
turėtų atnešti į susirinki
mą pakvitavimus, kad visi 
nariai žinotų.

Bal. 23 dieną perkūnas 
gana smarkiai Spardėsi. 
Mums be šviesos reikėjo bū
ti virš vieną valandą, kol 
sutaisė šviesą (elektrą).

Ex Lowellietis

Balandžio 21 d. mirė Do
micėlė Balionis (Grebliaus- 
kienė). Buvo pašarvota Ed
ward J. Waitt šermeninėje.

Domicėlė iš Lietuvos at
vyko į Ameriką 1906 me
tais ir visą laibą čion išgy
veno. ''

Palaidota religiniai. Liko 
nuliūdime sūnus Joseph Ba
lionis Sao Paulo, Brazilijo
je ; trys dukterys ir daugiau 
giminių. :

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad balandžio 12 d. vidur
dienyje šešiolikmetė gimna
zijos (high school) moki
nė Maria Jean Kukauskas 
buvo pagrobta iŠ pirmo 
aukšto mokykloje ir nuneš
ta į skiepą, kur ją septynius 
kartus subadė su peiliu. UŽ-

Hartford, Conn.
Connecticut valstijos lie

tuviams gerai žinomas 
Laisvės Charas rengia pie
tus su dainomis sekmadie
nį, gegužės 25 dieną, 157 
Hungerford St. Pietūs bus 
duodami 1 vai.

i
Iš visų Connecticut vals

tijos miestų ir kamyniškų 
valstijų draugai kviečiami 
dalyvauti šiame parengime. 
O jūsų atsilankymas Cho
rui bus gera parama ir pa
garba, o jis pagarbos yra 
pilnai užsipelnęs, nes jis 
per 42 metus linksmina lie
tuvius dainomis ne tik 
Oonneciticut valstijos mies
tuose, bet ir kitose valstijo
se,—Massachusetts ir New 
Yorke.

I

Kaip žinoma, pet daugelį 
metų kas pavasarį į tuos 
parengimus atvykdavo 
svečių iš Massachusetts ir 
New Yorko valstijų, taigi 
tikimasi jų matyti ir šie
met.

Rengėjai prašo jus daly
vauti ir savo draugus pa
kviesti.
' J. Strižauskas

Iš LLD susirinkimo; 
dalyvavo Ieva Mizarienė
Balandžio 13 dieną įvyko 

LLD 78 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Verta pagir
ti kuopos narius, kurie rū
pinasi kuopos gerove, skait
lingai atsilankė ir rimtai 
svarstė kuopos ir LLD 
Centro klausitmus.

Kuopos pirmininkės M. 
Alvinienės raportas geras 
iš finansinio stovio. Kuopa 
dar tvirta finansiškai ir 
gausiai aukojo dėl visuome
ninių reikalų. Pirmininkė 
nors nelabai tvirta sveika
toje, bet stengėsi atlikti 
kiek galėdama bėgančius 
kuopos reikalus. Gerokai 
pasidarbavo dėl “Vilnies” 
bazaro ir darbavosi kuopos 
parengime maisto prirengi- 
me. Ragino narius daly
vauti kuopos susirinkime.

Buvo keletas laiškų-atsi- 
šaukimų paramos dėl veiki
mo. Kuopa neskūpaudama 
aukojo po $50 “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui, “Lais
vės” laikraščio sustiprini
mui, LLD centro knygų 
fondui, Moterų Kovai Prieš 
Karą> Lietuvių Komitetui 
Kovoti Nacizmą ir mokes
čių kuopos narių už 1969 
metus $38.50, viso sykiu 
288.50. Nors Šiais metais 
kuopa sumažėjo keturiais 
nariais, bet visi 28 nariai 
pradžioje metų užsimokėjo.

Parengimo raportas rodė, 
kad buvo pasekmingas, nes, 
apart pietų, buvo ' gražių 
dovanėlių, o Betty Damu- 
šienė pasekmingai išplatino 
bilietukus, ir tas prisidėjo 
prie sukėlimo parengimo 
pelno. Ačiū jai.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar turėsim kokį parengimą 
pradžioje vasaros. Trumpai 
apkalbėjus atrodė, kad pa
rengimus žmonės mėgsta, 
bet mūsų geriausios šeimi
ninkės dažnai skundžiasi 
sveikatos negalumais, to
dėl tas klausimas paliktas 
kuopos valdybos nuožiūrai, 
kada bus galima surengti.

Sekantis susir i n k i m a s 
įvyks birželio mėn. 8 dieną 
Parko salėje popiet.

Pirmesni ligoniai biskelį 
sustiprėjo. Dabar sunkiai 
serga Redlands ligoninėje 
Jurgis Šidlauskas, ilgame
tis kuopos narys ir nuošir
dus pažangios spaudos rė
mėjas. Teko sužinoti, kad 
drg. Šidlauskui bus daroma

opi operacija. Linkime drg,, 
Šidlauskui pasekmingai* 
pergyventi ligą.

Užbaigus susirinkimą, mū
sų geros šeimininkės turėjo 
pagaminę skanius pietus, 
tad nariai ir svečiai sykiu 
pasisotinom.

Malonu buvo sutikti Ie
vutę Mizarienę kuopos su
sirinkime, taipgi mūsų ge
ri draugai Walteris ir Ma
rytė Railai iš Whittier, Ca
lif., patys atsilankė į Yu- 
caipą ir atvežė drg. Miza
rienę paįvairinti mūsų 
kuopos susirinkimą. Bai
giant pietauti, mūsų pirmi
ninkė pakvietė Ievutę Mi
zarienę, pakalbėti apie savo 
įspūdžius ir jos patyrimus 
viešint Lietuvoje, ir kaip 
dalykai veikime tarpe lietu
vių Amerikoje. Drg. Miza- 
rienė neilgai kalbėjo, bet ji 
tokia nuoseklia kalba labai , 
daug pasakė mums įdoi^įų* 
naujienų iš politinio veisi
mo, karo eigos ir Lietuvos 
žmonių gyvenimo.

Jos kalba mus labai suįdo
mino. Esame jai labai dė
kingi, kad ji mus aplankė. 
Tokios viešnios mes visados 
pageidaujam.

Redakcijos atsakymai
B. S. —^Eilėraščiais “Da- 

vatkos likimas” ir “Nelabas 
velnelis” nepasinaudosime. 
Šiais laikais jie mūsų laik
raščiui netinka. Atsiprašo
me. Ačiū už rašinėjimą.

Simptomai
— Brangioji mano!.. /

— Aš nekenčiu tavęs, 
nekenčiu, nekenčiu, neken
čiu! .

— Jergutėliau, ji mani 
myli!..

Niekas negelbsti
*

— Nuramink vaiką. Jis 
plyš berėkdamas.

— Tai kad niekaip nega
lima: aš ir kračiau, ir mu
šiau, o jis vis vien rėkia...

—Kodėl toks nuliūdęs ? Ne
gi vėl skyrybos?

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

— Deja... Vėl vedybos!

Paryžiaus aukcione viena 
iš trijų Napoleono kepurįu 
buvo parduota už 45 tūs
tančius frankų.

ire)') ,((cį

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠE ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi.

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir ffl 
aplankė daugelio namus. |

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
,ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose | 

gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 
paveikslų iš Amerikoj miestų centrų ir 

mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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MŪSŲ SVEIKATA

y Plastines I operacijos ir 
moters pasigražinimas

Kiekvienas žmogus turi 
kritiškai žiūrėti į savo išo
rė s estetinius trūkumus. 
Yra daug galimybių juos 
pašalinti: fizinė kultūra ir 
sportas, racionalus maitini
masis, kosmetinės operaci
jos. Svarbi plastinės chirur
gijos sritis — veido defek
tų likvidavimas.

Defektai skirstomi į 3 rū
šis: įgimtus, atsiradusius 
po traumos (sužalojimo), 
po operacijos arba ligos.

Sužalotas veidas veikia 
ir žmogaus psichiką. Toks 
žmogus jaučiasi suvaržytas, 
darosi niūrus, ima šalintis 
žmonių.

Veido formą labai iškrai
po randai, nosies deforma-

4cHa, kurie palyginti nesun
kai atitaisomi operaciniu

■ gydymu.
Labai daug defektų būna 

ir įgimtų, kurie taip pat iš
kraipo veidą. Kiškio lūpa, 
balno nosis, dvigubos lūpos,

deformuotos ir atlėpusios 
ausys ir t. t. Operacinis gy
dymas šiuo atveju irgi la
bai padeda.

Kiškio lūpa yra dažniau
sia sutinkamas įgimtas vei
do defektas. Operaciją ge
riausia atlikti per pirmuo
sius 6 kūdikio gyvenimo 
mėnesius. Dažniausiai ope
ruojama keliais etapais.

Yra daug atvejų, kai de
fektai nedideli, bet žmogus 
kreipia į juos ypatingą dė
mesį, yra nepatenkintas sa
vo veidu ir norėtų pakeisti 
jo išvaizdą. Daugiausia bū
na nepatenkintų savo nosi
mi: vieni prašo ją sutrum
pinti, kiti priešingai, pail
ginti, nuimti nosies kuprą, 
kiti —• padidinti arba suma
žinti nosies 
pan.

Nosis savo 
ir forma turi
prop o r c i j a s. Pavyzdžiui, 
žmogui su plačiu ‘ veidu,

sparnelius ir

išmatavimais 
atitikti veido

A. PETRIKĄ

Tariamų tikinčiųjų skaičiai
Pasaulinio masto statis

tiką renkanti organizacija, 
Gallup International, nese
niai paskelbė duomenis apie 
tikinčiuosius dievą, velnią, 
pragarą ir pomirtinį gyve-

Tikinčiųjų
Jungt. Am. Valst.

5 Prancūzija .. •.......
Holandija ...............
Norvegija .........• • .
Suomija .... ..........

-^Švedija . •............. •.

nimą. Kalbamojo statisti
kos biuro agentai apklau
sinėjo 12,000 žmonių, gyve
nančių 12-koje kraštų. Ir 
va tie skaičiai, imant 'pro
centais :

pomirtinį gyvenimą:
73
35
50

55 .
38

Britanija . •...........
Graikija ................
Šveicarija .............
Urugvajus .............
Vakarų Vokietija .. 
Austrija . •........... .

38
37
50
42
41
38

Tikinčiųjų dievą:
Jungt. Am. Valst. .. 98 
Graikija .............•.
Urugvajus .............
Austrija .. ♦...........
Šveicarija...............
Suomija ........... •..

Tikinčių pragarą:
Jungt. Am. Valst. .. 65 
Graikija ........... •.
Urugvajus...........
Norvegija .. •-----
Suomija ...............
Holandija......... •.
Austrija ...............

^Šveicarija ...... 
"Vakarų Vokietijai
Britanija .............
Prancūzija ...... 
Švedija ........... .
Bažnyčias lankančių skai

čius Jungt. Am. Valstijose, 
sekant Gallupo statistika, 
didesnis, negu kurioje kito
je’ paminėtų šalių. Bet ir 

tie skaičiai krinta: 1958 
m. jų buvo 49%, o 1968 m. 
jau tik 43%. Matoma, jog 
daugelis tikinčiųjų įsivaiz
duoja dievą ne kaip barz
dotą senį, sėdintį ant debe
sies, bet kaip kosminę gam
tos jėgą, tvarkančią beribę 
visatą. Tokie žmonės baž
nyčios nelanko ir nesimel
džia.

Velnio “garbintojų” (jo 
bijančių) daugiausia yra 
Graikijoje (67% gyv.), o 
mažiausia Prancūzijoje, tik 
17% gyv. Pomirtinį gyve
nimą (dangų ir pragarą) 
tiki ir vėl daugiausia Jungt. 
Am. Valst. (73%). Ameri
koje daugiausia ir dievą ti
kinčių, kitose šalyse ma
žiau. ,i r;
<Šja Gallupo Internaciona- 
^ staŲstika ne visa galima

Sakoma, jog JAV

96, 
89

83

62
44
36
29

17

ėti
>vą tikinčių yra 98%, tai 

būtų Ęone visi žmonės, o

o.

Vakarų Vokietija ..
Holandija .............. •
Britanija ...............
Prancūzija .............
Norvegija .............
Švedija ...............•.

Tikinčių velnią:
Graikija ... •.........
Jungt. Am. Valst.
Urugvajus .............
Norvegija .............
Holandija ........
Suomija .................
Šveicarija .. •.........
Vakarų Vokietija

81
79
77
73
73
60

67
60

38

21Britanija ... 
Švedija .......
Prancūzija . •

lankančių bažnyčią nėra nė 
pusės (43%)f čia prašyte 
prašosi didelis ^klaustukas. 
Statistikos biuro darbuoto
jai apklausė po 1,000 gyven
tojų dvylikoje šalių. Reiš
kia, suvirs 200 milijonų 
JAV gyventojų atstovauja 
tik 1,000 žmonių. Tai la
bai mažas skaičius. Be to, 
statistikps rinkėjai sako, 
kad jie apklausinėjo jiems 
“žinomų organzacijų” na
rius. Kokios tos organiza
cijos—nepasakyta. Gal jos 
yra bažnytinės arba bažny
čiai artimos, tad aišku, kad 
visi jų nariai dievą tiki. Iš 
gyvenimo mes žinome, kad 
amerikiečiai nėra tokie re
ligingi, kaip Gallupas juos 
pristato.

Dar daugiau: kodėl neap- 
klausinėta Danija, Italija, 
liaudies respublikos, tarybi
nės Šalys, Rytine Vokietija 
ir kitos? Kai kas sako, kad 
skaičiai nemeluoja, bet 
skaičių su d a r y t o j a i gali 
meluoti, gali statistiką pa
ruošti tendencingai kreivą, 
sava ideologija nudažytą.

17

putliais skruostais ir paryš
kintais žandikauliais netiks 
plona, ilga nosis, ypač jeigu 
ji dar su kuprele. Prie pla
taus veido derinsis nosis su 
plačia nugarėle, pamažu 
pereinanti į šiek tiek už
riestą galiuką. 0 turint pa
ilgą veidą, nosies trumpini
mas yra netikslus, nes su
trikdo veido harmoniją.

Todėl, planuojant plasti
nę nosies operaciją, pir
miausia reikia žiūrėti, kaip 
nosis derinsis su kitomis 
veido dalimis.

Raukšlių atsiradimas pa
gyvenusi e m s 
natūralus 
raukšlės 
tada, kai 
energijos, 
pajunta moterys. Atrodo, 
dar visai neseniai buvęs 
toks gražus veidas darosi 
padribęs, oda susiraukšlėju
sį. Ypač pastebimos raukš
lės prie lūpų, apie akis.

Ir čia į pagalbą gali atei
ti plastinė operacija. Ope
racijos būna nevienodos. 
Dažnai visas veidas atrodo 
dar pakankamai jaunas, o 
viršutiniai vokai jau susi
raukšlėję, uždribę. Operaci
jos būdu panaikinus odos 
perteklių viršutiniuose vo
kuose, veidas žymiai pa jau
nė ja, daug patogiau darosi 
žiūrėti. Panašiai yra ir su 
apatiniais vokais.

Labai dažnai moters am
žių išduoda susiraukšlėjusį 
kaklo oda, kabanti oda pa
smakrėje. Panaikinus šias 
raukšles, veidas atrodys žy
miai jauniau. Daromos ir 
viso veido raukšlių opera
cijos.

Raukšlių panaikinimo 
operacijas patariama dary
ti moterims, kurių visas or-, 
ganizmas sensta lėčiau, ne-' 
gu veidas. Jeigu kūnas bus 
sudribęs, eisena nejudri ir 
lėta, o veidas, atlikus ope
raciją, jaunas,/ žinoma, vėl 
nebus harmonijos ir reikia
mo efekto. Tačiau mote
rims, kurios išlaiko judru
mą, grakščią figūrą, raukš
lių panaikinimo operacijos 
yra labai efektyvios.

Pats žmogus ne visada 
teisingai gali nuspręsti/ 
vienokios ar kitokios ope
racijos būtinumą. Reikalin
ga gydytojo - chirurgo plas
tiko

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

žmonėms — 
reiškinys. Tačiau 
dažnai 
žmonės 
jėgų.

atsiranda 
dar pilni 
Ypač tai

konsultacija.
Gyd. L. Martinkėnas 
“Tarybinės moters”

Sveikinimai
Sveikiname visus laisvie- 

čius su darbo žmonių tarp
tautinio solidarumo diena 
—Gegužės Pirmąja.

Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais

Komitetas

Nuoširdžiausiai sveikina
me visus laisviečius su Ge
gužės Pirmosios šventėmis.

Leidykla “Vaga”
J. čekys
P. Maldonis

MULTILITH OPERATOR. Ener
getic young man for full time job 
to train on light machines in mo
dern business office of national 
campany. Good salary plus complete 
benefits. Office convenient to “E” 
and ‘‘44” buses. For an interview 
call: TE 9-6600, ext. 261. LIBERTY 
MUTUAL INSURANCE CO. 15 Esso 
Road, Bala Cynwyd, Pa. An equal 
opportunity employer.

TECHNICIANS

Appliance and Television

(30-32)

BURGER CHEF. 2nd St. Pike 
Southampton, Pa. Full and part 
time available. 16 men needed. 
Call— PI 2-9660 for appointment.

(30-34)

Due to our expansion of General 
Electric and Hotpoint appliance fac
tory service to Dauphin, York and 
Cumberland counties. ’ Wfe have 
openings for experienced techni
cians.

Excellent working conditions, 
wages, benefits and family security 
program.
For appointment call 717-564-7430.

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, 
22Q1 W. Glenwood. (25-35)

ALTERATIONS

LANE BRYANT

Must

PARTS 
MANAGER

have equipment experience.
Salary open.

Usual Company benefits.
Contact H. B. Groff

GROFF TRACTOR & 
EQUIPMENT, INC. 
Rte. 11, Carlisle Pike 
PHONE 717-766-7671

(30-330

CARPET MECH.
Expd. Must have own tools.

Permanent year ‘round position.
OS 2-7732. (30-31)

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

2259 Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(28-35)

HAND & MACHINE

Experience Preferred
Immediate employee discounts.
Generous Employee Benefits

Personnel Dept., 4 th FL

MECHANIC. Used car mechanic 
wanted for minor tune ups. Capable 
of replacing exhaust systems and 
brakes. Excellent salary, hospitali
zation, paid vacation, excellent work
ing conditions. New facilities. Con
tact L. D. Mitchell, General Mgr. 
MOTOR SPORT, 510 West Chester 
Pike, Havertown, Pa. HI 9-2400.

(30-32)

WELDERS
Lay out and fabricate Gates for 

Chain Link Co. Experience in pipe 
welding Co. benefits, including hos_ 
pitalization, life insurance, sick pay, 
paid vacation. Salary commensurate 
with experience.

ATLAS FENCE COMPANY
Croydon, Pa. 788-6400.

(28-31)

12th & Chestnut Sts.
(25-31)

FACTORY WORK
Packers for Automotive Parts 

NE vic. near Sears 
Good working conditions.

GOOD SALARY.
Call PI 4-5252.

8—4:30

MAINTENANCE 
MECHANIC

Must have pipe fitter expferience, 
also experience in general production 
machine maintenance and repair. 
Machine shop background desirable, 
steady employment.

Pleasant working conditions, good 
starting rate and fringe benefits. 
Interviews 9 .a m. to 4 p. m. or by 
appointment. Phone 201-846-2400. 
ext. 254.

HENRY HEIDE INC.
14 Terminal Road

New Brunswick, N. J.
(Industrial Park)

Equal Opportunity Employer
(27-38)

TRAINEES WANTED FOR
(27-32)

WE HAVE SEVERAL interesting 
full time positions for high school 
graduates, typing speeds of 40 wpm 
required. Ideal working conditions 
in suburban office building. Excell
ent benefits program. 5 day week. 
Conveniet to “E” and “44” buses. 
For interview call TE 9-6600 ext. 
261. LIBERTY MUTUAL INSUR
ANCE CO., 15 Esso Road, Bala 
Cynwyd, Pa. (30-32)

Wanted Men to work inside Ware
house. Loading & unloading Trucks 

and processing material.

• Steady work—regardless of 
outside weather conditions.

• Good pay.
• Usual fringe benefits.
Only those interested in perman

ent employment need apply — in 
person to: METROPOLITAN ME
TALS, INC., 320 Freight St., Hamp
den Industrial Park, Camp Hill, Pa. 
717-761-2430.

Wanted Experienced
WEAVERS

W-3 Shaft Looms.
Day shift. Good pay.
All Fringe Benefits.

Call for appointment 
CANTEBURY FABRICS

MT. HOLLY, N. J.
609-267-2134

(27-33

General Production Work
Need rfiechanically 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 Tcrwood Rd., Willow Grove, Pa 

(23-32)

KNITTERS-LEARNERS — Gua
ranteed year round work. No lay
offs, all benefits. EXPERIENCED 
KNITTERS, earn extra money, join 
our Saturday and Sunday work 
force.

WALGO KNITTING MILLS 
206 E. Hamilton St., Allentown, Pa.

435-9091 (30-36

Khartoum.—Sudano prem
jeras Mahgoup rezignavo. 
Sutiko pasilikti valdžioj, iki 
bus sudaryta naujas koali
cinis kabinetas.

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

San Francisco. — žudi
kas nušovė dvi jaunas mer
ginas ir vieną vyrą hippiais 
apgyventame rajone.

Rekordų manija tęsiasi. 
27 metų švedas Janas Vil- 
sonas be pertraukos daina
vo 4 valandas ir 50 minu
čių. Ankstyvesnis rekor
das: 4 valandos 37 minutės.

Brazile Maria Carnauba 
de Souza, 45 metų amžiaus, 
pagimdė trisdešimt antrą 
vaiką. Kaip praneša spau
da jos vyras 52 metų am
žiaus ir sveria 125 kilogra
mus.

Maroko karalius Hasa- 
nas savo garažuose turi 
daugiau kaip šimtą lengvų
jų automobilių, keletą dži
pų, o savo haremui laiko 
dešimt mikrobusų. r

Sardinijoje mafijos nariai 
mokosi vogti vaikus. Nese
niai paskelbta, kad pagrob
tų vaikų tėvai, negalį su
mokėti didelės išpirkimo su
mos iš karto, galės mokėti 
dalimis.

Gerb. “Laisvės” leidėjai: Sveikinu jus ir “Lajs- : 
vės” visą kolektyvą Gegužės Pirmosios švenčių ! 
proga, su nuoširdžiais linkėjimais laimės, sveika
tos, sėkmės kultūriniame darbe, apšvietos ir įdėjos 
mokslo skelbime.

Taipgi sveikinu visus rašytojus, rėmėjus ir skai
tytojus čia ir Lietuvoje, ir visą Lietuvos valdžią, 
sykiu kovojančią už visų tautų taiką, ramybę ir 
brolišką pasaulyje bendrą sugyvenimą. Su gilia 
pagarba, draugiškai —

J, Smalenskas,
> Miami, Fla.

A
(28-31)

DRAFTSMEN
Excellent opportunities. Immedia

tely available for individual capable 
of creative thinking and design 
work. Some mechanical eletronical 
aptitude. Minimum of 2 yrs. exper
ience. Apply in person or call Mrs. 
Williard.

FILM CORP. OF AMERICA 
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa. 
BA 5-7647. (3U-33)

I

RECEIVING CLERK. ASST.

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious in
dividuals who are seeking advance
ment and responsibilities in a rap
idly growing division of a major 
company.

Plan your future wits —

FMC CORP.

115 West Ave., Jenkintown, Pa. 
224-1200

An equal opportunity employer. ' 
(30-39

PRODUCTION 
WORKERS

Leading manufacturer of corrugated 
containers seeks dependable people 
for their plant operation. No exper
ience needed. Excellent benefits in
cluding Blue Cross, Blue Shield, Life 
insurance, pension, paid vacation.

WESTVACO CORP.
H & D DIVISION

5th STREET
GLOUCESTER CITY, N. J.

456-1150
An Equal Opportunity Employer.

(30-31)

WELDERS
Experienced Electric Arc 

Steady work. Excellent pay 
and full benefits [ 

JOHN WOOD CO. 
100 Washington St.

Conshohocken, Pa.
828-0800

RECEIVING

CLERK ASST.

ASSEMBLERS

(30-33)

We are looking for ambitious 
individuals who are » seeking ad
vancement <and responsibilities in 
a rapidly growing division 
major company. Plan your 
with—

of a 
future

FMC CORP.
115 West Ave 

Jenkintown, Pa.
224-1200

An Equal Opportunity Employer
(30-32)

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

COOK
Short order. Experienced. Apply: 

deVILLE DINER
Baltimore Pity?, Springfield.

KI 4-3999.
(28-32)

(26-32)

MALE ATTENDANT OR
ORDERLY

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

(25-31)

LINOTYPE OPERATOR AND
MACHINIST OPERATOR

4:30 to 12:30 PM. overscale, steady 
overtime, air-conditioned. Company 
paid major medical insurance and 
pension. Family educational bene
fits at U. of P. Call John McHugh. 
BA.2->6700, ext 245. Member Master 
Printers Association.

(28-31)

, Attention!
HELP WANTED

No previous experience requested 
on the job training. 40 hr. week. 
Rotating shift. Outstanding wages 
and. benefits package, including 
Blue Cross, Blue Shield, sick pay, 
life ^hsurance. Vacations, pension 
plari> etc. Apply at:

E. I. DUPONT DE NEMOURS
& CO.

256 Vanderpool St., Newark, N. J. 
07114. Call 201-243-2141.

An Equal Opportunity Employer.
(28-33)

MEN WANTED
1

Aluminum sash and door manu
facturer located in NE. Phila., has 
immediate positions available. Ex
cellent benefits, including paid holi
days and vacation. Experience not 
necessary. We will train. 
STEPHEN LAURIE MFG. 
E. Lycoming.

PI 4-4300.

DRAFTSMEN

Apply:
CO., 920

(28-31)

PRESSERS. UNDER PRESSERS.
Darts, sleeves, cuffs, all done on 
modem equipment. We offer: Three 
weeks vacation, 7 paid holidays. All 
Union fringes. Apply:

PENN BILT CLOTHES
1666 CaHowhill St., 5th fir.
Ask for Mr. Louis DeLuca.

(28-31)

Mechanical, experienced on pros, 
sure vessels and piping for water 
treatment system. Modern facilities. 
Excellent fringe benefits. Equal 
opportunity employer.

COCHRANE DIVISION
CRANE CO.

3rd Ave., King of Prussia.
265-5050 -

(28-34)

MAINTENANCE MEN
Some knowledge of electricity 

and pipes.
SUMMERDALE DYEING

& FINISHING, INC.
8101 Holmesburg Ave., MA 44270,

(28-31)

COOKS
Open hearth cooks. Full ti»he or 

part time. Excellent working con
ditions. Good salary. Opportunity. 
Exp. not nec. Apply in person.

GEORGE WASHINGTON MTR 
LODGE, Rt. No. 1, Trevose, Pa.

. (28-32)

MEN
Ground Keepers. Outdoor work, 

no experience necessary. Numerous 
benefits, paid vacation and holidays, 
sick leave, hosp. Starting salary 
$1.80 per hr. Apply between 9 and 
3, Mr. Hand. FOREST HILLS CE
METERY, Philmont & Byberry Rd., 
Philadelphia. • (30-31)

STEEL WORKERS
Leveling Line Operators

Crane Operators-Shear Operators 
and Truck Loaders. Immediate posi
tions available. Call OR 6-4206 foę 
appointment, (30.34)

DRAFTSMEN

Electrical detailers, prepare schma- 
ties. Point to point wiring layout. 
Familiar with basic electrical in
dustrial hardware. Modem facili
ties. Excellent fringe benefits.
' Equal Opportunity Employer.

COCHRANE DIVISION
CRANE CO.

3rd Ave., King of Prussia.
265-5050 '

(28-34)

SYSTEMS ANALYST

Immediate opportunity for quali
fied applicant with BS Degree plus 
3 to 4 years experience in Systems 
Analysis and a good working know
ledge of manufacturing systems. 
Good starting salary and excellent 
working conditions.

For further information please 
call or write R. D. AYOOB, 666- 
5000.

Valley 
Park,

An

CONTROL DATA
CORPORATION

Forge Division. Valley Forge

2621 Van Buren Avenhe, 
Norristown, Pa.

equal opportunity femptoyer.
’ (30-32)
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Ketvirtad. visi į Gegužės Pirmosios demonstraciją N. Yorke!
Minint M. Bukšos Šimtmetį

Sukaktis—balandžio 16 d.
Mvkolas Bukša buvo vie

nas įžymiausių lietuvių di
rigentų, palikusių r y š k ų 
pėdsaką Lietuvos muziki
niame gyvenime.

Savo kūrybinę veiklą 
Kaune M. Bukša pradėjo 
1927 metais. Netrukus vi
si pajuto didelę oneros te
atro pažanga, pakilo jo me
ninis Ivgis. Tokiam pakili
mui. žinoma, buvo jau pa
ruošta dirva iš anksčiau, 
be to. teatre tuo metu dir
bo labai stiprus solistu an
samblis — pačiame pajėgu
me buvo K. Petrauskas, 
Ant. Sodeika. A. Kučingis. 
A. Kutkus. V. Grigaitienė. 
M. Rakauskaitė. V. Jonuš- 
kaitė. vėliau A. Stankevičiū
tė, A. Dambrauskaitė, J. 
Mažeika. L Nauragis, A. 
Dičiūtė ir kiti. Tačiau tas 
kūrybinis nakilimas, be abe
jo, glaudžiai susiies ir su 
oneros meno vadovo diri
gento M. Bukšos asmeniu. 
Jis sugebėjo visas teatro 
jėgas sujungti i darnų an
sambli ir per keletą metų 
išvesti mūsų teatrą j ge
riausiu Europos onerų te
atru eiles. Pasirodė nauii 
niūkūs jo nastatvmai: Dž. 
Verdžio “Aida,” M. Mu- 
sorgskio “Borisas Goduno
vas,” Dž. Mejerberio “Hu
genotai,” N. Rimskio-Kor- 
sakovo “Kitežas,” B. Sme- 
tonos “Parduotoji nuota
ka.” o vėliau ir lietuviški— 
J. Karnavičiaus “Gražina” 
ir “Radvila Perkūnas,” A. 
Račiūno “Trys talismanai,” 
St. Šimkaus “Pagirėnai?’ 
Šie pastatymai rodė subtilu, 
originalų dirigento skonį, 
didelius meninius, ir orga
nizacinius sugebėjimus.

M. Bukša atvažiavo į Lie
tuva (o gal teisingiau grįžo 
į Lietuvą, nes gimė, ir au
go Vilniuje) jau subrendęs 
ir susiformavęs meninin
kas. Baigęs Peterburgo 
konservatoriją, kur jo pro
fesoriais buvo įžymieji ru
sų kompozitoriai A. Glazu
novas, 
Rimskis - Korsakovas, N. 
Solovjovas, jis praėjo ilgą 
ir kieta dirigavimo mokyk
la: apie dvidešimt penke
rius metus dirbo įvairiuose 
Rusijos miestuose, o vėliau 
ir Maskvos teatruose.

Kuo ypatingas M. Bukša 
kaip menininkas ir kaip 
žmogus? Svarbiausia tuo, 
kad jis buvo labai origina
lus ir savitas. Jo interpre
tacija pasižymėjo gilumu, 
organišku didelių muziki
nių formų pajutimu ir ap
valdymu. Jis vengė paviršu
tiniškų efektų, perdėtų di
naminių kontrastų, o kartu 
ir sentimentalum o. Daug 
minčių keldavo ir dabar ke
lia, pavyzdžiui, tai, kaio jis 

, suvokė Ž. Bize operą “Kar
men”, kurioje paprastai ieš- 
k o m a ispaniško tempera - 
mento, kontrastuojančios 
dinamikos. Bukša gi “Kar
men”, traktavo visų pirma 
kaip prancūziška one ra su 
visomis būdingomis šiai mo
kyklai savybėmis, šioje ope
roje jis pabrėždavo, ir ypač 
pačiame Karmen vaidmeny
je, lyriškas puses. Už tai 
jo diriguojami šios operos 
spektakliai būdavo visai ki
tokie, negu mes esame įprą- 
tę girdėti, ir sudarydavo 
savotišką, mano manymu, 
gilesnį įspūdį.

Visas M. Bukšos-dirigen- 
to darbas buvo paremtas 
rimtu profesionalumu. Jis

Liadovas,

buvo ištikimas autoriaus 
tekstui ir tos ištikimybės 
nrisispvręs reikalavo iš so
listų, choro, orkestro. Dar 
iam dirbant Rusijoje, buvo 
susidariusi tokia nuomonė, 
— kas padirbėjo bent porą 
sezonu su Bukša, praėjo ir 
išlaikė jo griežtą mokyklą, 
tas bus mielai priimtas į 
bet koki teatrą. “Griežtas, 
bet teisingas”, rašė to me
to spauda apie šį lietuvį di
rigentą. Yra likę dokumen
tų ir atsiminimų, iš kurių 
matyti, kad net patys di
džiausi ,to meto artistai 
kaip Tita Rufo. Maria Hai, 
Kotonii, M. Batistini, F. 
Šaliapinas, L. Sobinovas ir 
kiti, kuriems teko dainuoti 
gastroliniuose spektakliuo
se. diriguojant Bukšai. la
bai vertino jo meistrišku
mą. Tiesa, savo reikalavi
mus jis dažnai pareikšdavo 
labai aštria forma, aprėk
davo ir apibardavo, kilda
vo nemaža konfliktų. Ta
čiau tie, kurie su juo padir
bę d a v o, suprasdavo, kad 
maestro ne toks jau piktas, 
kad tai tik savotiška teat
rališka forma. Jis greit at
sileisdavo, konfliktai užsi
miršdavo, ir vėl viskas bū
davo gerai. O reikalavimai 
ir aštrios pastabos atneš
davo tik naudos patiems 
atlikėjams.

Dažnai dirigentai, norė
dami įtikinti publiką, kad 
turi nepaprastą tempera
menta ir jausmingumą, ieš
ko efektingų žestų, pozų 
ir dirbtinos artistinės mi
mikos. Kartais tuo pavyks
ta pasiekti .kuri-ne-kurį po
puliarumą. M. Bukša, turė
jęs iš tikro ryškų tempera
mentą, turtingą emocinį pa
saulį, niekada nesiblaškė, 
jo mostai buvo santūrūs, 
valdingi ir aiškūs, veidas 
ramus. Iš visos jo asmeny
bės dvelgdavo didelė vidinė 
jėga ir artistiškumas. Visa 
povyza jis buvo lyg suau
gęs su arkestru, su scena, 
su teatru ir muzika. Savo 
bendradarbiu tarpe jis tu
rėjo labai didelį autoritetą, 
visus imponavo jo muzikinė 
erudicija, aštri klausa, kil
nus ir griežtas charakteris.

Sunku mažame straips
nyje aprėpti turiningą pro
fesoriaus veiklą ir charak
terio bruožus. Norėjau tik 

' priminti mieliems Ameri- 
1 kos lietuviams apie šį įdo

mų žmogų. M. Bukšos as-

ū Po daugelio metų pertraukos šiemet New Yorko 
žmonės per Gegužės Pirmąją išsilies į gatves ir demons
truos prieš karą, prieš militarizmą, prieš skuurdą ir ne
teisybę. Eiseną ir demonstraciją ruošia daugelio orga
nizacijų ir grupių sudarytas “New York Committee for 
May Day 1969.”

Gatvėmis eisena prasidės nuo 34 St. ir 7th Avenue 
Manhattane. Ten susirinks žmonių minios ir patrauks į 
Union Square, kur vyks masinis susirinkimas ir kalbos. 
Eisena prasidės 5 vai. po pietų.

Tikimasi, kad gegužes pirmą, tai yra ateinantį ket
virtadienį, įvyks viena iš didžiausių gegužinių demons
tracijų mūsų didžiajame New Yorke. Lietuviai raginami 
joje skaitlingai dalyvauti ir prisidėti prie protesto prieš 
Vietnamo karą.

Staklės be šaudyklių
Kaunas. — P. Z i b e r t o 

kombinate sumontuota 40 
naujo tipo audimo staklių, 
dirbančių be šaudyklių. Siū
las jose “peršaunamas su
spausto oro pagalba.

Pneumatinės šilko audi
mo staklės pirmosios šalyje. 
Jos prisiųstos iš Čekoslova
kijos. Iš viso šiais metais 
zibertiečiai gaus 350 tokių 

! staklių. O kitąmet pneuma
tinės staklės pradės plaukti 
ir “Kauno audinių” adresu.

Modernių įrengimų dėka 
pagrindinai pasikeičia dar
bo pobūdis. Staklių neberei
kia tolydžio užtaisinėti ne
didelėmis šeivomis. Dabar 
įrengimai užtaisomi didelė
mis babinomis.

Darbo našumas prie nau
jųjų staklių padidėja pen
kis kartus. Viena audėja 
gali aptarnauti dvylikos 
staklių zoną. Numatoma 
surengti eksperimentą: pa
leisti naktį dirbti stakles be 
jas aptarnaujančiu darbi
ninkų, paliekant tik vieną- 
kitą žmogų įrenginiams iš
jungti.

Naujųjų mašinų pagalba 
zibertiečiai tuose pat plo
tuose per metus galės paga
minti papildomai 8 milijo
nus metrų šilko. O kartu 
su staklėmis, kurios stos ri- 
kiuotėn “Kauno audiniuo
se”, kauniečiai galės duoti 
10 milijonų metrų šilko per 
metus papildomai.

Aido Choro žinios
Pastaroji Aido Choro pa

moka praėjo labai vykusiai. 
Susirinko beveik visi cho
ristai ir kiekvienas stengė
si mokytis dainas, kad ge
riau pasirodžius šį sekma
dienį mūsų Šurum-Burum 
parengime, kur turėsime ir 
trumpą koncertinę dalį.

Po pamokų buvo ir vai
šiu, kurias patiekė aidiečiai, 
Julė ir Jonas Lazauskai. 
Tessie Stočkienė ir Adele 
Lupševičienė. V. Bekeris 
parodė dar daugiau skaid
rių iš LMS festivalio Mia- 
myje.

Reikia pasakyti, kad mū
sų solistas V. Bekeris ga
bus net- tik dainoje, bet jis 
turi artistišką gyslele ir fo
tografavimą. Vykusiai pa
gauna įdomius momentus,- 
io fotografijos aiškios, ryš
kios. Man atrodo, kad jo 
padarytas skaidres pravar
tu ir kitiems pamatyti — 
net ir kituose miestuose. 
Tikiu, kad jis neatsisakytų 
nuvažiuoti šen bei ten į ki
tas kolonijas, pademonst
ruoti skaidres, kuriose dau
gumoje spindi mūsų pa
žangiųjų lietuviu kultūri
nė veikla, be'i susitikimai su 
svečiais iš Lietuvos. Ma
nau, kad tai visiems pa
tiktu, o

Indians they 
not what Hol- 
TV created er- 
They are hu-

Aido Choro 
“Šunim-burum”

Artinasi šiltos dieno, tuoj 
pradėsime išvažiuoti į lau
kus, į piknikus. Bet prieš 
tai dar susirinkime į Aido 
choro rengiamą šunim-bu
rum, kuris įvyks Laisvės 
salėje, 4 dieną g e gūžės 
(sekmadienį).

Bus gera programa, pa- 
sidalinsime įspūdžiais iš 
įvykusio LMS festivalio Mi- 
amyje, Floridoje. Po to, 
pasivaišinsime. Bus dar ir 
kitų įvairumų. Bus linksma 
ir smagu pabendrauti su 
pažįstamais ir draugais.

Pradžia 2 vai. p. p. Bilie
to kaina tik 2 dol. Tad, su
sirinkime dar vieną kartą, 
prieš šiltąsias vasaros die
nas. Aidiečiai lauks visų 
atsilankant.

Turime žinių, kad atsi- 
Inkys svečių iš Lietuvos.

Parengimų Kalendoriuj
Gegužės 4 d.

,'W
Aido Choro koncertas 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 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželius d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai.

menybė ir charakteris gali 
būti geru pavyzdžiu jauni
mui, o tyrinėjant jo veiklą, 
kūrybinį braižą ir darbo 
metodus, galima daug ko 
išmokti.

Rimas Geniušas
Lietuvos TSR akademinio 
operos ir baleto teatro 
niausiąs dirigentas.

M. BUKŠA 
(O kas jis buvo?)

vy-

Mūsų solistas Augustas 
Iešmantą buvo susirgęs ir 
turėjo operuotis. Viskas 
praėjo labai gerai ir pasta
rosiose pamokose Augustas 
jau buvo su mumis. Džiu
gu, kad jis jaučiasi gerai. 
Linkime, kad jis visuomet 
būtu sveikas.

Malonu, kad Aido Chorą 
prisiminė aukomis šie gar
bes nariai: F. ir D. Maži- 
liai—$10, Mr. & Mrs. Kas- 
močiai — $10, Stasiukaitis 
iš New Jersey —1 $10, Mrs. 
Phillipse iš Stamford, 
Conn. — $5, A. Mikalaus— 
$5, E. Sungailienė —$5. K. 
Nečiunskas ;— $5, O. Vai- 
musienė—$5. Aido Choras 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
mieteliams už aukas.

Paintings— 
American Heritage
Paintings that 'are part 

of American Heritage are 
the paintings by two Amer
ican Indian artists George 
Catlin and Peter Rindisba- 
cher. Their exhibit has been 
at the Gallery of Modern 
Art since April 8 and will 
-lose May 4.

This is a major exibit of 
American Indian paintings, 
and the public has respond
ed to it very warmly.

These two men lived with 
various Indian tribes at 
dightlv different periods 
during the 19th century, 
sketched and painted furi
ously to save for posterity 
what the American Indian 
really looked like. This is 
part of our country’s his
tory. The 
painted are 
lywood and 
roneously.
man beings painted with 
interest and sympathy by 
observant artists.

Born in Wilkes-Barre, 
Pa., on July 26, 1796, Geo. 
Catlin was trained as a 
lawyer but taught himself 
to paint, specializing at 
first in miniature portraits. 
His likeness of Governor 
DeWitt Clinton of New 
York led eventually to Gen
eral William Clark of the 
Lewis and Clark expedi
tion in St. Louis. There in 
1830 he painted visiting In
dian chiefs and so launched 
on his life’s work.

He died destitute at 77. 
Ironically, his collection was 
given to the Smithso n i a n 
institute, the museum he 
had always hoped would 
buy his paintings and set 
up a National Museum for 
the American Indian.

Roughly' contemporane
ous with Catlin, Peter Rin- 
disbacher was born in 
Switzerland in 1821 and 
when he was 15 emigrated 
with his family and settled 
in the Red River Settle
ment in Canada. He moved 
to the United States in 
1826. He died in August 
1834 at, the age of 29. Had 
he lived longer, he might 
have become as well- 
known in the field of early 
western art as George Cat
lin.

Jo-

Stambi dovana 
“Laisvei”

Pastarąjį šeštadieni
nas ir Anastazija Kauliniai, 
gyvenantieji Hunting to n 
Sta., L. L, p ado v ano j o 
“Laisvei” 6 Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerus, $150 ver
tės.

“Laisvės” Direktorių Ta
rybos vardu — nuoširdžiau
sia jiems padėka! SV

Albany, N. Y. — State 
Liquor Authority raporta
vo, kad 1968 metai buvo 
rekordiniai. UŽ alkoholį pa
daryta $143,549,259 paja-

Use

Tarp lietuvių
Kalbėjausi su Jurgiu Sta- 

siukaičiu, iš Cliffside, N. J., 
jis sako, kad susižeidė be
keldamas didelį puodą su 
augalu, ir į nugarą gavo 
įtempimą. Reikėjo gydyto
jo pagalbos. Negali gerai 
vaikščioti, nes jaučia skau
smą.

Linkiu Jurgiui greitai ir 
*pilnai susveikti. Jis yra mū
sų geras vajininkas.

Aidiečiams
Mieli Aidiečiai! Visi ir 

visos balandžio 25 ir gegu
žės 2 dd. turime susirinkti, 
kad gražiai pasiruoštumėm 
savo parengimui gegužės 4 
d. Pamokos prasidės 8 vai. 
vakare.

Aido pirmininkas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

atidarytos juk yra vienas iš 
švenčiausių ir prakilniausių 
reikalavimų. Jauni žmonės 
skverbiasi į apšvietą, į moks
lą. Kas gali būti gražesnis ir 
prakilnesnis!

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Čekoslovakijos Komunistų 
Partijos vadovybėje rimta pa
kaita. Reikia tikėtis, ' kad 
naujoji vadovybė su Gustav 
Husak priešakyje pajėgs 
krašto padėtį sunormalizuoti 
ir susidoroti su pakėlusia gal
vų, kpntrrevoliucija.

Tegu reakcija ir buržuazi
ja lieja ašaras už Dubčeką. 
Mažai tepagelbės. Jų viltims 
suduotas skaudus smūgis. Tie, 
kuriems socializmo reikalas 
arti prie širdies, sveikina nau
jąją vadovybę.

Dar iš Operetės choro 
jubiliejaus

Nors “Laisvėje” jau buvo 
rašyta apie Operetės choro 
50-mečio jubiliejaus minė
jimą, labai mandagioje for-K 
moję, bet ne viskas bwf’O 
suminėta.

Vitalis Žukauskas, kuris 
pravedė vakarą, pagal A. P. 
“sumaniai ”, ne visiems at
rodė “sumanus”. Jis kon
certo laiku bepirmininkau- 
damas pasakė prakalbą, ku
ri užsitęsė apie 2 valandas, 
o choristams (jubiliatams) 
tas labai nepatiko.

Kitas dalykas, tai teko 
nugirsti, kad per programos 
laikotarpį buvo iškraustyti 
artistų kišeniai ir ridikuliai. 
Sakoma, vagiliai paspruko 
su apie $900. O visa tai įvy
ko bažnytinės parapijos sa-

Aišku, kad turėsime sun
kumų su vasariniais spaudos 
naudai parengimais. Kai ku
rie draugai (dėl amžiaus ir 
sveikatos) pradeda pavargti. 
Tai suprantama. Bet jų vie
tas turi užimti tie, kurie dar 
pajėgia judėti. Ypač jaunes
ni, antrosios kartos draugai ir 
draugės turėtų susirūpinti ir 
padėti.

Nepasiduokime sunkumams. 
Spaudos išlaikymas ir stiprini
mas šiais laikais svarbiausias 
reikalas.

Štai mano rankose tik prieš 
dieną kitą gaujas iš Lietuvos 
didelio formato gražus aplan
kas su dailininko Jono Kuz- 
minskio kūrybos reprodukci
jomis. Net keturiolika kūri
nių. Beveik visi sukurti pagal 
gražias senas liaudies dainas.

Aš į juos negaliu atsižiūrė
ti. Rodau žmonai, ji taip pat 
negali akių atitraukti.

širdingai ačiū dailininkui 
Kuzminskiui. Gal atsiras pro
ga su šiais kūriniais supažin
dinti platesnę mūsų visuome
nę.

i

I

Rep.

A. Laurinčiukas išvyko 
į Piety Ameriką

Pirmadienį įžymusis Lie
tuvos žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas lėktuvu iš
skrido į Lotynų Ameriką. 
Ten būsiąs apie mėnesį lai
ko. Aplankys Urugvajų, Či
lę, Perų Argentiną, Brazi
liją. Neabejojame, kad ten 
būdamas žurnalistas susi
tiks ir su lietuviais.

Tai bus, žinoma, labai 
idomi kelionė. Nors A. 
Laurinčiukas yra aplankęs 
beveik visus pasaulio kam
pus, bet iki šiol dar nebuvo 
užkliuvęs į minėtas Lotynų 
Amerikos respublikas. Jį 
ten siunčia “Moscow NevJ” 
kaip savo koresopndentą.

Kaip ir visuomet, aišku, 
žurnalistas sugrįžęs pateiks 
savo įspūdžių ne tik “Mos
cow News,” bet ir Lietuvos 
spaudai.

Linkime Albertui laimin
gos kelionės.

Reporteris

IEŠKOMI
Ieškau Antaninos .Totkaitis, po vy

ru Budavičicnė. Taipgi ieškau Onos 
ir Luisės G a b r y č i ų. Paskuti
nė man žinoma jų gyvenvietė 
yra Harrison, N. J. 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. John 
Gabrys, 101. Bowery, New York, N. 
Y. 10002. ’ (26-33)

f®
Su Gegužės Pirmąja!

Pasaulio darbo žmonių solidarumo ir brolybės diena!
Sveikinu jus, pažangūs tautiečiai, kovotojai 

už pastovią taiką pasaulyje. Rašytojai, veikė
jai ir kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 
Komiteto darbuotojai, linkiu Jums geriausių 
sėkmių Jūsų visuomeniškoje veikloje ir asmeni- , 
niame gyvenime.
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Motiejus Klimas 
Ramsey, N. J.




