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KRISLAI
Susitikimas
Vajaus užbaigtuvės 
Štai kam lėšų yra 
Ir jie pasižymėjo! 
Puikaus pasiskaitymo

— A. Bimba —

Gaila, kad Vilniaus “Tiesos” 
vyriausias redaktorius Genri- 
kas Zimanas taip trumpai te- 
paviešėjo mūs ų Amerikoje. 
Taip jau būna atvykus su 
^rupe. Pasirinkimo mažai. Tu
ri eiti ten, kur visi eina. O 

^vis tiek mūsų mielasis svečias 
balandai kitai atitrukdamas 
nuo grupės susitiko su lietu
viais ir San Francisco, ir Chi-

Pasaulio gyvūnija
gali išmirti

Chicago. — Harvardo uni
versiteto biologijos profeso
rius George Wald persergė
jo, į 15 ar 30 metų pasaulio 
gyvūnija gali išmirti, jeigu 
nebus; sulaikytas oro ir van
denų teršimas.

D r. Wald nurodo, kad gy
vybė pasaulyje atsirado 
prieš 3 bilijonus metų. Da
bar gyvybei gresia pavojus 
nuo stokos oksigeno, kurį 
laipsniškai naikina oro už
teršimas.

Profesorius kviečia visas 
pasaulio valstybes tuo klau
simu rimtai susirūpinti, kol 
dar nevėlu. Tai visapasau- 
linis reikalas oro ir van
dens teršimą sulaikyti.

Už biologijos mokslo sri
tyje naujus suradimus dr. 
Wald gavo Nobelio premiją.

Toki jąs. - - Jap o ni j os vai dž ia 
pagaliau pasirašė branduo
linių ginklų didinimo drau
dimą. /

u
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 15 d. vasario, 1970 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Reikalauja baigti 
karą šiemet

cagoje, ir New Yorke. Visur 
paliko labai gražų, šviesų 
Įspūdį. Ilgai nepamiršime jo 
kalbos “Laisvės” kolektyvo 
suruoštame susitikime, širdin
gai dėkojame Lietuvos veikė
jams už mums atvežtus svei
kinimus.

Mes tikime, kad šis susiti
kimas su “Tiesos” redakto
riumi ne paskutinis. Daugelis 
Amerikos lietuvių lankysis 
Lietuvoje. Vieni šiemet, kiti 
vėliau. Kaip ir visada, dau
gelis jų ieškos progos Vilniu
je susitikti su dižiojo dien
raščio redaktoriumi ir jo pa
dėjėjais.

Gražiai, įspūdingai pradėjo
me “Laisvės’’ vajų. Niujorkie
čiai buvome* vieni iš pirmumų 
i^ių garbingai pasirodyti. Da
bar vajus eina į pabaiga. Pa- 
sfbrėžto tikslo dar nesame pa
siekę. Yra kuo susirūpinti. 
Labai prašome kolonijų veikė
jus ir visus skaitytojus dar 
padirbėti.

čia vietoje vajaus užbaigi
mui pats “Laisvės” kolekty
vas ruošia šaunų parengimą 
ateinantį sekmadienį. Ir vėl 
šios apylinkės laisviečiai pri
valome garbingai pasirodyti.

Prezidentas Nixonas užsispy
rusiai reikalauja Kongreso 
pradėti plėsti taip vadinamą 
“raketinę apsigynimo siste
mą,” vadinamą “Safeguard 
System” arba “ABM.” O jos 
išvystymui reikės nemažiau 50 
bilijonų dolerių! Jau protes
tuoja ir kai kurie senatoriai. 
Tiek .pinigų išmesti ginklavi
mosi lenktynėms! Tuo tarpu 
prezidentas reikalauja lėšas 

>mažinti Amerikos žmonių so
cialiniams poreikiams — ko
brai su skurdu, apšvietai, kul
tūrai, naikinimui lūšnynų.

Pasirodo, kad ne vieni ame
rikiečiai yra pasižymėję žu
dymu civilinių žmonių Viet
name. Panašiai esą pasižymė
ję ir amerikiečių šioje avan
tiūroje talkininkai pietiniai 
korėjiečiai.

Skandalas iškilo ir Anglijoje. 
Britai panašiu barbariškumu 
pasižymėjo Malaizijoje 1948 
metais^ Jie ten irgi degino 
kaimus ir skerdė nekaltus ci
vilinius žmones. Vieną kartą 
suareštuoti 25 vietos gyvento
jai buvo pavadinti komunis
tais ir šaltakraujiškai sunai
kinti.

Klaida buvo manyti, kad 
tik vokiškieji naciai galėjo 
Tokiomis skerdynėmis pagar
bi.

* Beveik tą .pačią dieną ma
no rankas pasiekė dvi stam
bios knygos iš Tarybų Lietu-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Įsakė sulaikyti vandens ir 
oro teršimą iki 1972 mėty
Washingtonas. — P r e z . 

'Nixonas įsakė sulaikyti oro 
ir vandens teršimą, kurį pa
daro federalinės agentijos. 
Jis reikalauja baigti terši
mą su 1972 metais. Kovai 
su teršimu jis siūlo 359 mi
lijonus dolerių. »

Kadangi pirmiau prez. net 
du panašius įsakymus buvo 
davęs federalinėms agenti- 
joms ir per tą laiką nie

ko konkrečio nepadaryta, 
tai ir dabar daugelis abe
joja, ar kas nors išeis iš 
prez. Nixono įsako.

Bet kodėl nieko nedaro
ma su svarbiausiais oro ir 
vandens teršėjais, didžiosio
mis korporacijomis, fabri
kais, daugelis teiraujasi. 
Nepakanka pažadų, reikia, 
ir skaudžių pabaudų tiems, 
kurie daugiausia orą ir van
deni teršia, v

Bolivijos ir Peru komunistai 
smerkia imperialistų žygius 

t •

La Paz, Bolivija. — Laik
raštis “Unitad”. paskelbė 
Bolivijos ir Peru komunistų 
partijų bendrą pareiškimą 
Bolivijos Kompartijos 20 
metų sukakties proga.

Pareiškime sakoma, kad 
abi respublikos dabar su- 
normalizavo diplomatin i u s 
ip prekybinius santykius su 
Tarybų Sąjunga. Abi res- 
publikoskoyoja prieš Ame

rikos imperialistines mono
polijas, nacionalizavo Ame
rikos aliejaus kompanijų 
nuosavybes ir t. t.

Partijos pasmerkia Ame
rikos imperialistų pastan
gas sudaryti šalyse kontr
revoliucines jėgas prieš val
džias. Abi partijos pasiža
da kooperuoti pastangose, 
kad būtų sumušta bet ko
kia kontrrevoliucija.

Prancūzų Kompartijos kongresas
51----------------------------------------------- --------• Paryžius. — Vasario 4 d. 

atsidarė Prancūzijos Komu
nistų ^Partijos 19-tasis suva
žiavimas.

Suvažiavimui raportuota, 
kad partija turi 19,250 kuo
pų, 2,560 skyrių, 1969 me
tais įsirašė 44,000 naujų na
rių.

Svarbiausias suvažiavime 
klausimas — kova už pilną 
demokratiją Prancūzijoje ir 
taikos išlaikymą pasaulyje.

Kritikuoja R. Nixono 
karinę politiką

Washingtonas. — Senato
riai Fulbright, Goodell, 
Hughes, Javitz ir'keli kiti 
aštriai kritikavo Nixono ad
ministracijos politiką karo 
klausimu.

Nemažai kritikos gavo ir 
vice prez. Agnew, kuris vi
sada visais galimais būdais 
gina Jungtinių Valstijų 
agresiją Vietname.

Sen. Goodell siūlė, kad 
JAV ištrauktų visas kari-

A tenai. — Graikijos tri
bunals nuteisė 4 graikus 
visam amžiui kalėti ir pen
kis po 18 ir pusę metų. Jie 
kaltinti suokalbyje sprog
dinti Jungtinių Valstijų 
įstaigas.

Nigerija išvarė 32 
kataliką misionierius

Lagos. — Nigerijos val
džia nutarė išvaryti 32 Ro
mos katalikų misionierius, 
kurie buvo teisti ir nubaus
ti kalėjimu už nelegalią ak
ciją.

Tie misionieriai padėjo 
Biafros sukilėliams civili
niame kare.^-Jle yra įva
žiavai Nigerijos teritoriją 
nelegaliai, be jokių valdžios 
leidimų. 25 misionieriai iš 
Airijos, 6 iš Anglijos ir 1 iš 
Amerikos.

Londonas. — Šio miesto 
prieplaukų darbininkai at
sisakė iš laivų iškrauti iš

neš jėgas iš Vietnamo nevė
liau šių metų gruodžio 1 d. streikuotos.

Kalifornijos atvežtas vyn
uoges, kurios seniai yra už

Valys Betikus, Brooklyn, N. Y. ......................  6690
Connecticut valstijos vajininkai  .........  4968
New Jersey vajininkai .................................... 4796
Philadelphia, Pa..............................   ... 4608
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. .. .............. 4580
M. Valilioniene, Miami, Fla..........  ..............    3388
So. Bostono vajininkai . ..................  3260
Lawrence-Haverhill, Mass.................................. 2832
J. Jaskevicius, Worcester, Mass.......................  2684
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........ >................ 2288

V. Sutkiene, V. Taraškienė, 
San Francisco, Calif. 1768

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1512 
Kanados vajininkai ................ 1416
P. Bėčis, Great Neck, N. Y. 1416
Rochester, N. Y....................... 1312
J. Staniene, Baltimore, Md. 1248
Chicago,, III............................... 1176
Pittsburgh, Pa. .................. 1112
A. Bemat, Los Angelos, Calif.' 936
Vera Smalstienė,

Livonia, Mich....................... 900

(Tąsa 5-t?

E. Kralikauskienė 
Lawrence, Mass.'............. 864

LLD 20 kp. ir Mot. skyrius, 
Binghamton. N. Y. . 758

L. Tilwick, Easton, Pa...............  444
M. Žiedelis, Nashua N. II. 406
Marytė Smalstis, 

Ludington, Mich....... ..... 348
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 252
O. Zelin, Plymouth, Pa. ........... 192
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 156
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa. ................... 144
K. Naravąs, Shenandoah, Pa...... 132

me pus].)

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
ATŽYMĖJO V. ANDRULIO 80 METŲ JUBILIEJŲ

Vilnius. — Vasario 4 d. 
d. Tarybų Lietuvos rytiniai 
dienraščiai išspausdino 
straipsnius apie “Vilnies” 
redaktoriaus, įžymaus JAV 
visuomenės veikėjo Vinco 
Andrulio 80 metų gimimo 
metines.

“Tiesos” salėje ką tik pa
sibaigė Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos drauge su Kultū
rinių Ryšių su užsienio lie
tuviais komitetu surengtas 
Andrulio gimtadienio minė
jimas.

Į minėjimą atsilankė daug| 
sostinės žurnalistų, Lietu
vos mokslo, kultūros ir vi
suomenės atstovų. Vietas 
prezidiume užėmė užsie
nio reikalų ministrė L. Dir- 
žinskaitė, Lietuvos Mokslų 
skyriaus akademikas sekre
torius V. Niunka, Kompar
tijos centro komiteto atsa
kingas darbuotojas A. Pet
raitis, dienraščio “Tiesos” 
vyr.' redaktoriaus pavaduo
tojas St. Bistrik&s, Eltos di- 
rektoHus D. Rodą, žurnalo

“Šluotos” vyr. redaktorius 
Juozas Bulota ir, kit.

Iškilmingą minėjimą pra
dėjo ir jam pirmininkavo 
Žurnalistų Sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduoto
jas J. Mitalas (Sąjungos 
pirmininkas J. Karosas ser- 
ga).

’ Išsamų pranešimą apie 
Vinco gyvenimą ir visuome
ninę bei žurnalistinę veiklą 
padarė Univer s i te t o vyr. 
dėstytojas L. Kapočius, p o 
to papasakojo Amerikoje 
lankęsis Universiteto rekto
rius prof. J: Kubilius. Min
ties leidyklos vyr,* redakto-' 
rius J. Vaitkus, Jungtinėse 
Valstijose ilgesnį' laiką gy
venę užsienio ' reikalų mi
nistro pavaduotojas V. Zen
kevičius ir • žurnalistas R. 
Žiugžda, taipgi, mokslinio 
veikalo autorė L.' Petkevi
čienė. -

(.Tąsa 5 pusi.)

Jersey City, N. J. — Mies* 
to mokytojai nusitarė skelb
ti fetreiką.

Washingtonas. — Senato
rius McGovern pasakė Se
nato užsienio reikalu komi
teto susirinkimui, kad jis ir 
kiti 10 senatorių siūlo Se
natui priimti rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama šiemet 
baigti karą Vietname.

Susirinkimo salė buvo-sau- 
sakimšai užpildyta senato
riais ir kitais žmonėmis. 
McGovern nurodė, kad kol 
Saigone bus palaikoma mi-

litarinė Thieu-Ky valdžia, 
tol taikos nebus ir karas 
gali tęstis be galo.

McGovern reikalavo, kad 
Nixono administracija iš
mestų generolus Thieu, Ky 
ir kitus militaristus iš val
džios ir leistų susidaryti 
koalicinei valdžiai, kuri tu
rėtų pasitikėjimą piliečiuo
se. Tuomet karas tikrai 
būtų baigtas.

Kosyginas ir Nixonas arabų 
Izraelio krizės klausimu

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas gavo TSRS prem
jero Kosygino laišką, kuria
me nurodoma apie bedidė- 
įanti visuotinio karo pavo
jų Vidurio Rytuose. Kosy
ginas nurodo, kad Tarybų 
Sąjunga teiks daugiau gin
klų arabams, jeigu Jungti
nės Valstijos nesiliaus rė- 
musios Izraelio agresijos.

Atsakydamas į Kosygino 
įspėjimą, Nixonas siūlo tar

tis dėl ginklų limitacijos Vi
durio Rytuose. ' Pasirodo, 
kad Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovų pa
sitarimai iki šiol nedavė jo
kių rezultatų.

Egipto prezidentas Nas- 
seriskreipėsi į Tarybų Są
jungą su prašymu daugiau 
ginklų. TSRS jau siunčian
ti Egiptui ginklus lėktuvais 
ir laivais.

Karo Prasikaltimų Tyrinėjimo 
Komisija protestuoja Amerikai

Hanojus, Šiaurės Vietna
mas. — Karo Prasikaltimų 
Tyrinėjimo Komisija rapor
tuoja, kad sausio 28 d. 40 
Jungtinių Valstijų lėktuvų 
skraidė virš Šiaurės Viet
namo teritorijos ir mėtė 
bombas.

Bombos apdaužė keletą 
apgyventų vietovių, padare 
nuosavybėms žalos ir nema
žai žmonių sužeidė.

Komisija pareiškė, kad

tokiu elgesiu Jungtinės 
Valstijos papildo kriminali
nį agresijos aktą prieš Viet
namo Demokratinę Respub
liką ir pažeidžia pagrindi- 
dinius tarptautinio įstaty
mo principus.

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų Partija ruošiasi 
suvažiavimui. Dabar regis
truoja narius ir diskusuoja 
partijos programą.

Žydai atžymėjo išlaisvinimą
Budapeštas. — Šio mies

to žydai iškilmingai minėjo 
šio miesto išlaisvinimo 25- 
tąją sukaktį.

1945 m. sausio 18 d. tary
binė armija sumušė hitle
rininkų jėgas ir išlaisvino 
Budapeštą, kartu išlaisvino 
iš geto 70,000 žydų, ku
riuos hitlerininkai buvo nu- 
skyrę sunaikinti.

Uzbeku žydai priešingi 
Izraelio agresijai

Samarkandas. — Uzbeki
jos tarybinės respublikos 
žydų konferencija pasmer
kė Izraelio agresiją prieš 
arabus; reikalauja pasi
traukti iš užimtų arabų že
mių, kaip nurodo Jungti
nių Tautų rezoliucija.

Konferencijoje pastebėta, 
kad Izraelis negali savintis 
visų žydų, neturi teisės 
svarstyti tarybinių piliečių 
reikalų. Rezoliucijoje pasa
kyta: Tautiniai mes esame 
žydai, bet mūsų vienatinė 
tėvynė — Tarybų Sąjunga.” kretoriumi.

ra------ - ————————————
Washingtonas. — Pran

cūzija, parduodama Libijai 
100 militarinių lėktuvų, bai
siai supykdė Nixono admi
nistraciją ir sudarė tarp 
abiejų šalių nedraugišku
mą, v 
/.----------

Ragina susitarti dėl 
raketų gamybos

Washingtonas.-Demokra- 
tų senatorių vadas Mans
field, kalbėdamas 11-kai ta
rybinių redaktorių, ragino 
Tarybų Sąjungą ir Jungti
nes Valstijas tartis dėl 
ofensyvinių ir defensyvinių 
raketų gamybos sulaikymo 
ir uždraudimo.

Mansfield nurodė prez. 
Nixono pasimojimą tvirtin
ti antibalistinių raketų sis
temą, nelaukiant susitarimo 
su Tarybų Sąjunga.

Redaktorių tarpe buvo ir 
:‘Vilniaus “Tiesos” redakto
rius Zimanas. Tarybiniai 
redaktoriai taipgi turėjo 
susitikimą su Valstybės se-



Antradienis, Vasario (February) 10, 19702 puslapis

LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako
ži-

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10 00
Queens Co., per six months $5.50

SUBSCRIPTION RATES:
Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, 
Canada, Lat. Amer. 6 months 
Foreign countries, 6 months,

112.00 
$5.50 
$6.50

Kėsinimasis ant spaudos laisves
JAU turime du pavyzdžius, kaip federaline valdžia 

pradėjo kėsintis ant spaudos ir žodžio laisvės. Jau net 
ir komercinė spauda pradėjo sielotis ir protestuoti.

Šiomis dienomis paaiškėjo, kad Amerikos armijos 
viršininkai Saigone akreditavo (pavertė) reporteriais 
keturis šnipus ir paleido juos šnipinėti prieš reporterius. 
Mat, valdžia yra nepasitenkinusi pranešimais iš Viet
namo apie karo eigą. Siekiama tų pranešimų autoriams 
burnas uždaryti. Tai nepateisinamas teroras.

O čia namie pradėta reikalauti iš laikraščių, televi
zijos ir radijo stočių teismui suteikti savo informacinius 
dokumentus, kurie nebuvo paskelbti. Tikslas—surasti 
šaltinius, iš kur laikraščiai arba kitos komunikacijos 
priemonės gauna informacijas. Pasinaudojant tokia in
formacija, valdžia galės bausti arba terorizuoti tuos, 
kurie suteikia laikraščiams arba televizijai informacijas. 
Tai laikoma labai skaudžiu spaudos ir informacijos lais
vės pažeidimu.

Kadangi čia paliečiamos svarbiausios informacijos 
priemonės, tai manoma, kad valdžiai nebus lengva šį 
savo kėsinimąsi praktikoje įgyvendinti. Visas dalykas 
kokioje nors formoje pasieks Aukščiausiąjį teismą. Tuo 
tarpu visuomenė irgi netylės.

Vietnamiečiai nesitrauks!
PLAČIAI spaudoje nuskambėjo Šiaurės Vietnamo 

Komunistų Partijos pirmojo sekretoriaus Le Duan pa
reiškimas karo reikalams. Tai atsiliepimas į vėliausią pre
zidento Nixono pagrūmojimą vietnamiečiams, kad jeigu 
jie nepasiduos, jeigu jie nesudės ginklų, o gins save ir 
savo kraštą, didindami arba plėsdami savo militarines 
operacijas, jis panaudosiąs pačias aštriausias militarines 
priemones “atmušimui.^ Pasaulis suprato, jog šiame 
prezidento pagrūmojime slypi planavimas atnaujinti 
Šiaurės Vietnamo bombardavimą. Le Duan sako: 
kad tai yra “įžeidžiantis g r ū m o j i m a s, tai pirato 
argumentas.” Jis yra įsiveržęs į jūsų žemę, ją niokoja 
ir terorizuoja, o jūs tylėkite, arba būsite sunaikinti-

Giliai prasmingas yra Le Duano parenškimas:
“Kol Jungtinių Valstijų imperialistai pasilieka už

sispyrę ir nenori pipažinti mūsų žmonių nacionalinių tei
sių, mes turime kovoti, kad jie būtų iššluoti laukan. Mū
sų žmonės turi būti pasiruošę dar ilgų metų kovai iki 
priešas atsižadės savo agresyviškų tikslų, susigrąžins sa
vo armiją namo ir gerbs mūsų žmonių suverenitetą ir 
mūsų šalies teritorinę neliečiamybę.”

Le Duan. taip pat sako, kad “po tiek daug metų 
karo mūsų žmonės trokšta taikos, bet nepriklausomy
bėje ir laisvėje.” Jie niekados nesutiks sudėti ginklus, 
kol iš už dvylikos tūkstančių mylių atvykęs agresorius 
neišsikraustys iš jų žemės. Tasai prezidento Nixono ne
va laipsniškas mažinimas militarinių jėgų karui galo ne
žada ir neduos. Le Duan sako, kad visos jėgos turi būti 
iškraustytos besąlyginiai. Ir kol to nebus padaryta, tol

APIE 109 METŲ 
LIETUVAITĘ

Leidinyje “Lietuvos 
nios” skaitome:

Rokiškyje, prie tvenkinio, 
anksčiau grafui priklausiu
siam pastate, gyvena »viena 
seniausių rajono gyventojų 
Teofilė Šapokienė. Jai—109 
metai. Teofilė gimė dar 
baudžiavos metais, ir ji ga
lėtų mums daug ką įdo
maus papasakoti. Tačiau 
šiai smulkutei, palinkusiai 
nuo gyvenimo metų senutei 
jau “šlubuoja” atmintis, su
silpnėjo klausa, dveji metai, 
kaip nebemato dienos švie
sos. Praeitį jai padeda pri
siminti duktė'Ąpolonija, ku
ri irgi jau tuvi 70 metų.

— Nelengvas buvo mano 
gyvenimas, — pradeda Te
ofilė Šapokienė. — Gimiau 
netoli Dusetų. Tėvai buvo 
neturtingi ir išmaitinti pen
kių vaikų nepajėgė. Todėl 
iš pat mažens teko pažinti 
samdinio duoną. Ganyti 
ypač buvo1 bloga rudenį, kai 
prasidėdavo šalnos. Apavo 
ūkininkai neduodavo. Šal
tis kojas užgelia, nors verk. 
Dabar jaunimui auksinis 
gyvenimas. Pavalgydintas, 
gražiai aprengtas. O mūsų 
vaikystėje iki dešimties me
tų apranga buvo tik marš
kinėliai.

.. • Žiemos vakarais sam
dinės sueidavo su rateliais 
į vieną kiemą, kad links
miau būtų. Iš eilės kiekvie
na atsinešdavom sausų bala
nų, jomis pasišviesdavome. 
Verpiam, dainuojam,, pasa
kas sekame. Vakarodavpme 
iki 24. valandos.. . Parėjusi 
pas šeimininkus, tik užmin
gi, žiūrėk, jąu;gąicįžįai pra
gydo, ,reikia ^ęi^Į..jąyų kulti. 
Dienos metu darbų irgi be
galės. Kibirai buvo medi
niai, pasaitai iš storos vir
vės. Žiemą kibiras apledė
ja, vos tuščią panėši. To
kiais kibirais nešėme vande
nį iš Sartų ežero Dusetų ba
žnyčios statybai.

Daug ko nebeprisimenu. 
Negalvojau, 
kie laikai, 
Žmonės po
keliai pilni mašinų. Kartais 
net pikta: negali skersai 
gatvės pereiti, važiuoja ir 
važiuoja. Labai pasikeitė 
gyvenimas. Gera dabar. Tik 
gaila, kad sveikatos nebėra.

Kas anksčiau tokia, kaip 
aš, būtų pasirūpinę? Gerai, 
kad vaikai išlaikys, o jei ne 
— eik, kur akys veda, šunų 
lodyti. Nors mano duktė ir 
jos vyras Mieliauskas rūpi
nasi manimi, prižiūri, bet ir 
valstybė manęs nepamiršo. 
Neseniai buvo užėję iš aklų
jų draugijos, pasišnekėjo, 
pasiteiravo, ko norėčiau. 
Davė pašalpą, atvežė mal
kų. Dėkinga aš jiems ir vi
siems tiems, kurie rūpinasi 
senais žmonėmis.

1 Taip pat Jėzus išdarinėjęs 
ir tokius šposus:

žmonės norėjo vyno, todėl 
jis vandenį perkeitė į vyną. Ir 
taip vestuvių dalyviams atsi
rado ant stalo šeši gero vyno 
indai. Tai jiems padarė dide
lį įspūdį. Kiti buvo žvejai, to
dėl jis pripildė jų tinklus. Dar 
kiti buvo išalkę, todėl jis pa
daugino jų duoną. Dar kiti 
sirgo, todėl jis juos pagydė, 
jo mokiniai buvo nugandę jū
roje ir šaukė; “Viešpatie, gel
bėk, žūvame”, ir Kristus su
draudė vėjus bei jūrą.

Dabar tik turime klausi
mą, kodėl Jėzus šiais laikais 
tokių stebuklų nedemonst
ruoja? Puikų atsakymą 
duoda tas pats “Draugas.” 
Prašome:

Mūsų dienomis tokie stebuk
lai nebebūtų laikomi tikrais 
religiniais įvykiais. Jei kas 
šiandien vienos rankos moste
lėjimu tildytų audras, rusai 
bolševikai ir kiti greičiausiai 
juos pasigrobtų ir laboratori- 
jon uždarytų, nes tai būtų 
naudinga pasiruošti sekančiam 
karui.

Vadinasi, Jėzus bijo bol
ševikų ir laboratorijos!

IR UŽAUGO DEŠIMTMEČIAI ĄŽUOLAI

Apie garsųjį T. Lietuvos

JAU VAJAVOJASI Už 
DAR NEVISIŠKAI 
NUGRAUŽTĄ KAULĄ

Raketieriai iš Alto ir P. 
,L. Bendruomenės tikisi ir 
šiemet vasario 16 d. paren
gimuose gražiai pasipini
gauti. Ir vieniems, ir ki? 
tiems rūpi kuo daugiausia 
pasinaudoti. Atsimename, 
kokios peštynės tuo reikalu 
pernai kilo..

Kaip bus šiemet? Sužino
me, kad sausio 24 d. Chicą- 
goję įvyko; tarp jų pasitari
mas. Kokie rezultatai? Blo
gi—baisiai blogi, pagal men- 
šėvikų “Naujienas” (sausio

Meno saviveiklos kolekty
vai, sulaukę savo veiklos 
dešimties metų jubiliejų, ne 
visi stengiasi jį atžymėti, 
nes kolektyvai nebūna tiek 
meniškai subrendę ar įsigyję 
visuomenėje vardą, kad ju
biliejus būtų kuo nors reikš
mingas. Tačiau “Ąžuoliu
kas” muzikinėje veikloje tu
ri nemažai nuopelnų. Per 
savo veiklos dešimtį metų 
berniukų choras įsigyjo ge
rą vardą ne tik respublikos, 
bet ir visos tarybinės šalies 
ir užsienio muzikos klausy-

kad ateis to- 
kaip pasakoj, 
dangų lekioja,

Vartotoja reikalai ir valdžia
NĖRA tokios dienos, kurioje nuėjęs į krautuvę ne

rastum vieno ar kito produkto kainą pakilusią. Ir tam 
kilimui pabaigos dar vis nesimato.

Prezidentas Nixonas žadėjo kainų kilimui ir visai in
fliacijai paskelbti karą. Bet kol kas tas karas nieko ne
davė. Jau daugiau metai kaip jis prezidentauja, o in
fliacija tebeauga, o kainos tebekyla. Prezidentas aną 
dieną galėjo pasididžiuoti tiK tuo, kad infliacija ateityje 
būsianti šiek tiek lėtesnė. 'Bet jai jokios pabaigos jis 
nepažadėjo.

Kaip su vartotojų reikalais? Prezidentas susirado 
Mrs. Virginia H. Knauer ir paskyrė savo asistente 
vartotojų (kostumerių) reikalais. Ir pažadėjo jos rūpini- 
muisi mūsų vartotojų gerove išleisti $810,000. Bet ką ta 
“vargšė” padarys, kai už situaciją yra atsakinga visa 
kapitalistinė ekonomika? Ar ji gali ją pakeisti? Ne. 
Todėl mūsų vargams galo nesimato. Turėsime pasiten
kinti Mrs. Knauer lūpomis prezidento raminimais, kad 
infliacija ateityje bus lėtesnė, negu iki šiol buvo.

Kipro Petrausko 
plokštelė Anglijoje
Anglijoje' Londono lietu

vių kultūros klubas išleido 
plokštelę su Kipro Petraus
ko įdainavimais.

Kaip pranešama, “senie- 
- ji dainininko įrašai buvo re

stauruoti, garsas išvalytas 
ir naujoji plokštelė jau at-

likta moderniomis techni
kos priemonėmis.”

Plokštelėje — 8 dainos iv 
7 arijos.

Po daugelio tyrinėjimų 
Vakarų Vokietijos psicholo
gai pataria merginoms 
rinktis tik storus vyrus, hes 
jie geresnio Charakterio. 
Liekni yra egoistai ir daž
niau meluoja.

KODĖL DABAR JĖZUS 
BIJO PASIRODYTI SU 
SAVO STEBUKLAIS?

Pagal Chicagos kunigų 
“Draugą” (sausio 31 d.) la
bai seniai buvęs toks atsi
tikimas:

Jėzus įsėdo į valtį. Jį lydė
jo mokiniai. Kilo jūrpje aud
ra. Bangos liejosi į valtį. O 
Jėzus miegojo. Mokiniai jį ža
dino sakydami: “Viešpatie, 
gelbėk, žūvame!’’ Jis tarė: 
“Kodėl baiminatės, mažati
kiai?”. Atsistojęs sudraudė 
vėjus bei jūrą, ir pasidarė vi
sai ramu, žmonės stebėjosi ir 
sake: “Kas jis ,toks> kad net 
vėjai'ir jūra yra jam k lust 
nūs?”

Jos šaukia:
D r. Brazaitis savo misiją at

liko, pasitarimą jis sušaukė, 
bet iš to pasitarimo Amerikos 
lietuviams nėra jokios nau
dos. Oficialiai .paskelbtas 
abiejų organizacijų komuni
katas taip pat neįneša reika
lingos aiškumos. Amerikos 
lietuviai norėjo patirti, ar 
JAV’ bendruomenės vadovybė 
ir šiais metais yra pasiryžusi 
kėsintis j Amerikos lietuvių 
laisvinimo darbui skiriamas 
aukas; ar ji nori prieš Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mą vėl sukelti bereikalingus 
kivirčius, ar ji praeitais me
tais pasimokė ir yra pasiry
žusi tų pačių klaidų antrą 
kartą nebedaryti.

Kiek teko patirti, sušaukta
me pasitarime Nainys neatsi
sakė nuo .pasikėsinimo j lais
vės kovai dedamas aukas. Jis 
nepareiškė, kad šiais metais 
neardys Amerikos lietuvių vie
nybės ir nekels bereikalingų 
ginčų. Jeigu jis nepadarė to
kio pareiškimo, tai,“reikia spėti, 
kad jis ir šiąis metais tęs tą 
patį ardomąjį darbą, kurį ve
dė iki šio meto.

Ponas Nainys būtų did
žiausias asilas, jeigu atiduo
tų visą dar, matyt, ne visiš
kai nugraužtą kaulą ponui 
Bartkui. Jo bizniui irgi rei
kia dolerių.

Per parą kurmis nubėga 
200-300 metrų savo požefni- 
niais tuneliais ir išrausia 
4-5 metrus tunelio. Kad pa
sisotintų, kurmis turi suėsti 
apie 50 gramų maisto, pats 
sveria vidutiniškai 100 gra
mų. Neėdęs pusdienį—kur
mis dvesia. Alkanas jis pa
siryžęs viskam, netgi sury-

Pradžia nebuvo lengva
žinoma, nė pirmaisiais 

metais išgarsėjo “Ąžuoliu
kas.” Pradžioje berniukų 
chorui, o ypač jo organiza
toriams jauniems dirigen- 
gentams Hariui Perelštei- 
nui ir Jonui Aleksai sun
kiai sekėsi. Prieš suburda- 
mi berniukus, jie aplankė 
kelioliką klubinių įstaigų, 
prašydami priglausti ber
niukų chorą, tačiau niekas 
nenorėjo nei girdėti apie 
būrį “nutrūktagalvių.” Po 
ilgų derybų laikinai sutiko 
skirti mažą kambarėlį Ry
šiu kultūros klubas. c

Nemažesnius vargo kelius 
išmynę ieškodami berniukų. 
Ir tėvai, ir mokytojai ne
matė didelės naudos iš cho
ro, nenorėjo chore dalyvau
ti ir turintieji klausą busi
mieji choristai. Tik po ilgų 
įkalbinėjimų, įrodinėjimų, 
kad dainavimas ne tik mer
gaičių užsiėmimas, kad' gar
sai yra nuostabus! muziki
nis pasaulis,:; labai1 pamažu 
ėmė rinktis berniukai.

Daugiausia juos paveikė 
pirmasis susitikįmas su 
kompozitoriumi A. Bud- 
riūnu, išvykos į muziejus, 
lankymas operų ir simfoni
niu koncertu. Ir dar tais 
pačiais 1959 metais 35 įvai
raus amžiaus berniukai su
ruošė savo pirmąjį koncer^ 
tą ten pat Ryšių kultūros 
klube. Jie dainavo labai pa
prastas, nesudėtingas dai
neles: lietuvių liaudies dai
ną “Du gaideliai,” S. Šim
kaus “Laputaitė,” I. Andrie- 
jevo “Linksmasis trauki- 
mys” ir kt.

Naujoje pastogėje
Sekančiais metais berniu

kų chorui pasiūlyta pereiti 
į Vilniaus mokytojų namus.

Sudaromos geresnės darbo 
sąlygos. Atsiranda daugiau 
choristų. Įvedamos muzi
kos teorijos ir solfedžio pa
mokos, pradedama mokyti 
kokiuo nors pasirinktu in
strumentu. Susidomi tėvai.

1962 metais berniukų cho
ras pakviečiamas iį Respub
likinį pionierių zs ą s k r i d į, 
skirtą V. Lenino pionierių 
organiz a c i j o s keturiasde
šimtmečiui atžymėti. Cho
ras padainuoja šudėtinges
nes dainas : : B. Dvariono 
“žvaigždutė,” A. Klenickio 
keturių dalių siuitą “Žėrėk 
taikos saulute,” J. S. Bacho 
“Duetą iš kantatos Nr. 4.”

Dainos nuskamba savitai, 
naujai, spauda atsiliepia 
palankiai.” Choras
šia platesnį koncertą visuo
menei ne tik Vilniuje, bet 
ir Kaune, Šiauliuose. Iš vi
sur ateina geri atsiliepimai.

Po koncerto Lietuvos Ko
munistų partijos XIV suva
žiavime, berniukų choras

suruo-

Iti savo silpnesnį giminaitį, gavo iš LĘP CK pirmojo

sekretoriaus A. Sniečkaus 
telegramą:

“Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komitetas nuo
širdžiai dėkoja meno savi
veiklos kolektyvui, gerai 
pasirod ž i u s i a m koncerte, 
skirtame Lietuvos Ko
munistų partijos XIV suva
žiavimo delegatams. Linki
me ir toliau sėkmingai ženg
ti puikiu kūrybinių laimėji
mu keliu.”

Pripažinimas
1963 metais suteikiamas 

pavyzdinio berniukų choro 
vard?a ir choras pavadina
mas “Ąžuoliuku.” 1965 me
tais ’berniukų choras išeina 
į Visasąjunginę sceną. Pir
mą kartą “Ąžuoliukas” pa
kviečiamas į Maskvą. Di
džiojoje Čaikovskio vardo 
salėje, pritariant Vilniaus 
filharmonijos, kameriniam 
orkestrui, berniukų choras 
atliko sudėtingas dainas: A. 
Klenickio septynių dalių 
siuitą “Lietuvos keliai,” D. 
Kabalevskio iš “Rekviem”— 
“Mūsų vaikai,” V. Mocarto 
“Avė verum,” D Pergalezo 
“Staba Mater.”

Po koncerto muzikologas 
V. Sudakovas centrinėje 
spaudoje rašė:

“Daug ką apie chorą pa
sako jau patys kūrinių^ pa
vadinimai: tai labai skirtin
gi kūriniai, bet kiekvienas 
jų reikalauja aukšto profe
sinio . atlikėjų lygio, didžiu
les kurybinės,drausmės, ne
priekaištingo . muzikalumo. 
Ir šį sunkų repertuąrą at- 
liko berniukai iš - Lietuvos. 
Čia buvo pademonstruota 
ir vpuil$i /drausme nuo pir
mo pasirodymo scenoj e. mi
nutės/., ir. pavyzdingas susi
kaupimas • atlikimo . metu j 
bet svarbiausia tai buvo, gy
va muzika. Vaikai pergy
veno kiekvieną kūrinį.”

Visur pageidaujamas
“Ąžuoliukas” dalyvauja vi

suose Tarybų Lietuvos Dai
nų švenčių chorų konkur
suose ir tampa laureatu, su 
savitais koncertais pasiro
do pirmajame visasąjungi
niame kamerinės muzikos 
koncerte ir Pabaltijo ber
niukų chorų sąskrydžiuose. 
Muzikiniai įrašai su “Ąžuo
liuko” dainomis transliuo
jami per radiją, televiziją ir 
interviziją. Išleidžiama 
plokštelės su berniukų cho
ro įrašais. '

Tuo tarpu iš “Ąžuoliuko” 
choristų tarpo išugdomi di
rigentai P. Gilys ir V. Lo
pas, pianistas R. Bekionis, 
solistai A. Malikėnas, A. 
Girdzijauskas ir D. Giršovi- 
čius.

Diriguojant valstybinės 
operos ir baleto dirigentui 
J. Aleksai ir pritariant 
Kompozitorių sąjungos ka
meriniam orkestrui, “Ąžuo
liukas” pastato H. Perselio 
dviejų dalių operą “Didonė 
ir Enėjas.” Opera buvo at
likta su meniniu subtilumu, 
giliai įsijaučiant į veikėjų 
psichiką ir nuotaikas. Tai 
buvo labai reikšmingas mu
zikinio gyvenimo įvykis.

Ne mažiau reikšmingas 
atvejis E. Balsio oratorijos 
“Nelįskite mėlyno gaublio” 
muzikinis - vaidybinis pa
statymas. Oratorija — tai 
himnas tarybinei tėvynei, 
pasaulio taikai, prieš gali
mą karą ir nėlaikū ateinan
čią mirtį.

Ši oratorija pirmą kartą

“Ąžuoliuko” buvo atlikta 
Lenkijoje Vraclovo miestu 
tradiciniame IV tarptauti
niame kantatų ir oratorijų 
festivalyje. Laikraštis “Slo-^ 
vo polskie” festivalio dieno
mis rašė: “Lietuvos TS?R 
berniukų choras “Ąžuoliu
kas” tikrai susilaukė visuo
tinio pripažinimo ir buvo 
IV oratorijų ir kantatų f es
ti vali o Vraclove sensacija ”

Jo nuoširdusis vadovas
Tačiau pavyzdinis berniu

kų choras “Ąžuoliukas” ne- 
skambėtų taip plačiai ir 
nepasiektų tokių muzikinės 
kultūros aukštumų, jeigu 
jam ne vadovautų visa šir
dimi chorui atsidavęs, labai 
talentingas dirigentas ir mo- 
mokytojas, nusipelnęs artis
tas Haris Perelšteinas. Jo 
nuopelnai tęsiasi nuo “Ąžuo
liuko” pirmųjų metų, kai 
jis perklaUgė beveik visų 
mokyklų žemesnių klasių 
berniukus, ieškodama mu
zikalių berniukų, iki choro 
dešimtmečio, gai tapo garbe* 
dalyvauti garsiame berniu
kų choro kolektyve, kūriau 
me dainuoja 230 berniukų. .

Bronius Jauniškis

Kruvini nusikaltimai
Bonna. — TASSo kores

pondentas V Vinogradovas 
praneša:

Atskleistas dar vienas kru
vinas puslapis, kalbąs apie 
siaubingas piktad a r y b e s, 
kurias esesininkai budeliai 
įvykdė antrojo pasaulinio 
karo metu. Sausio 19 dieną 
Miunchene teisiami keturi 
nusikaltę 1 i a i, kuriems be
veik 25 metus pavyko iš
vengti teisingo, atpildo. Tuo 
ta^pų visi keturi, kaip nu
statė , tardymo medžiaga, 
dalyvavo^ masiniuose. taikių 
gyventojų šaudymuose lai
kinai okupuotuose pietiniuo* 
se Tarybų Sąjungos rajci
nuose.

SS šturmbanfiureris Pau
lius Capas nuo 1941 metų 
birželio mėnesio iki 1942 m. 
liepos mėnesio vadovavo 
specialiam baudžia m a j a m 
būriui, kurio “uždavinys” 
buvo “greitai ir ištisai” 
sunaikinti taikius gyvento
jus, kurie “neatitiko” nacis
tinių “grynosios rases prin
cipų.”

Kaip pažymima kaltina
mojoje išvadoje, savo poste 
Capas veikė kaip “įsitiki
nęs” nacistas ir “ištikimas 
Hitlerio bendrininkas.” Ca
po įsakymais baudėjai su
naikino Nikolajeve, Cherso- 
ne, Simferopolyje ir kituo
se miestuose iš viso apie 16 
tūkstančių tarybinių pilie
čių. Sužvėrėję esesininkai^ 
nesigailėjo nieko. Maži vai
kai buvo šaudomi tiesia? 
motinų rankose.

Artimiausias Capo pa- 
rinktinis SS šarfiureris ba
ronas Leo fon der Rėkė ak
tyviai dalyvavo masiškai 
šaudant taikius piliečius Ni
kolajeve. 1941 metų rugsė
jo mėnesį šis esesininkas 
Chersone organizavo getą, 
kur buvo suvaryta 5,000 
žmonių. Vėliau jie visi bu
vo sušaudyti. Rėkė asme
niškai susidorodavo su geto 
kaliniais.

Ne mažesnes piktadarybes 
vykdė ir SS oberšturmfiu- 
reris Karlas Noa irSSober- 
šturmfiureris Georgas Mel- 
mejeris. Jie taip pat patys 
šaudė taikius tarybinius pi-^ 
liečius, moteris ir vaikus. t

Austrijoje šiuo metu dar> 
suteikiami 123 ordinai. 
Hapsburgų dinastijos laik
ais buvo "tik” 93.
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Petras —mano draugas
< Pirmoji pažintis

< Su Petru Cvirka susipa
žinau, kai jis buvo jau pa
rašęs ir išleidęs dvi savo 
knygas: “Pirmosios mišios” 
ir “Saulėlydis Nykos Vals
čiuje.” “Sakalo” leidykla, 
kurioje dirbau vedėju, jau 
buvo pradėjusi leisti mūsų 
originalią ją literatūrą ir 
buvo pasisakiusi remianti 
ypač jaunuosius rašytojus.

1933 metų vidurvasary 
užėjo į “Sakalą” jaunas ir 
linksmas bernaitis, užsire
komendavęs esąs Petras 
Cvirka, pasisakė, pradėjęs 
rašyti amerikonišką roma
ną, girdi, gal išleistumėme.

Su Petro Cvirkos kūrybos 
pradžia buvau jau susipaži
nęs; taip pat ir kritika jo 
pirmąjį novelių rinkinį 
“Saulėlelydis Nykos Vals
čiuje” buvo teigiamai verti- 

’ nusi. Todėl tiesiai pasa- 
r kiau, kad išleisime, ir pa
prašiau, kad atneštų rank

raštį susipažinti. Dėl hono
raro ir išleidimo sąlygų ne- 
siderėjome, jokios sutarties 
nedarėme.

Tai buvo mano su Petru 
pirmoji pažintis ir draugys
tės pradžia, kuri nenutrū
ko. iki paskutinio mūsų iš
siskyrimo.

Po kelių dienų Petras at
nešė dali “Frank Kruko” 
rankraščių ir pasakė, roma
no būsią dvi dalys. Pažadė
jo rankrašti duoti dalimis.

Jo santykiai su leidykla
Petras tada gyveno Do

nelaičio g-vėje, adv. M. Šle
ževičiaus namuose. Kamba
rėlis pusrūsyje nedidelis, 
bet švarus, apstatytas kuk
liai : lova, spintelė, staliukas 
ir pora kėdžių. Dažnai pa§ 
jį užeidavau paimti rank
raščių ir pasitarti dėl mano 
pastabų, kurias rasdavau 
skaitydamas anksčiau paim
tuose rankraščiuose. Mat, 
“Frank Kruką” Petras rašė 
skaitydamas anksčiau paim- 
pasitaikydvo arba veikėjų 
vardai sukeisti arba kai kur 
neatitiko jų situacijos, nors 
dėl stiliaus Petrui nieko ne
galima buvo prikišti, gal 
būdavo tik vienas kitas tai
sytinas kalbos mažmožis. 
Nežinau, bet rodos, kad dėl 
savo rankraščių kalbos jis 
tardavosi su drg. A. Venc
lova.

“Frank Kruko” pirmą da
li išleidome 1934 m. gegužės 
mėn., o antrą dalį tų pačių 
metų gruodžio mėn.

Po “Frank Kruko” išlei
dimo Petras pasidarė nuola- 

> tinis “Sakalo” autorius ir 
nuoširdus jo draugas. Nuo 
tada jis niekur kitur savo 

< veikalų leisti beveik neduo
davo. Čia jis būdavo be
veik kasdieninis svečias; 
jeigu ir nebūdavo reikalų 
dėl rankraščių, korektūrų 
ar honorarų, tai vistiek už
sukdavo bent pasidairyti, 
kas nauio “Sakale.”

Be “Frank Kruko” “Sa
kalas” išleido dar šias Pet
ro Cvirkos knvgas: “Cukri
niai avinėliai” ir “Žemė 
maitintoja” — 1935 metais; 
“Meisteris ir sūnūs,” “Na
palys bailys” ir “Vaikas ir 
knv^os” (paėjai Maršaką) 
— 1936 m.; “Puškinas. Gy
venimas ir apysakos,” paruo
šė drauge su A. Venclova —; 
1937 m ; “Kasdienės isto- 

' rijos” dvi laidas, I laida — 
^1938 m.. II — 1940 m. ir 
“Kupriukas muzikantas” — 

’ 1938 m.
Kai 1938 m. “Sakalas” 

pradėjo leisti literatūros 
žurnalą “Dienovidį,” Petras 

buvo uolus jo bendradarbis, 
jis taip pat ragino ir kitus 
pažangiuosius rašytojus ta
me žurnale bendradarbiauti. I

Pirmoji premija
Pirmoji “Sakalo” premi

ja, 1,000 litų, buvo paskir
ta Petrui Cvirkai už “Žemę 

; Maitintoją.” Pagal visų lei
dyklų ir įstaigų skiriančių- 
jų premijas susitarimą, už 
išleistas per metus premi
juotas knygas a u t o r i aus 
premijas būdavo įteikiamos 
sekančių metų vasario mėn. 
17 d. per iškilmingą ceremo
niją Valstybės teatre. Po 
premijų įteikėjų ir laureatų 
kalbų būdavo turininga kon
certinė dalis. Vėliau visi 
laureatai, jų artimieji ir 
kviestieji svečiai eidavome į 
Metropolį vaišėms. Vaišės 
visada būdavo su orkestru. 
Kas norėdavo, galėdavo pa
šokti.

Petras, gavęs pirmąją 
“Sakalo” premiją, labai ap
sidžiaugė ir sakėsi savo gy
venime tiek daug pinigų dar 
niekad neturėjęs...

Vėliau Petras dar gavo 
daugiau literatūrinių premi
jų: 1936 metais gavo “Spin
dulio” spaustuvės dalį pre
mijos 1,000 litų už “Saka- 

i lo” išleistą romaną “Meiste
ris ir sūnūs” ir 1938 metais 
vėl “Sakalo” premiją 2,000 
litų už novelių rinkinį “Kas
dienės istorijos.”

Petro būdas
Petras buvo linksmo būdo 

ir labai mėgo sąmojų. Ne 
tik jo raštuose pilna humo
ro, kartais net ir sarkazmo, 
bet ir gyvenime — ką be
dirbdamas ar su kuo bekal
bėdamas, visada mėgdavo 
pasijuokti ar ką nors links
ma pasakyti. Pavyzdžiui, 
kad ir knygą dovanodamas, 
įrašydavo kokį linksmą epi
tetą. Baigiant mums spaus
dinti “Frank Kruko” I da
lį, padovanojo man savo 
anksčiau išleistas “Pirmą
sias mišias” ir įrašė:

“Džiakonųi Ant. Kniūkš
tai, “Sakalo” parapijos kle
bonui, nuo buvusio kapeli- 
jono, o dab&r — amerikono 
su linksma pagarba.”

Petras Cvirka
1934 I 21”

O kai išleidome “Frank 
Kruko” II dalį, pirmame 
gautame iš spaustuvės eg
zemplioriuje įrašė:

“Mielam, brangiam gra- 
boriaus žygių palydovui, 
mano leidėjui Ant. Kniūkš
tai. Autorius 
1934 XII 22”

Buvo knygų įrašų ir be 
humoro, pa v., k n.y goję 
“Meisteris ir sūnūs” įrašė:

“Brangiam mano draugui 
ir leidėjui, Antanui Kniūkš
tai su padėka—Petras Cvir
ka. 1936X1122”

O “Sakalo” leidyklos bib
liotekai duotame tos pačios 
knygos egzemplioriuje jraąy- 
ta: “‘Sakalui? po jo sparnu 
aš suradau tikrą namų ši
lumą. Petras Cvirka. 1936 
XII”

Turėjau ir daugiau Petro 
Cvirkos man dovanotų kny
gų, su labai įdomiais įra
šais, bet, deja, jos ir rašyti 
iš Paryžiaus man jo laiškąi 
po karo dingo, jų neberan
du.

Petras Cvirka ir prof. B. 
Sruoga buvo< geri, nuošir
dūs draugai, bet mėgdavo 
jiedu ir pasiginčyti. Kai tik 
kur susitiks, ar tai “Saka
le” ar kavinėje,, bekalbė
dami rimta tenia, žiūrėk, ir

susikibs, ir ims viens kitą 
vėl gnaibyti. Petras mokė
davo gerai parafrazuoti iš
kraipytą Sruogos kūrybą, 
o tas vėl, lyg supykęs, ims 
ir atšaus kokį stipres
nį . epitetą. Taip sąmojais 
pasįgalynėję, ^grįždavo vėl 
prie pradėtos temos, tarsi 
nieko nebūtų buvę. Kiek tu
rėjau progos'juodu pažinti, 
galiu pasakyti, kad juodu 
buvo ir liko geri ir nuošir
dūs draugai.

Petro sutuoktuvės
1936 m. Petras Cvirka ve

dė prof. M. Račkausko du
krą ir persikėlė gyventi pas 
uošvius į A. Fredą. Jokių 
vestuvių neruošė. Porą die
nų prieš jungtuves Petras 
atėjo pas mane ir paprašė, 
kad aš būčiau jo jungtuvių 
liudininku. Daugiau, sako,’ 
nieko nebus, tik tu, aš ir 
jaunoji, nueisime pas Alek
soto kleboną ir greit tą ce
remoniją atliksime.

— Tai eisime ir į bažny
čią? — paklausiau.

— Kad reikia, kitaip mo
tina dukros neduoda ir tiek.

Jaunosios mamytė buvo 
kultūringa ir išauklėta mo
teris, tačiau principinga ir 
labai religinga.

Matyt. Petras būsimą 
žmona tikrai karštai mylėjo 
ir dėl kilnios meilės sutiko 
net kompromisą daryti, nes 
civilinės metrikacijos tada 
Lietuvoje dar nebuvo.

Sutartą diena nuvykome 
i Aleksotą. Petras be iškil
mingo juodo kostiumo su 
šilkiniais atlapais ir šilki
niais kelnių lampasais, be 
lakiruotu batelių—kaip tuo
met buvo mada—, bet su 
paprasta švaria pilka eilu
te. ir jaunoji su paprastai 
siūta, tamsiai rausva suk
nele. Kleboną radome jau 
mūsų belaukianti. Neklau
siau. ar mamvtė buvo su juo 
iš anksto susitarusi, ar jau
nieji buvo natvs nrašę. Prieš 
Įeinant i bažnyčią, Petras 
man tvliai sako:

I

— Ar reikalinga ta kome
dija?

— Juk tu pats prašei, — 
atsakiau.

Petras tik galvą nuleido 
ir nieko nebeatsakė. Priė
jus prie altoriaus, ir kuni
gui pradėjus kalbėti jung
tuvių maldą, Petras dar, pa
sižiūrėjęs rį mane,; lyg nusi

VARIKLIS TEKINYJE
Tokie tekiniai (jie rodo

mi TSRS L Ū L P) taikomi 
dideliems vilkikams, savi- 
verčiams sunkveži m i a m s, 
m i š k a v e ž i m i a m s, ra
tiniams trakto r i a m s, ku
rie gali važinėti be kelių, 
per klampynes ir pelkes. 
Kiekvienas ratas, turėda
mas elektrinį variklį, yra 
varomasis, ir mašina žymiai 
geriau įveikia sunkius ke
lius.

KUR GLUOSNIAI DAUGYVENĖS TINGŪS...
Kelia rytmečiai tylūs, sultingi, 
Svaiginą ramia savo kalba. ' 
O jūs, gluosniai Daugyvenės tingūs, 
Susikūprinę ir nemiegą.

O jūs gatvės, birželio saulėto, 
Kvepią gimstančiu liepų medum. 
Kur tos akys, viltim užkerėtos, 
Prie langų, išrašytų ledu?

Klausaus: tykiai Daugyvenė srūva 
Tarp žilvičių paslėpus save.
Man vaidenas jos vikriosios žuvys 
Ir baltųjų lelijų krūva.

Nusiūbuoju per krentančią rasą 
Į ^ibintus vaikystės žavios.. 
Pasiilgo jau liepos ten ąžuolo — 
Bėgsiu aš po stogais 'Šeduvos.

P. Valentinas
( * _

BALTOS SNAIGĖS o
Krinta baltos snaigės nuo medžių šakų, 
Dengia juodą žemę apdaru nauju.
Žėri pasipuošus nuotaka balta.
Tu, mano gimtine, amžinai jauna.

Kas jos nebrangina, kas nemyli jos,
I Tas nevertas vardo nešiot Lietuvos. 

Kur tik tu bebūtum, nors gana toli, 
Jos vardu didžiuokis, nešioki širdy. 

Atsimink, kad pirmus žingsnius čia žengei, 
Kūdikiu laimingas augai ir žaidei.
Čia užaugai tvirtas, drąsus ir stiprus. 
Nenuklysk palikęs savuosius namus.

Krinta bąlto's snaigės ant žemės manos, 
. Deimančiukais žėri prie saulės šviesos.

K. žakavičienė 
Kaunas, 1970 sausis

šypsojo, bet kai reikėjo kar
toti priesaikos žodžius, Pet
ro veidas labai surimtėjo, ir 
jis tuos žodžius tarė aiškiai 
ir susikaupęs.

Ir nenuostabu, juk, iš ti
krųjų, jei ne dievui, tai sau 
prisieki ir tari tą gilios pras
mės žodi, kurį reikės tesėti 
iki pat mirties, nepaisant 
jokių gyvenimo audrų ir 
vargų.

Mūsų draugyste
1940 metais, įsikūrus ta

rybų valdžiai Lietuvoje, 
“Sakalas,” kaip ir kitos lei
dyklos, dar veikė savaran
kiškai iki leidyklų naciona- 
1 i z a c i j o s, kuri buvo pa
skelbta tik tų metų spalių 
mėn. 1 d. Reikėjo dar baig
ti pradėtus spausdinti mo
kykloms vadovėlius ir kitas 
knygas, kurias patikrinda
vo “Glavlitas.”

Petras jau buvo įsijungęs 
į politinį ir kultūrinį veiki
mą, ir iki kaklo apsikrovęs 
darbais. Tačiau į “Sakalą” 
nors ir rečiau, užsukdavo 
pasiteirauti, ką beveikiame. 
Jeigu man koks reikalas 
kur užkliūdavo, kreidavaus 
į Petrą, kad patartų ar pa
dėtų. Jis niekad ranka ne
numodavo.

Prasidėjus karui ir Petrui 
iš Lietuvos pasitraukus, mū
sų draugystė buvo tik laiki
nai nutrūkusi. Jam grįžus, 
mūsų ankstesni nuoširdūs 
ir draugiški santykiai nė 
kiek nepaskeitė. O kai ma
ne ištiko nelaimė ir patekau 
į didelę bėdą, Petras, drau
ge su kitais rašytojais, dė
jo visas pastangas man pa
dėti. Kai sužinojau, kad ne 
visi žmonės laiko mane nu
sikaltėliu, man tai buvo di
džiausia moralinė parama.

A. Kniūkšta

MIKAS DETROITIETIS

Mūsų viešnage T. Lietuvoje
priėmimą, už vaišes ir už 
parvežimą į viešbutį.
Pas Generolą V. Karvelį

Generolas Karvelis pasa
kė, kad mudu su Stefanija 
būtinai atvyk tumėm į jo 
gyvenvietę. Taigi vieną ga- 
įja gražią popietę ir nuvy
kome pas Generolą — aš, 
Stefanija Masytė ir Irena 
Marcinkevičienė. Čia vėl 
buvo parūpinta skanių už
kandžių, ir net šampano. 
Stefanija su Irena išėjo pa
matyt Irenos motiną, o mu
du su Generolu šnekučiavo
mės apie įvairius dalykė
lius. Kai sugrįžo moterys, 
tai užbaigėm šampaną, ir 
mudu su Irena išrūkėme 
Generolo visą pakelį cigare
čių. Mat, Generolas nerūko, 
tai pavedė cigaretes mums 
surūkyt.

Gražiai pasikalbėję ir pa
sivaišinę, Generolą paliko
me jo bute. Dėkojame gerb. 
Generolui Karveliui.

šarmaitis, Zimanas, 
Baranauskas

Turėjome progą ir laimę 
susitikt, susipažint, pasi
kalbėt ir užmegzt draugiš
kus ryšius ir su antraštėje 
suminėtais draugais. Drg. 
R. Šarmaitis pageidavo, 
kad mudu su Stefanija ap- 
silankytumėm jo saugomo
je ir kontroliuojamoje įstai
goje (Partijos Istorijos in
stitute), kur sukaupta kny
gos, archyvai, seni užrašai, 
brošiūros ir straipsniai se
nesnių veikėjų su jų slapy
vardžiais ir t. t. Čia randa
si ir laikraščių gražiai tvar
kingai sudėstyti komplek
tai: Kapsuko, Angariečio 
straipsniai, brošiūros ir 
knygos, taipgi amerikiečių 
draugo A. Bimbos ir kitų 
autorių straipsniai, knygos, 
archyvuose yra sudėtos 
žmonių pavardės, kurie kuo 
nors yra pasižymėję lietu
vių veikloje ir abelnai dar
bininkų judėjime. Milžiniš
ka biblioteka ir archyvai.

Su draugu Šarmaičiu pra
leidome apie keturias valan
das, besišnekučiuodami apie 
visokius dalykus ir bedėlio- 
dami brošiūras ir straips
nius su autorių slapyvar
džiais. Mat, drg. Šarmai
tis norėjo sužinoti tų auto
rių slapyvardžių tikras pa
vardes, kad galėtų padėt 
archyvam ■ Bet ir mes ne
galėjome visų slapyvardžių 
išaiškint, nes jau senos pra
eities reikalas.

Apsilankėme ir “Tiesos” 
redakcijoje pas draugą G. 
Zimaną, vyr. “Tiesos” re
daktorių. Zimanas norėjo 
mus pamatyt. Jis tuojau 
pašaukė fotografą ir repor- 
terką Ireną Litvinaitę, kad 
užrašytų mūsų interviu. 
Mūsų nuotraukas ir pasikal- 
bijimą įdėjo “Tiesom” Prie 
to, drg. G. Zimanas apdo
vanojo mus brangiais suve
nyrais, t. y. davė mums 
pirmą numerį “Tiesos,” kai 
jį redagavo drg. Z. Anga- 
rietis; kitas gražus suveny
ras—tai Z. Angariečio pa
veikslas.

Draugė Irena Litvinaitė, 
matyt, yra gabi žurnalistė. 
Ji nepatingėjo palydėt mus 
keletą blokų link viešbučio. 
Malonu susitikt ir pasikal
bėt su tokiais draugais. Dė
kojame G. Zimanui už gra
žias dovanas ir Litvinaitei 
už straipsnius.

Draugas B. Baranauskas 
kvietė mus pas jį ateiti, 
bet kadangi jo raštinė

(Tąsa)
Paskui kolūkio pirminin

kas J. Bastys parodė kolū
kio salę, kur kolūkiečiai su
sirinkimus laiko; kiaulidę, 
kur jie laiko-augina labai 
dideles kiaules, o kiek tų 
mažyčių paršiukų! Parodė 
ir karvidę, kiek jie ten turi 
jaunų karvukjų ir buliukų. 
Taipgi parodė kombainus— 
mašinas javams kirsti — ir 
paleido jas į lauką miežių 
derliui nuimti.* Malonu bu
vo matyti tas dideles maši
nas, kaip jos kerta javus be 
arklių, dalgių ar piautųvų, 
kaip senovėje buvo. Masytė 
suko filmą, ir progai esant, 
parodys “Nevierniems Ta- 
mošiams,” kas dabar daro
si Tarybinėje Lietuvoje. 
Kolūkio pirmininkas paro
dė ir kitus pastatus ir 
džiaugėsi, kad šiemet buvo 
gražus derlius kolūkyje.

Nuvažiavom apžiūrėti kor- 
nų (kukurūzų) ir bulvių laul 
kus. Komai ir bulvės gral 
žiai auga-sirpsta taip, kad 
mūsų sankelėiviai Lukoše
vičius ir Chlivickas neiš
kentė, nusiskynė ir skaniai 
graužė-valge kornus.

Apžiūrėję kornų ir bulvių 
laukus, vykome į kolūkio 
pirmininko gyvenvietę. Čia 
radome stalą apkrautą viso
kiausiomis vaišėmis. Tą 
viską prirengė pirmininko 
žmona, ir mus maloniai pa
vaišino. Prie to dar, apdo
vanojo džiovintais baravy
kais, piernikais par avy kų 
pavidale ir kitomis dovano
mis.

Gražiai pasivaišinę ir pa
sikalbėję mes p^nki vilnie
čiai ja turėjome vykti į Vil
nių. Persikėlę per Nemuną 
keltuvu (plaukiojantis til
tas) — su visa automašina, 
patraukėme kįtais keliais 
link Vilniaus. Iki keltuvo 
mus lydėjo kolūkio pirmi
ninkas drg. Juozas ^astys, 
jo žmona Aldona ir kiti 
kolūkiečiai. Dėkojame drau
gams kolūkiečiams už ma
lonų priėmimą ir vaišinimą. 
Tegu gyvuoja broliai kolū
kiečiai iškilmingai!

Pas Daktarą Telyčėną
Sugrįžę iš Švyturio kolū

kio^ prie Neringos viešbu
čio mūsų jau laukė profeso
rius daktaras Albertas Te- 
lyčėnas, Lietuvos TSR nu
sipelnęs išradėjas, Lietuvos 
TSR Onkologijos instituto 
direktorius. Jis tuojau pa
ragino mus eiti į jo gyven
vietę ir pasiūlė automobilį 
nuvažiavimui. Tačiau susi
tarėm eiti savomis kojomis, 
nes ir vilniečiai daugiau 
vaikštinėja, negu važinėja. 
Bet kol nuėjome iki dr. Te- 
lyčėno gyvenvietės (neatsi
menu, kiek kvartalų - “blo
kų”), tai aš ir vėl jau pa
vargau. Tą pastebėjo ir dr. 
Telyčėnas ir paliepė man 
lipti laiptais (ant trečio 
aukšto) — ramiai, nesku
bant.

Daktaro Telyčėno bute vėl 
susidūrėme su visokiomis 
vaišėmis. Masytė dar kiek 
valgė, o aš tik paragavau 
skanių valgių. Mat, mes bu
vome tik atvažiavę iš Švy
turio kolūkio ir buvome ge
rai prisivalgę, todėl ir ne
galėjome daug valgyti. Te
gu jie atleidžia mums.

Draugiškai pasikalbėjus 
ir pasivaišinus, jau turėjo
me eiti į “namus.” Dr. Tely
čėnas parūpino automaši
ną ir parvežė mus prie Ne
ringos viešbučio. Dėkojame 
gerbiamiems Telyčėnams už 

yra penktame aukšte, tai 
aš negalėjau taip aukš
tai kopti laiptais. Tuo bū- 
,du jis atsilankė pas mus j 
viešbutį, ir maloniai pasi
kalbėjome su juo.

Mus Vilniuje apdovanojo 
su brangiais suvenyrais dar 
štai kurie draugai: Šar
maitis, Labeikai, Z. Piečai- 
tis, Juozas Blažinskas, 
Chlivickai, Dr. Telyčėnas, 
Generolas Karvelis, B. Ba
ranauskas ir Irena Marcin
kevičienė.

Svečiavomes pas Kitus
Be to, dar svečiavomes 

pas kaimynus IgnąirKaru- 
sę Labeikus, kurie dabar 
gyvena Vilniuje su savo 
dukra Paima. Igno Labei- 
kos tėvas Boleslovas Labei- 
ka buvo socialdemokratas- 
revoliucion i e r i u s, gyveno 
Andrioniškio miestelyje ir 
1904-5 m. veikė su Didžiu
liais Andrioniškio-Anykščių 
apylinkėje. Įsisteigus Ta
rybinei valdžiai Lietuvoje, 
Boleslovas buvo valsčiaus 
revoliuciniame komitete ir 
tvarkė valsčiaus revoliuci
nius reikalus. Kai atsigrie
bė buržuazija ir Lietuvos 
Tarybų valdžia pasitraukė, 
Boleslovas buvo areštuo
tas. Nusivarė jį į buožės 
palivarką Pašvintyje ir 
buožė Stukas žiauriai jį 
sumušė. Šautuvo buože 
(prikladu) išdaužė jam vi
sus priešakinius dantis. Bo
leslovas vis žadėjo atsily
gint su tuo buože Stuku. 
Dabar yra jau miręs.

Jo sūnus Ignas nenukly
do nuo kelio, kuriuo ėjo jo 
tėvas. Jis pasiliko ir dabar 
tebėra su revoliuciniais dar
bininkais ir tarybinės san
tvarkos šalininkais.

Tik mums nesmagu, kad 
draugai Labeikai ir jų du- 
kfa' Paima tiek daug rūpi
nosi mus pasitikt, pavaišint 
visokiais valgiais ir gėri
mais. Jie atvažiavo net į 
Druskininkus pamatyt vei
kalą “Gyvenimo Bangos,” 
o paskui atvyko į Vilniaus 
aerodromą paldyėt mus į 
Maskvą-New Yorką. Jų 
dukra, kiek teko patirt, mo
kytojauja Vilniaus Univer
sitete — dėsto anglų kalbą. 
Dėkojame draugams Labei-, 
kams už viską.

Su draugais Chlivickais 
svečiavomes ir draugavome 
nepaprastai ilgai. Mat, mes 
jau nuo seniau esame susi
pažinę, tai turėjome daug 
draugiškų kalbų. Pirmą 
sykį dalyvavo ir drg. S. J. 
Jokubka. Dėkojame jiems 
už tokį malonų priėmimą.

Kiek draugų bei draugių 
apsilankė mūsų kambariuo
se Neringos viešbutyje, tai 
jau nebereikia nei kalbėti. 
Jie klausinėjo apie visokius 
dalykus, norėdami žinoti 
apie Amerikos lietuvių vei
kimą ir t. t. O mes kiek ga
lėdami atsakinėjome - aiški
nome.

Pas mus- į viešbutį buvo 
atvažiavę net Miko giminai
čiai iš Andrioniškio ir Mai- 
šiogalos miestelių; jie, mat, 
norėjo nusipirkt Vilniuje 
automobilius — “Volgas,” 
ir norėjo, kad mes jiems pa- 
gelbėtume. Bet mes jiems 
pagelbėti neprisiėmėm.

Ir taip su visokiais drau
gais praleidome daug laiko.

(Bus daugiau)

Kolumbijos tropikuose gy
veno labai nuodinga juodo
ji ^arlė,. išskirianti nuodus 
pro odą. Jos nuodai net 30 
kartų stipresni už visų 
mums žinomų augalų nuo
dus. Žmogus, prisilietęs prie 
varlės, miršta*
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LMS REIKALAI New Jersey naujienos ST. PETERSBURG, FLA
Amerikos lietuvaite -- liaudies 

dukra--muzike, veikėja
Iš savo gyvenimo Daratė

lė Muralienė rašo;
Gimiau ir augau Wilkes- 

Barre, Pa., kietosios anglies 
apylinkėje. Mano mamytė 
Ona Baltrušaitienė (Mar- 
cinkevičiūtė-Martin) gimė 
Plymouth, -Pa., o tėvas Vin
das Baltrušaitis Wilkes- 
Barre, Pa. Abudu buvo iš- 

_auklęti vargingai, anglia- 
kasnn vaikai. Tėvas nepa
laikydavo darbo, tai mamy
tei buvo sunku uzlaikywti 
šeimą ir išauklėti dvi duk
teris — Nancy ir mane. Bū
dama siuvėja, dirbdavo 
dienomis ir naktimis, kad 
pragyvenimą uždirbtų.

Dar jaunutė būdama, la-į 
bai mėgau muziką! Piano 
norėjau išmokti skambinti, 
bet... nėra ištekliaus. Lau
kėm airišių katalikišką 
mokyklą. Tenai seselės, ma
ne interesuodamos, pradėjo 
mane mokinti muzikos už 
mažą atlyginimą. Tėvas bu
vo tipiškas “amerikonas”, 
nepavelydavo mamytę mu
mis mokinti lietuviu kal
bos. Jam nesant namuose, 
mamytė dėjo pastangas 
mus lietuvių kalbą mokinti! 
Sąlygoms blogėjant, teko 
persiskirti, ir vėliau apsive
dė su J. Zdaniu.

Finansinės sąlygos pasi
darė lengvesnės. Tuomet 
mamytė mus ištraukė iš 
katalikų mokyklos ir pra
dėjom lankyti miesto mo
kyklas.

Pradėjome veikti progre- 
syių judėjime 1926 m. Su
sikūrė A.Ž.V. Draugijėlė, 
Plymouth, Pa. 1926 m. Mus 
mokino atvažiavęs iš Chica- 
gos latvys mokytojas Gir
nius. Priklausėme prie jau
nųjų “Pionierių”. Girnius 
mane ir sesutę lavino due
tus dainuoti... Jo patarimu 
pradėjau mokintis piano 
skambinti su vokiečiu mo* 
kytojum. Piano skambinti 
gerai sekėsi! Niekuomet ne
sitikėjau tapti Choro mo
kytoja! Nesiekiau aukštes
nio mokslo arba muzikos 
karjeros.

Mokytojas Girnius suor
ganizavo Wilkes-Barre Ai
do chorą. Skyrė mane 
akompaniste. Visa šeima 
Aido Chore veikė ir daina
vo.

Pragyvenimą padaryti 
mažoj kolonijoj buvo sun
ku. Girnius išvažiuoja iš 
mūsų miestelio atgal Chica- 
gon 1928 m. Tais pačiais 
metais man teko laimėti 
pirmą vietą “Laisvės” vaju
je. Aišku, su pagalba pro
gresyvių veikėjų.

1928 m. atvažiuoja iš ki
to miesto mokytojas Boty- 
rius. Mokino chorą iki 19- 
31 m. Tais laikais organiza
vosi “sklokininkai”. Jis ir 
eilė Aido choro narių dėjo 
pastangas Aido chorą pa
traukti sklokininkų pusėn. 
Nepasisekė! Laisviečiai, 
progresyviai buvo gerai su
siorganizavę. Likom be mo
kytojo! Kur ieškoti? Nėra! 
Tuomet pasilikę Aido choro 
nariai mane “draf tavo”! 
Nedrąsiai, su nepasitikėji
mu savimi, apsiėmiau, kitos 
išeities nebuvo, Choras būt 
buvęs likviduotas.

Aido choro nariai mane 
drąsino ir finansiniai prisi
dėjo, kad įstočiau į konser
vatoriją prasilavinti diriga
vime ir harmonijos muzikos 
rašyme. Tais metais ir įs
tojau į Wyoming muzikos 
konservatoriją.

Baigus kursus, drąsiau,, su 
energija pradėjau lavinti 
Aido chorą.

Esu labai dėkinga Bronei 
Šalinaitei, kompazitorei, lie
tuvių chorų mokytojai, ku
ri tuo laiku vadovavo Siety
no chorui, Newark, N. J. 
Jinai mane asmeniškai ska-

Daratėlė Muralienė 
tino tobulintis muzikoje ir 
daug man padėjo.

1933 m. Aido choras, ma
no vadovybėj, pastatė Bro
nės Šalinaitės parašytą ope
retę “Alkis”. Mano mamy
tė režisavo. Pasekmės buvo 
puikiausios!

Buvau suorganizavus iš
garsėjusią “Merginų' Okte
tą”. Pasirodėme Brooklyne, 
N. Y. “Laisvės” koncerte. 
Taipgi mudvi su sesute 
Nancy per daugelį metų ge
rai išsilavinom duetus dai
nuoti. Irgi užimdavom vie
tas prie vaidybos. Nancy 
buvo gera artistė, vaidinto
ja, ir užimdavo vadovaujan
čias partijas operose.

Po perstatymo operetės 
“Alkis” kovo 31 d., 1933 m., 
baigėsi mano mokinimas 
Aido chore. Teko susipa
žinti su Vytautu Judzenta- 
vičium iš Shenandoah, Pa. 
Apsivedėm ir teko persikel
ti gyventi i Shenandoah. 
Ten gyvavo Lyros choras, 
puikiai išlavintas lenko mo
kytojo J. Siureikos. Jis mi
rė tais metais rudenį. Tuo
met Lyros Choro komitetas 
kreipėsi prie manęs, kvie
tė chorą mokinti. Apsiė
miau! Su pilna energija ir 
pasitikėjimu savimi greit 
sudariau išgarsėjusį “Mai- 
nierią kvartetą”. 1934 m. 
gautas iš LMS veikalas, pa
rašytas “Slapuko”, su dainų 
eilėmis. “Vestuvės pušyne”. 
Muzikos nėra. Buvęs LMS 
tais laikais sekretorius Vin
cas Bovinas patarė man pa
rašyti muziką. Tai pirmas 
mano mėginimas muzikos 
rašymo kūryboj. Parašiau 
muziką, pasekmės buvo ne
blogos. Dainų buvo skam
bių, buvo ir silpnesnių. Nuo 
tada ėmiau interesuotis ra
šymu. Operetę “Vestuvės 
pušyne” perstatėm 1935 m. 
Taipgi buvo suvaidinta 
Brooklyn, N. Y., ir Balti
more, Md. 1936 m. Mainie- 
rių kvartetas dalyvavo “Vil
nies” koncerte Chicago j.

Kasykloms užsidarius ir 
pergyvenus sunkią operaci
ją, persikėlėm apsigyventi 
Chicago j 1937 m. Sveikatai 
kiek pagerėjus, suorganiza
vau Trio 
Abekienė 
piano).
Chicago,

(A. Dočkienė, K. 
ir aš pati prie

1937Illinois, nuo 
m., iki 1970 m.

Sekė eilė kvietimų chorus 
vadovauti. Sekami chorai 
buvo mano vadovaujami: Ke
nosha, Wis., Lyros choras; 
Chicagoje Jaunimo Kultu-

ros Ratelio choras (vadino
si “Grinorių” choru); 1940 
m. Chicagoje suorganiza- 
vom Ciceros moterų chorą, 
kurį lavinau per 15 metų; 
1941 m. susiorganizavo 
Roselando Aido choras, ku- 

! riam vadovavau arti 20 me
tų, su pertraukomis.

Man režisuojant ir diri
guojant chorus, pastačius 
virš 18 operečių, operų. 1947 
m. Detroite LMS suvažiavi
me buvo chorų kontestas 
(varžybos). Roselando Aido 
Mišrus choras laimėjo “tro
fėjų—pirmą premiją.

1954 m. dėl LMS Naciona
linio Festivalio parašiau 
muziką naujai dainai, spe- 
cialiniai parašytai festiva
liui — “Tolimoje Tėvynėj”, 
žodžiai Edwardo Jokubkos. 
Muziką parašiau ir parin
kau įvairių lietuvių kompo
zitorių dėl naujos parašytos 
operetės “Kada kaimas ne
miega.” Operetę parašė Vla
das Raila.

1948 m. Roselande kūrėsi 
‘Ateities žiedo Vaikų drau
gijėle”, pavadinta “Aido 
žiedai”. Aido choro globo
je. Juozas Nedvaras, rašy
tojas, poetas, daug veikė su 
manim. Parašė vaikučiams 
keletą muzikinių veikalėliu. 
Dėl LMS Dešimto Meno 
Kultūros suvažiavimo Chi
cagoje, Juozas Nedvaras 
specialiai parašė muzikinį 
veikalą “Ant Nemuno Kran
to”. Muzika mano.

Mano visos karjeros nuo
pelnas, atsiekimai, žinoma, 
ne vien man priklauso gar
bė. Dėkoju bendradarbiam, 
kurie daug prisidėjo prie tų 
nuopelnų: rašytojams, poe-, 
tams ir vertėjams — V. Rai
lai, Vincui Bovinui, Dr. J. 
J. Kaškevičiui, J. Nedvarui, 
V. J. Senkevičiui, M. Mara- 
zui ir Julijai (Skeberdytei) 
Marazienei. Kolektyviškai 
veikėm draugiškoje nuotai
koje palaikyti ir skleisti lie
tuvių meną čia Amerikoje. '

Sveikatai pablogėjus jau 
negaliu tęsti tokius darbus 
meno srityje. Žinoma, kiek 
sveikata ištesės, dar dar
buosiuos meno bare, kol 
krūtinėj širdis plaks. Da
bar mokinu naujai suorga
nizuotą “Roselando Moterų 
Klubo chorą”.

Daratėlė Murelienė
(Y uden-.Zdaniū tė)

Aido choras pačiame 
veiklos įkarštyje. Birutė 
Ramoškaitė laiko pamokas 
kas šeštadienį vieną vai. po 
pietų Lietuvių Socialio Klu
bo patalpose. Bet bėda, kad 
kartais šeštadieniais klubas 
išnuomoja patalpas, tai cho
ras turi nutraukti pamokas.

Negaunant kai kurį šeš
tadienį vietos klube, visuo
met galima susirinkti Ga
brėnų rezidencijoj. Kai ku
rie choristai aimanuoja, kad 
jiems per toli atvažiuoti. 
Bet tik keletui truputį to
liau, didžiumai daug arčiau 
ir Birutei labai daug arčiau 
pas Gabrėnus, kur ir pianas 
geresnis.

Choras po pamokų laiko 
mėnesinius posėdžius kas 
pirmą šeštadienį mėnesio ir 
kviečia ne tik choristus, bet 
ir garbės narius dalyvauti 
posėdžiuose. Protokolų se
kretorius Jonas Daugirdas 
buvo keletą dienų ligoninė
je. Jam išpiovė iš pažasčio 
guzą. Lengva operacija. Jis 
jau namie. Visi choristai 
linki jam geros sveikatos.

Choristas I

Mirė Edwardas Shimkus
Nelaboji mirtis smarkiai 

darbuojasi pas mus. Ji ski
na ne tik senus, bet neap
lenkia ir jaunų žmonių.

Sausio 20 d. mirtis pasiė
mė Ed. Shimkų, 49 metų, 
gyvenusį Warren, N. J. Jis 
mirė labai staigiai taip, kad 
jokia duota pagalba nepa
dėjo.

Jo šermenys atsibuvo 
Kearny, N. J., nes ten gy
veno jo motina F. Shimkus. 
Šermenys ir laidotuvės buvo 
skaitlingos. Palaidotas Hol
lywood Memorial Park ka
pinėse, U n i o n,, N. J. Jis 
priklausė prie Masonų orga
nizacijos, tai ir paskutinis 
dvasinis patarnavimas ka
pų koplyčioje buvo masoniš- 
kas.

Jaunose dienose sykiu su 
motina jis dainavo buvusia
me Sietyno chore. Ir buvo 
labai simpatiškas jaunuolis. 

Iš amato buvo mašinistas. 
Buvo vedęs ir paliko žmoną 
ir dvi dukteris, motiną, bro
lį ir daug pažįstamų.

Palydovai buvo pakviesti 
į lietuvių Lyceum klubą, 
Harrisone, užkandžiams.

Tai taip netikėtai užbai
gė gyvenimo dienas jaunas 
reikalingas gyvenimui žmo
gus — savo šeimai ir arti
miesiems, palikdamas juos 
nusiminime, susirūpin i m e, 
ašarose, širdies skausmuo
se.

Lai būva jam amžina ra
mybė šaltoj žemelėj, o šei
mai ir artimiesiems nuošir
džiausią užuojautą pergy
venti tą skaudžią persisky
rimo valandą ir atgauti stip
rybę gyvenime eiti pirmyn.

Mirė dar du lietuviai
UNION, N. J. — Su šių 

metų pradžia jau netekome 
dviejų senyvo amžiaus lie
tuvių. Naujų metų laiko
tarpyje palaidotas Petras 

KONCERTAS IR PIETŪS
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Dainos Mylėtojų choras, vadovybėje Adelės Pakalniškienės

PENKERIŲ METŲ GYVAVIMO SUKAKTIES GRAŽUS PAMINĖJIMAS

Šeštadienį, Vasario 14 dieną
SALĖJE — 314 15th AVE., ST. PETERSBURG, FLORIDA

Skoningi pietūs 12 valandą, po to Dainos Mylėtojai dainuos žavėjančias daineles, 
vadovybėje Ade lės Pakalniškienės

KALBĖS J. P. MILLER 
i v

Kviečiame vietinius ir iš toliau svečius dalyvauti šiame iškilmingame paminėjime.
— LLD 45 Kuopa

Kazanauskas, netoli 80 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Panevėžio miesto. At
rodė dar tvirtas vyras. Ta
čiau į keletą savaičių nela
basis vėžys po padarytos 
operacijos nuvarė j kapus.

Liko žmona, duktė ir dvi 
anūkės ir žentas. Buvo se
nas Uniono gyventojas. Pa
žiūrų buvo naujienietis ir 
neblogas žmogus. Jo žmo
na buvusi seniau karšta so
cialiste — Buziutė, dabar 
katalikė.

Petro palaikai sukremuo- 
ti. Šermenyse dalyvavo ir 
Ne war ko parapijos lietuvis 
kunigas. Žmonių šermeny
se—tik keli.

Šalia kunigo sėdėjo man 
nepažįstamas žmogus ir jie 
šnekučiavosi. Jų pokalbyje 
iškilo lavonų deginimo klau
simas. Jis klausia kunigą, 
kaip bus su tuo sudegintu 
lavonu, kai jam reikės sto
ti “ant pono dievo sūdo?” 
Kunigas atsako, kad žmo
gaus kūnas pavirsta į dul
kes. Kapinėse tas procesas 
eina ilgai, sudegintas pa
virsta į dulkes tuojau. Kal
ba nukrypsta į kitą temą ir 
“pono dievo sūdąs” liekasi 
nepriimtas.

Šermenys buvo labai ma
žos. Taip pat ir laidotuvės.

Kitas, tai buvo Strimila, 
kuris irgi mirė vėžio liga. 
Union mieste buvo naujas 
gyventojas. Apie jį buvo 
aprašyta “L” koresponden
cijoje iš Patersono.

Mano užuojauta visiems.
, . Ignas 

. Geneva. — 25 valstybių 
atstovų nūs i g i n k 1 a v i m o 
konferencija vėl pradės 
svarstymus vasario 17 d.

Selma, Ala. — Pavieto 
grand džiurė apkaltino po
licijos kapitoną Chambers 
už sumušimą kalėdų dieną 
negro Bizzel, kuris netru
kus nuo žaizdų mirė.

Darbingoji LLD 45 kuopa
Vasario 1 d. Laiškanešių 

salėje įvyko antras šių metų 
LLD 45 kuopos skaitlingas 
susirinkimas. Tas parodo, 
kad kiekvienas įvertina kuo
pos vendą ir abelną narių 
draugiškumą.

Labui pagirtinai valdyba 
išdavė trumpą raportą iš 
praeito susirinkimo ir pa
dengimų, kurie buvo pelnin
gi ir našūs.

Naujai išrinkta sekretorė 
Aldona Aleknienė gana aiš
kiai ir visiems suprantamai 
perskaitė protokolą. Geros 
sėkmės.

Pramogų komisija išdavė 
raportą, kad sausio mėne
sio pramogos buvo darbin
gos ir našios. Svečių turė
jome irgi nemažai.

Knygius J. Davidonis pri
siminė turįs knygų ir iš Lie
tuvos. Norintiems pasiskai
tyti galima pasiimti.

“Liaudies Balsui” paskir
ta graži parama. Gauta dar 
naujas jam skaitytojas. 
“Laisvės” suvažiavimo pa
sveikinimas* paliktas kovo 
mėnesio susirinkimui.

Robert ir Alma Bruwers, 
paminėdami savo 25 metų 
vedybinę sukaktį, įteikė 
kuopai $10. M'. Jurevičienė 
atnešė dovanų į virtuvę, 
taipgi ir Ona Klimienė do
vanojo lė.kščių virtuvei. 
Ačiū už dovanas.

Atžymėtas jauno studento 
William Semen iš Gains- 
ville, Fla., gimtadienis. Tai 
P. Semėnienės anūkas. Kar
tų buvo ir Williamo žmona 
Carol Semen. Buvo ir dau
giau svečių iš toliau.

Mūsų ligoniai
Aipelija Tvaskienė Šv. An

tano ligoninėje turės opera
ciją Ant akies.

Kazys Jasas — Bayfront 
Medįcal ligoninėje.

P. Stančikienė, rodos, su

sveikusi, dalyvavo susirin
kime. 1

D. Lukas irgi pasirodė.
Prašome ligoninėje esan^ 

čius prie progos atlankyti.
Minėsime penkerių metų 

sukaktį
Dainos mylėtojų choras 

visu smarkumu rengiasi va
sario 14 d. atžymėti savo 
penkerių metų jubiliejų. Di
riguos mūsų gabioji ir ne
nuilstanti Adelė Pakalniš
kienė.

Teko nugirsti, kad bus ir 
iš toliau skambančių aidų.

Pietūs atsibus 12-tą vai. 
Papietavus bus dainos, mu
zika, šokiai ir pasimatymas 
su svečiais. Todėl kviečia
me visus nepamiršti vasario 
14-tos, Laiškanešių salėje— 
314 — 15th Ave. South.

Iš Portland, Me., Edward 
ir Mildred Bakanauskai per
sikėlė į šiltąją Floridą. Nu- * 
sipirko gražius namus ant 
Holmes Beach, netoli nuo r 
marinų. Atrodo, kad labai 
patenkinti Floridos saulute. 
Geriausių sėkmių naujakiu ‘ 
riams. /

OnutŽ

Karačis. — Vakarų Pa
kistane darbininkai paskel
bė generalinį streiką. Rei
kalauja areštuotus darbo 
unijų vadus išlaisvinti ir 
algas pakelti.

Olympia, Wash. —' 
niai protestai reik a 
nervų gazų atvežimą 
kyti.

Masi
na u j a 
sulai-

Portland, Ore.—43 moks
lininkai pareiškė, kad nervų 
gazai sudaro žmonėms pa
vojų. • \

Cleveland, Ohio. — Ne-^ 
gras dr. K. W. Clement kan
didatuos demokratų sąraše 
senatoriaus vietai.
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'LAISVĖS' VAJUS KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
(Tasa iš 1-moio puslapio)

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: J. 
• Koncas, New Haven, Conn.; Alice Jonikienė, Chicago, 
I^l; C. K. Urban, Hudson Mass.; K. Naravas, Shenan
doah, Pa.

Povilas Bėčis, greatneckietis, šiuo laiku žiemoja Flo
ridoje. Jis prisiuntė naują prenumeratą. Gerai, kad ne
pamiršta darbuotis vajuje.

AUKŲ J FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Povilas Alekna, LLD 45 kuopos vajininkas, prisiuntė 

atnaujinimų ir sykiu čekį sumoje ^500. Jis rašo, kad tai 
auka į fondą nuo jų LLD 45 kuopos. Tai didelis ačiū St. 
Petersburg© kuopai už jų gražią ir labai reikalingą do
vaną.

Nuo kitų gauta sekamai:
Alice Jonikienė, Chicago, Ill. ...

(anksčiau prisiuntė $25)
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa. 
J. Yanush, Woodstown, N. J. . 
Anthony J. Orlen, Webster, N 
S. Umbras, W. Linn* Oregon 
A. Dočkienė, Cicero, III............
John Pacasky, Lost Creek, Pa.
F. Piktinas, Shenandoah, Pa.

. Po $1: P. Naktinienė, Forest Hills, N. Y.; C. Yuo- 
dis, Dearborn, Mich.; J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.; J. 

: Young, Cleveland, Ohio; M. B. Kalusis. Fitchburg, Mass.;
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.; F. Čizauskas, She
nandoah, P.; A. Jamison, Livingston, N. J., ir A. Grigai
tis, Jennings, La.

50.00 
6.00 
6.00 
6.00
3.00 
3.00 
2.00

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Pagerbti jubiliatą atvyko 

ir Vinco Andrulio tėviškės 
pasiuntiniai. Tai Stakliškių 
vidurinės mokyklos (ją ka
daise esant pradine lankė 
jubiliatas) mokytoja Maru
tė Čaplikaitė, Stakliškių mi
daus gamyklos direktorius 
A. Sinkevičius, Lelionių ta
rybinio ūkio direktorius J. 
Marozas ir Prienų rajono 
laikraščio “Naujas Gyveni
mas” redaktorius A. Matu
laitis, kuris šios delegacijos 
vardu sveikino jubiliatą ir 
perskaitė jam skirtą adre
są.

Minėjimo pabaigoje Vy
tautas Kazakevičius per
skaitė sekamą telegramą:

“Mielas Drauge Vincai 
Andruli.

Lietuvos sostinės žur
nalistai ir visuomenės at
stovai susirinkę minėti

Jūsų garbingo 80-mečio, 
nuoširdžiai sveikina Jus ju
biliejaus ir nusipelniusio 
kultūros darbuotojo garbės 
vardo suteikimo proga. ’

Tarybų Lietuvos žurna
listai aukštai vertina Jūsų 
nenuilstamą veiklą Ameri
kos lietuvių pažangioje 
spaudoje. Linkime Jums, 
mielas Vincai Andruli, ge
ros sveikatos ir ištvermės 
jūsų garbingoje visuomeni
nėje kultūrinėje veikloje, 
kovoje už demokratiją, pa
žangą ir taiką.”

Iškilmingame minėjime 
buvo pranešta, kad už di
delius nuopelnus plečiant 
kultūrinius išeivijos ryšius 
su gimtine, už jo įžymią kul
tūrinę veiklą 80 metų proga 
Vincui Andruliui suteikia
mas Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros darbuotojo 
garbės vardas.

Antanas Vaivutskas

• Dabar gauta $660. Anksčiau įplaukė $12,318. Viso 
gauta $12,978. Dar reikia $2,022.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Abidvi yra raštų rinki- 
Abiejų autoriai yra [žy

ly
abidvi knygos 

lengvo pasi-
Turime dar daugiau laiškų, ir prie progos bus su

tvarkyti. Liko apie pusantros savaitės iki vajaus už
baigimo. Ar bus nustatyta vajaus kvota pasiekta? Tu
rėkime vilties, kad atsiras gerieji prieteliai, kurie gar
bingai užbaigs vajų.

Ačiū viršminėtięms geriesiems prieteliams už jų do
vanas, taipgi dėkojame vajininkams už jų pasidarbavimą.

Administracija

LLD

ROCHESTER , N. Y.
Mirus

Jonui Palskiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Onai 

Palskienei, sūnui Juozui Palskiui ir jo šeimai, du
kroms Birutei Silver ir jos šeimai, Olgai Beker 
ir jos šeimai, taipgi visiems giminėms ir drau
gams liūdesio valandoj.

I

A. M. Arlauskai F. D.egutįs
A. L. Bekešiai J. V. Rinkevičiai
V. Bulienė J. Grižas

• P. O. Malinauskai A. Manelis
V. Poškienė E. Manelis
V. Greibienė A. Bačiulienė
A. Usavičienė J. Pabianskas
F. O. Griciai G. Daukas
R. Barauskas A. Vilimaitienė
K. Žukauskas A. Baronienė
F. J. Kantenai V. Zlatkienė
S. A. Biganskai L. Vaišnora
P. K. Andersonai K. Žemaitienė

. R. J. Pakalnis M. Žemaitienė
P. Yurkštąs

ARLINGTON, N. J. «
Mirė

Edward Shimkus
Sausio 20, š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Sonia,
motinai Felicia Shimkiėnei, dukroms Carol ir
Lorraine, broliui Eugene ir kitiems giminėms ir
artimiesiems.

Ignas Beeis r Anna Arlaus
A. Ješmontienė Mildred Stensler
J. Slėnis Eugene Shimkus
Joseph Blažiūnas Walter Tolun
Tessie Stočkus Petras Ramoška
Adele Lepshevich B. Kušlienė
Felix Lepshevich S. Karris
Bronė Ostapuk Mary Witkus
Charles Anushkis Y. Z. Garbachefski
N. P. Ventai Lillian Kavaliauskaitė
W. B. Keršuliai

vos. 
niai. 
mūs rašytojai ir veikėjai, 
įdomu, kad 
priklauso prie
skaitymo veikalų.

Štai Antano Venclovos eilė
raščių rinkinys “Mėlyno Nem- 
muno vingis.” Tai visi geriausi 
jo per visą gyvenimą iki 
sukurti eilėraščiai. Apie 
jų! ] šią knygą, skaitau 
dyklos žodyje, “atrinkti .. 
dingiaAsi ir brandžiausi poeto 
kūriniai, nuo jaunystės ligi 
paskutiniųjų metų leisti rinki
niais, skelbti periodikoje arba 
dar niekur nespausdinti.” Ko
kio puikaus .pasiskaitymo be
veik 600 puslapių knyga!

Kita knyga — Augustino 
Griciaus “Vyrai, nesijuokite.” 
O man atrodo, kad knyga tu
rėtų būti pavadinta: “Vyrai, 
pasijuokite.” , Ji susideda iš 
trumpų labai gyvai sukurtų 
feljetonų. Pirmutinis — “At
laidai,” parašytas dar 1918 
metais, o paskutinis — “Be 
užkandžių,” paraytas 19 4 0 
metais. Ne visus aš juos įspė
jau perskaityti, bet kuriuos 
perskaičiau, kiekvienas mane 
prajuokino iki ašarų.

Ačiū autoriams už tokį gra
žų lietuvių tautos literatūros 
paturtinimą šiais savo kūri
niais. ■

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir
37 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 14 d., 2 
vai. po pietų, Polish Ame
rican Veterans’ Julian Sto- 
pyra Post, 23 Monmouth 
St. S. Melvidas, sekr.

šiol

lei- 
bū-

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis 

sirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 11 d., pradžia 1:30 v., 
toj pačioj svetainėj, 29 En
dicott St.

Kviečiame narius daly
vauti. Bus išduotas platus 
raportas iš visų metų veik
los, taipgi bus ir centro val
dybos nominacijos. Šis su
sirinkimas bus diena anks
čiau, negu praėjusieji susi
rinkimai, nes finansų sekre
torius negali išlikti iš dar
bo tą dieną. J. Jaskevičius,

SU-

Rochester, N Y.
. Mirė Jonas Palskis
Joną Palskį ištiko baisi 

nelaimė, sausio 22 d. jam 
važiuojant skersai geležin
kelį smogė traukinys ir už
mušė.

Toji baisi nelaimė sukrėtė 
jo šeimą ir visus artimuo
sius. Išvažiavo sveikas, o 
už valandos jo žmona gau
na žinią, kad Jonas jau ne
gyvas. Dideliame liūdesyje 
liko žmonj Ona; sūnus Juo
zas ir jo šeima; duktė Biru- 
ta Silver, žentas ir jų šei
ma; duktė Olga Baker, žen
tas, 5 anūkai, 1 proanūkis, 
daug giminių įr draugų Lie
tuvoje ir čia, Amerikoje.

Velionis gyveno ant ūkio, 
bet veikliai dalyvavo ročes- 
teriečių draugijiniame dar
be. Priklausė Gedimino 
Draugijai ir daug darbavo
si svetainės' pataisymui ir 
kur tik reikėjo. Priklausė 
A L D L D 5 0 kuopai, buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir, 
kiek galėdavo, aukodavo 
darbo klasės; reikalams.

Velionio1 šermenys buvo 
pas,Mr. Savage, 1080 North 
Stkeėt. Karstą" puošė 
daugybė gėlių ir jį lankė la
bai daug žmonių. Tuo jie 
parodė, kad Jonas Palskis 
turėjo daug visokių tauty
bių draugų. Palaidotas lais
vai Riverside kapinėse.

Palydovai buvo užkviesti 
į Gedimino salę ir gerai pa
vaišinti.

Labai gaila velionio. Jis 
buvo dar gana sveikas ir 
stiprus, galėjo daug darbų 
nudirbti.

Gražiai palydėjome į am
žinąjį poilsį Joną Palskį. 
Draugei Onai Palskienei 
reiškiame užuojautą šio di
džio liūdesio metu.

L. Bekešienė

WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

PHARMACIST

Excellent opportunity for qualified person. Live and work in 
beautiful Pawling, Dutchess County. Only 65 miles from N. Y. C. 
5 figure starting salary with relocation expenses paid. Excellent 
conditions, fringe benefits, rapid advancement to management 
position. Send resume or call:

TRINITY INDUSTRIES INC.
344 Main St., Mt. Kisco, N. Y. 10549.

914-666-2901. Att. Mr. Johnstone. (8-12)

CLERKS

Several interesting and challenging positions are available in 
various departments of a leading Insurance Co., in East Orange, N. J. 
Good starting salaries and progressive personnel policies. Excellent 
company benefits. Apply Monday-Friday in person or call for con
venient evening or Saturday appointment.

ROYAL-GLOBE INSURANCE COS.
280 S. Harrison St., E. Orange, N. J. 676-0600. Ext. 223.

(11-15)

RICHMOND HILL, N. Y. 
Mirus

Juozui Misiūnui
Reiškiame gilią užuojautą švogerkaijir bro

liui, Verai ir Valiui Bunkams. Taipgi kitiems šei
mos nariams ir artimiesiems.

Pranas ir Ona Bankai
St. Petersburg, Fla.

Radinys Taigos stotyje
Darbininkai, remontuoda

mi seną namą, stovėjusį 
Taigos'stoties garvežių de
po teritorijoje, ant aukšto 
po šlako sluoksniu aptiko 
popierių pundą. Tai buvo 
nuo laiko pageltę, bet ge
rai išsilaikę atsišaukimai, 
proklamac i j o s, išlikę nuo 
audringųjų 1905 metų, kai 
visa Rusija buvo apimta 
pirmosios revoliucijos lieps
nos. Tarp vertingiausių do
kumentų — partijos Il-aja- 
me suvažiavime priimtos 
RSDDP programos tekstas, 
atsišaukimai “Ginkluokites 
ir organizuokitės!,”' “Į ka
reivius,” “Į piliečius.” Vi
si jie išspausdinti pogrin
dinėje RSDDP Tomsko ko
miteto spaustuvėje.

Yra žinoma, kad antrojo
je 1905 metų pusėje į Tai
gą ne kartą buvo atvykęs 
Sergejus Kirovas. Taigos 
stotis, esanti Sibiro magis
tralėje, buvo vienas iš Sibi
ro revoliucinės darbo žmo
nių kovos su carizmu cen
trų. Įvairiu metu čia dirbo 
partinį darbą G. Kržiža- 
novskis ir V. Kuibyševas.

Surastieji reti dokumen
tai sudarė naują Kemerovo 
srities kraštotyros muzie
jaus ekspoziciją.

Cleveland, Ohio
C L. M. Klubo narių su

sirinkimas įvyks vasario 13 
d., antrą penktadienį, pir
mą valandą, paprastoj vie
toj. Jeigu tą dieną oras bus 
perdaug šaltas ir gilus snie
gas, tai lauksime kovo mė
nesio, dėl to, kad daugumai 
narių tenka važiuoti busais.

A. Salin, kl. koresp.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 
14, salėje 1154 N. 4th St. 2 
vai. popiet.

Draugai ir draugės, ma
lonėkite atvykti į šį susirin
kimą, kuriems tik aplinky
bės leidžia, nes jau yra iš
kilęs sumanymas suruošti 
kokį nors pobūvį besiarti
nančiam pavasary. Jūs pa
tys žinote, parengimas vi
sados reikalingas sutelki
mui daug jėgų. Mes nei ne
jusime, kaip pavasario sau
lė vėl skaidriai nušvies.

O svarbiausia, tai visi pa- 
simokėkite metines duokles.

Valdyba

Cleveland, Ohio. — Fede
ralinė grand džiurė apkalti
no Mrs. Annette Gilly, pir
miau apkaltinto Gilly žmo
ną, kaip dalyvę" Yablonskių. 
nužudyme. Tai dabar jau 
keturi apkaltinti ir laukia 
teismo.

Corriefttas, Argentina.
Lėktuvui sudužus 39 žmo
nės žuvo.

DRAFTSMAN—Engineering aide. 
Twp. of East Brunswick. Sala
ry range $6237 to ?8227, de
pending upon experience. High 
School graduate or equivalent 
Good career opportunity in a grow
ing community with advancement 
opportunities. 2 weeks vacation; 12 
holidays; 12 sick days. Blue Cross 
and Major Medical. Residency pre
ferred. Contact A. Zach, Director of 
Public Works, East Brunswick Mu
nicipal Bldg., 575 Ryder’s Lane, East 
Brunswick, N. J. 201-254-4600.

(11-15)

MAINTENANCE Man. Must have 
exp. with refrigeration and conveyor 
equipt. in mod. meat plant. Good 
sal. Also good working conds. Paid 
vac., ins. and many other employee 
benefits. Call WA 2-4474 or 1-609- 
456-2377. GEORGE WOLLMAN 
INC., Walnut & Harvard, Westville, 
N. J. 08093. (11-15)

Banking.
PROOF MACHINE 

OPERATORS
Openings in Berkeley Heights

PROS AND TRAINEES
Starting Salary to $115‘-Per Week

For

• PROFIT SHARING PLAN
• GROUP INSURANCE
• MODERN OFFICE

For further information call 
sonnet Dept. 277-6200.

SUMMIT AND ELIZABETH 
TRUST CO.

An Equal Opportunity Employer
(11-13)

Augalai duoda signalus
Nustatyta, kad visi auga

lai — medžiai ir krūmai, ja
vai ir gėlės — visą laiką 
skleidžia labai silpną, pa
prasta akimi neįžiūrimą 
šviesą. Toks švystelėjimas 
gaunasi dėl eksidavimosi re
akcijų. Anot mokslininkų 
stebėjimų, įvairios tų pačių 
augalų veislės nevienodai 
reaguoja į išorinės aplinkos 
poveikį.

Šie įdomūs reiškiniai na
grinėjami Latvijos mokslų 
akademijos botanikos sodo 
laboratorijose. Mokslin i n - 
kai sako, kad pagal augalų 
švytėjimą galima nustatyti,tyra tik lengvas aliuminis
kiek jie prisitaikę prie at
šiaurių klimato sąlygų, jų 
atsparumą šalčiui. Manoma, 
kad šiuo būdu ateityje pa
vyks diagnozuoti kai kurias 
kultūrinių augalų ligas.

Varšuva. — Čia atvyko 
Vokietijos pasiuntinys ir 
turėjo pirmus pasitarimus 
su.Lenkijos atstovais.

Varšuva. — JAV ir Kini
jos ambasadorių antras pa
sitarimas bus vasario 20 d.

Paryžius. — 95,000 meta
lurgijos darbininkų laimė
jo algų pakėlimą ir kitus 
palengvinimus.

Maskva.—Lenkijos Kom
partijos vadas Gomulka, mi
nint 65 metų gimtadienį, bu
vo apdovanotas Lenino or
dinu.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

Per-

HOUSEPARENTS—mature. For 
children’s home. Husband may be 
employed away. Will also consider 
single man or woman. 2 positions 
open. Call 877-7214. (11-17)

Elektrinis botagas
Iš esmės, botago ir nėra:

botkotis. Bet pakanka jį 
paliesti prie gyvulio, ir gy
vulys gaus stiprų smūgį. 
Bet jo oda neprakertama. 
Mat, “botagas” — elektri
nis.

Šį “botagą^ TSRS LŪL 

 

parodoje demohstruoja Ki- 
šiniovo mėsos kombinato ra
cionalizatoriai.

Varšuva.--Lenkijos Kom
partijos vadas Gomulka pa
reiškė, kad prez. N i x o n o 
pasisakymas už plėtimą an- 
tibalistinių raketų sistemos 
prisideda prie didesnių apsi
ginklavimo lenktynių ir pa-‘ 
didina tarptautinės padė
ties įtempimą.

Vancouver, B. C.—Vaka
rinio Pacifiko pakraščio lai
vų krovėjai (longshore
men) paskelbė antrą strei
ką.

Flint, Mich.—General Mo
tors darbininkai, išstreika- 
vę 139 dienas., laimėjo strei-

MAINTENANCE MAN

Restaurant Equipment

Must have refrigeration service 
experience. Take over all mainte
nance in a cafeteria operation for ’ f 
nationwide food service chain lo- / 
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance programs. Profit sharing. 
Uniforms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6 holidays. 2 to 3 weeks 
vacation with pay. For interview 
contact: MR. McDERMOTT 785-1670.
Wayne, N. J. (8-14)

i

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUNSWICK FARM
ERS MARKET. Joyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
846-4100. (6-12)

NURSE-RN’S tired of working 
nites, weekends, shifts? We have 
interesting position available for the 
expd. professioinal with mature 
judgement. Estab, insurance firm. 
Excellent working conditions & be
nefit package.* Call Mrs. Pagnotto 
CA 4-1202, 8:30 to 4:30, Jenkintown, 
Pa.
AN Equal Opportunity Employer.

(8-14)

DRIVERS. Full and. part time. 
Must be over 21. Bondable and able 
to pass ICC physical. Fleet, consists 
of Station wagons and Econoline. 
Complete fringe benefits.

P. O. Box 125
Merion Station, Pa. * 19066

(10-16)

AUTOMOTIVE Wreck specialized 
men needed for fast growing Body 
Shop. All Co. benefits . Our men 
average $200 to $250 take home pay. 
See Marty Lažzaro. VILLAGE 
FORD, N. J. 609-461-2000. Phila. 
MA 4-4069. (6-12)

‘ MAINTENANCE MAN—Bus driv
er. From Wallingford-Media area. 
AND MAINTENANCE MAN—Bus 
driver. Resident of Media Spring
field area. Apply ARCHMERE AC
ADEMY, Claymont, Del. 302-798- 
6632. (10-12)

MACHINIST

3—5 yrs. Journeyman’s experience 
and must be qualified to carry 
through to completion the parts, 
tools and machines inside and out
side of the shop. Understand blue 
prints and written specifications. Ex
cellent opportunities. Good benefits. 
Call 826-6000.

MR. VAN HOOSE
Between the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM.
An Equal Opportunity Employer.

(6-12)

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT
Must have refrigeration service 

experience. Take over all mainten
ance in a cafeteria operation for na
tionwide food service chain loca
ted in Willowbrook Mall. Must have 
own car.

• Hospitalization and insurance
programs

• Profit sharing
• Uniforms supplied
• Meals
• Mileage allowance
• 6 holidays
• 2-3 wks vacation with pay.

* For interview contact:
Mr. McDermott

785-1670, Wayne, N. J.
(10-14)
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A. GILMAN

Niujorkiečiai labai įspūdingai 
pasitiko Genriką Zimaną

je tokių lietuvių, Chicagos 
socialdemokratų eilėse, ku
rie matė reikalą drėbti 
šmeižiantį politinį purvą ant 
tokio prakilnaus Lietuvos 
žmogaus, kaip Genrikas Zi
manas. Jis sako, kad toks 
jų purvas Genrikui nepri
lips; o Amerikos progresy- 
viams lietuviams dėl to nei 
šilta, nei šalta — niekas ne
sugrius.

Mildred Stensler, Brook
lyn© Aido choro vedėja ir 
Meno Sąjungos sekretorė, 
džiaugėsi, kad Zimanas ne
pamiršo mūsų niujorkiečių, 
kad jis čia atvyko ir suteiks 
mums pirmarankiškų žinių 
iš Lietuvos. Mildred prisi
minė savo buvimą Lietuvo
je.

Amerikiečius turistus už
puolė ten lietus. Jie subė
go į daržinę. Tarp jų buvo 
ir Zimanas. Jei ne jis, tai 
jiems būtų prisiėję nuobo
džiauti valandą. Jie sugulė 
ant šieno, o Genrikas pa
sakojo jiems anekdotą po 
anekdoto iš lietuviško me
no. Jis esąs toks geras kal
bėtojas, pasakorius... Pa
sidžiaugsime jo kalba ir 
šiandien, sako ji.

Jonas Grybas labai pasi
tenkinęs matyti Zimaną vėl 
pas mus Amerikoje. Zima
nas esąs toks geras entuzi
astas fotografijos, kad ir 
tada, prieš dešimtį metų, jis 
iš Jono autopiobilio nuėmęs 
daugybes nuotraukų paro- 
rodyti Lietuvos žmonėms, 
kaip Amerika atrodo. Jo
nas linkėjo Zimanui geros 
sėkmės;

Jonas Siurba, LDS sekre
torius, linksmas, kad Zima
nas aplankė brooklyniečius 
ir davė progą mums išgirs
ti jo kalbą apie didižiuosius 
Lietuvos žmonių atsieki- 
mus. Jam taipgi malonu bu
vo, sako, kad šį sykį daug 
Amerikos įžymiųjų spaudos 
žmonių, svarbūs visuomeni
ninkai, net ir įžymūs valdi
ninkai, labai įvertino Tary
bų Sąjungos spaudos dele
gaciją, kurioje radosi ir 
Lietuvos įžymiausias spau
dos atstovas, “Tiesos” re
daktorius Genrikas Zima
nas. Linkėjo Jonas Zima
nui geriausių pasekmių jo 
visuomeninėje veikloje ir 
pasekmingos kelionės atgal 
į Lietuvą.

New Yorko estų laikraš
tininkas, redaktorius estų 
laikraščio “Uš Hm,” džiau
gėsi, kad jis gavo progą pa
sitikti Lietuvos įžymiausią
jį laikraštininką Genriką 
Zimaną. Pasirodymas Ame
rikoje tokių žmonių, kaip 
Zimanas ir jo dešimties 
kolegų iš kitų tarybinių 
respublikų, Mike Nuk- 
kui reiškia tą, kad tai yra 
ženklai politinių ryšių ge
rėjimo tarp Amerikos Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos. Jam atrodo, Mike 
Nukk sako, kad gal tas reiš
kia ir tą, kad Amerika jau 
ims ir pripažins politiniai 
Lietuvą, Estiją ir Latviją 
su dabartinėmis jų santvar
komis.

Jonas Valaitis, “Vieny
bės” redaktorius, sakė, kad 
jam irgi atrodo, kad pa
kvietimas tokių įžymių 
spaudos žmonių, kaip ši 
grupė iš vienuolikos, yra 
ženklas gerėjimo ryšių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos.

Valaitis mano, kad atvyks- 
tantieji tokie žmonės iš Lie

Vasario 4-tą d. New Yor- 
ko progresyviai lietuviai at
vyko į “Laisvės” salę pasi
tikti ir pagerbti Lietuvos 
įžymųjį žurnalistą, Vilniaus 
“Tiesos” vyr. red a k t o r i ų 
Genriką Zimaną. Jis atvy
ko su kitais dešimt tarybi
nių respublikų žurnalistų 
atlankyti Ameiriką. Žmo
nių buvo daug/Jeigu ledas 
nebūtų apdengęs visus ke
lius į New Yorką, tai mū
sų salė nebūtu suėmus vi
su svečiu. Automobilistai 
bijojo rizikuoti.

Pasitikimas ir pagerbtu- 
vės įvyko su maisto patie
kalais. Svečio pasitikimas 
buvo artimiškas, šiltas, šei
myniškas.

“Laisvės” redakcijos ko
lektyvo narys Jonas Gasiū- 
nas buvo sueigos vedėju. 
Šeštą vai. vakare jis pa
kvietė susirinkusius sėsti 
prie stalų ir pasivaišinti sy
kiu su mieluoju svečiu. Bet 
pirma valgymo publika su
dainavo Genrikui “Ilgiausių 
metų” Valgymas ilgai ne
truko, nes matėsi, kad vi
siem rūpėjo išgirsti svečią, 
ką jis turės mums pasakyti.

Kalbos, sveikinimai
Pirma iškvietimo Zimano, 

Gasiūnas iškvietė eilę sve
čių tarti žodį, kas kaip no
rėjo. Gi pasirodė, kad Povi
las Venta kaip tik. dabar 
sugrįžo iš Lietuvos, po dvy
likos dienų ten viešnagės ir 
ten atžymėjimo savo 60-ojo 
gimtadienio su savo arti
maisiais draugais ir giminė
mis. Tai svečiai sudainavo 
ir jam “Ilgiausių metų.’*

Povilas džiaugėsi, kad va
žiuotos technika taip “su
trumpino” kelionę į Lietu- 
vą, kad jis nei jausti nejau
tė, kaip ją pasiekė. Todėl 
jis ir per tą trumpą laiką 
apkeliavo daug Lietuvos ir 
matė joje daug, daug jau 
naujo, kas ten atlikta tik 
per mažiau kaip pustuzinį 
metų.

Atlankė jis ten ir Klai
pėdos kraštą, kur daugelis 
raudonarmiečių žuvo, sulai
kydami hitlerininkų žygia
vimą toliau į lytus. Tuo jie] 
išgelbėjo, jis sako, daug ir 
amerikiečių gyvasčių, nes 
kai amerikiečiai atidarė an
trąjį frontą Antrame pa
sauliniame kare, tai didelė 
hitlerininkų armija buvo 
prikalta prie Klaipėdos. Tas 
palengvino amerikiečių ko
vas prieš hitlerininkus.

Tą atsimindamas, Povilas 
lenkė galvą prie kritusių 
raudonarmiečių ir sakė, kad 
jis gal tik todėl tebėra gy
vas, kad anie krito... Jis, 
mat, buvo Amerikos armi
joje.

Pirmininkas pakvietė Ie
vą Mizarienę, LLD sekreto
rę. Ievutei patiko, kad ji 
ir vėl susitinka Zimaną 
Amerikoje. Jai patiko ano 
vizito jo knyga apie Ameri
ką. Ji mano, kad ir dabar 
jis pateiks mums savo įdo
mių įspūdžių, ką jis dabar 
matė Amerikoje. Džiaugė
si ji, kad Amerikos įžymūs 
žurnalistai ir mūs valdinin
kai matė naiidą pasikviesti 
tokį brangų Lietuvos žmo
gų, kuris tiek daug Lietu
vai jau davė. Jis buvęs vie
nas tų partizanų vadų, ku
rie priešo užfrontėje, kovė, 
taškė Lietuvos naikintojus 
hitlerininkus.

Apgailestavo, ji, kad at
sirado tarp mūsų Ameriko

tuvos, kaip Zimanas, gali 
išvystyti pasekmingesnį 
kultūrinį bendradarbiavimą 
tarp užsienio lietuvių ir Lie
tuvos žmonių. Tokie Lietu
vos žmonės žino, sako 
jis, daug daugiau Lietuvos 
žmonių norus, negu kas ki
tas. Tokie žmonės kalba su 
Lietuvos žmonėmis per spau
dą. Jie paduoda žinias žmo
nėms iš viso pasaulio, kas 
dedasi pas lietuvius išeivi
joje. Tas reiškia nulotinius 
ryšius tarp išeivijoje lietu
vių ir Lietuvos žmonių. 
Linkėjo jis Zimanui geriau
sios kloties...

Lilija Kava 1 i a u s k a i t ė, 
'Laisvės” a d m i n i stratorė, 
labai pasitenkinus matyti 
Genriką Zimaną. Ji linkėjo 
jam geriausios sėkmės ir 
laimingos kelionės atgal į 
Lietuvą.

Žurnalistui Laurinčiukui 
atrodo, kad viso pasaulio 
žmonės rimtėja ir gudrėja. 
Ypatingai jam taip dalykai 
atrodė pas Amerikos žmo
nes, kurių jis daug susitiko, 
kai jis vyko sykiu į daugelį 
vietų Amerikoje su žurna
listais iš Tarybų Sąjungos.

Ir Laurinčiukui atrodo, 
kad politiniai santykiai ge
rėja tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos. Visoje Ame
rikoje dabar daugelis eili
nių žmonių, kaip ir inteli
gentijos, yra draugiškesni 
Tarybų Sąjunga, negu jie 
buvo prieš dešimtį metų. 
Jam patiko jo draugo Zima
no pasekminga, produktyvi 
kelionė Amerikoje.

Pranas Buknys, buvęs 
“Laisvės” administratorius, 
labai džiaugėsi, kad Zima
nas atvyko niujorkiečius at
lankyti. Jis jaučia ir žino, 
kad Zimanas turi daug ko 
pasakyti iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo. Todėl Pra
nas norėtų, kad Zimanas 
pasiliktų čia ilgesniam lai
kui, ' per kurį būtų galima 
gauti daugiau žinių iš jo. 
Jis esąs toks didelis žiniii 
šaltinis.

Jam prisiminė prieštary- 
biniai laikai Lietuvoje. Tais 
laikais, sako, Amerikon at
vykdavo iš Lietuvos dolerių 
žvejotojai, pardavinėdami 
“fabrikų, bankų, laivų” ak
cijas, siūlydami ir grybų 
amerikiečiams liet u v i a m s 
už jų dolerius. Amerikie
čiai tokių žmonių tik šali
nosi.

Kas kita dabar, sako, da
bar iš Lietuvos atvyksta 
pas mus proto žmonės, ku
riuos ne tik mes norime pa
matyti ir pasikalbėti su jais, 
bet ir kiti įžymūs Ameri
kos žmonės net kviečia juos 
atvykti Amerikon ir pasida
lyti žinojimu. Linkėjo Pra
nas Zimanui geriausios sėk
mės jo visuomeninėje veik
loje.

Paskutinis iš publikos kal
bėjo daktaras A. Petriką. 
Jis džiaugėsi matyydamas 
Genriką Zimaną, ir sykiu 
apgailestavo, kad Genrikas 
nebūna kiek ilgiau čia. Dak
taras norėtų daugiau pasi
kalbėti su juo ir pasisemti 
iš jo žinių aruodo dar dau
giau žinių. Sykiu daktaras 
norėtų jį ir pavaišinti, nes 
Genrikas buvęs toks geras 
jam jo viešnągės metu Lie
tuvoje.

Petriką linkėjo Zimanui 
ilgiausių metų ir geriausios 
sėkmės atgal į Lietuvą.

(Pabaiga)

New Yorkas. — Dviejuo
se General Electric Co. pa
statuose sprogo bombos. 
Žmonių nesužeidė, tik kom
panijai nuostolių padarę.

Sausio 25 dieną Vilniaus 
filharmonijos salėje įvyko 
gražus Klaipėdos meno 
meistrų koncertas, skirtas 
Klaipėdos išvadavimo 25- 
oms metinėms pažymėti. 
Koncertą perdavė ir per te
leviziją. Ir kaip mus, tele
vizijos žiūrovus, maloniai 
nustebino, kai nuo scenos 
pakylos pranešėjas paskel
bė, kad žiūrovų tarpe yra 
garbingasis pažangus Ame
rikos lietuvių veikėjas Povi
las Venta, kuriam sukako 
60 metų amžiaus.

Štai matom kai pakyla ir 
Jubiliatas, sėdėjęs pirmoje 
eilėje. Jaudinantis reginys 
buvo, kai visiems audringai 
plojant, pasveikino Povilą 
tautiniais rūbais apsirengę 
jaunuolis ir mergina, įteik
dami puokštę gėlių. Jubili
atas karštai padėkojo bro
lišku apkabinimu.

Tuojau choro dalyviai jau
nuoliai sugiedojo “ilgiausių 
metų.”

Mes, televizijos žiūrėdami, 
šią iškilmingą ir jaudinan
čią valandą pergyvenome 
kartu su salėje buvusiais 
žiūrovais, linkėdami gar
bingajam svečiui ilgų, ilgų 
kūrybingų metų.

Kitą dieną televizijos lai
doje matėme iškilmingą va
karą, skirtą Jubiliato gar
bei, surengtą Lietuvos kul
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto. Matėme 
kaip karštai Jubiliatą svei
kino Lietuvos Komunistų 
Partijos CK sekr e t o r i u s 
Antanas Sniečkus, rašyto
jas Juozas Baltušis ir kiti

ALMUS ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai
New Yorke

Šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė seniai reklamuotas 
“The New York Times” En
ciklopedinis Aiman a c h a s. 
1970. Nebūtum lietuvis, pir
miausiai nepažiūrėjęs, kas 
gi ten rašoma apie “Lietu- 
-vą, tėvynę mūsų”! Ir kaip 
beieškojęs, šitam milžiniš
kam žinyne, Lietuvos nie
kur' nerandi. Gražiai para
šyta apie Tanzaniją ir 
Ugandą ir kitas simpa
tiškas afrikietiškas taute
les, kurias taip gražiai ap
rašė smarkusis mūsų žur
nalistas Albertas Laurin- 
čiukas.

Užpykus, prisiėjo parašy
ti laišką. Laiškas buvo pa
rašytas Amerikos Lietuvių 
Fundacijos vardu. Laiške 
“The New York Times” 
leidėjui ir prezidentui Ar
tūrui Ochs Sulzber g e r i u i 
buvo šitain pasakyta:

“Šiuo laišku norime užre- 
korduoti didelį nusivylimą 
ir nepasitenkinimą, kad 
naujai pasirodžiusiam “The 
New York Times Encyclo
pedic Almanac, 1970,” vi
siškai ignoruojama Lietuva, 
Pabaltijo tautos, bendrai. O 
juk skelbiama, kad šis met
raštis yra paruoštas ben
dromis šio dienraščio žinių 
tyrinėjimo ir švietimo sky
rių pastangomis.”

Šitas incidentas, rašoma 
toliau ALF’o laiške, turėtų 
“The New York Times” va
dovybę paskatinti pasvars
tyti savo taip vadifmmą 
“Pabaltijo politiką,” nusi
statymą, šių tautų atžvilgiu. 
Jums, prieinantiems prie vi
sų pasaulio inform a c i n iii
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Gerbiamam Jubiliatui
/ *1 • • •ilgiausių metų!

šaltinių, kaip kad skelbia- 
tės, tai neturėtu būti sunku.7 v

Mus, kurie skaitome šį 
laikraštį jau metų metais, 
kaip tai neįtikima bebūtų, 
verčia, bent šiuo atveju 
“agn e w s t i š k a i suabejoti 
“The New York Times” 
nuoširdumu ir logiškumu 
atrenkant Amerikos inteli
gentijai ir jos prieaugliui 
tinkamas naujienas.”
Tuoj pat atsakė užsigavę

Laišką p. Sulzbergėris 
perdavė Teodorui Bernštei- 
nui, o šis ALFui šitaip at
sakė. Girdi, “puslapyje 869 
tame tai a 1 m a n a k e. yra 
braižomis paminėta “Tary
bų Sąjungoje esantis tauti
nis bruzdėjimas” (national
ist ferment within the So
viet Union”). Prisipažinsi- 
me, iš tiesų, tai yra apy- 
braižiškas paminėjimas. Ki
tais metais, mes tą reikalą 
peržiūrėsime daug rūpes
tingiau ir atitaisysime, jei
gu tai galima.”

Baigdamas laišką, p. Bern- 
šteinas užtikrino, kad “Jū
sų abejojimas mūsų nuošir
dumu Pabaltijo atžvilgiu 
yra visiškai nepagrįstas.”

Taigi lieka uždavinys: 
kam atitenka pareiga pri
žiūrėti, kad tokia spauda, 
kaip “The New York Times,” 
ne tik kitais, bet ir dar šiais 
metais tinkamai ir nuošir
džiai pradėtų informuoti 
apie Lietuvą, kuri, kaip dar 
laiške dienraščiui ALF’as 
minėjo, yya viena iš vado
vaujančių Tarybų Sąjungo
je, mene, architekt ū r o j e, 
muzikoje, moksle, tautų.

šio vakaro garbingi daly
viai.

Mes, “Laisvės” skaityto
jai Lietuvoje, jau seniai pa
žįstame Povilą Ventą ir jo 
malonią žmonelę Nelli Ven- 
tienę iš jų gražios kūrybin
gos veiklos, bet šiuo kartu 
teko laimė matyti garbingą 
svečią tarsi gyvą televizijos 
ekrane. Geros sveikatos, il
gų metų ir našaus darbo iš 
širdies linkime Jubiliatui.

Juozas Gudūnas
“Laisvės” skaitytojas 

Lietuvoje
Ignalina, 1970-1-28

SVEIKINA
Labas, Lilija, taipgi ir vi

siems mano kolegoms-ben- 
dradarbiams, linkėjimų iš 
karštosios Floridos (Mia
mi). Šį vakarą turėsime 
“net 40 d. karščio”. Anūkai 
ir vaikai O. K. O žuvys 
“nekimba”. Viso gero, J. 
Lazauskas.

(Jonai—žuvys čia geriau 
“kimba”— grįžk greitai ir 
sveikas, mes tavęs pasigen- 
dam. L.)

Albuquerque, N. M.—Nuo 
gaisre apdegimo mirė penk
tas J. Valles vaikas. Gais
ras sunaikino namą ir jo 
žmoną, taipgi du sūnus ir 
dvi dukras.

Kansas City. — 1969 me
tais Jungtinėse Valstijose 
siautėjo 607 tornadai (vię? 
sulos), kuriuose žuvo 66 
žmonės.

Vincui Andruliui 
sveikinimas

Gerbiamas Drauge 
Vincai Andruli!

Vasario 4 d., Jūsų gimta
dienyje, susirinkę į Laisvės 
salę, Ozone Park, N. Y., pa
sitikti Vilniaus “Tiesos” vy
riausią redaktorių Genriką 
Zimaną, siunčiame Jums 
širdingiausį sveikinimą ir 
daug linkėjimų geros svei
katos ir gausios ištvermės 
žurnalistinėje veikloje. \

Mielas Vincai! Garbingas 
Jūsų 80 metų7jubiliejus ir 
apie 60 metų visuomeninis 
kultūrinis darbas. Per tą 
gyvenimo laikotarpį teko 
Jums pergyventi laimingų 
ir sunkių metų, bet niekad 
Jūs nesusvyravote, visada 
ir sunkiausius laikotarpius 
kantriai pergyvenote.

Pažangieji lietuviai aukš
tai įvertina Jūsų ryžtą, Jū
sų pasišventimą kovose už 
geresnę ir šviesesnę ateitį.

Visi kartu linkime Jums 
laimingų ir vaisingų metų!

J. Gasiūnas
vakaro pirmininkas

Dalyvaukime politinėje 
veikloje

Bėda su mumis piliečiais 
yra dar ir tame, kad mes 
išrenkame žmones į valdvie- 
tes ir juos pamirštame. No
rime, kad jie mūsų intere
sus gintų, bet nepasakome, 
ko mes, norime iškilusiais 
klausimais. Reikia pasitaL 
syti.

Neseniai gavau anketą 
nuo Valstijos seimelio nario 
Mr. Lerner su keliolika 
klausimų. Anketą išpildžiau 
ir jam sugrąžinau. Štai jo 
laiškas:

Dear Friend:
Thank your for return

ing my completed Legisla
tive Questionaire. The time 
you have taken to furnish 
this information helps make 
it possible for me to know 
the opinions of the people 
of our community on so 
many important issues.

You may be assured that 
your views, as set forth in 
this response, will be given 
very serious consideration 
in Albany. The cooperation 
of the almost ten thousand 
people who responded to 
this questionaire will make 
it possible to continue our 
effort to more clearly re
flect your point of view in 
the State Assembly.

Thank you again for your 
assistance.

Sincerely yours,
Alfred D. Lerner
Member of Assembly

Vadinasi, dabar jis žino, 
kokiais klausimais kokia 
yra mano nuomonė. Dabar 
jis negalės kaltinti mane, 
kad aš jam nedaviau žinoti, 
ko aš noriu.

Pilietis

LINKSMAS POPIETIS
Sekmadienį, Vasario 15 d.

2 vai. dieną — Įžanga veltui 
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

BUS RODOMA ĮVAIRIOS FILMOS
Kviečiame visus dalyvauti. Linksmai praleisime 

popietį. Pasikalbėsite su pažįstamais, su draugais 
ir pamatysite įvairių filmų, kurias rodys Jonas 
Mikaila.

Pasikalbėsime ir vajaus reikalais.
Kviečia Liet. Koop. B-vės Direktoriai

..... ......................................................... ............. ...........................

Parengimų Kalendorius
Vasario 15 d.

Bus linksmas popietis 
“Laisvės” salėje. 2 vai. Ruo
šia* Liet. Koop. Spaudu 
Bendrovės Direktorių Tary
ba. Tėmykite skelbimą.

Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozope Park, N. Y.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy
kite skelbimus.

Kovo 22 diena
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
ta diena, v

Gegužes 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos. Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, va
sario 11 d., Laisvės” salėje. 
Visi kuopos nariai turėtų 
dalyvauti. Bus LDS centro 
valdybos nominacijos. Atli
kime savo organizacinę par
eigą. Taipgi laikas pasimo- 
kėti mokesčius. Pasitarsi
me apie kuopos parengimą, 
įvykstantį kovo 22 d. Po su
sirinkimo pasivaišinsime.

Valdyba

Ozone Park, N. Y.
LLD 185 kp. susirinki

mas įvyks vasario 10 d., 2 v 
popiet, “Laisvės’’ salėje, 
102-02 Liberty Avė.

Prašomi visi ateiti su ge
rais norais.

Valdyba

Detroitas. — Nuo gruo
džio vidurio iki šiol auto
mobilių kompanijos paleido 
iš darbo daugiau kaip 17,- 
000 darbininkų.




