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KRISLAI
Du suvažiavimai, 

trys jubiliejai
Mums skaudus smūgis 
Taip “geriausia” 
Vakarinis Sibiras 
Smarkiai pasireiškia 
Pakvaišęs melagius

A. Bimba

Šiemet rugpjūčio mėnesį De
troite įvyks du suvažiavimai. 
Savo seimą laikys Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimas, o 

^konferenciją Lietuvių Litera
tūros Draugija. Atrodo, kad 

f abiejų organizacijų kuopose 
tie sąskridžiai jau diskusuo- 
jami. Reikia gerai iš anksto 
pasiruošti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui šiemet sukanka 40 
metų, o Lietuvių Literatūros 
Draugijai 55 metai! Taigi, ir 
jų suvažiavimai bus jubilieji
niai. Turėtų būti dideli ir sėk
mingi.

Bet arčiausia yra Chicagos 
“Vilnies” jubiliejinis suvažia
vimas. Jis įvyks gegužės 3 
dieną. Juo pirmiausia ir rei
kia susirūpinti. Chicagiečiai 
uoliai ruošiasi. Bet jiems į 
talką privalo ateiti ne tik vi
si vilniečiai, bet ir laisviečiai, 
irJdti susipratę lietuviai iš vi
sos plačios Amerikos. O tai 
padaryti galima pasveikini
mais su dovanomis.

“Vilnis” jau 50 metų am
žiaus. Siųsdami jos dalininkų 
Nuvažiavimui savo sveikini
mus, palinkėkime vilniečiams 
sėkmės jų garbingose pastan
gose nenusilenkti jokiems sun
kumams, kurie šiandien sieja
si pažangaus laikraščio išlai
kymu.

Staigus draugo Jono Gašlū
no susirgimas širdies priepuo
liu mums skaudus smūgis. Ti
kime, kad jam sveikata pasi
taisys, kad jis greitai sugrįš 
į savo redakcinį darbą, bet 
tuo tarpu mums sunku be jo 
apsieiti. Jonas yra įgudęs, se
nas žurnalistas, nuoširdžiai at
sidavęs savo darbui. Nors ir 
trumpas, laikinis jo sunegala
vimas mūsų sąlygose labai 
jaučiamas.

Mūsų valdžiai, ypač prezi
dentui, kaipo vyriausiam visų 
ginkluotų jėgų komandieriui, 
ir militariniams vadams iš 

* Pentagono labai paranku visą 
jftaltę už Songmy (My lai) 
'skerdynę suversti ant vieno 
kapitono Medina galvos. Tai 
geriausia išeitis... Jie taip 
galvoja.

Tarybiniai mokslininkai, sa
koma, Vakariniame Sibire su
radę giliai žemėje milžiniškus 
žibalo ir dujų šaltinius. Su lai
ku jie bus atidengti ir pradė
ti išnaudoti. Poveikis į visą 
Tarybų Sąjungos ekonomiką 
bus milžiniškas.

Mūsų New Yorko miesto 
majoras John Lindsay Cali- 
fornijos universiteto studen
tams pasakė labai smarkią 
prakalbą, šį kartą jis jau nei 
žodžių, nei sakinių nebevinio- 
jo į vatą. Pasmerkė vyriausy
bes politiką ir Vietnamo ka-

Visiems taikos šalininkams 
>tfenka jį nuoširdžiausiai pa- 
, sveikinti.

Klysta tie, kurie teigia, kad

Amerikietis kareivis aiškina, 
kodėl jis pabėgo iš armijos
Budapeštas, Vengrija. — 

Čionai yra atvykęs Zoltan 
Szoke (Jungtinėse Valstijo
se jis vadinosi To my Ty
ler), 28 metų, pabėgėlis iš 
Amerikos armijos. Kodėl jis 
bėgo iš armijos? Jis paaiš
kino vengrams ir užsienio 
žurnalistams.

Zoltan Szoke yra gimęs 
Vengrijoje, į JAV atvež
tas 14 metų amžiaus. Pa
imtas j armiją. Buvo pa
siųstas į Pietų Vietnamą 
kaip lakūnas. 1966 metais 
io lėktuvas buvo numuštas 
ir jis smarkiai sužeistas. 
Gydymui buvo atvežtas į 
San Francisco. Kai jau 'jis 
gerai pasveiko, sužinojo, 
kad jis vėl bus siunčiamas 
į Pietų Vietnamą. Ir čia jis 
apsisprendė bėgti iš armi
jos. Jis sako: “Kaipo žmo
gus, aš nebegalėjau pakęs
ti to, ką Jungtinių Valsti
jų armija atlikinėja Viet
name?’

Dar tebebūdamas Ameri
koje, 1969 metu kovo 20 d. 
jis parašęs laišką preziden- 

j tui Nixonui. Jame, tarp 
kitko, jis rašęs:

“Aš jaučiu moralinę at
sakomybę’ protestdoti prieš 
kriminalinius veiksmus ir

istorija nepasikartoja. Prieš 
keletą metų viename Chica
gos “veiksnių” laikraštyje vie
nas sutvėrimas ■ daug pripėc- 
kojo apie kokį ten mano “bro- 
Jį.” Aiškinau, jog tai gryniau
sias melas, kad aš tokio brolio 
neturėjau ir neturiu. Maniau, 
jog tas melas tapo amžinai 
palaidotas.

Bet kur tau. Pavėluotai ma
ne pasiekia Chicagos menševi
kų “Naujienos” iš kovo 27 
dienos, žiūriu ir netikiu savo 
akimis: keturių ar penkių 
skilčių straipsnis apie mane ir 
tą patį mano “brolį”. Rašo 
koks ten J. Bertašius, save ti
tuluojąs agronomu. Jis tą 
mano “brolį” gerai gerai pa
žinęs. Jis, tas “brolis”, jam 
giriasis, kad jis Amerikoje tu
ri brolį “Laisvės” redakcijoje. 
Jis buvęs nusipirkęs pusę Ka
majų dvaro centro, ir buvęs 
geras, darbštus ūkininkas, bet 
bolševikai jį ištrėmė į Sibirą. 
Ir J. Bertašius vadina mane 
beširdžiu, kad aš nepasirūpi
nau jį iš Sibiro išlaisvinti irtt.

Agronome J. Bertašiau: Esi 
amžinas melagius. Tasai Juo
zas Bimba, kuris to dvaro 
centrą pirko, man ne tik ne 
brolis, bet netgi ne giminė. 
Mano brolis Juozas tebegyve
na Hawthorne, N. J. Visai 
nebuvo sugrįžęs į Lietuvą. 
Brolis Jonas po pirmojo karo 
sugrįžęs iš Amerikos nusipir
ko ūkį Biržų apylinkėje. Į jo
kį Sibirą nebuvo ištremtas. 
Mirė prieš man antrą kartą 
apsilankant Lietuvoje.

Tik galima įsivaizduoti, ko 
yra verti tame straipsnyje ki
ti J. Bertašiaus sapaliojimai, 
jeigu jis drįso pakartoti tą 
biaurų melą. f

Beje, lankydamasis net dvie- 
mis atvejais Lietuvoje negir
dėjau, kad Bertašiaus mini
mas J. Bimba būtų buvęs iš
tremtas į Sibirą.

skerdyne kurias atlieka 
Jungtinių Valstijų armija 
Vietname. Aš atsižadu Ame
rikos pilietybės ir .sugrąži
nu keturis medalius, ku
riais esu apdovanotas už 
drąsą ir pasižymėjimą...”

Mass, legislatures 
griežtas pasisakymas 
prieš Vietnamo karą
Bostonas. — Massa c h u - 

setts valstijos seimelis (le- 
gislatūra) galutinai priė
mė bilių, kuris kontestuoja 
Vietnamo karo legališkumą. 
Dabar tik belieka priimtą 
bilių gubernatoriui pasira
šyti, kad jis taptų valstijos 
įstatymu.

Priimtasis bilius sako, kad 
Mass, valstijos jauni vyrai 
turi teisę atsisakyti važiuo
ti i kara, kol karas nėra C 4- z

Jungtinių Valstijų Kongre
so paskelbtas. O šio karo 
Kongresas nėra paskelbęs. 
Tuo būdu jis paneigia kon
stituciją.

Seimelis taip pat įsako 
valstijos prokurorui ginti 
tuos Mass, valstijos karei
vius, kurie atsisakys važiuo
ti i Vietnamo kara. Tai la
bai svarbus padrąsinimas 
vyrams atsisakyti kariavi
mo, kai visa valstija pažada 
juos ginti teismuose, jeigu 
federalinė valdžia juos sua
reštuotų ir trauktų į teis
mą, c

Meksikiečiu skundą 
svarstys teismas

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas sutiko 
apsvarstyti meksikiečių 
skundą, kad jiems yra at
imama balsavjmo teisės, 
reikalaujant iš jų, kad bal
savimui užsiregistruotų an
glų kalboj. Dauguma jų an
gliškai nei rašyti, nei skai
tyti nemoka. Amerikos kon
stitucija gi nereikalauja, 
kad tik angliškai kalbantie
ji turi teisę balsuoti.

Panašus angliškos kalbos 
reikalavimas veikia 19 vals
tijų. Jeigu Aukšiausiasis 
Teismas palaikys meksikie
čių skundą, tai tose visose 
valstijose šie patvarkymai 
bus panaikinti.

Šį meksikiečių skundą, 
aišku, remia visi angliškai 
nekalbantieji amerikiečiai, 
o jų yra. milijonai.

Philadelphia, Pa. — Sek
madienį, balandžio 12 dieną, 
čionai ruošiamas pagerbi
mas žydų, kuriuos naciai 
nužudė per Antrąjį pąsafili- 
rfį karą. Paminėjimas įvyks 
ant kampo Benjamin Frank
lin Parkway ir 16th St. Pra
sidės 2 vai. po pietų.

Už Songmy skerdynę visa kalte 
suverčiama ant kap. Medina

S-----------------------------------------------Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų armija ofici
aliai visą atsakomybę už 
baisiąją Songmy skerdynę 
suverčia ant kapitono Er
nest L. Medina. Armija sa
ko, kad jis ir pats dalyva
vo civilinių žmonių žudyme 
ir davė įsakymą savo ko
mandoje kareiviams juos 
žudyti.

Kapitonas Medina tą kal
tinimą prieš jį griežtai pa
neigia. Jis taip pat atiden
gia, kad armijos prieš ji 
kaltinimas, jog jis sąmonin
gai, planuotai ir apgalvotai 
nužudęs ne mažiau kaip 175 
civilinius žmones. Jis sako, 
kad nei pats dalyvavo ne
kaltų civilinių žmonių žu
dyme prieš du metu Song
my kaime, nei davė įsaky
mus kitiems kar e i v i a m s 
juos žudyti.

Prancūzijos valdžia su nauju 
pasiūlymu dėl Viet. karo

Paryžius. —- Pereitą sa
vaitę Prancūzijos kabinetas 
laikė posėdį iįr nutarė ak- 
tyviškai ■ įsitratikti r pastan
gas atsteigti taiką Vietna
me. Po susirinkimo išleis
tame. pareiškime, prancū
zai duoda .savo pasiūlymus, 
kaip tą tikslą būtų galima 
pasiekti.

Jų pasiūlymas susideda 
iš dviejų dalių, būtent: kad 
tuojau būtų sušaukta kon
ferencija ir kad būtų visa 
buvusioji Ind o k i n i j a pa
skelbta neutrališka sritimi. 
Čia 'įeitų abudu Vietnamai, 
Tailandas, Laosas ir Kam-

Prez. Nixonas gręsina senatorius, 
kurie balsuos prieš Carswell

Washingtonas. — Išsigan
dęs, kad Senato dauguma 
gali atmesti jo kandidatą 
Carswell į Aukščia u s i a j į 
Teismą, prezidentas Nix- 
onas .nutarė senatorius pa
gąsdinti. Jis parašė laišką 
senatoriui William B. Sax- 
be iš Ohio valstijos, kuria
me sako, kad jeigu Senatas 
Carswellio neužgirtų, tai 
pažeistų visą Amerikos val
džios struktūrą, sugriauda
mas pasidalijimą atsakomy
bės ir pareigų tarp adminis- 
stracijos ir Kongreso. Jis 
sako, kad Senatas neturi 
teisės atmesti jo pasiūlytą 
kandidatą.

Be to, matyt, prezidentas 
yra smarkiai įsižeidęs, nes 
laiške skundžiasi, kad Sena
tas neduoda jam tokios pa
garbos, kokią jis duodavo 
kitiems prezidentams. Kaip 
žinia, Senatas jau atsisakė 
užgirti jo vieną kandidatą. 
Na, jeigu jis ir antrąjį at- 
mesitų! 7

Dabąr ^pę^uliuojama, ko* 
kį poveikį į senatorius pa-

Sunkvežimiu vairuotojai 
pradeda streiką

Iš įvairių šalies vietų atei
na žinios, kad sunkvežimių 
(trokų) vairuotojai prade
da sulaikyti darbą. Jie sa
ko, kad jie yra netekę kan
trybės, belaukdami jų In
ternational Brotherhood of 
Teamsters unijos derybų su 
kompanijų savininkais re
zultatų. Jų sutartis su sa
vininkais jau išsibaigė.

Kol kas streikas nėra vi
suotinis. Bet jis tokiu gali 
pavirsti. Unijos nariai pa
siryžę laimėti savo reikala
vimus. Jei nepavyko dery
bomis, tai laimės streiku.

bodija.
Prancūzai nurodo pavojų, 

kad Vietnamo karas jau 
plečiasi į Laosą ir Kambo- 
diją.. Dabar laikas suvieny
tomis1 ypač didžiųjų valsty
bių jėgomis tam užkirsti 
kelią.

Kas liečia siūlomą kon
ferenciją, tai jinai būtų at
naujinimas 1954 metų Žene
vos konferencijos, kurioje 
dalyvavo keturiolika vals
tybių.

*Ką pasakys kitos palies
tos valstybės, tenkįrpa
laukti.

darys šis prezidento pa
gąsdinimas. Galimas daik
tas, kad vieni senatoriai 
pabijos jo valiai priešintis, 
bet galimas daiktas, kad ki
ti dar kiečiau nusistatys 
prieš Carswellio užgynimą.

Bendras frontas prieš 
visokias represijas

Miami, Fla. — Dvi kovin
gos organizacijos — Young 
Workers Liberation League 
ir Black Afro Militant 
Movement — sudarė ben
drą frontą kovai prieš re
presijas. Gynimuisi sukelti 
lėšų neseniai buvo suruoš
tas labai sėkmingas kon
certas. Manoma, kad šios 
dvi organizacijos efektingai 
darbuosis ir ateityje.

Maskva. — Kambodijos 
ambasada sako, kad ji pa
silieka ištikima buvusiai 
Sihanouk vadovaujamai 
valdžiai ir nepripažįsta 
naujos niilitarinės valdžios.

Vietnamo liaudiečiai plačiai 
pravedė smarkias atakas

Saigonas. — Balandžio 1 
dieną Pietų Vietname buvo 
pajudinti-v i s i karo fron
tai. Tai buvo diena, kai Lai
kinosios Revoliucinės Val
džios (liaudiečių) armijos 
pravedė plačiausius puoli
mus. Sakoma, kad tokių 
smarkiu mūšiu šiame kare 
nebuvo buvę per pastaruo
sius šešis mėnesius. Ir. nuo
stoliai amerikiečių ir Pietų 
Vietnamo karo jėgų buvo 
aukščiausi. Tai pripažįsta
tiek Amerikos armijos ko
manda, tiek Saigono mili- simas: Ar šie mūšiai reiškia 
tarinė valdžia.

Skelbiama, kad liaudie- pradžią?

Miesto taryba prieš 
miesto alkanuosius

ti

Chicago, Ill.—Trys mies
to ’ aldermanai buvo 
lę Miesto Tarybai įkur 
specialią Komisiją Pašalini
mui Alkio. Komisija' turėtų 
pradėti darbą su 36 milijo
nu doleriu biudžetu, v **

Apklausinėjimas tęsėsi 3 
dienas. Pasirodo, kad Chi
cagos mieste yra daugiau 
600,000 alkanų žmonių., Bet 
Taryba sumanymą atmetė. 
Tai reiškia, kad jos biudže
te nėra vietos miesto al
kaniesiems.

Vėliausios 
Žinios

Los Angeles, Calif.—Sek
madienio naktį apie 35 my
lias į šiaurę nuo čia bandi
tai nušovė keturis policinin
kus. Matyt, policininkai už
tiko banditus kokiame nors 
nedorame darbe.

Guatemala. — Rastas nu
žudytas Vakarų Vokietijos 
ambasadorius Kari von 
Spretk Jis buvo pagrobtas 
praėjusią savaitę ir laiko
mas, reikalaujant, kad būtų 
paleisti 22 politiniai kalipiai 
ir sumokėta $700,000.

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
JAV konsulas Curtis C. 
Cutter sužeistas Porto Ale- 
gra mieste. Matyt, buvo 
bandoma jį pagrobti, bet jis 
paspruko, užgaudamas vie
ną banditų su savo mašina.

Saigonas.—JAV lėktuvai 
ir vėl apšaudė sav uosius 
(Saigono armijos postus). 
Sakoma, bus investigacija, 
nors bandoma nutylėti šį 
įvykį.

New Yorkas. — Lėktuvų 
trafiko kontrolierių strei
kas dar vis tęsiasi. Aero- 
portai -užkmišti keliauto
jais, visi lėktuvai vėluoja.

Washingtonas. — Sako
ma, kad apie 50,000 maršuo- 
tojų dalyvavo eigoje, pa
remdami karo politiką Viet
name. Jie reikalavo segre- 
gacijės Amerikoje, biblijos 

čiai pravedė 115 puolimų. 
Įvairiuose mūšiuose kritę 
38 amerikiečiai karei v i a i. 
Jų tarpe ir generolas Wil
liam R. Bond. Amerikos ar
mijos pranešimu, mūšiuose 
krito 240 liaudiečių, o Sai- 
gono regimo 65 kareiviai 
užmušti. Taip pat šios vie
nos dienos mūšiuose buvo 
184 amerikiečiai sužeisti.

Amerikiečių komanda sa
ko, kad ji šių atakų tikėjo
si ir buvo pasiruošus jas su
tikti. Dabar statomas klau- 

naujo liaudiečių ofensyvo

Braziliečią delegacija 
tariasi Maskvoje

Maskva.—Tarybų Sąjun- 
pasiū- gos sostinėje lankosi Brazi- 

ti Ii jos prekybinė delegacija. 
Jai vadovauja Brazilijos 
prekybinio laivyno tarybos 
viršininkas Carlos Cordeiro 
de Malo. ,; < ' ’ I

Tarybų Sąjunga į BrazilL 
ją eksportuoja žibalą, grū-
dus ir mašinas, o iš Brazi
lijos importuoja kavą, co
coa ir kitus tokius produk
tus.

Manoma, kad šios dery
bos baigsis abiejų kraštų 
naudai.

Sugautas šnipas ir 
išmestas iš K. Partijos

Milwaukee, Wis. — Wis
consin© valstijos Komunis
tų partijos pirmininkas 
Fred Blair paskelbė, kad iš 
partijos tapo išmestas Ro
bert E. Manske, 28 metų 
amžiaus, kaip policijos šni
pas. Niekšas prisipažino 
esąs šnipu. Jis taipgi pri
sipažino, kad jis darbavosi 
kaip šnipas įvairiose jauni
mo ir taikos judėjimo gru
pėse.

Athėnai.— Graikijos mi- 
litarinė valdžia nubaudė il
gų metų kalėjimu šešis lai
kraščių leidėjus už pasiro
dymą jų laikraščiuose rei
kalavimai atsteigti demo
kratiją.

Beirut.— Lebanono val
džia atsiprašė Amerikos 
valdžią už padarytus nuo
stolius jos nuosavybei per 
priešamerikinę demonstra
ciją.

Ithaca, N. Y.— Gaisras 
sunaikino Cornelio univer
sitete įsteigtą negrų studi
jų centrą. Kaltinami ra
sistai.

skaitymo mokyklose, daina
vo religiškus himnus. Jų 
vadas kunigas Carl McIn
tire iš Bible Presbyterian 
bažnyčios Collingswood, N. 
J. Policija sakė, kad mitin
gas buvo daug mažesnis ne
gu tikėtasi.
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Apie gyventojų suskaitymę
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ gyventojų suskaitymas 

(cenzas) jau prasidėjo. Visi gyventojai yra gavę anke
tas, kurias reikalaujama kiekvienam išpildyti. Be to, pa
leista darban daugiau kaip 200,000 pasamdytų žmonių. 
Jie turi žmonėms pagelbėti.

Viskas gerai. Gyventojų suskaitymas yra reikalin
gas. Amerikoje toks suskaitymas atliekamas kas dešimt 
metų. Vėliausias įvyko 1960 metais.

Bet tie, kurie tas anketas sudarė, turėtų gauti me
dalį už savo bukaprotiškumą. Paprastam amerikiečiui 
jos neįkandamos. Kai kurios susideda net iš kelių pusla
pių. Šriftas toks mažas, jog reikia geriausių akių su
skaityti tai, kas tose anketose yra užrašyta. Be to, ko
dėl anketos ne vienodos? Kai kurie gavo trumpas, o kai 
kurie neapsakomai ilgas.

Žmonės dejuoja, skundžiasi. Reikėtų protestuoti, bet 
jie nieko nebepakeis.

Reikia naudotis pažadu, kad tie du šimtai tūkstančių 
apmokamų valdžios darbininkų padės žmonėms anketas 
išpildyti.

Užteko pagąsdinimo
PREZIDENTO Nixono šalininkai su pasididžiavimu 

paskelbė, kad advokatas Charles Wilson užgyrė Cars- 
wellio kandidatūrą į Aukščiausiąjį Teismą. Daug kas 
buvo nustebinti. Carswelliui primetamas rasizmas, o 
adv. Wilson yra negras, ir jo kandidatūrą užgyrė!

Visą paslaptį atidengė Californijos senatorius Alan 
Cranston. Jis pareiškė, kad Mr. Wilsonas buvo privers
tas tokį užgyrimą padaryti. Dalykas tame, kad-jis turi 
labai svarbų valdžios darbą Equal Opportunity Employ
ment Commission įstaigoje. Jis gali,būti pašalintas už 
bile kokį nepaklusnumą. Pasirodo, kad Wilsonui užgyrL 
mo laišką parašė Justicijos departamento žmonės. ~ Jįs 
tiktai turėjo pasirašyti.... }

Tai visa rodo, kad prezidentas Nixonas nesibijo pa
vartoti pačių kraštutiniausių priemonių laimėjimui 
Aukščiausiajame Teisme vietos savo kandidatui Mr. 
Carswell.

Tai kas nustato
Amerikos politiką?

PEREITĄ savaitę Pietų Vietnamo armijos daliniai 
buvo giliai įsiveržę į Kambodijos teritoriją. Sakoma, 
kad tai buvo padalyta be amerikiečių žinios bei sutiki
mo, ir todėl jie buvę tuo savo “talkininkų” žygiu labai 
nustebinti.

Kiek tame tiesos, sunku pasakyti. Bet kai kurie ko
respondentai iš to daro išvadą, kad santykiais su Kam- 
bodija nėra vienos nuomonės bei politikos tarp Jungti
nių Valstijų ir Pietų Vietnamo militarinės valdžios. 
Mūsų šalies vyriausybė šiuo laiku dar nesanti nusista
čius, kad jau reikia militariniai įsivelti į Kambodijos 
vidinius reikalus ir ten civiliniame kare paremti prin
cą Sihanouką nuveikusius militaristus. Tuo tarpu Pie
tų Vietnamo valdžia nepaisanti diplomatinių manevrų 
ir norinti pasinaudoti susidariusia proga Kambodijoje 
įsistiprinti.

Washingtone kalbama, kad ir vėl mes turime ryš
kų faktą, jog mūsų politiką Pietrytinėje Azijoje nusta
to Saigono klika. Ji, matyt, yra aiškiai nuąistačius ka
rą išplėsti į Kambodiją ir Laosą. Žinoma, be Amerikos 
ginklų ir kareivių ji niekur nenuvažiuotų. Bet ji taipgi 
žinanti, kad Amerika yra taip giliai įsivėlusi į šį karį, 
kad ji niekur negali “pabėgti”, turi rokuotis su jos 
nusistatymu.

Tuo tarpu Kambodijos situacija tebėra nenusisto
vėjusi. Eina gandai, kad buvęs valstybės galva princas 
Sihanoukas verbuoja armiją ir rengiasi su jį nuvertu- 
siais militaristais atsiskaityti. Taipgi, aišku, Kambo
dijos komunistai nesėdi rankas susidėję. Objektyviškai 
žiūrint, Kambodijoje civilinis karas dar tik prasideda.

Mirė TSRS didvyris 
maršalas Timošenko
Maskva.— Kovo 31 dieną 

nuo vėžio ligos mirė marša
las S. K. Timošenko, Tary
bų Sąjungos didvyris ir 
vienas iš tų įžymiųjų archi- 
tektų, kurie suplanavo na
ciškų armijų sutriuškini
mą Antrojo pasaulinio karo 
metu. Mirė sulaukęs 75 me

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

tų amžiaus.
Maršalas Timošenko bu

vo daug kartų apdovanotas 
medaliais ir Lenino vardo 
ordinu. Jis atėjo dar iš ca- 
ristinės armijos. Jau 1917 
metais prisidėjo prie bolše
vikų ir aktyviškai dalyvavo 
mūšiuose su intervencinė
mis ir kontrrevoliucinėmis 
jėgomis. 1919 metais įstojo 
į Komunistų Partiją ir jos 
nariu išbuvo iki mirties.

I

Kas ką rašo ir sako
PUODAS KATILĄ 
VANOJA

Dar vis nesibaigia liežu
vių karas tarp “veiksnių” 
dėl pasidalijimo darbo tarp 
Bendruomenės ir Alto. Vė
liausiai Chicagos menševi
kų laikraštyje prabilo Pet
ras Sabūnas. Kaip visi ki
ti “altiečiai,” taip jis plie
kia Bendruomenės vadus už 
nesilaikymą jiems paskirtos 
“kultūrinės” veiklos. Jie 
savo nosį būtinai nori įkišti 
ir į politiką,' kuri turi pri
klausyti tiktai smarkie
siems galvočiams iš Alto,.

Bendruomenininkai, ma
tyt, yra labai “išdykę vai
kai,” nes jie Alto “didvy
rius” visaip žemina. Sabū
nas kerta:

Altas visą laiką buvo pa
juokiamas, kad veikia tik re
zoliucijomis ir kad jame sė
di vieni seniai po dešimt ar 
daugiau metų ir nieko kito ne
įsileidžia. O kaip su Bendruo
mene ? Ar kas kitas be Barz- 
duko ir Co. ar Rezoliucijų ko
mitete be Valiuko ir Co. turi 
kokį balsą? Kur pastarojo 
atsakomybė, kas matė kur 
paskelbta? Kiek sugaišta lai
ko, prarasta pinigo tiems gin
čams ir lenktynėms ir kam 
tas naudinga? Tik ne mums 
lietuviams!

Kas blogiausia ir baisiau
sia. pasak Sabūno, tai kad 
bendruomenininkų puolimai 
nežada sustoti. “Dabar vėl 
varoma propaganda,” jis 
sako, “kąd Altą, reikia pa
naikinti/ žmones1 ten, gir
di, seni, nekeičia. Ben
druomenė nori pasiimti po
litinę sritį į savo ! veiklą ir 
tani jau įkūrė Informacijos 
biurą*ar pąnąšiaį.”' .
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KREIPIMASIS Į VISUS 
PAŽANGIUOSIUS 
LIETUVIUS

Mūsų draugų chicagiečių 
dienraščio “Vilnies” atei
nantis suvažiavimas, kuris 
įvyks gegužės 3 dieną, bus 
jubiliejinis suvažiav imas. 
Tai bus istorinis suvažiavi
mas.

Tuo reikalu laikraščio ko
vo 28 dienos vedamajame 
“Vienas mėnuo beliko” skai
tome:

Šis mūsų suvažiavimas bus 
neeilinis, nepaprastas. Jame 
atžymėsime 50 metų “Vilnies’’ 
sukaktį.

Ruošiant jubiliejaus atžymė- 
jimui albumo medžiagą, jau 
plačiai apie tai kalbėjome. At
rodo, visi “Vilnies” skaityto
jai jau žino apie jubiliejų ir 
apie svarbą jo gero atžymėji- 
mo, nes tas sustiprins dien
raštį.

“Vilnies” skaitytojai taipgi 
žino kiek sunkumų “Vilnis” 
turėjo ir kiek gero atsiekta.

“Vilnies” jubiliejinėj laidoj 
bus eilė straipsnių apie “Vil
nies“‘50 inetų nuopelnus ir 
sunkumus, tai čia apie tai ne
kalbėsime. ,

Reikia pasidžiaugti, jog 
pirmą kartą Lietuvoje taip 
gražiai minimas Amerikos lie
tuvių laikraščio jubiliejus, 
kaip minima “Vilnies.” Turi
me nemažai sveikinimų ir 
gausime dar daugiau.

Dabar mums liekasi svar
biausiu prašyti visus “Vilnies” 
bendrovės narius, Chicago j ir 
arčiau kituose miestuose, da
lyvauti suvažiavime. Taipgi 
pasidarbuoti gavimui kuo dau
giau sveikinimų.

Prašome visas organizaci
jas, turinčias akcijų, - atsiųsti 
atstovus, taip ir pasveikinimus 
suvažiavimui.

Prašome visus skaitytoji^' 
prisidėti, kiek kas gali, pada
rymui šio suvažiavimo nepa
prastu, tinkamu atžymėti 50 

metų “Vilnies” sukaktį.
Per balandžio mėnesį visi 

susikaupkime suvažiavimo pa
siruošimui d a r b u ok i m ė s 
kuo geresniam jubiliejaus at- 
žymėjimui.

IŠMINTINGAS
PATARIMAS LIETUVOS
ŽMONĖMS

Kaunietis Č. Vasinauskas 
straipsnelyje “Po mirties 
sudeginkite” (“Švyturys,” 
Nr. 18, 1969) rašo:

Auga pramonė, gausėja gy
ventojų, plečiasi miestai. Už
miesčiuose statomi daugia
aukščiai gyvenamieji namai 
bei kultūros ir buities pasta
tai. Buvusios kapinės atsidu
ria nauju mikrorajonu vidu
ry. Norėdami išvengti šios 
kaimynystės, iš tokių kapinių 
mirusiųjų palaikus keliame į 
naujas vietas, toliau nuo mies
to. Tai nei moraliniu, nei eko
nominiu atžvilgiu nėra tinka
ma išeitis.

Mūsų bočiai nete'ršdavo ž 
mės, užkąsdami mirusius, bet
juos sudegindavo laužuose.
Dar ir dabar didžioji Indijos 
gyventojų dalis mirusiųjų 
nūs degina.

kū-

Atvedus į Lietuvą gamtines
dujas, įrengti krematorijus 
nėra labai sunku. Iš pradžių 
juos reikia įrengti Vilniuje ir 
Kaune prie mirusiųjų šarvo
jimo kambarių, o vėliau, kai 
žmonės pripras prie šio laido
jimo būdo, ir kituose mies
tuose.

Žmogaus smegenyse 
itrio izotopas

Anglų mokslininkai išra
do ir pritaikė įdomų kovos 
su įvairiomis psichinėmis li
gomis ■ būd$-Daugiau kaip 
200 pacientų į smegenis bu
vo įdėta radioaktyvaus itrio 
izotopo. Gydant ne tik nė 
vienas ligonis nemirė, bet 
neįvyko ir jokių ligonių psi
chikos pakitimų ir epilepsi
jos priepuolių. Taikant chi
rurginius gydymo metodus, 
esama rizikos, kad 10% ope
racijų nepavyks. Apie 70% 
sergančių depresine psicho
ze, kurie anksčiau nebuvo 
išgydomi ir net nusižudyda- 
vo, itriu buvo visiškai išgy
dyti. Sėkmingai buvo gydy
ta 50% ligonių, kankinamų 
įkyrių būklių ir baimių (fo
bijų). Itriu gydoma tada, 
kai įprastiniai gydymo bū
dai nepadeda.

Radioaktyvus itrio izoto
pas nuslopina apatiniosios 
smegenų dalies primityvių
jų centrų, valdančių emoci
jas, ir aukštesniųjų centrų, 
valdančių sąmoningą' mintį, 
ryšių perteklių. Itris įveda
mas į tokias vietas, iš kurių 
galėtų veikti ryšius tarp mi
nėtųjų centrų. Todėl izoto
pas, kurio radioaktyvumas 
sklinda 3-4 mm., kitų svar
bių smegenų dalių neveikia.

Anglų pasiūlytasis gydy
mo metodas iš tikrųjų yra 
labai įdomus, tačiau jį bū
tina patikrinti išsamiau.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas paskel
bė, kad jis panaikino drau
dimą keliauti į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Washingtonas. — Senato
rius Mansfield ragina pre
zidentą N i x o n ą neduoti 
Kambodijos valdžiai milita
rinės paramos. Tokia para
ma galėtų Kamdodiją pa
versti nauju Pietų Vietna
mu.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Italijoje fašistai vėl kelia
galvą -- naujas pavojus

Musolinio laikų Italijos 
fašizmas aprašomas dauge
lyje knygų. Matėme talen
tingų filmų apie šį italų 
tautos tragišką periodą.

Prieš ketvirtį amžiaus 
pažanga laimėjo. “Dučė” 
pakartas. Atrodė — fašiz
mas išrautas su šaknimis.

Su šaknimis? Matyti, ne 
visiškai, jeigu nuodingasis 
medis vėl leidžia atžalas. 
Neofašistai Italijoje pasta
ruoju metu labai suaktyvė
jo-

Sudrumstame vandenyje
Daugybė neišspręstų so

cialinių problemų, vyriausy* 
bės krizės viena po kitos... 
Neofašistai bando žvejoti 
šitokiame drumstame van
denyje. Jie stengiasi jį dar 
labiau sudrumsti,kad galėtų 
šaukti: “Be mūsų ir nebus 
tvarkos!”

Buržuazinė demokratija 
—jiems ne idealas. Jie rei
kalauja “tvirtos vyriausy
bės”, “stiprios rankos”. Ko
munistinę revoliuciją jie 
laiko “chaotiška,” o savą 
skelbia “tvarkinga.” > Su
kurti stiprią valstybę. Pa
šalinti partijas iš vyriausy
bės ir profsąjungų. Piliečių 
laisvė — tai absoliutus įsta
tymų klausymas. Tokie ir 
panašūs jų šūkiai. Žodis 
“fašizmas” nepavartotas nė 
karto, bet esmė aiški.

Fašistų jėgos
Italijos neof ašistų židi

nys—Italijos socialinio ju
dėjimo partija (ISJ). Jos ru- 
pbrūs •—laikraštis “Sekolo”. 
ISJ atstovaujantis parla
mento deputatas Luidžis 
Turkis giria dabartinį Grai
kijos režimą. Tarp kitko, 
ISJ ryšiai su “juodaisiais 
pulkininkais” — niekam ne 
paslaptis.

Su ISJ daugiau ar mažiau 
ir kitos Italijos nebfašistų 
grupės. Jas jungia jeigu ne 
tiesioginiai ryšiai, tai bent 
panaši programa, vienoda 
strategija. Kraštutiniai de
šinieji sudarė “Nacionalinį 
frontą,” kurį kai kas vadi
na “juoduoju internaciona
lu.” Ekstremistinei “Nau
jajai respublikai” vadovau
ja buvęs gynybos ministras 
Randolfas Pačardis. Aiš
kaus fašistinio pobūdžio 
yra “Kovo 22-osios judėji
mas.” Sąrašas nesibaigia 
nei “Nacionaliniu avangar
du,” nei “Jaunąja Italija,” 
nei “Patriotinių veiksmų 
organizacija”...

Chuliganizmas, smurtas
Ką gi veikia visos tos ne

of ašistų grupuotės? “Vie 
Nuove” korespondentas 
Frankas Džanola aprašo jų 
“veiklą” nedideliame Kor- 
nudos miestelyje netoli Ve
necijos. Jie rengia “bau
džiamąsias ekspedicijas” 
prieš kairiuosius — sumuša 
čia vieną komunistą, čia ki
tą. Įsilieja į demonstraci
jas, kad išprovokuotų knu 
vihus incidentus. Vagia 
ginklus bei sprogmenis ir, 
nelabai slėpdamiesi, įsitaiso 
poligonus, kur mokosi Šau
dyti ir mėtyti granatas.

Neseniai Kornudoje lan
kėsi — matyt, “uoliųjų” 
paskatinti “Nacionalinio 
fronto” lyderis kunigaikštis 
Junijus Valerijus Borgezė, 
įšią kolpritingą figūrą apra
šo “Unitą.”

Fašizmo metais jis vado

vavo teroristų juodmarš- 
kinių grupėms. Po karo jis 
buvo nuteistas kaip karinis 
nusikaltėlis, bet 1949 metais 
paleistas. Buvęs artimas 
Oto Skorcenio draugas da
bar dažnai važinėja į užsie
nį ir susitikinėja su senai
siais fašizmo veikėjais. Vie
name iš daugelio Borgezes 
namų — neofašistų reziden
cija. “Smulkią politiką” — 
rinkiminę . kovą ir panašiai- 
Borgezė neigia, save laiko 
veiksmo žmogumi. “Tai 
žmogus, kuris tarsi sukur
tas valstybiniam pervers
mui...” —priduria “Unitos” 
korespondentas Elijas Kris- 
kuolis. Ar Borgezė nesie
kia tapti nauju “duče”?

Jų teroras suplanuotas
Neofašistinių ekstremistų 

veiksmai darosi planingi ir 
nuoseklūs. Tai jau ne mar
ga triukšmingų jaunuolių 

Moterys ir Muzika
1913 metais Peterburge mus tarybinių atlikėjų 

atsitiko nepaprastas įvykis, meistriškumas dainininkių, 
Šimtai moterų, darbininkių smuikininkių... 
ir namų šeimininkių, šven
tiškai pasipuošusios atėjo 
prie Kalašųikovo biržos į 
mitingą “Šalin baudžiava! 
Duokite lygias teises su vy-
rais!” — reikalavo raudono 
kartūno lozungai ir plaka
tai. Policija nebuvo pajėgi 
išvaikyti susirinkusių mote
rų. Taip pirmą kartą Rusi
joje šventė Tarptautinę mo
ters dieną.

Kovo mėnesio 8 dienos 
šventė buvo įsteigta 1910 
metais Kopenhagene antra
me tarptautiniame moterų- 
socialisčių kongrese. Tada, 
po audringų kalbų ir deba
tų, atsistojo maža, graži, 
plonutė moteris — žinoma 
vokiečių revoliucionierė 
Klara Cetkin — ir pasiūlė: 
kiekvienais metais visose 
šalyse Kovo mėn. 8 atžymė
ti kaip tarptautinės moterų 
solidarumo, kovoje už lais
vę ir1 laimę visiems žmo
nėms žemėje, dieną.

Kovo 8 šventė ir spalio 
revoliucijos ugnyje ir išlai
svintose tarybinėse respub
likose, akmeninėse fašisti
nės Vokietijos džiunglėse, 
ir Ispanijos frontuose; ko
vo 8 diena praėjo Didžiojo 
tėvynės karo kovų laukuose 
ir liaudies demokratijos 
šalių miestuose; ją dabar 
švenčia Hirošimoje ir revo
liucinėje Kuboje, nusimetu
siai grandines Alžyre ir 
juodoje Afrikoje. Dabar 
plakatuose ir lozunguoose 
pasirodė nauji žodžiai: “Ka
rine—ne! Mes reikalaujame 
pilno nusiginklavimo. Ap
ginkime vaikus nuo atomi
nės grėsmės”.

Dideli įnašą taikos išsau
gojime, demokratijai, pa
saulinės kultūros išvystymo 
riekalui įnešė ir tarybinės 
moterys, — tos, kurioms už 
visas anksčiau pavyko įgy
vendinti amžius puoselėtą 
svajonę apie laisvę ir lygy
bę. Pačiose įvairiausiose 
tarybinio liaudies ūkio, 
mokslo, meno, sporto srity- 
jo šimtai ir tūkstančiai mo
terų vardų, užsitarnavusių 
garbę ir pripažinimą.

Muzikos mene tarybinės 
moterys taipgi pasiekė įžy
mių laimėjimų. Per radiją 
ir koncertus, estradose mes 
girdime jų kūrinius. Įžy- 

minia, kuinai rūpi tik peš
tynės. Padeginėjimai, bom* 
bos kairiųjų veikėjų, prof
sąjungų, demokratinės 
spaudos patalpose, smurtą^ 
įvairiuose miestuose — ids 
tai jų darbas, apgalvotas, 
suplanuo tas. Dinamitinin- 
kus perveža ištaigingi auto
mobiliai. “Antipro t e s t o ’ ’ 
grupės iš vieno miesto į ki
tą (kur tik vyksta pažan
gios demonstracijos) skren
da lėktuvais. Aiškiai ma
tyti — neofašistai pinigų 
turi.

Kas juos finansuoja? 
Faktai rodo, kad jiems at
vertos stambių kapitalistų 
piniginės. Dalis lėšų plau
kia iš užsienio. Tie pini
gai — tarsi mielės neofa- 
šizmui. Argi tarptų fašiz
mo mikrobas, jei nebūtų tų 
paslaptingų finansų o t o j ų, 
jei nebūtų karinių sluoks
nių, kurie jau 1964 metais 
planavo Italijoje fašistinį 
perversmą. Mikrobas dau
ginasi. Infekcija plinta? 
Ekstremistai ^įžūlėja. Poli
cija ir teismai tyli.

VI. Motiejūnas

Moteris 
matome t a r p t a u t iniuose 
konkursuose.

Vienas po kito dienos 
šviesą išvysta moterų mu
zikinių kritikų ir muziko
logų .straipsniai ir knygos, 
kuriuose tyrinėjami ir pro
paguojami geriausi pasaulio 
muzikų pasiekimai.

Milijoninei klausytojų au
ditorijai muzikinę kultūrą 
neša,, • moterys - paskaitinin- 
kės ir nepavargdamos dirba 
nepastebimai, bet pasiauk^ 
jančios tarp muzikantei, 
moterys — pedagogės, mu
zikos mokyklų, konserva
torijų dėstytojos. Jų darbo 
svarbą muzikiniame švieti
me ir estetiniame liauodies 
auklėjime negalima perver
tinti. Tarybinės moterys - 
muzikantės su pasisekimu 
koncertuoja visose šalyse.

Didelį indėlį į lietuvių 
muzikinės kultūros lobyną 
įnešė ir lietuvės meninin
kės: LTSR valstybinės pre
mijos laureatė, meno moks
lų daktarė, nusipelniusi 
meno veikėja J. Čiurlionytė, 
kompozitorė nusipe 1 n i u s i 
meno veikėja E. Laumens- 
kienė, pianistė ir kompozi
torė A. Dirvanauskaite, 
LTSR liaudies artistės: E. 
Čudakova, A. Staškevičiūtė, 
G. Sabaliauskaitė, T. SvenA 
tickaitė, LTSR nusipelniu
sios artistės: E. Saulevit- 
čiūtė,* M. Aleškevičiūtė, B. 
Grinc e v i č i ū t ė, dirigentė 
Margareta Dvarionaitė ir 
daugelis kitų.

Juozas Slėnys

Uždrauster'gaudyti 
drugius

Madagaskare pirmą kar
tą pasaulyje įvesti apribo
jimai gaudyti drugius. Vy
riausybės dekretu nustaty
tos drugių gaudymo ir eks
porto muitų taisyklės. Ma
noma, kad šios priemonės 
ne tik padidins įplaukas į 
kasą, bet ir apsaugos sal^ 
drugelius nuo galutinio 
naikinimo. Mat, Madagas
kare gyvena aštuonios rū* 
šys žvyniasparnių, kurias 
pasaulio kolekcionieriai la
bai vertina.

i———W*W>*ĮI imi; mmi
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Atsiminimai apie Įzymyjj rašytoją
Rašytojas Petras Cvirka 

t mirė prieš 22 metus. Ta- 
čįau gausybė jo buvusių bi
čiulių ir pažįstamų, artimų 
ir tolimų žmonių iki šiol 
negali įsivaizduoti, kad ne
bėra gyvųjų tarpe to ener
gingo, sąmojingo, kūrybin
go žmogaus, tos visiems 
mielos, iš pirmo pamatymo 
akį ir širdį patraukiančios 
asmenybės. Rodos, ir šian
dien jis su mumis, džiau
giasi visais gyvenimo 
džiaugsmais, liūdi dėl ne
sėkmių, žarsto^ rieškučio
mis sąmojį ir rimtai gili
nasi į visas, kokios tik jį 
pasiekia, kultūros proble
mas, nekalbant jau apie 
kūrybą.

Kaip gi čia yra, kad ir 
šiandien jis gyvesnis 
gyvuosius, kad^ metai ir 
šimtmečiai neišblukina < 
paveikslo, o atvirkščiai 

’dar labiau jį išryškina, 
į kelia viršum daugelio,
^los, ir žinomų ir talentin
gų žmonių-

Trumpai galima būtų at

u z 
dė
jo

is-
ro-

eilinis talentas tai buvo 
neeilinė asmenybė.

Platesnį atsakymą kiek
vienas skaitytojas ras ką 
tik pasirodžiusioje,didelėje, 
gražiai išleistoje knygoje 
“Atsiminimai apie Petrą 
Cvirką.” Panašus leidinys 
buvo išspausdintas netru
kus po talentingojo rašyto
jo mirties — 1949 (“Kny
ga” apie Petrą Cvirką). Ta
čiau tai buvo dar labai ku
klus leidinėlis. Dabar gi, 
jau nekalbant apie gausias 
iliustracijas, knygoje su
kaupta gerokai daugiau 
kaip šimto žmonių, arti
mai pažipojusių Petrą 
Cvirką, bendravusių su 

ą */uo, atsiminimai. Labai 
konkretūs, labai gyvenimiš
ki, sodrūs, gaivūs. Trupi
nėlis po trupinėlio jie bu
riasi į didelį išraiškingą 
paveikslą, kuris ir yra pats 
geriausias atsakymas į 
aukščiau iškeltą klausimą.

Tikimės, skaitytojai, su
sipažinę su čia pateiktomis 
keliomis atsiminimų kny
gos ištraukomis, taip pat 
netruks pajusti, kur slypi 
talento nemirtingumo pa
slaptis, O tai turėtų kiek
vieną paskatinti susipažinti 
ištisai su šiuo neeiliniu lei
diniu apie neeilinį žmogų.

X

Izabele Cvirkaitė- 
Steponkevičiene:

Kai Petras baigė mokslą 
Vilkijoje, patėvis tarė:

—Gana, tegu dabar eina 
^art akėt. Motina rankas 

laužė, neišmanydama, ką 
daryti, kaip verstis. Ji la
bai norėjo sūnų mokyti. Ir 
štai netikėtai atsirado iš-, 
eitis — pažadėjo mokyto
jas Petronis padėti, įkur
dinti į “Žiburėlio” bendra
butį. Jis matė Petro norą 
mokytis ir jo gabumus. Ge
ras tai buvo žmogus, savo 
žodį tesėjo.

Petras įstojo į Kauno 
Meno mokyklą, apsigyveno 
minėtame bendrabutyje.

Leonas Zavadskis:
O kokią miklią jis turėjo 

karikatūristo ranką! Pri
šoks prie lentos ir vienu 

H brūkštelėjimu nupiešia kaip 
gyvą direktorių Baublį. 
Mūsų direktorius buvo be

žvelk plikas, tik viršugalvy
je styrojo mažas kuokštelis 
plaukų. Tą kuokštelį Pet
ras “išreikšdavo” dideliu

klaustuku virš plikės, o 
apačioje parašydavo: “Anu- 
sas” (mat, Baublys turėjo 
priežodį “a nūs,” pagal ku- 
rį ir gavo pravardę).

Vincas Petronis:
Kai išėjo romanas “Frank 

Kruk,” Cvirka, atnešęs man 
knygą, tarė:

— Perskaitykite, moky
tojau, ir pasakykite savo 
nuomonę.

Po kurio laiko susitiko
me, ir jis, kaip visada, šyp
sodamas, paklausė:

— Na kaip, ar turėjot 
kantrybės Krukelį perskai
tyti iki galo?

— Su malonumu skaičiau 
ir stebėjausi, iš kur pats 
sėmeisi žinių apie Krukelio 
gyvenimą Amerikoje, juk 
ten nebuvai ir amerikoniš
ko gyvenimo nepažįsti?

— Iš palovio, mokytojau, 
— šypsodamas atsakė.

— Kaip tai iš palovio?

>

moro. Atsimenu, viename 
pobūvyje, paskelbus tostą, 
aš pasakiau, kad mes Ame
rikoje, keldami taurę prie 
lūpų, sakome “Botom up”— 
“dugną į viršų”. Be niekur 
nieko, tartum visiškai nepa
galvojęs, Petras sušuko: 
“Batus į viršų”. Visiems 
buvo gražaus, sveiko juoko. 
O kai pagalvoji, tai supran
ti,. kad tai buvo ir labai 
prasmingas juokas. Aišku, 
kad, užtenkamai išgėręs
užversi batus aukštyn! Ži
nau, jog tada gal nė pačiam 
Petmi-neatejrr-galvnrTmin
tis, jog, tą mūsų amerikinį 
tostą apversdamas aukštyn 
kojomis, jis bent man, išda
vė savo, kaipo rašytojo, vi
są sekretą — talentą, suge
bėjimą lieti mintis, greitai 
ir vaizdžiai atsiliepti, patai
kyti, taip sakant, į tašką. 
Juk tikrai talentingas rašy
tojas yra ne tas, kuris min
tį nukala, bet tas, kuriam

— Paprastai, iš palovio, mintis plaukte plaukia, ver- 
Norite — galiu parodyti? -

Tada Petras gyveno ad- ad
vokato Sleževičiaus namo 
pusrūsyje, nedideliame 
kambaryje. Užėjome. Jis iš
traukė iš palovio didžiulį 
lagaminą, grūste prigrūstą 
Amerikoje leidžiamų laik
raščiu.

— Va jie neblogai atspin
di . amerikonišką tikrovę. 
Tai vienas šaltinis apie 
Krukelio amerikonišką gy
venimą. Kitas šaltinis —tai 
makaulė, fantazija. Tik rei
kia už ko nors užsikabinti, 
o tada prikuri. Žinai, moky
tojau, grožinio kūrinio gi
mimą galima palyginti su 
vandens ratilais, susidaran
čiais nuo įmesto vandenin 
akmens. Dingteli kokia min
tis — tema, apie ją ir ima 
suktis “ratilai”, vis naujos 
ir naujos mintys, vaizdai, 
kurie< pagaliau išsilieja į 
užbaigtą kūrinį.

Antanas Bimba:
Susitikimas Vilniuje ir 

pasisveikinimas su Petru 
Cvirka 1945 metų žiemą 
man buvo tikrai nepapras
tas įvykis. Pagaliau aš ga
lėjau paspausti dešinę “Že
mės maitintojos” ir “Fran
ko Kruko” autoriui!

Petrą Cvirką pažinti ir 
jo nepamilti negalima. Jis 
toks savas, toks arti
mas! Jame nė su žibu
riu nerasi jokio dirbti
numo, apsimesto draugiš
kumo. Su juo nėra nei 
laiko, nei progos nuobo
džiauti. Iš jo trykšte trykš
ta žodžiai, mintys entuziaz
mas. Jis nepašykštės ir hu-

Norite — galiu parodyti? žte veržiasi iš lūpų ir iš šir- 
Petras Cvirka, man 

atrodo, buvo vienas iš ne
daugelio tų laimingųjų. To
dėl jo kūryboje nerasi var
žymosi, “prakaitavimo”, 
“stenėjimo”, šlubavimo, 
mikčiojimo. Jo kūrinį skai
tant,. nereikia žiovauti, ka
riauti su snauduliu. Gal pa
vargsi, gal akys atsisakys 
tau tarnauti, bet noras ir 
žingeidumas skaityti toliau 
neapleis tavęs nė valandėlę.

Aleksandras Bauža:
Esu giliai įsitikinęs, jog 

Petro Cvirkos išorinis link
smumas, žvalumas, žėrintis 
humoras buvo tas šydas, 
kuris saugojo slypintį jo 
širdyje vaikišką švelnumą, 
trapumą ir nuostabų lyriz
mą.

Prisimenu jį kaip tik to
kį — vaikiškai švelnų, giliai 
mąstantį, kartais truputį 
naivoką ir lengvai sužei
džiamą.

Julius Būtėnas:
Ne kartą su Petru esame 

kalbėję apie drabužių spal
vas. Jis nemėgo juodos. 
“Juodas kostiumas man pri
mena laidotuves”, — saky
davo ir neturėjo įsigijęs nė 
vieno juodo: jam patiko 
pilkos, rausvos, asfalto 
spalvos medžiagos. Pirmą 
kartą ir paskutinį juodu 
kostiumu buvo apvilktas 
karste...

Praėjo pora savaičių po 
Petro1 Cvirkos laidotuvių. 
Važiavau iš Kauno į Vilnių. 
Traukinyje įsikalbėjau su 
viena paprasta kaimiete, i 
kilusia nuo Mažeikių; pasi-

sakė esanti eigulio žmona, 
važiuojanti į Vilnių su rei
kalais.

— Girdėjote, — tarė ji 
man, mirė rašytojas Cvir
ka. Geras buvo rašytojas.

Man pasidarė įdomu, iš 
kur ji žino apie Cvirką. Pa
maniau, gal inteligentė. Pa
sirodė — ne.

— Aš esu skaičiusi jo 
raštų. Jis parašė “Uogelę”. 
Ak, kaip puikiai rašė! Kaip 
gaila—-toks jaunas mirė...

Augustinas Gricius
Vilniuje inteligentų suva

žiavimas. Pasklido žinia, 
kad B. Sruoga Kaune sirgu
liuoja, traukiniu sunku jam 
keliauti, nors buvo užsira
šęs suvažiavime dalyvauti 
ir ketino pasakyti kalbą. 
Suvažiavimo dalyviai B. 
Sruogos pasigedo ir tai ke
liskart viešai pareiškė.

P. Cvirka bematant parū
pino mašiną, ir mudu išvy
kome į Kauną, pažiūrėti, 
kas ten tam B. Sruogai, 
kokios pagalbos jis reika
lingas. Radome jį iš tiesų 
sirguliuojantį. Štuthofo 
koncentracijos stovykla ir 
su ja susiję pergyvenimai 
buvo palaužę B. Sruogos 
sveikatą.

Sėdėdami prie gulinčio 
ant sofos ligonio, įsikalbė
jome. Petras pasakojo apie 
paskutiniąsias Vilniaus gy
venimo naujienas, apie su
važiavimo eigą, jo dalyvių 
kalbas, iškeldamas ir pa
brėždamas reikšmingesnius 
inteligentų pasisakymus.

Pašnekesys mezgėsi leng
va forma. P. Cvirka kalbėjo 
su jam įgimtu vaizdingu
mu, taikliu sąmoju, links
mais pokštais.

Pradėjome su B. Sruoga 
atsisveikinti, linkėdami jam 
greičiau pasveikti. Tik — B. 
Sruoga atsisėdo, pagalvojo 
ir pasakė:

— Šimts žino, kas čia pa
sidarė: su tavim pasikalbė
jęs, pasijutau daug geriau...

Dar kiek patylėjęs, lyg 
patyrinėjęs savijautą, B. 
Sruoga pakilo.

— Važiuoju ir aš. Jun- 
tuos visai sveikas.

Nebepadėjo globėjų 
slaugių atkalbinėjimai 
net gąsdinimai.

— Aš gi visai sveikas!— 
kartojo B. Sruoga vilkda
masis.

Suvažiavimo jis buvo su
tiktas su ovacijomis.

. Esu pastebėjęs, kad daž
nas žmogus, kokios bėdos 
ar nesveikatos užkluptas, 
pasikalbėjęs su P. Cvirka, 
pasijusdavo visai sveikas.

Halina Korsakiene:
Kai dabar mintimis su

grįžtu į mūsų paskutinius 
susitikimus, man vis labiau 
aiškėja, koks sunkus ligonis 
jau tada buvo Petras. Tik 
mes, jį supę pažįstami ir 
draugai, už lengvabūdiško 
nerūpest i n g u m o nemokė- 
jom to pastebėti. O jis pats, 
būdamas ypatingai jautrios 
intuicijos, matyt, jau juto 
grėsmingai artėjančią tra
gišką pabaigą.

Atmenu, viename pobū
vyje, bene Rašytojų sąjun
goje sėdėjau prie stalo gre
ta Petro. Buvo jis neįpras
tai blogai nusiteikęs ir 
skundėsi skausmais vidu
riuose. Kažkas iš kitos pu
sės pajuokavo:

— Tai ką, Petrai, ir vėl 
visiems apie savo pilvą pa
sakoji?

Petras apmaudingai dėb
telėjo į <jį. Jo lūpos pabalo 
ir suvirpėjo:

— Ir nėra čia nieko juo
kingo ! Ką gali žinoti — gal

ir
ii

gręžtai tą mano pilvą jau 
muziejuje iškabinsit?!

’ Paskui, lyg kiek sumišęs 
dėl ūmios reakcijos, jis pa
linko į mane ir guosdama
sis, su kažkokiu sopulingu 
nuoširdumu pasakė:

— Neišeina man iš gal
vos baisiai keistas sapnas. 
Rodos, atsiverčiu rytą laik
raštį ir matau — įdėti, net 
trys rašytojų nekrologai: 
vienas — Butkų Juzės, ant
ras, rodos, Sruogos... O tre
čias— nebeprisimenu kieno. 
Atsibudęs guliu, kankina
mas minties, — o prisimin
ti taip ir negaliu, — kieno 
gi tas trečias? Visas net iš
prakaitavau besikamuoda
mas, bet taip ir neprisimi
niau. Dar 
tas sapnas 
bės...

Pasirodė
nejauku: juk Butkų Juzės 
nekrologą skaitėme vos 
prieš savaitę kitą... B. 
Sruoga, Štuthofo stovyklo
je pakirsta sveikata, tikrai 
sunkiai sirgo... Bet kad po 
keliu dienu laikraščiai išeis 
su juodais gedulo rėmais ir

ir ligi šiol man 
neduoda ramy-

man tada labai

Kadaise Lietuvoje

Nei 
vieno

Tėvukas pasakė: Pavasa
ris jau atėjo. Tėvas duonos 
nebeturi, močia vaikų nebe
peni.

Mama sakė: Nei duone
lės, nei bulbelės! Vaikučiai, 
daug nevalgykit, taupykit 
duoną kitai dienai. Kad ir 
paskrudusi duonos plutelė. 
Vandenyje pamirkykit, 
druskelėn padažykit.

Taip mokino vaikučius...
Gaspadorius bėdavodavo 

kaimynui: Pristigau, 
saujos šienelio, nei
šiaudelio, žiemužė viską 
sudorojo. Reikės ginti gy
vulius į lauką.

Sniegas j a u sutirpęs. 
Upeliai vandenį nuplukdė į 
ežerą ir upes. Pradėjo dyg
ti žolė. Piemenėliai su ban
da į lauką. Karvutės vos 
gyvos, siekia nukąsti žalią 
žolę baloje ir nuklimpsta! 
Piemenėlis verkdamas bėga 
ieškoti artojų, kad ištrauk
tų nuklimpusią karvutę. O 
čia taip dažnai tas įvyksta...

Vakare šeimininkė papy-
nekrologu to treciojo, kurio puodą neluptų bulvių ant 
Petras taip ir neprisiminė, stai0, įr didelį bliūdą pasu- 

apie taiAZinoma, as ne- dytos rūgšties.
galėjau pamWi. Kaip ir , astuonios bur- 
anie tai. kad Balys Sruoga , -rapie tai, kad Balys Sruoga 
pragyvens daug už save 
jaunesnį Petrą Cvirką vos 
tik pusmečiu... Ir būna gi 
tokių keistų, siaubingai 
pranašiškų, tikrai siurrea
listo plunksnos vertų sapnų.

Natūralūs žemės 
palydovai

Pavadinime klaidos nėra. 
Mėnulis — ne vienintelis 
natūralus mūsų planetos 
palydovas. “Chjuz erkraft 
kompani” observatorij o j e 
atlikti stebėjimai telesko
pais ir fotokameromis ver
čia manyti, kad Žemė turi 
apie dešimtį natūralių paly
dovų. Šios observatorijos 
stebė tojai, panaudodami 
tiesioginių ir šalutinių ste
bėjimų duomenimis, padarė 
išvadą, kad šių palydovų 
skersmuo yra apie 30.5 met
ro. Jie taip pat apskaičia-į 
vo numanomas jų orbitas.

Praėjusiais metais plačia- 
formatinėmis kameromis jie 
aptiko du palydovus teoriš
kai apskaičiuotose orbitose. 
Įdomu tai, kad šių orbitų iš
eities taškai sutampa su di
džiulio palydovo sprogimo 
vieta. Šis palydovas buvo 
aptiktas 1955 m. gruodžio 
18 dieną.

Tuo pasiremdami maksli- 
ninkai teigia, kad natūralūs 
Žemės palydovai atsirado, 
sprogus šiam palydovui. Šį 
teiginį patvirtina šalutiniai 
stebėjimai, atlikti, tiriant 
keistus dirbtinių Žemės pa
lydovų orbitų pasikeitimus. 
Galimas dalykas, kad natū
ralūs palydovai veikia dirb
tiniu palydovų orbitas.

Iki šio laiko jau užfiksuo
ta daugiau kaip 150 dirbti
nių Žemės palydovų orbitos 
pasikeitimų.

nos, burnelės. Dėdė Jurgis 
jausmingai pasakė: Mačiau 
žmogų žmona ariant. Iš ne
turto taip jis darė, kai kui
no negavo, pasijungė žmo
ną savo.•.

O čia dar ir bilijušų (ju
biliejaus) metai. 1900 metai 
buvo vadinami “šventai
siais” metais. Bažnyčiose 
skelbė, kad per visus metus 
dangaus vartai būsią pla
čiai atverti. Už maldas, po
terius atlaidai dvigubai pa
didinti. Kas pasimels bent 
trijose bažnyčiose per tuos 
metus, tas “apturės” dar 
specialiai padidintų atlaidų. 
Taip nupigintas dangun pa
tekimas viliojo žmones pa
miršti, kad ateis ir kita žie
ma.

Mano šeimininkas sude
javo: Šia tau moč ir devin
tinis atvažiavo neketinis. 
Nei pinigų nei gaidžio...

“Šventi metai bilijusu 
vargino ir jaunuosius kuni
gus. Net piemenys turėjo 
spaviedotis iš viso gyveni
mo. Spavednyčios visuomet 
buvo apgultos keliomis eilė
mis griešninkų.

“Šventasis” tėvas paskel
bė taip “svarbią” Šv. Petro 
grašių rinkliavą. Kunigai 
rūpestingai įkalbinėjo, dar 
ir atlaidų padaugindami, 
kad tie grašiai labai reika
lingi pasiuntimui labai mo
kytų zokauninkų į pagoniš
kas šalis — Afriką, Aziją, 
kad padidinus dievo kara
lystę. Bet ši “apiera” nei 
grūdais, nei kiaušiniais ne
bus priimta...

Lietuvoj e vasara per 
trumpa , žiema — šalta ir 
ilga. Maisto žmonėms ir gy-

atlaidų surinkimų, tą kuni
gams skųsdavo linkstančiu 
prie eretikų arba“bambizų” 
(latvių). Jeigu maldininko 
alkanas gyvulys nugaišo, 
tai jau pradžia dievo rūsty
bės “geriesiems”...

O betgi štai: Kas tuomet 
būtų patikėjęs, kad už pen- 
kerių metų toje pačioje Jū
žintų bažnyčioje iš aukštai 
nuo vargonų skris socialis
tų lapeliai ir žmonės taip 
juos gaudis ir skaitys! O už 
19-20 metų ten pat žmonės 
taip skaitlingai rinksis ir 
tarsis apie reikalingumą 
įsteigti socialistinę respub
liką?

Tiesa, jų pastangas tuo- 
pasmaugė Antantės ginklai, 
bet ne ta “gerojo” dievo 
rūstybė. Kunigai tuomet 
pamokslų nesakė už socia
lizmą.

Dabar 1970 m. Ten žmo
nės minės 100 metų jubilie
jų (ne bilijušą) pagerbimui 
žmogaus, kuris 1917 metais 
pasakė: Kurkite Tarybinę 
santvarką, kurioje turi bū
ti visa galia darbininkų, 
valstiečių ir kareivių. Tai 
buvo Leninas.

Lietuvoje šiemet įvyks 
tas iškilmingas garbingas 
minėjimas. Man gaila, kad 
aš šiame jubiliejuje jau ne
dalyvausiu !...

Južintiškis

Pirmasis skraidęs 
driežas

Kažkuris iš Bristolio šach
tininkų atkreipė dėmesį į 
keistą atspaudą uolienos ga
bale. Tai buvo smulkus, 10 
cm ilgio raštelis. Šachti
ninkai pagalvojo, kad tai 
gali būti įdomus mokslinin
kams kokio nors priešistori
nio gyvūno atspaudas. Taip 
uolienos gabalėlis pateko į 
Kembridžio universiteto pa- 
leontologės Pamelos Robin- 
zon rankas. Ir tada...

Tyrinėtoja nustatė, kad 
priešistorinis driežas gyve
no prieš 200 ar net prieš 
220 milijonų metų. Šis drie
žas buvo naujos, visiškai 
paleontologams nežin o m o s 
rūšies atstovas. Tačiau dar 
labiau stebino tai, kad 
“Bristolio reptilija” iš šo
nų turėjo dvi apvalias odos 
plėves.. sparnus!

Surasta pirmoji gyva bū
tybė, sugebėjusi remtis į 
orą? Pamela Robinzon ma
no, kad taip! Juk ji nusta
tė, kad “Briestoko reptili
ja” egzistavo kelios dešim- , 
tys milijonų metų, prieš pa
sirodant žemėje sparnuo
tiems žvėrdriežiams ptero- 
daktiliams (mokslininkai 
manė, kad jie buvo pirmie
ji stuburiniai, “išmokę” 
skraidyti), ir 60 miln. metų, 
prieš pas įrodant pirmie
siems paukščiams - archeo-

vuliams reikia daug pasirū-|P^?r^sams\ Anglų

Bostonas. — Kardinolas 
Cushing velykinėse ceremo
nijose ragino valdžią pa
skelbti amnestiją visiems 
karo priešams ir kalėji
muose esančius išlaisvinti.

Maskva.—“Pravda” rašo, 
kad kanclerio Brandto ir 
premjero Stopho pasitari
mai Erfurte veda prie abie
jų Vokietijų santykių su- 
normalėjimo.

pinti. O čia per vasarą baž
nyčios perpildytos dėl tų 
dangaus vartų atvertų ir 
padidintų atlaidų.

Procesijos su karūnomis, 
altoriukais, tris kartus ėji
mas aplink bažnyčias. Ke
lionės į “stebuklingąsias” 
vietas. Žmones suvargino, 
šalies ūkį dar daugiau nu
alino,

Didžiai maldingi žmonės 
buvo kunigų taip įbauginti 
pasakojimu, kad dievas dėl 
vieno nemaldingo, bepoterio 
žmogaus dešimtį maldingų
jų korojąs... Tai buvo arti 
prie inkvizicijos. Kuris dau
giau dirbdamas laukuose- 
daržuose, mažiau rūpinosi

toja mano, kad šis driežas— 
pirmoji sparnuota būtybė 
Žemėje.

VALGIŲ GAMINTOJŲ 
KONKURSAS

Kaunas. —Keturias die
nas “Orbitos” kavinėje vy
ko respublikinis virėjų ku
linarų, konditerių ir pada
vėjų konkursas. '

Geriausiųjų speci a 1 i s t ų 
vardus konkurse iškovojo 
Kauno “Baltijos” kulinaras 
J. Tumasonis, Kauno “Tul
pės” kavinės konditeris J. 
Petrauskas ir Vilniaus 
“Žirmūnų” restorano pada
vėjas K. Vitkus.
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Du tūkstančiai ir viena
Paryžius. Bostonas. Stok

holmas. Maskva. Na, ir, ži
noma, Keiptaunas, garsusis 
Keiptaunas.

Šiais v a r dais pasaulis 
pradėjo rašyti didžiosios 
chirurgijos — transplan- 
tologijos v— istoriją. Dvi
dešimtojo amžiaus antroji 
pusė įrodė, kad drąsi 
medikų svajonė — pakeisti 
žmogui nustojusią plakti 
širdį, persodinti kitus nebe
veikiančius organus — yra 
visiškai reali.

Vos ne kasdien dabar iš 
stambiausių pasaulio medi
cinos centrų žemės rutulio 
meridianais keliauja žinios 
apie naujas, drąsias chirur
gines intervencijas, apie 
sėkmingas inkstų, kepenų, 
plaučių, širdies persodinimo 
operacijas. Ir štai, daugiau 
kaip prieš mėnesį ši‘infor
macijos srautą papildė gera 
žinia iš Lietuvos. Bostono 
inkstų institute, kur veda
ma pasaulinė transplantaci- 

Mariaus Baranausko nuotraukoje matome prof. Algimantą Marcinkevičių, 
vizituojantį savo pacientą.

damas pragyvenimui, jau
nuolis lanko amatų mokyk
los medžią ir metalo plasti
kos skyrių, o 1928 metais 
baigia Kauno meno mokyk
lą. Kiek vėliau savo lėšo
mis Paryžiuje dvejus metus 
gilina žinias interjero sri
tyje.

Drąsiais ieškojimais jau
nasis dailininkas greit at
kreipė visuomenės dėmesį. 
1930 metais jubiliejinėje že
mės ūkio ir pramonės paro-

tuvių liaudies meno tradi-

Baltaliemenio beržo šypsena
Paprastas lietuviškas ber-i 

žas dailininko Jono Prapuo
lenio studijoje man šypte
lėjo šimtais saulių, kurias' 
pabėrė lengvų formų sve
čių kampelio ir mergaičių 
kambario baldų plokštumi
nės inkrustacijos. Rimtimi 
ir dvasios didybe padvelkė 
šimtamečio ąžuolo skobniai, 
aukšti krėslai. O kuk
lioji paupių guoba pavirtu
si moderniais valgomojo 
komplekto baldais. Visur—
žaismingi medienos ir naci- doje Kaune už baldų kom- 
onaliniųrormų sąskambiai, plektus, sukurtus pagal be

žiūriu į tvirtas meistro j tuvių liaudies meno tradi- 
rankas, baltutėlę, kaip žy-'^jas, jis apdovanojamas 
dinti obelis, galvą, klausau jo a.uJ<S0 medaliu.. Aukso ir 
jaunatviškų polėkių. Ir pri- slcJabro medaliais 1937 me- 
mityviose liaudies baldų tais Paryžiaus tarptautinė-

dinti obelis, galvą, klausau jo 
jaunatviškų polėkių. Ir pri- 

formose jis . moka įžvelgti 
patrauklius bruožus, juos 
pritaikyti laikmečiui. Bui
ties grožis — ne miesčioniš
ka prabanga, o kasdienė bū
tinybė. Argi ne tą patį tei
gia jau į muziejus nuėjusios 
mūsų senolių rankomis iš
rašytos verpstės, kultuvės, 
kraičio skrynios, koplytstul
piai ...

Jis ir pats atėjo iš liau
dies. Jonas Prapuolenis gi
mė 1900 m.zkovo 14 d. Su
valkijoje. Tėvas, kaimo sta
lius, jį išmokė medžio dar
bų, o mamos dainos ir pa
sakos pažadino lakią ber
niuko vaizduotę.

Kaip ir daugelio vyresnio
sios kartos menininkų, J. 
Prapuolenio kebas — ne ro
žėmis klotas. Pats pelny- 

jų statistika, buvo užrekor- 
duotos Vilniaus klinikos.

Prie Antakalnio pušynų, 
kur iki pat miesto atbren
da Sapieginės kalvos, šim
tais didžiulių langų šviečia 
moderni ligoninė—klinikos. 
Čia 1970-ųjų metų vasario 
aštuonioliktosios naktį pro
fesorius Algimantas Mar
cinkevičius atliko pirmąją 
respublikoje inksto persodi
nimo operaciją.

Dvidešimt ketvertų metų 
vaikinas iš Kapsuko Vincas 
Beniulis sunkiai sirgo chro
niniu inkstų nepakankamu
mu. Geriausi urologai kar
tojo beviltišką diagnozę — 
inkstai nebeskirta azotinių 
medžiagų, jos nuodija orga
nizmą. Niekas nieko nebe
gali padėti. Nebent pati 
drąsiausia operacija.

Daug tokių profesorius 
A. Marcinkevičius yra atli
kęs savo eksperimentinėje 
laboratorijoje — gyvuliu
kams jis sėkmingai perso-

je parodoje pažymėti jo bal
dai ir dekoratyvinis parke
tas, 1938 metais Berlyno 
taikomosios dailės parodos 
diplomu — valgomojo kom
plektas.

Daug dirbo dailininkas 
pokario metais. Neįkainuo
jamas J. Prapuolenio įnašas 
į lietuvių taikomąją dailę. 
Įžymiausiuose respublikos 
ir šalies muziejuose saugo
mi jo sukurtų lietuviškų 
baldų komplektai. Jo su
kurti baldai—lengvi, grakš
tūs ir praktiški. Jų pavyz
džiai ir projektai patvirtin
ti masinei gamybai. Nema
ža J. Prapuolenio darbų 
puošia visuomeninius inter
jerus. O kur dar įvairūs 
papuošalai ir suve n y r a i ? 
Atidarant Kaune naująją.

dina inkstus, širdį. Bet žmo
gui?

Tą naktį ligoninėje mirė 
moteris. Po kurio laiko bū
tų miręs ir vaikinas. r Bet 
mirusios moters inkstas, 
kurį profesorius įsiuvo jam 
dubens zonoje, išgelbėjo 
gyvybę.4

Vincas Beniulis atgimė. 
Jis daug valgo, skaito, mie
lai bendrauja su jį slaugan
čiomis medicinos seserimis, 
gydytojais. Įvairių sričių 
specialistai įtemptai seka jo 
būklę, moderniomis priemo
nėmis slopinama svetimo 
kūno atmetimo reakcija.

Stambiau s i o s e pasaulio 
klinikose atlikta apie d u 
tūkstančiai inksto persodi
nimo operacijų. Du tūks
tančiai — pasaulyje. Ir dar 
viena — mažame mažyčia
me gaublio lopinėlyje—Lie
tuvoje Kiekvienam savi 
rūpesčiai, savi džiaugsmai. 
Lietuva — didžiuojasi savo 
pro f e s o r i u m Algimantu 
Marcinkevičium.

Vida Petrauskaite

|M. K. Čiurlionio galeriją 
taip pat neapsieita be daili- 
n i n k o paramos. Juodojo 
ąžuolo rėmais jis papuošė 
daugelį eksponuojamųjų M. 
K. Čiurlionio paveikslų. Aš
tuoniolika metų įžymusis 
menininkas yra pašventęs 
pedagoginiam darbui, ruoš
damas dailiųjų medžio dar
bų specialistus.

Žaliakalnyje, pusnynuose 
paskendusioje jubiliato so
dyboje, saulės atokaitoje jau 
rasoja vėpūtinių kepurės. 
Atkeliauja septyniasdešimt 
pirmasis Jono Prapuolenio 
pavasaris. O lietuviškų me
ninių baldų kūrėjas dar 
trykšte trykšta naujais su
manymais, jaunatviškai 
ruošiasi didelei šiemetinei 
savo darbų parodai.

H. Labanauskas

Einu žeme ir žvelgiu godžiai, 
Aplink matau naujus namus, \ 
Mokyklas, skverus, parkus, sodus, 
Asfaltu žvilgančius kelius.

Laivai, mašinos orą .skrodžia, 
Lėktuvai skrenda, lyg strėlė, 
Trykšta nafta, metalas liejas, 
Kaip upėj skubanti srovė-

Raketos į žvaigždes pakyla, !. j
Vagoja Kosmosą laivai. (
Anksčiau tik pasakoj girdėjom, j. 
Kad šitaip skraidė aitvarai.

Juk visa tai žmogus sukūrė, 
Valdovas jis visos gamtos — 
Visur jaučiu jo darbo ranką» 
Ir dalį širdies šilumos.

P. A. Stunžėnas

ĮDOMIOS JAUNUOLIŲ NUOMONĖS

Apie žmogaus prigimtį ir 
jo tariamą agresyvumą

Mielas Albinai! Į pasku-1 
tinį laišką tu idėjai emi
grantinio laikraščio iškar
pą, kurioje vienas ameri
kietis turistas pasakoja 
apie savo kelionę į Lietuvą. 
Jam tekę matyti, kaip vai
kai, rankose laikydami me
dinius automatus, šokčioja 
per tvoras ir, balsu imi
tuodami šaudymo garsus 
“Tra-ta-ta-ta!'/ “Tra-ta-tą- 
ta!” atakuoja priešą. Ta
rybinėse žaislų^ krautuvėse 
taip pat pa r d a v in ė j a m i 
žaisliniai šautuvai, pistole
tai, kardai bei špagos, me
taliniai kareivėliai ir kt. Iš 
to daroma išvadą, kad ir 
socialistinėse šalyse vaikai 
auklėjami karine dvasia, 
Kad žmogaus prigimtis ne
sikeičia, kad ji visur vie
noda — būtent, agresyvi ir 
būti agresyviam yra priva
loma, tai pirmoji žmogaus 
dorybė.

Trumpai sakant, pilamas 
vanduo ant antikomunisti
nės propagandos malūno, 

i pateisinamas absurd iškas 
ir nusikaltėliškas Vietnamo 
karas.

Man ne kartą teko gir
dėti, kaip įvairūs žmonės 
ginčijasi tema, kodėl kyla 
karai. Ir mažiau išsilavinę 
kolūkiečiai, ir mokytojai, ir 
žilo plauko susilaukę seniai 
nuolat paliečia šį klausimą.

Vaikai žaidžia nieko 
pikto nejausdami

Neseniai man.pasitaikė pa- 
budėti su draugovininKais 
čiuožykloje- Tau gal žino
ma, kad ‘viešose vietose pas 
mus dažniausiai budi sava
noriškai pasisiūlę berniukai 
ir mergaitės, vadinamieji 
draugovininkai. Jie prisise
ga prie rankovių raudonus 
raiščius ir budi. Jų parei
ga, pastebėjus ką nors el
giantis nedrausmingai, — 
sudrausti, nuvesti į drau
govės štabą pasiaiškinimui 
arba net iškviesti miliciją.

Man parūpo padiskutuoti 
su tais j a u subrendusiais 
moksleiviais keletą klausi
mų. Per garsiakalbį aidėjo 
Štrauso valsai, Mikio Teo- 
dorakio dainos ir įvairios 
populiarios melodijos, todėl 
mes, į žiemos galą, čiuožyk
loje esant mažiau čiuožėjų, 
galėjome netrukdomi kalbė
tis.

Tie jaunuoliai pareiškė 
tokių minčių, kuriomis iš 
dalies galima atsakyti į ta
vo, Albinai, laiške įdėtos 
citatos paliestą problemą.

— Man rodos, — kalbėjo 
vienas draugovininkas, ku
rį mes vadinome Sigitu, 
kai aš užvedžiau kalbą apie 
žmogaus agresyvumą,— 
kad vaikai žaidžia karinius 
žaidimus, nieko pikta ne

su

jausdami. Vaikuose nepa
prastai ryškiai, palyginus 
su suaugusiais, pasireiškia 
visi kilnieji žmogaus, kaip 
vis u o m e n i š k o s būtybės, 
bruožai: rūpinimasis kitu, 
pasiaukojimas dėl draugų, 
noras sužinoti, išrasti, kur
ti, sakyti visur tiesą.

Mergaitės ir lėlės
— Mergaičių žaidimai 

lėlėmis, mano manymu, nė
ra suaugusiųjų mėgdžioji
mas, — įsiterpė į kalbą mū
sų draugovininke su balta 
kailine a p y karkle, kurios 
vardas buvo Agnė. — Mer
gaitės žaidžia lėlėmis, ska
tinamos motiniško instinkto 
rūpintis šeima. Vėliau, kai 
aplinka dažnais atvejais su
suka joms galvas visokiau
siomis santuokos problemo
mis, kai įtikina, kad vaikų 
auginimas yra našta, kad 
jai pirmiausia turi rūpėti 
kosmetika, tualetai, kad ji 
privalo patikti vyrams, tai 
tada, man rodos, tas in
stinktas bus uždą rytas į 
narvą, jis pasislėps giliai į 
pasąmonę ir iš ten maištaus 
visokiais iš pažiūros mįs
lingais neuroziniais pergy
venimais.

Didvyriškumo viliojami
— Berniukai žaidžia ka

rą todėl, kad juos vilioja 
didvyriškumas, kad jie nori 
atlikti pasiaukojamą žygį, 
kad jie veržiasi ką nors ap
ginti,. — kalbėjo trečiasis 
d r a u g ovininkas. — Ir čia 
niekuo nedėti revoliuciniai 
filmai, kuriuose daug šau
doma. Vaiku karo žaidi
muose žiaurumas visai nefi
gūruoja. Žaisdami jie nie
kad nesusimuša su “prie
šais-” Jiems dar nesupran
tamas skriaudos jausmas, 
dar tebėra svetimas noras 
mėginti ištaisyti tą skriau
dą kerštu. Jiems visiškai 
svetimas įtūžis. Jų žaidi
mai— tai tik pasiaukojimo 
žygdarbio troškimas.

— Ir paprastas liaudies 
žmogus, —■ vėl kalbėjo pir
masis draugovininkas,—vi
sais laikais pašauktas į ka
rą, man rodos, nebuvo sa
vo esme agresyvus. Prie
šingai, jis veržėsi aukotis 
dėl bendros gerovės. Tik 
šią jo ypatybę sumaniai 
naudojo parazitinės klasės 
agresyviems ir grobikiškiems 
tikslams. Kad ir kaip bū
davo mėginama sukelti ka
reivio neapykantą bei kerš
tą priešui, jis pirmiausia 
vykdė kovinius uždavinius 
todėl, kad tikėjo, jog gina 
tėvynę, savo gimtąją šalį, o 
susidūręs akis į akį su to
kiu pat prieš jį išvarytu 
žudyti kareivių, buvo pri
verstas jam smogti, nes tik 
taip galėjo pats likti gyvas. 
Į karą jis žiūrėjo kaip į ko
kį lemties prakeiksmą, kaip 
į fatališką dangaus baus
mę.

Kodėl gimsta karai
—Sakysim, vienas žmo

gus, prispirtas bado, pamė
gino iš kito atimti kąsnį,— 
toliau buvo rutu 1 i o j a m a 
mintis. — Ir tai jam pasL 
sekė. Paskui jis tai pabandė 
antrą kartą ir įsitikino, 
kad galima gyventi parazi
tiškai. Bet kitame žmoguje 
sukilo skriaudos- jausmas,, 
ir noras ištaisyti tą skriau
dą, pasiekti teisybę, atker
šyti. O viena žmogžudystė 
paprastai tempia paskui sa
ve ir kitą kraujo pralieji
mą. Štai ir karas!

— Karai atsiranda todėl, 
kad žmonės gimsta nely
gūs, aiškino savo požiūrį Si
gitas. — Gabesnysis įsikala 
sau teorija, kad jis yra iš
rinktasis ir kad silpnesnieji 
turi jam tarnauti. Silpnes
niesiems savo rūšies indivi
dams jis taiko tą patį po
žiūrį, kaip ir gyvuliams, 
kuriuos pajungia savo nau
dai. Pasiskelbę, kad jų 
gyslose teka mėlynas krau
jas, kad juos pats dievas 
pašaukė paminti galvijišką 
minią, kad jie yra antžmo
giai, kad jie — išrinktasis 
elitas, tokie individai klesti 
ligi šių dienų, naudodami 
principą: “Kiršink ir val
dyk!”

— Bet istorija išrinktuo
sius vis išmeta į sąšlavy
ną, — rimtai, lyg per eg
zaminą, tarė draugovinin
ke Agnė. — Taip atsitiko su 
Romos patricijais, su Pran
cūzijos aristokratais ir su 
Ničės išauklėtais “antžmo
giais.” Iš vienos pusės, pa
razitiškai gyvendami, jie 
patys demoralizuodavosi, o 
iš antros, sužadindavo ma
sėse slypintį teisybės troš- 

■kimą, jos vis labiau persi
imdavo skriaudos jausmu, 
sąmonėdavo ir pribręsdavo 
revoluciniam žygiui.

Gabumų nevienodumas
— Bet juk žmonių gabu

mai visą laiką bus nevieno
di, — provokavau į moks
lišką diskusiją įsitrauku
sius tuos jaunuolius, kurie, 
matyt, daug skaito ir domi
si visomis aktualiomis pro
blemomis. , < •

— Taip,'— kalbėjo Sigi
tas,—vis tiek gabesniesiems 
kils pagunda pasiskelbti iš
rinktaisiais. Kokia gi iš
eitis ? . Ogi paprasčiausia. 
Man prisimena pasakaitė 
apie liūtą ir pelę. Su kokia 
panieka liūtas žiūrėjo į pe
lę. O kai jis pateko į spąs
tus, pelė pagraužė virvę ir 
išleido jį į laisvę. Kitame 
variante pelė ištraukė liū
tui iš letenos rakštį. Išva
da aiški: žmogus ateity pil
nai įsisąmonins visuome
nišką savo prigimtį ir su
pras, kad tarpusavis ben
dravimas yra pagrindinis 
jam gamtos diktuojamas 
dėsnis, kad stipresniojo bei 
gabesniojo pareiga padėti 
silpnajam. Gabesnis turės 
suprasti, kad tik tokiu 
laipsniu jis gali tapti “iš
rinktasis,” kokiu jis pade
da kitiems. Tik protinga 
bendradarbiavimo pagalba 
kitiems, panaudojant gam
tos jam suteiktus gabumus, 
jį daro tikru išrinktuoju. 
Toks yra prigimties dėsnis! 
Parazitizmas bus laikomas 
kaip beždžioniškos barbary
bės žemesnioji pakopa.

Prisipažinsiu, mane ste
bino tų pernelyg jaunų 
žmonių šios filosofiškos nuo
monės. Bet aš tylėjau ir 
klausiausi tolesnių sampro
tavimų.

Visuomeniškoji žmogaus 
prigimtis

r ' >

Elitizmu remiasi kiekvie
nas nacionalizmas bei ra
sizmas. Galvojama: aš esu 
gabesnis, gamta man dau
giau davė, ir bukagalviai 
privalo man tarnauti. Juk 
toks šių dienų šūkis! Ši te
orija įkalama į galvą kiek
vienam kartu su katekizmu. 
•TJavo pareiga būti agresy
viam! Tau padės dievas! 
Dantim ir nagais plėšy kis 
del savo vietos gyvenime! 
Nors, sutriuškinus fašizmo 
doktriną, Ničės filosofija 
buvo diskredituota^ bet jo

paskelbtoji antžmogio, kaip 
gudraus gorilos, teorija te
bėra stipriai įleidusi šaknis* 
ir šiandien daugelio žmonių 
sąmonėje Vakaruos^.

— Aišku, šitokia pažiūra 
prieštarauja visuomeniškai 
žmogaus prigimčiai, kuri 
susiklostė jau seniai evoliu
cijos procese. Kad ir slo
pinama, toji prigimtis maiš
tauja tūkstančių ir vienu 
būdu kasdieniniame mūsų 
gyvenime. Jos maištavimo 
negali nuslopinti nei narko
tikai, nei smaguriavimas 
menu, nei stengimasis užsi
miršti visokiomis pramogo
mis. Tą maištavimą silpni
na tik produktyvus darbas, 
nes darbas jau yra tarnavi
mas kitam, yra naudingų 
vertybių kūrimas visuome
nei.

— O špagavimasis, — ta
rė Agnė, per garsiakalbius 
aidint liūdnai Mikio Teodo- 
rakio melodijai, — man ro
dos, neugdo berniukams ka
rinės nuotaikos. Priešingai/ 
jis veikiau lavina jų miklu- * 
mą. Špaguojasi jie ne tam*, 
kad kada nors praktiškai 
panaudotų tuos judesius. 
Aš linkusi tikėti, kad špaga- 
vimosi įgūdžius jie perkels 
vėliau. į dvasinio “špagavi- 
mosi” sritį, kur greitai rei
kia taikliu žodžiu atmušti 
priešininko smūgį. Vykęs 
sąmojis yra galingesnis už 
špagos dūrį. Panašiai yra 
ir su kitais kariniais žaidi
mais.

Prigimtis sužalojama
Čia aš atpasakojau iš tos 

diskusijos daugiausia tas 
mintis, kurios lietė tavo, Al
binai, įdėtą laikraščio cita
ta. Man atrodo, tos citatos 
autorius neklydo, teigda
mas, kad žmonių prigimtis 
yra ta pati ir socialistinėse 
šalyse, ir buržuaziniuose 
Vakaruose. Tie jaunuoliai* 
su kuriais aš kalbėjausi, 
tvirtai tiki gerąja žmogaus 
prigimtimi, — būtent, kad 
socialistinėse šalyse tai pri
gimčiai reikštis sudarytos 
kuo plačiausios sąlygos, o 
pas jus, Amerikoje, toji pri
gimtis— panaudojant drau
govininkų išsireiškimus — 
yra klaidingai aiškinama, 
tramdoma ir, nustumta į 
pasąmonę, visaip maištau
ja. Jos maištavimu ir pasi
reiškia daugumos šių dienų 
kapitalistinio gyvenimo ne
gerovių.

V. Ičius
1970 II 7

Washingtonas. Pašto 
darbininkams valdžia siūlo 
pakelti algas 12 procentų. 
Taip pat atsiima siūlymą,, 
kad algų pakėlimas būtų 
siejamas su prez. Nixonq 
pasiūlymu visą pašto siste
mą perorganizuoti.

Boston, Mass.
LLD 7-tos apskrities su

važiavimas įvyks balandžio 
12 d., 318 Broadway, 11 v. 
ryto.

Kviečiame visas kuopas 
su delegatais skaitlingai da
lyvauti. Turime daug reika
lų apkalbėti kas link “Lai
svės” pikniko. Turime ge
rai prisiruošti prie jo, kad 
jis būtų pasekmingas.

Šiemet įvyksta LLD su
važiavimas rugp. 20 d., De> 
troite,. Turėsime ir šį suva
žiavimą aptarti.

J. Jaskevičius, r
Apskr. Sek.

(25-26) -
Į

i
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t Baltimore, Md.
Mirtis skiria iš mūsų tar

po vieną po kito draugus, 
pažįstamus, gimines.

4 Kovo 20 d. po sunkios li
gos, nuo išsivysčiusio vėžio, 
mirė Elena Balsienė, su
laukusi 75 metų.

Velionė Amerikoje išgy
veno 58 metus, nes ji atvy
ko šion šalin 1911 metų ge
gužės 25 d. Kaip be amato 
moteris, dirbo įvairius dar
bus, paskiausiai siuvykloje. 
Sukūrusi šeimyninį gyve
nimą su drg. Jonu Balsiu, 
kuris mirė prieš 3 metus, 
pradėjo dalyvauti mūsų pa
rengimuose — ne tik da
lyvauti, bet ir padaryti juos 
sėkmingais. Priklausė kar
tu su vyru Jonu LLD 25- 
ojoje kuopoje ir LDS 48-o- 
joje kuopoje. Neturėdami 
savos šeinio, įsisavino duk
terį Idą, kuri prižiūrėjo ją 
kaip tikrą motiną laike li- 

w gos ir rūpinosi jos laido
tuvėmis.

Lietuvoje ji paėjo iš Pla
telių kaimo, Telšių apskri
ties. Lietuvoje gyvena jos 
brolis su šeima.

Velionė nors ir priklausė 
organizacijose, bet aktyvios 
veiklos nesiimdavo.

Jos paskutinis reikalavi
mas buvo išpildytas. Lai
dotuvės buvo be jokių iškil
mių, kūnas sudegintas ir 
pelenai išbarstyti Atlanto 
vandenyne prie Wildwood, 
N. J.

Jos tykus religinis jaus
mas slėpėsi giliai jos min
tyse. Ji reikalavo, kad bap
tistų kunigas, kur ji daž
nai paskutiniu laiku daly
vaudavo, atliktų paskutines 
apeigas. Tas irgi buvo iš
pildyta.

Jos karstą puošė graži 
> puokštė gėlių nuo LLD 25 
,kuopos.

Jei jos giminės Lietuvo
je norėtų platesnių apie ją

informacijų, lai kreipiasi į 
jos dukterį—

Mrs. Ida Astle,
5320 Catalpha Rd.
Baltimore, Md. 21214
USA
O mes daug kartų ją pri

siminsime, kada tik būrys 
draugų bei draugių susibur- 
sime — ar tai susirinkimuo
se, ar pramogose, nes ji bu
vo nuolatinė jų lankytoja.

Vinco Duktė

Dorchester, Mass.
Kovo 23 d. mirė Walter 

Kučinskas, ilgametis Dor- 
chesterio gyventojas.

Kučinskas turėjo gražius 
namus, bet juos pardavė 
prieš metus laiko, kada pra
dėjo nesijausti sveikas. Jis 
persikėlė gyventi pas duk
terį.

Kučinskui buvo padaryta 
operacija (surado vėžio li
gą) ir už kelių savaičių po 
operacijos mirė.

Liko liūdinčios dvi dukte
rys, jų vyrai ir du anūkai. 
Waite ris paėjo iš Biržų 
apylinkės, buvo pažangus 
žmogus, skaitė “Laisvę”.

Pašarvotas buvo Casper 
koplyčioje, palaidotas su re- 

I Ilginėmis apeigomis kovo 26 
d. Blue Hill Cemetary.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemelė, o giminėms 
ir artiniesiems reiškiu už
uojautą.

S. Raina rd

Annapolis, Md. — Mary
land valstijos seimelis at
šaukė 1968 metais išleistą 
aborcijų įstatymą. Palieka
ma moterei ir gydytojui nu
spręsti ką daryti su nepa
geidaujamu nėštumu.

Belfast, š. Airija.— Ang
lijos kareiviai ašarinėmis 
bombomis išvaikė katalikų 
demonstraciją balandžio 2 
dieną.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Walentukevičius
(Wallen)

Mirė kovo 21, 1968 m.
Prisimename su didele širdgėla tą liūdną va

landą, kada mano gyvenimo draugo, vaikų tėvo 
širdis sustojo plakus, gyvybė užgeso* amžinai. Ap- 
švietą ir tiesą mylėjęs, atlikai gražių darbų. Ilsė
kis, mūsų mylimas, mes tavo kapą lankysime kol 
gyvi būsime.

Rožė, žmona
Dr. Vincent ir Phylis, 

sūnus ir marti
Adrian, Lance, anūkai 
Aldona ir Dr. Eldon, 

duktė ir žentas 
Montello, Mass.

Fitchburg, Mass.
Kovo 24 d. vėl aplankėme 

mūsų malonius draugus Sa- 
mulėnus ir Evą Tamulionis.

Joną Samulėną gamta la
bai nubaudė. Jis jau serga 7 
metus. Kada gavo pirmą 
■streką (stroke), dar galėjo 
pavaikščioti per tris metus, 
o po antro, tapo suparaly
žiuotas visas kūnas. Taigi 
jau 4 metai kaip guli lovo
je mielas draugas Jonas ir 
galėjo tik galvą ir kairę 
ranką pajudinti. Bet dabar 
gavo dar vieną stroką kai
riojoj pusėje.

Mažai tegali kramtyti 
valgį ir daugiausia miega 
Jonas dabartiniu laiku. Jį 
prižiūri jo žmona Anna ir 
jos sesutė Eva Tamulionis 
Tenka joms sunkiai vargti 
prie ligonio.

Gaila draugo Jono taip 
sunkiai sergančio, taip 
žiauriai gamtos nuskriaus
to.

S. Rainard*

Philadelphia, Pa.
Dėmesio LLD 10 kuopos 

nariams
Šiuomi pranešu, kad šio 

mėnesio, balandžio 11 die
ną kuopos susirinkimas ne
įvyks todėl, kad ant ryto
jaus, sekmadienį, 12 d. ba
landžio, įvyks jau seniai 
laukiamas ir ruošiamas 
kuopos pavasarinis pobūvis 
salėje 6024 Wayne Ave. 
prasidės pietūs 12:30. Sve
čiai prašomi nesivėluoti,nes 
visiems suprantama: ko 
anksčiau, tai geriau.

Važiuojant iš pietinės 
miesto dalies, reikia busą 
imti ant Broad St. ir Erie 
avė. — 53, prie pat Phila. 
Gas Works pastato. Vyks
tant iš šiaurinės dalies, bu
są imti K. ar J., kurie da- 
veš iki skersgatvių Chelten 
Avė. ir Wayne Ave. Ten iš
lipt ir paeiti du blokus iki 
parengimo vietovės.

Rengėjai

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB
MASSEUSE. Immediate opening 

foi’ permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
and most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floaters. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

EARN — While You Learn A Skill

—CHEMICAL OPERATORS—CHEMICAL TRAINEES
We Arc Part of New Jersey’s Growing Chemical.Industry.

CLEANING WOMEN. Pleasant 
work. For main line Catholic Col
lege for girls. Hours 8 AM to 12. 
5 days a week. Call Mr. Graham. 
527-0200. (22-28)

WE OFFER:
• AN EXCELLENT STARTING RATE

No. Andover, Mass.
Kovo 22 d, sekmadienio 

rytą apie 5 vai., trys balti 
jauni (apie 20 metų amž.) 
vyrai užpuolė ir apvogė na
mus “Laisvės” skaitytojo P. 
Nuko ir jo žento Douglas 
Chandler.

Pirmiausia vagys nupiovė 
telefono vielas ir išmušė 
stiklą prie durų. Atsidarė 
duris ir įėjo su šautuvais.

T. Nukienę, kuri pirmiau
sia išgirdo, kad namuose 
kas nors vaikščioja, ir P. 
Nuką pastūmė į šalį, pali
ko vieną iš vagišių prie jų, 
o kiti du nuėjo į žento kam
barius ir atkišę šautuvus 
reikalavo iš žento pinigų.

Paskiau visus nuvarė į 
skiepą, surišo ir sugrįžę į 
kambarius išdaužė išeina
mųjų vietų visas vamzdis, 
supjaustė ant sienų pa
veikslus, sudaužė veidro
džius, vargonus, atėmė žie
dus, rankinius laikrodėlius.

Išeidami užrašė ant sie
nos: Mes nenorime, kad bu- 
sais būtų vežami vaikai. 
Mat, P. Nuko žentas yra 
No. Andover high school 
principal ir valstijos mo
kyklų administracijos pa- 
gelbininkas. Gal todėl jam 
keršino.

Padaryta skriaudos už 
apie porą tūkstančių dole
rių. Buvome nuvykę pas 
Nukus kovo 25 d. ir matė
me visą tą žalą. Galima tik 
tiek pasidžiaugti, kad nei 
vienas nešužeistas.

S. . Rainard
Nuo redakcijos: Dėkoja

me K. Čereškienei už pri- 
siuntimą žinios , apie Nukų 
nelaimę, bet jau turėjome 
S. Rainardo raštą.

Pnompenh. — Naujosios 
reakcinės Kambodijos val
džios premjero gen. Lon 
Nol brolis rastas namie pei
liu nudurtas. Spėjama, kad 
tai bus nuversto princo Si
hanouk šalininkų darbas.

New Haven, Conn.
Džiugu, kad Margaretos 

Valinčienės operacija ant 
akies gerai pavyko. Dabar 
ji randasi namie po slaugės 
priežiūra. Sakė, jaučiasi 
neblogai. Jos namų adre
sas: 230 County St., apart
ment 121, New Haven, 
Conn. Linkime draugei 
greitai susveikti.

Ponas A. K. Gruzdis la
bai nori “atvaduoti” Lietu
vą. Jam dabartinė santvar
ka nepatinka. Negana to, 
jis dar reikalauja ir Latvi
jos, ir Estijos. Jo toks laiš
kas tilpo vietiniame “The 
New Haven Register.”

Man gaila pono Gruzdžio. 
Mano supratimu, būtų ge
riau pamiršti ponstvą.

LDS 16 kuopa gavo kvie
timą dalyvauti 5-osios ap
skrities konferencijoje, ku
ri įvyks balandžio 19 dieną 
Bridgeporte. Bus proga su
tikti daug malonių draugų 
iš visų kolonijų ir iš Cen
tro.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryto. Reikia pribūti 
laiku.

J. Kunca

Lake Arrowhead. Calif.— 
Valdžia nutarė sunaikinti 
visas 1,000 akrų plote pu
šis. Jas sugadino “smog”, 
atėjęs iš Los Angeles. Jei 
tas “smog” tiek pakenkė 
medžiams, tai tik galima 
įsivaizduoti, ką jis reiškia 
žmonėms.

Vatikanas.— Trisdešimt 
du teologai pernagrinėjo 
popiežių Paulių VI, kad jo 
toks užsispyrimas palaikyti 
kunigų celibatą veda kata
likų bažnyčią prie pasidali
jimo.

Gedz, Turkija. — Jau su
rasta 1,084 lavonai prieš ke
lias dienas įvykusiame že
mės drebėjime žuvusių žmo
nių. Manoma, kad bus žu
vę dar daugiau.

ProtestantŲ bažnyčiy rėmėjai 
mažėja, fonduose nedateklius

New Yorka^— Naciona
linė . Bažnyčių Taryba, ku
rios dalimi yra protestantų 
bažnyčios, praneša, kad dėl 
infliacijos ir rėmėjų suma
žėjimo turi sumažinti savo 
štabų skaičių. ,

Daugiausia f inans i n i a i 
nukenčia episkopalų bažny
čios. Savo štabą jie suma-

žino 20 proe., kadangi paja
mų s nepadengia išlaidų. 
Episkopalų bažnyčios turi 
apie 4 milijonus sekėjų. Bet 
dabar jų parama nuolat 
mažėja.

Katalikų hierarchija taip
gi nusiskundžia nebegalėj i- 
mu išlaikyti savo mokyklų 
dėl finansinio trukumo. •

CLERK-TYPIST
“Free Travel Benefits”

We now have available an interest
ing position in our regional office.

•.. Must be able to handle an 
equal amount of form work and 
typing plus filing.

... Will be groomed for a promo
tion within this office.
Salary commensurate with ex

perience.
Call Mr. Armitt 594-0400, ext. 227 

or apply Mezzanine Floor ent.
GREYHOUND LINES—EAST

525—11th Ave., (40th St.) N. Y. C. 
An Equal Opportunity Employer

(23-26)

MAN & WIFE. APT. HOUSE.

Maintenance team, live in, exper
ienced. New luxury elevator apt. 
house. OR 7-0800. Philadelphia, Pa.

(23-29)

DRIVERS. For fuel oil. Men who 
are interested in learning All phases 
of business. Year round positions. 
LANCIA OIL, 160 E. Railway Ave., 
Paterson, N. J. 201-278-2270.

(23-26)

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

Also locker, room man. Over 25, 
Newark, Del. (302) 737-1201.

(23-29)

WANTED— TRAY GIRL. Pref- 
erbaly from Bryn Mawr or sur
rounding areas. For food service 
and general kitchen work. Suitable 
hours, good salary with chance for 
advancement, paid vacation, sick 
pay and other good working condi
tions. No experience necessary, will 
train.
BRYN MAWR TERRACE CON

VALESCENT CENTER, Bryn Mawr, 
Pa. LA 5-8300. Tuesday thru’ Fri
day, 9 AM to 3 PM. (23-27)

CAFETERIA 
UTILITY MAN

Reliable man to work in our mo
dern cafeteria from 9 AM to 5:30 
PM. Job security, good working 
conditions, company-paid benefits. 
Apply in person or call BOB SAR- 
ZILLO, 722-3200, Ext. 2664.

RCA
An Equal Opportunity Employer 

Route 202 Somerville, N. J.
(25-27)

HOUSEKEEPER-Inspectress, must 
be pleasant and personable with 
some exp. in hotel or motel work. 
Excel, working conds. paid insurance 
medical plan. Holiday Inn, King of 
Prussia, Pa. Mrs. Miller. 265-7500.

(25-26)

Augalinių baltymų 
fabrikas

Švedijoje, netoli Kristjan- 
stado miesto pastatytas au
galinių baltymų fabrikas. 
Čia gaminama produkcija 
savo maistingumu prilygsta 
mėsai, tačiau kainuoja ke
turis kartus pigiau. Augali
niams baltymams galima 
suteikti jautienos, kiaulienos 
vištienos, žuvies, krabų ar 
krevečių skonį. Naujieji 
produktai gaminami iš so
jos pupelių, paprastųjų pu
pų ir dirvinio bastučio.

• FREQUENT INCREASES
.• MEDICAL, DENTAL AND LIFE INSURANCE PROGRAMS
• LIBERAL HOLIDAYS AND VACATIONS
• PENSION PLAN & PAID SICK LEAVE

.................... QUALIFICATIONS: ' .....................
BASIC arithmetic; mechanical aptitude 
WILLINGNESS TO WORK ROTATING SHIFTS 

REFERENCES WILL BE CHECKED

CALL OR VISIT: MR, R. BATEN
777-0741

— GI VAU DAN — '
CORPORATION

125 DELAW ANNA AVE. CLIFTON, N. J.
An Equal Opportunity Employer

(24-27)

COIL WINDERS

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES
67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.

(20-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters.

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-77878

(22-31)

AUTO

SERVICE MANAGER

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR FULLY QUALIFIED MAN TO 
SUPERVISE LARGE VOLUME SERVICE DEPARTMENT. EXCEL
LENT COMPENSATION PLAN INCLUDING MANY FRINGE BE
NEFITS, ETC. DON’T PASS UP THIS POSITION IF YOU'RE 
LOOKING FOR SOMETHING BETTER. PLEASE PHONE MR. 
R. EPERTHENER FOR PERSONAL CONFIDENTIAL INTER
VIEW.

VIC POTAMKIN CHEVROLET
1015 Broad St., Newark, N. J. 643-7300

(25-26)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 

(openings' for aggressive individuals 
who are anxious toprove themselves 
and be considered for future pro
motions. Also available: part time 
job for day shift, for Warehouse 
cleaning and recuperating.

, Excellent starting salary with 
full range of benefits. Call Mr. Ro- 
mash, 382-4623 or 382-4624 for in
terview.

MARTIN BROWER CORP.
Randolf Ave., Woodbridge, N. J.

07095 (23-26)

MACHINISTS. Part time. Vert
ical Mill, Milling Machine, Turret 
Lathe, Drill Press. Qualified men 
interested in part time work on 
Tues., Wed., & Thurs. from 6 PM 
to 10 PM. Top hourly rates, plus 
shift differential. Location in North
east Philadelphia. Call NE 2-2800. 
9 AM to 5 PM. (20-26)

AUTO MECHANIC. For used car 
dept, with N. J.’s finest New Car 
Dealer. Must know all cars. All 
benefits, excellent working condi
tions. Profit-sharing plan. Apply to: 
MR. OTTO SGOBBO, 8 AM to 5 
PM. MAXON PONTIAC, Route 22, 
Union N. J. 964-1600. (20-26)

HOUSEKEEPER. Beautiful home 
in Yardley. One hour from Phila. 
2 small children. Light housekeep
ing. Other help kept. Private room 
& TV. Good salary. References. 
Please call Mrs. Stein. 1-736-1551.

(23-29)

MACHINE OPERATORS. Data 
processing cabd manufacturer needs 
personnel. Dynamic growth industry 
with opportunity. Company will 
train. Good starting salary and 
fringe benefits. 2nd shift openings. 
Advanced Computer Supplies. Mrs. 
Mills. 201-225-1200. (25-27)

MAN & WIFE ASSISTANT for 
53 unit suburban apt. bldg. Lands* 
downe, Pa. Some knowledge boiler 
rm., minor plumbing repairs, . (ite 
cleaning, collect rents in office. 
Bldg, in excel, cond. with good 
clientele. Gd. sal. plus modern 4 
rm? apt. References req’d. MI $)- 
37$8,’ aft. 6:30 PM. (23-26)

TIME KEEPER, mature or semi
retired individual with past time
keeping or accounting baeground, 
to prepare and control card imputs 
to a recently installed 360/20 com
puter. Excellent benefits and salary. 
Equal Opportunity Employer. Penna, 
Forge, Bleigh ■& Milnor Sts., Phi
ladelphia, Pa. MA 4-3666.

(25-31)

LOOM FIXER

On W3. IN Wilmington, Del. 
212*564-3876. Call collect.

(25-31)

CLERK Mailroom. Recent High 
School Grad. No experience neces
sary. Good future. 5 days, 8:30—5. 
Liberal benefits, including pension 
plan, tuition refund,. hospitalization, 
etc.Mr? Cannici. 624-4200.

O-Z ELECTRICAL MFG. CO.
262 Bond St., Brooklyn. An Equal 
Opportunity Employer. (25-27)
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Dėl santykių tarp juodųjų ir baltųjų

Atsiskyrimo naikinimas
You Must Act Now to Preserve 

Our Democratic Rights
Dabar didžiausia Ameri

kos bėda, tai tas atsiskyri- 
mo-segregacijos naikinimas 
savo šalyje. Galima sakyti, 
kad ta bėda didesnė net ir 
už Vietnamo karą, kur sigirdėjo, 
Amerika įsivėlus j a u sep
tinti metai. Mūsų prezi
dentas gali tą karą sustab
dyti vienu plunksnos pa
braukimu. Bet nei jis, nei 
kas kitas negalėtų to pada
ryti su segregacijos panai
kinimu net su keliolika 
plunksnos pabraukimų. 
Taip,- kebli ta segregacija.

Mano patyrimai
Paimkime tą dalį, surištą 

su segregacija, kuri yra 
man geriausiai matoma ir 
su kuria susiduri u kas
dien jau per eilę metų. 
Gyvenu New Yorke ar
ti bulvaro jau virš 30 me
tų. Per visą tą laiką vie
šoji keleivių transportacija 
tuo keliu yra autobusais. 
Per apie dvidešimt metų 
mes nematėme kitos spalvos 
tų autobusų vairuotojų, 
kaip tik baltuosius.

Laikai bėgo, keitėsi... 
Atėjo laikas, kai Amerikos 
juodieji žmonės pradėjo la
bai rimtą kovą už lygias 
teises gyventi ir dirbti su
simaišius su baltaisiais. 
Tos jų kovos buvo to
kios įtemptos, tokios griež
tos, tokios žiaurios, kad 
jos privertė visus baltuo
sius Amerikos piliečius su
sidomėti ir dirbti planus, 
kaip tą negerumą, nelygy
bę galėtų Amerika išgyven
dinti. Tuoj prasidėjo su
maišymas baltųjų ir juodų
jų darbuose.

Jau pamatėme vieną juo
dą vairuojant autobusą mū
sų linija. Tas keleiviams 
patiko, nes girdėjosi daug 
išsireiškiant teigiamai. Iki 
tol ta linija daugiausia va
žiavo baltieji, nes baltieji 
daugiausia gyveno prie tos 
linijos. Ne už ilgo atsira
do jau ir kitas mūsų busų 
vairuotojas juodas. Tai ge
rai, kalba baltieji keleiviai. 
Ųž trumpo laiko atsiranda 
vėl kitas juodas vairuotojas. 
O kai pasiekė tą lygį, kai jau 
buvo pusė baltų ir pusė juo
dų vairuotojų, taip kaip 
kokiu žaibo greitumu — vi
si mūsų linijos autobusų 
vairuotojai tapo juodi!

Dabar dalykas jau pras
tas iš kitos pusės. Dabar 
jau baltieji pradėjo išmeti- 
nėt ir statyti klausimus: 
Kodėl baltieji negali turėti 
čia lygią teisę dirbti? Juk 
ir jiems reikia gyventi ir 
taipgi šeimas užlaikyti, ar 
ne? Kas čia buvo negero 
juodiesiems, tas dabar ne
gero baltiesiems.

Naujas ghetas
Kitame dalyke arti mūsų 

irgi atsitiko prastai, ban
dant panaikinti segregaciją- 
atsiskyrimą. Taipgi apie 30 
metų atgal juodi žmonės 
bandė pirkti čia namus, kur 
darnei vieno juodo žmogaus 
nebuvo. Baltasis savinin
kas atsisakė parduoti juo
dam savo namus. Dalykas 
atsidūrė valdžioje, ir balta
sis namų savininkas buvo 
sudraustas taip daryti.

Tada agentūros paskleidė 
vajų, kviesdamos juodus 
žmones čia vykti ir pirkti 
gerus ir gražius namus. 
Jiems pasekmės buvo geros. 
Biškis po biškio, didelis plo
tas namų tapo parduotų

ten nebeliko baltųjų 
nių. Na, naujas gheto 
ja segregacija 
nių tik todėl, kad

zmo- 
nau- 

juodų žmo- 
jiems rei

kėjo namų kur gyventi. Ne-
kad jie tuomi 

skųstųsi... U C
Bet toje dalyje buvo ir 

tebėra mokykla. Gi toje 
mokykloje jau tik juodi vai
kai, kur pirmiau buvo tik 
balti. Tas tai jau juodiems 
žmonėms nebepatiko. Jie 
pradėjo reikalauti, kad jų 
vaikai būtų maišomi su bal
tųjų vaikais. Kalbos eina, 
kad dalį juodų vaikų veža 
iš šitos mokyklos kitur, prie 
baltųjų. Jų vieton atvežami 
balti iš kitur.

Dėl tokios padėties, kal
bos eina pas žmones, kad 
taip naikinant segregaciją, 
neligybę, nieko gero nebus. 
Perkėlimas žmonių iš vie
nos vietos į kitą padėties 
nepataisys niekados. Todėl 
girdisi sumanymų, kad 
žmones reikia maišyti pro
centiniai, kaip darbuose, 
taip ir gyvenvietėse. Tada 
būsią geriau, o gal ir visai 
gerai.

Kur tikroji išeitis?
Dabar Amerikoje kiekvie

nas dešimtas žmogus juo
das, arba — dešimtas pro
centas Amerikos žmonių 
juodi. Ot, sako tūli baltieji 
pas mus, jei dešimtas pro- 
entas būtų juodi autobusų 
vairuotojai pas mus, jei bū
tų dešimtas procentas juo
dųjų gyventojų pas mus, 
tai su ta ja lygybe mes su
tiktume be jokio pasiprieši
nimo,- - - 1

Bet veikiausia ir šitokis 
planas neišlygintų priešta
ravimų tarpe baltųjų ir juo
dųjų. Veikiausia ateityje 
reikės tokios santvarkos, 
kurioje mokslas bus toks, 
kuris išmokins žmones bal
tus ir juodus to, kad spalva 
neskiria žmonių. Tada visi 
galės ir gyventi ten, kur 
nori, ir dirbti ten, kur nori. 
Nebus prasto, jei-kur gy
vens juodi ar balti, nebus 
prasto, jei visi busų vairuo
tojai bus juodi ar balti.

A. Gilman

Nepardavinės cigarečių
Ligoninių komisionierius 

Joseph V. Terenzio išleido 
patvarkymą, kad miesto 18 
ligoninių nebebūtų pardavi
nėjamos cigaretės. Įsaky
mas pradės veikti su ba
landžio 15 diena. Visos taip 
vadinamos “cigarette ven
ding machines” turi būti iš
kraustytos.

Miesto taryboje yra kitas 
pasiūlymas, kuris uždraus
tų cigaretes garsinti viešo
se vietose ir pardavinėti ant 
miesto nuosavybės. Kol kas 
sumanymas dar nepriimtas.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Šių metų vasario 17 dienos “Laisvės” numeryje at

spausdintame mano eilėraštyje pasitaikė klaida, truk
danti suprasti vieno sakinio mintį. Paskutinė strofa turi 
būti sekanti:

Geneologijos medžio viršūnei išvysčius 
Naują, tobulą sąmonę galių didžių, 
Lyg jo šaknys gal būsim, jo rievės, jo įsčios, 
Naujai kelsim gyvent vainike tų šakų?!

Klaida pasitaikė trečiojoje eilutėje. Prašyčiau įdėti 
atitaisymą. ’

Nijole Vaitienė
juodiems žmonėms taip, kadil970.III.29.

The current wave of at
tacks on the constitutional 
rights of the native born 
inevitably threatens also 
the foreign born. Attacks 
on Blacks and especially the 
Panthers, on Vietnam War 
protesters, and on fighters 
for civil liberties, as in the 
Chicago trial are on the in
crease.

Equally serious are bills 
pending in Congress, parti
cularly the Organized Crime 
Control Act (S.30) spon
sored by Attorney General 
Mitchell. In the guise of 
controlling crime, this bill 
would legalize:

1.. Com p u 1 s o r y self-in
crimination. Persons, though 
not convicted of crimes, 
could be jailed until they 
testified or provided re
cords demanded by a U. S. 
“agency.”

2. Use of unlawfully ob
tained evidence after 5 
years. This would encou
rage searches of one’s home 
without a warrant.

3. Use of merely one wit
ness to convict a person for 
making “false” statements. 
This would open the door W. L. I
wide to government inform
ers. The centuries old rule 
with regard to perjury re
quires two witnesses.

4. Charges by a grand 
jury without the right to 
confront one’s accusers.

Though these provisions 
violate the 4th, 5th, 6th, 
and 8th amendments of the 
Constitution, the bill has 
passed the Senate and is 
pending before the Judicia
ry Committee of the House 
of Representatives.

We urge you to tele
graph or write Congress
man E. Cellar, House of Re
presentatives, Washington, 
D. C., expressing your op
position to S.30. As the New 
York Times editorial of 
March 15 declared in its 
comment on S.30 and other 
“Police state” bills: “When 
the constitutional rights of 
some are abridged or su
perseded, the rights of all 
are in jeopardv.”

Act now to help preserve 
democratic rights!

Sincerely yours, 
Rev. Lee H. Ball 

Treasurer
Suggestions for 
telegrams to:

Representative
Emanuel Cellar, Chairman 
House Judiciary Comittee 
House of Representatives 
Washington, D. C.

Urge your continued fight 
against Organized Crime 
Control Act, S.30.

Signature
Need your leadership, to 

defeat Organized Crime 
Control Act, S.30.

Signature

Help Preserve Democracy. 
Defeat Organized Crime 
Control Act, S.30.

Signature
Western Union has a 95c 

rate for a Personal Opinion 
Message — a 15 word mes
sage to legislator, senator 
or congressman.

Dear Friends of 
The Daily World”

The Daily World invites 
you to share an exciting 
afternoon in a “Salute to 
Youth” program to be 
held at Town Hall, 123 W. 
43 St., N. Y. C., Sunday 
afternoon, April 12th, at 2 
P. M. sharp.

Our program will consist 
of Puerto Rican folk, and 
flamenco dancers, an Afro 
dance group and as a climax 
a political skit depicting the 
history and organization of 
the progressive youth 
movement culminating in 
the organization of the Y. 
W. L. L. Mr. Jarvis Tyner, 
national chairman of the Y. 

will speak and in
troduce the skit. Seymour 
Joseph of the Daily World 
staff will be master of ce
remonies and a prominent 
speaker will participate.

You cannot miss this af
fair! We look forward to 
seeing you there at this 
most significant occasion, a 
“Salute to Youth.”

Contribution: $2.00.

Sveikinimas iš Piety 
Amerikos

Čili, 1970-3-21
Mielas Antanai,

Karštai sveikinu jus, jū
sų žmoną ir visus laisvie- 
čfus iš Santiago miesto. Čia 
dabar gražus ruduo. Kelio
nė įdomi. Daug įdomaus pa
mačiau Venęcueloje. Prie
kyje dar daug kelio, daug 
šalių. O pavasarį sutiksiu 
New Yorke.

Čilėje buvau sutikęs su 
įžymiu poetu Pablo Neruda. 
Jis vertina lietuvišką meną.

Sekantis sustojimas—Bo
livija.

Linkiu jums sveikatos, 
gero pavasario.

Albertas Laurinčiukas

Du plėšikai apiplėšė 
ir išgąsdino kunigą
Tai buvo ketvirtadienio 3 

vai. ryto. Katalikų Most 
Holy Trinity bažnyčios ku- 
nigas Yhomas Haggerty iš
lipo iš automobilio prie kle
bonijos. Du plėšikai pagro
bė, peilį prispaudę prie gerk
lės privertė jį įeiti į klebo
niją, ten surišo rankas, ko
jas, užrišo burną ir peiliu 
keturis kartus dūrė į ran
ką ir krūtinę. Paskui pasi
ėmė iš1 jo piniginės $20, ke
letą kitų daiktų, automobi
lio raktus, išėję sėdo į ku
nigo automobilį ir pabėgo.

Kunigas Haggerty šiaip 
taip išsilaisvino iš surišimo 
ir pašaukė policiją. Tuoj 
nuveštas į Greenpoint ligo
ninę.

Minėta bažnyčia randasi 
ant Montrose Ave., Wil- 
liamsburge.

Del knygos 
“Žvelgiu į tolius”

LLD Centro sekretorė le- 
|va Mizarienė rašo:

“Praeitų metų M. Meškaus
kienės knyga “Žvelgiu į to
lius” iš narių sulaukė gra
žių atsiliepimų. Džiugu gau
ti laiškus su taip maloniais 
apie knygą atsiliepimais. 
Atrodo, kad visi, kaip vie
nas, Centro pasirinktąja 
knyga 1969 m. patenkinti”.

Kaip galima sakyti—visi, 
kaip vienas, patenkinti, 
kuomet knyga neturi pabai
gos? Pati autorė dar kalė
jime. O kaip su jos tėvais, 
kurių sveikata baigia su
džiūti besirūpinant dukros 
likimu? Juk jų negalima 
taip tuščiai palikti. Kad mo
tina ne tik fanatistė, bet ir 
naravistė, ir tuo naravizmu 
nuduoda nuomarą, kad at
siekus savo tikslą, tai visgi 
knygos skaitytojams svar
bu žinoti, kuo tas viskas 
baigėsi ?

Tėvas per visą knygą mi
nimas, kaip geras žmogus, 
siekėjas naujų ir paprastam 
žmogui geresnių, laisvesnių 
laikų, kad nereiktų klupš- 
čiuoti prieš tuos ilgaskver
nius, kurie visada kovoja 
prieš naują šviesą.

Tą Kazd, gal būt, tas ne
vykęs romansas, ką tikėjosi 
turėti jį iki gyvos galvos— 
išmetė ją iš lygsvaros, kad 
jis pradėjo jai pasakot ne
sąmones: pabuvosiu Vokie
tijoj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Anglijoj... dar Skandina
vu kraštuose... O tada im
siu rašyt vokiškai, prancū
ziškai.

Išmokt kalbą, ir ne vieną, 
bet kelias ir jomis rašyt ir 
rašyt, tai nėra vieno grybo 
iškepimas. Tai nesusigau
dymas pats savęs.

Nelabai seniai skaičiau vie
nos artistės pasigyrimą: 
“Moku pilnai 4-rias kalbas 
ir jas naudoju dramoje ir 
dainose be pašalinių pagel- 
bininkų, o turkiškai ir ara
biškai moku tik keikti ir 
dainuoti.”

Dėl ko mokinantis svetimą 
kalbą pirmiausiai išmoksta 
keikt ir blevyzgot—jokiuose 
skaitymuose neradau. Bū
čiau labai dėkingas, jei kas 
paaiškintų.

J. Nalivaika
Mano atsakymas

J. Nalivaika neatsk iria 
kaip skaitosi knyga nuo 
apie ką joje parašyta. M. 
Meškauskienės knygą visi 
priėmė kaip ypatingai įdo
miai, tiksliai parašytą, ku
rią pradėjus .skaityti nesi
nori padėti. Čia jau tei
singai pasakiau, kad “džiu
gu gauti laiškus su taip 
maloniais apie knygą atsi
liepimais.”

Kada knyga rašoma tik 
apie tam tikrą laikotarpi, 
žinoma, joje negalima vis
ko, visų įvykių užb a i g t i. 
Kiek teko girdėti, draugė 
M. Meškauskienė tęsia savo 
memuarus, o mes tikrai 
laukiame...

Ieva Mizarienė

New Yorko kardinolas 
Cooke sako, kad katalikiškos 
mokyklos bus palaikomos ir 
toliau, nors jas išlaikyti vis 
darosi sunkiau. Jis reika
lauja daugiau mokykloms 
paramos iš tikinčiųjų.

Operetė “Ramunė” 
mūsų scenoje

Šį pavasarį, gegužės 3 d., 
Aido choras suvaidins link
smą muzikinę komediją 
“Ramune”.

Susime)kinti operetę, tai 
nemažas darbas, bet aidie- 
čiai atsidavusiai mokosi 
dainas ir vaidyba — darbas 
eina piln i tempu pirmyn. 
Apie tai papasakosime se
kančiose “Laisvės” laidose.

Veikiančiųjų asmenų są
statas nemažas, apie ku
riuos, laiks nuo laiko, pra
nešime. Jų tarpe vaidins ir 
mūsų Aido solistai N. Ven- 
tienė, V. Bekeris ir A. Ieš
mantą.

Nellie Ventiene
Šioje operetėje Nellie vai

dins vargonininko dukrą 
Ramune, kurios tėvas, bū- 
damas vargonininkas, neno
ri, kad ji apsivestų su ko
lūkio brigadininku Mintau- 
tu, bet anot operetės auto
riaus Vytauto Bložės: “ne
viskas blogai, kas gerai už
sibaigia”.

Visi gėrisi mūsų talen
tingą js/Nellie Ventiene, ku
ri per eilę metų dainuoja 
koncertuose, operetėse ; ir 
yra vaidinusi Liaudies Te
atro vaikaluose. Dar kartą 
pasigėrėsime jos balsu ope
retėje “Ramunė”.

Viktoras Bekeris
Viktoras Bekeris, įgudęs 

dainininkas ir laisvai jau
čiasi scenoje. Jis vaidins 
operetėje Mintauto rolę, 
dainuos solo ir duetus su 
N. Ventiene ir A. Iešman
tą.

“Ramunė” bus suvaidin
ta lenkų salėje, 261 Driggs 
Ave., Greenpoint — Brook- 
lyne. Bilietų kainos: iš ank
sto perkant $1.75, prie du
rų— $2.00. Prašome įsigyti 
bilietus pas aidiečius arba 
“Laisvės” raštinėje pas L. 
Kavaliauskaitę.

H. F.

Londonas.— Darbo parti
jos atstovas William James 
Owen rezignavo iš parla
mento. Jam primetamas 
šnipinėjimas svetimai vals
tybei.

Nashville.— Mokytojas 
John T. Scopes, kurio mo
kymas darvinizmo ir evo
liucijos 1925 metais sukėlė 
tokią audrą, tebėra veiklus 
mokslininkas. Jis dabar 70 
metų amžiaus.

Parengimu Kalendorius 4
Balandžio 19 d.

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “La i s-* 
vės” salėje. Prašome kityį 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”
New National Hali
261-267 Driggs Ave.
Brooklyn, N. Y.

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.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia * 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašy-^ 
ti kalendoriuje.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 14 d., 
2 vai. popiet, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė.

Prašome visus narius at
eiti, ypatingai dar neužsi
mokėjusius duoklių už šiuos 
metus, kad gautų labai 
naudingą knygą už šiuos 
metus.

Valdyba (26-28)

LDS 1 kuopos pietūs
Tie, kurie kasmet ateina 

į rengiamus LDS 1-os 
kuopos pietus, visuomet bū-* f 
na patenkinti. r

šio mėnesio 19 dieną, sek
madienį, 1 vai., Laisvės sa
lėje pirmoji LDS kuopa ir 
vėl ruošia gerus pietus. Val
giai bus geri ir sveiki, bus 
ir išsigerti. Apart to, bus 
įdomi meninė programa, 
apie kurią bus vėliau pra
nešta.

Prašome įsigyti bilietus iš 
anksto pas kuopos narius 
arba “Laisvės” raštinėje 
pas L. Kavaliauskaitę. Bi
lietų kaina tik $3.50.

Nepraleiskite progos Ska
niai pasivaišinti ir pasigė
rėti ypatingai meno pro
grama.

Valdyba

Kūrybinių darbuotojų 4 
seminare \

Vilnius (ELTA).—Politi
nio švietimo namuose įvyko 
eilinis respublikos sostinės 
kūrybinių darbuotojų nuo
latinio seminaro užsiėmi
mas, skirtas žemės ūkio 
klausimais. \

Seminaro dalyviai susiti
ko su Lietuvos KP CK se
kretoriumi R. Songaila. Bu- z 
vo kalbamasi apie respub- • 
likos žemės ūkio vystymo 
problemas.

Drg. Songaila atsakė į 
seminaro dalyvių klausi
mus.

Washingtonas. — Gautas^, 
pranešimas, kad KambodL 
jos naujoji valdžia sutinka 
sugrąžinti Amerikos laivy-y 
ną, kuris buvo užgrobtas ir 
priverstas sustoti Kambo
džos uoste.




