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Nepradėjo! 
Turi eiti laukan 
Kai nebereikės kraujo

— A. Bimba —

Atsibodo nemalonūs
orai. Visi ištroškusiai laukia
me vasaros.

Betgi vasara ant savo spar
nų mums atneša 
sunkumų. Kalba 
laikraštį “Laisvę.” 
ir po suvažiavimo 
g a pertrauka.
'pajamos.
sunku be išsiversti.

Štai kodėl taip svarbu vi
siems laisviečiams net ir per 
karščiausius vasaros mėnesius 
rūpintis laikraščiui parama. 
Piknikai gera priemonė spau
dai paremti. Jų reikia 
daugiausia. Jiems reikia 
anksto gerai pasiruošti.

ko

Su balandžio ketvirtąją die
na pasibaigusi savaitė buvo 
labai skaudi mūsų jauniems 
vyrams Vietnamo karo lau
kuose. Jų ten krito 138, o ke
li šimtai buvo sužeistų, kurių 
ne vienas pasiliks invalidu vi
sam amžiui.

O kas liečia mūsų valdžią, 
tai iš jos nė žodelio nesigirdi
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RYT VISOJE SALYJE PRIEŠKARINES DEMONSTRACIJOS
“Welfare” motinos demonstruos 

balandžio 15 dieną
Washingtonas. — Beulah 

Sanders, Nacionalės Pašal
pos Teisių organizacijos 
(National Welfare Rights 
Organization) vicepirminin
kė pranešė, kad motinos, 
gaunančios valdžios pašal
pą, nusitarė prisidėti prie 
protestų visoje šalyje prieš 
Vietnamo karą balandžio 15 
dieną. >

Planai sudaryti demon/ 
stracijoms 53 mies tūlose 
per visą šalį. Daugiausia

dėmesio bus kreipiama 
prieš karo taksus.

Mrs. Sanders sako: “Mes 
esame ta tyli didžiuma, ku
ri perilgai jau tylėjome...”

Visuose miestuose rimtai 
ruošiamasi prie šios dienos. 
g n Francisco septyni uni- 

lokalai reikalauja, kad 
„Jandžio 15 būtų “nedarbo 
diena”.

New Yorke studentai ak
tyviai subruzdo.

Studentų streikai didėja 
Piety Vietname

XI *1

Portugalijoje draftuojami 
16-mečiai

Santo Domingoj krizė
Santo Domingo. — Polici

ja ir stipriai apginkluoti 
kareiviai šį miestą tvirtai 
apsupo. Daug kairiųjų pa- 
žvalgų žmonių suimta. Gink
luotos mašinos sustatytos 
vyriausiam universitete.

Unijos žada šaukti gene
ralinį streiką. Viena opozi
cijos partija sako boiko
tuosianti prezidentinius

apie karo nutraukimą. Ji gi rinkimus gegužės 16 d. jei-
dar buvo suorganizavusi savo 
pasekėjų manifeštaciją už ka
ro tęsimą!
r Reikia tikėtis, kad šio tre
čiadienio (bal. 15 d.) prieška
rinės demonstacijos dar kartą 
pajudins visą šalį ir privers 
vyriausybę imtis žygių karui 
užbaigti ir išsikraustyti ne tik 
iš Pietų Vietnamo, bet taip 
pat iš Tailando, Laoso ir Kam
bodžos.

gu prezidentas Joaquin Ba 
laguer nerezigndos.

Koks ten Sherman Skolnick 
patraukė teisman Washington 
National Archives įstaigą. Jis 
ją kaltina paslėpime faktų 
apie nužudymą prezi d e n t o 
John Kennedy. Jis sako, kad 
jis turi įrodymų, jog pirmiau
sia buvo sugalvota ir supla
nuota prezidentą nužudyti 
Chicagoje 1963 m. lapkričio 2 
dieną. Bet. prez. Kennedy su
sirgo sloga ir negalėjo į Chi- 
cagą pribūti. Tada nužudy
mas buvo nukeltas į Dalias ir 
atidėtas trims savaitėms.

Kodėl tie faktai slepiami 
nuo visuomenės? Gal per teis
mą paaiškės.

Senatorius Adams 
išteisintas

New Yorko valstijos se
natorius William E. Adams, 
republikonas iš Buffalo, iš
teisintas kaltinime, kad jis 
sulaužęs priesaiką ir ob- 
struktavęs investigaciją 
Medicaid suktybių.

Jis buvo kaltinamas, kad 
jis melavo federalinei grand 
džiūrei ir prašė kitų taip 
pat meluoti apie $5,000, ku
riuos jis gavo nuo dviejų 
viršininkų iš Medicaid.

Paklaustas, ar jis mano 
vėl kandidatuoti į Valstijos 
senatą nuo republikonų par
tijos, jis atsakė: “Aš neži
nau”.

Izraelio bombos mestos 
ant Arabų mokyklos

EI Husseinija, Jungt. 
Arabų Resp.— Izraelio dže- 
tai atakavo Bahr ei Bakar 
kaimą. Užmušė 30 pradinės 
mokyklos vaikų ir vieną 
mokytoją.

Po atakos buvo perpildy
tos ligoninės užmuštaisiais 
ir sužeistais vaikučiais ir 
šiaip civiliniais gyventojais 
šiam mažam Nilos upės del
tos miestelyje.

Ligoninės direktorius di\ 
Mohammed Assimy prane
šė, kad 46 civiliniai sužeisti, 
jų tarpe 36 vaikai.

TSRS ambasadorius į 
Kiniją

Tarybų Sąjunga pranešė, 
kad siųs ambasadorių į Pe
kiną pirmu sykiu po trejų 
metų. Ambasadorium pas
kirtas Sergei I. Stepakovas.

Saigonas.— Daugiau kaip 
30,000 studentų Saigone ir 
tūkstančiai kituose miestuo
se, Hue, Can Tho, Da Nang 
ir kitur, išėjo į streiką po 
dviejų savaičių protestų 
prieš valdžios terorizmą.

Vakarų naujienų agentū
ros sako, kad situacija Sai
gone ypatingai įtempta. Po
licija užbarikadavusi val
diškus pastatus ir JAV am
basadą. Saigono centralinė- 
je miesto dalyje gatvės už
darytos.

Streiką remia Saigono

uosto darbininkai ir auto
busų vairuotojai, taipgi ir 
invalidai eks-kareiviai, ku
rie irgi protestuoja prieš 
Thieu režimą.

Saigono studentams pa
siuntė laišką profesorius Le 
Van Hao, Hue miesto Na
cionalinio Demokratų Fron
to pirmininkas, užtikrinda
mas studentams pagalbą jų 
ryžtingoje kovoje prieš fa
šistinį diktatorišką smurtą. 
Studentus remia ir Moterų 
Lyga už Išlaisvinimą Pietų 
Vietnamo.

Lisabonas. — Portugali
jos valdovai pranešė, kad 
bus imami į kariuomenę 16- 
mečiai vaikai kovoti prieš 
išsilaisvinimo jud ė j i m u s 
Portugalijos kolonijose — 
Guinea-Bissau, Angola, Mo
zambique.

Portugalija neseniai pa
daugino savo kariuomenę 
Afrikoje nuo 120,000 iki 150, 
000, o kareivio tarnybos 
terminą pailgino nuo 2-1/2

iki 4 metu.
Vienas opozicijos laikraš

tis “Portugal Democratico”, 
kuris leidžiamas užsienyje, 
šiaip pasisakė apie šį naują 
Portugalijos dekretą: “Mes 
prisimename, kad Adolfas 
Hitleris paskutinėmis Ant
rojo Pasaulinio karo dieno
mis, davė įsakymą draftuo- 
ti “kareivius” 13-14 metų 
amžiaus. Bet mes neleisime 
dalykams eiti taip toli”.

Senatoriaus Hart žmona 
kaltinama

Alexandria, Va. — Jane šį nuosprendį, net jeigu 
Hart, Michigan demokratų • reikėtų daeiti iki Aukščiau- 
partijos senatoriaus Philip 
A. Hart žmona, rasta kalta 
su septyniomis kitomis mo
terimis pažeidime valdžios 
įstatymų lapkričio 13 d. Jos 
vadovavo “mišioms už tai
ką” judėjime Pėntagone.

JAV magistratas Startley 
King pareiškė, .kad jos nu
vyko į Pentagoną “sutrauk
ti mases”, ir kad mišios 
“sudarė garsų ir nepaprastą 
triukšmą” ir obstruktavo 
vestibulį Pentagone, kuria
me turi vaikščioti 29,000 
Aps a u g o s departamento 
darbininkų.

siojo Teismo. JeigTi jų baus
mė būtų patvirtinta ir aukš
tesniuose teismuose, tai toks 
pat pavojus gręstų dar 186 
dalyviams. Bausmė gali bū
ti $50 piniginė ir iki 30 die
nų kalėjimo kiekvienam.

Advokatas Lawrence i__
Freedman sakė, jis apeliuositer.

San Francisco, Calif.—Du 
vyrai suimti už išdažymą 
Dovydo žvaigždės ant tary
binio laivo, kai kapitonas 
atsisakė eiti į diskusi
jas su jais apie žydų padė
tį Tarybų Sąjungoj. Suimti 
daktaras Jerome Westin, 
žydų akcijos grupės prezi
dentas, ir Kenneth^ Schac-

JAV generalio prokuroro žmona

Reakcijos ir rasizmo priešai 
laimėjo didelę pergalę šalies 
Kongreso Senate, kai daugu
ma senatorių pasisakė prieš 
prezidento Nixono kandidatą 
Carswell į šalies Aukščiausią
jį Teismą. Nusivylęs preziden
tas, nusivylęs kandidatas.

Bet prezidentas žada ne
sitraukti iš kovos lauko. Jis 
ieškosiąs ir surasiąs kitą tokį 
pat konservatorių kur nors 
ne pietinėse valstijose ir nomi
nuosiąs į šį aukštą postą. Jis 
nori, kad teismas daugumoje 
susidėtų iš jo politinės filoso
fijos šalininkų ir, reikalui 
esant, šoktų pagal jo muziką.

ilgą laiką sušilę siekė surasti 
arba išvystyti baisiomis ligo
mis užkrėsti bakterijas; Kaip 
žinia, mūsų militaristai yra 
išleidę bilijonus dolerių tokių 
biologinių karo įrankių ga
minimui.

Dabar staiga d r. Bennett pa
skiriamas universiteto viec-pre- 
zidentu. Juk tai įžeidimas ne 
tik mokslui, bet ir protui. Per 
amžius šviesiausi protai gal
vojo ir ieškojo būdų užkrečia
moms ligoms pašalinti, o štai 
šis žmogus sušilęs ieško bak
terijų tomis ligomis užkrėsti 
visą pasaulį!

Didžiojo New Yorko Uni- 
kversiteto studentai sukilo 
grieš prezidentą Dr. Ivan L. 
Bennett. Jie reikalauja, kad 

, jis eitų laukan. Juos reikia 
nuoširdžiai pasveikinti.

Pasirodo, kad šis mokslinin
kas buvo vienas iš tų, kurie

O štai graži mokslinė žinu
tė. Jau esąs surastas mūšy 
kraujo pavaduotojas. Kai rei
kės sužeistam arba šiaip ser
gančiam žmogui kraujo duoti, 
nebereikės ieškoti donoriaus! 
Ji gražiai pavaduos chemiškai 
pagamintas skystis!

Kol kas, žinoma, šis dide
lis išradimas tebesąs bandy
mo stadijoje.

Paskirtos V. Mickevi
čiaus-Kapsuko premijos

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungos valdy
bos prezidiumas, vertinimo 
komisijai pasiūlius, paskyrė 
kasmetines V. Mickevičiaus 
-Kapsuko premijas. Jos su
teiktos šiems žurnalistams:

Petrui želviui, “Tarybinio 
mokytojo” redaktoriui,—už 
apybraižas apie žuvusius 
liaudies švietimo darbuoto
jus kovoje dėl Tarybų val
džios Lietuvoje, dėl leniniz
mo idėjų įgyvendinimo Lie
tuvoje.

Baliui Bučeliui, Lietuvos 
telegramų agentūros ELTA 
korespondentui, — už me
džiagas apie tarybinio moks
lo suklestėjimą Lietuvoje ir 
jo populiarinimą spaudoje.

Juozui Meškauskui, ‘‘Tie
sos ” laikraščio korespon
dentui, — už pastaraisiais 
metais išspausdintus žurna
listinius kūrinius.

Česlovui Juršėnui, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio radijo ir televi
zijos komiteto “Horizonto” 
redakcijos vyriausiajam re
daktoriui,— už komentarus

Washingtosnas. — Mrs. J. 
N. Mitchell, JAV generali
nio prokuroro žmona, pa
skambino į “Arkansas Ga
zette’^ vai. ryto (Washing- 
tono laiku) ir reikalavo, kad 
tas laikraštis “nukryžiuo
tų” (crucify) senatorių J. 
W. Fulbright už tai, kad 
jis balsavo prieš Carswellio 
kandidatūrą į Aukščiausiąjį 
Teismą.

Mrs. Mitchell sako, “Tas 
mane taip prakeiktai su
pykdė, jog aš negaliu išsi
laikyti. Fulbright galėjo 
daug ką padaryti visam rei
kalui. Tai didžiausia gė
da!”

Mrs. Mitchell gimusi Ar
kansas, kurią atstovauja se
natorius Fulbright. Ji sakė, 
kad ji dės visas pastangas, 
kad senatorius nebūtų per
rinktas į Senatą kitam ter-

minui.
Iš viso to senatorius Ful

bright gražiai pasijuokė, 
sakydamas, kad jam gaila 
jos dėlei negalėjimo suval
dyti savo kalbos. Jis sakė, 
kad tai ne pirmą sykį Mit- 
chellienė išsišoksią.

Praėjusį lapkričio mėnesį 
ji televizijos reporteriui, 
kalbėdama apie protesto 
maršuotojus prieš Vietna
mo karą, pasakė, kad jos 
vyras norėtų pakeisti kai 
kuriuos liberalus šioje šaly
je Rusijos komunistais...

J. Gagarino muziejus
Gagarinas (Smole n s k o 

sritis). Čia atidarytas pir
mojo žmogaus, pabuvojusio 
kosmose, Jurijaus Gagarino 
memorialinis muziejus. Jis 
įsikūrė name, kur praėjo 
didvyrio vaikystės ir jau 
nystės metai.

Pirmieji muziejuje apsi
lankė kosmonauto tėvai 
Ana Timofejevna ir Alek
siejus Ivanovičius, sesuo 
Zoja, broliai Borisas ir Va
lentinas, Valentina Gagari
na su vaikais, Tarybų Są
jungos Didvyris lakūnas 
kosmonautas G. Titovas.

Ekspozicija praded a m a 
keturmečio Juros, jo šei
mos, mokyklos ir draugų 
nuotraukomis.

Žymią vietą užima me
džiaga apie kosminio laivo 
“Vostok” skridimą 1961 me
tų balandžio 12 d., apie kos
monauto sutikimą gimtojo
je žemėje. Parodyti jo tai
kos ir draugystės kelionių 
po pasaulį maršrutai. Čia 
pat daugybė dovanų J. Ga- 
garinui iš daugelio šalių.

Muziejuje yra asmeninių 
Jurijaus Gagarino daiktų, 
jo “kosminis davinys” skri
dimo metu, daug eksponatų, 
pasakojančių apie didvyrio 
gyvenimą. Paskutinis sky
rius — “Kosmosas 
muojamas toliau”.

Mirė Gen. Nikolai 
A. Novikovas

Maskva. — Pulkininkas - 
Generolas Nikolai A. Novi
kovas, tarybinių tankų da
linių Antrajam Pasaulinia
me kare komandierius, mi
rė balandžio 4 d., sulaukęs 
69 metų.

Jis buvo komandierius 
Stalingrade 1942-43 metais. 
Paskui jis vadovavo tarybi
nėms jėgoms išlaisvinimui 
Ukrainos iš vokiečių.

Generolas Novikovas bu
vo apdovanotas Tarybų Są
jungos Herojaus vardu ir 
du kartu laimėjo Lenino

Jungt. Tautų moterys 
reikalauja daugiau 

pripažinimo
Geneva.— Jungtinių Tau

tų moterų padėties komisija 
priėmė stiprią rezoliuciją, 
raginant generalinį sek
retorių Thant duoti mote
rims daugiau aukšto rango 
darbų Jungtinių Tautų šta
be.'

Rezoliucija priimta vien
balsiai.

štur-

Mirė liaudies artistas
Juozas Siparis

Vilnius. — Š. m. balandžio 
d., eidamas septyniasde-

tarptautiniais klausim a i s 
per televiziją bei išspaus
dintus respublikos spaudoje.

Liudvikui Ruikui, “švytu
rio” žurnalo foto skyriaus 
redaktoriui - vedėjui,—už 
pastarųjų metų fotorepori 
tažus kąriftė įjįitriotinė te* 
ma bei fotepublicistiką.

Houston, Texas. — Apollo 
13 išskrido į Mėnulį šešta
dienį pagal planą, pakeitus 
astronautą John L. Swigert 
Jr. T. K. Mattingly, kuriam 
grėsė pavojus susirgti tymų 
liga.

Apollo 13 nusileis į Mė
nulį trečiadienio vakąre^ 
jeigu viskas seksis kaip nu
matyta.

Kiti du astronautai šiame 
Skridime — kap. James A. 
Loveli Jr. iš laivyno ir Ffed 
W. Haise Jr.

5 
šimt septintuosius savo gy
venimo metus, mirė vienas 
žymiausių lietuvių profesi
nio teatro veteranų, TSRS 
liaudies artistas, TSRS Val
stybinės premijos laureata- 
tas, personalinis pensinin
kas Juozas Siparis.

J. Siparis gimė 1894 m. 
vasario 26 d. Šilalės rajone. 
Kusių kaime, bežemių vals
tiečių šeimoje. Dar besimo
kydamas dramos studijoje. 
1920 m. jis pradėjo savo 
sceninę veiklą “Vilkolakio” 
satyros teatre, kurį užda
rius, 1926 m. stojo dirbti į 
Kauno dramos tektrą.

Nixonas pasipiktinęs
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas piktai pasmerkė 
senatorius, kurie atmetė jo 
du kandidatus į Aukščiau
siąjį Teismą ir pasakė, kad 
Senatas “kokia dabartinė jo 
sudėtis, jokiu būdu neuž- 
girs pietinio konservato”. 
Todėl jis ieškos kandidato 
kitose šalies dalyse.

Prezidentas sakė: “Mano 
sekamas kandidatas bus no
minuojamas labai greitoje 
ateityje; prezidentas 
Ii palikti tokią vietą 
dildytą.”

Nixonas kalbėjosi
trumpai su laikraščių re
porteriais ir atrodė susijau
dinęs, supykęs...

nega- 
neuž-

labai

Maskva. — Ilya I. Tolsto
jus, filologijos profesorius 
Maskvos universiteto, L. 
Tolstojaus anūkas, mirė su
laukęs 74 metų.
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Liaudies mases turetŲ vėl 
pajudėti
JAU ši trečiadieni, balandžio 15 dieną, visoje šalyje 

ruošiamos prieškarinės manifestacijos. Visur garsiai 
ir galingai skambės šūkis: Vietnamo karas turi 
būti nutrauktas! Mūsų jauni vyrai turi būti sugra
žinti namo!”

Atrodo, kad šį kartą masinis žygis į Washingtona 
neruošiamas, nors, aišku, pačioje sostinėje vietiniai 
žmonės visokiomis formomis pareikš savo reikalavimus 
šiam karui užbaigti. Miestuose ir miesteliuose įvyks su
sirinkimai salėse bei parkuose, eisenos ir demonstraci
jos gatvėse. Visur laukiama ir tikimasi plačiausio ma
sių pasireiškimo.

Prieš keletą dienų, kaip žinia, Washingtone fašisto 
kunigo vadovybėje buvo sušaukta karo šalininkų de
monstracija. Visų pripažįstama, kad ji buvo maža. O 
tai parodo, kad tik maža žmonių dalelė pritaria prezi
dento politikai karą tęsti. Tai parodo, kad milžiniškos 
masės priešingos karui, ir norėtų, kad jis būtų nutrauk
tas. Reikia, kad dabar tos masės aktyviškai išreikštų sa
vo nusistatymą. Balandžio 15-tąją yra tokia proga.

Geriau, kad jiems būtu
nereikėję mirti
PEREITĄ antradienį, bal. 7 dieną, šalies sostinėje 

įvyko labai liūdnos apeigos. Joms vadovavo pats prezi
dentas Nixonas. Dvidešimt vienas jaunas amerikietis 
buvo pagerbtas ir apdovanotas medaliais už nepapras
tą drąsą. Jų nuotraukos pasirodė spaudoje. Visi labai 
gražūs vyrai. Deja, jie patys tose apeigose nedalyvavo, 
negalėjo dalyvauti, nes jų nebėra gyvųjų tarpe. Jie žu
vo Vietnamo džiunglėse. Krito toli nuo savo šalies, nuo 
savo namų, nuo savo artimųjų. Jų medalius už juos 
priėmė jų liūdesyje paskendę tėvai, žmonos, sesutės, 
broliai. • 1 ‘ .

Tai visa matant ir girdint, kiekvieno amerikiečio 
galvoje turėjo kilti mintis: Daug, daug būtų geriau ir 
iškilmingiau, jeigu šiems puikiems, drąsiems jaunuoliams 
nebūtų reikėję mirti! O šiame kare mirė ne tik šitie 
dvidešimt vienas. Mirė daugiau kaip keturiasdešimt 
tūkstančių jaunų amerikiečių. O kiek jie nuostolių ir 
žalos pridarė tarp tolimam kraštui! Kiek vietnamie
čių jie išklojo!

Karas tęsiasi daugiau kaip devynerius metus. Kas 
savaitė krinta po kokį šimtą panašių jaunų vaikinų, 
kaip šitie, kurie pereitą savaitę buvo apdovanoti prezi
dentiniais medaliais. Kas savaitė! Ir galo dar vis nesi
mato!

Kiekvienam amerikiečiui yra apie ką pagalvoti, yra 
kuo susirūpinti.

IŠPLŪDO DAR VIENĄ 
TAURŲ LIETUVĮ

Chicagos menševikų laik
raščiui baisiai sunkiai 'nu
sidėjo dar vienas taurus 
lietuvių tautos sūnus. Savo 
kovo 2 d. vedamajame 
“Silpniausioji grandis” laik
raščio redakcija piktai ap
spjaudo J. Lingį, Lietuvos 
šokių vadovą, kuris nese
niai lankėsi Amerikoje, 
daugiausia laiko praleisda
mas Clevelande. Jis čia bu
vęs atsiųstas atlikti tikrai 
baisų dalyką, būtent, su
griauti lietuviškų šokių ra
telius, grandinėlėmis vadi
namus. O gal dar daugiau 
tenka Clevelando šokių 
Grandinėlės vadovui ir mo
kytojui Liudai Sagiui. Tai 
per jį Lingys čia priviręs 
baisiausios košės, įtikinda
mas jį, kad kultūrinis ben
dradarbiavimas su gimtuo
ju kraštu yra naudingas 
dalykas. Taip pat, žinoma, 
būtų labai gražu, jeigu nors 
viena tokia Grandinėlė nu
vyktų į Vilnių pademons
truoti savo šokius.

Rezultatai esą tokie, kad
4- 7

vos Lingiui spėjus sugrįžti 
į Vilnių, čionai tapo suda
rytas tiesiog “goebelsiškis 
aparatas” Grandinėlei gar
sinti. “Vieni pradėjo rašy
ti apie Grandinėlės ruošia
mą kelionę į Pietų Ameri
ką,” šaukia redakcija, “o 
kiti garsinti Detroite ir 
New Yorke ruošiamus šo
kių vakarus.” Propaganda 
esanti tokia nesvietiška, 
kad jai “nepajėgia atsispir
ti ne tik kitais darbais už
imti korespondentai, bet ir 
neapdairus Eltos redakto
rius.”

; . Tikra velniavą, zO tai vis 
darbas to Lietuvos šokių 
vadovo svečio iš Vilniaus 
L. Lingio!

Bet, žinoma, dar ne vis
kas prarasta. “Naujienų” 
redakcija suranda, kad “Sa- 
gys gali tempti Grandinėlę 
ir kitas šokėjų grupes į 
bendradarbiautojų eiles, bet 
Grandinėlės nariai gali at
sisakyti klausyti Sagio...” 

Žinoma, lieka palaukti ir 
pažiūrėti, kas iš visa to iš
eis.

N. Y. valstijoje jau pasiruošta
DEMOKRATŲ partijos niujorkįškė organizacija 

anksčiau atlaikė savo nominacinį susirinkimą. Jau be
veik galima užtikrinti, kad jos^andidatu į valstijos gu
bernatorius bus Athur Goldbeig, o į senatorius Theodo
re Sorenson. Tiesa, dar bus pirminiai balsavimai, bet 
sunku tikėtis, kad kitas kuris kandidatas laimėtų no- 
minacijas prieš šiuos du. Reikia pasakyti, kad abudu 
kandidatai yra plačiai žinomi politikieriai.

Savo suvažiavimą jau atlaikė ir Republikonų parti
jos organizacija. Jos kandidatai — Nelson Rockefeller, 
dabartinis gubernatorius, jau ketvirtam terminui į gu
bernatorius, ir Charles E. Goodell, dabartinis senato
rius, vėl į senatorius. Taip pat populiarūs politikieriai.

Dar lieka liberalų partija, kuri irgi nominavo savo 
kandidatus, bet visi žino, kad prieš rinkimus ji juos iš
trauks ir parems kapitalistinių partijų kandidatus—gal 
vieną iš vienos, o kitą iš kitps partijos. Taip ji daryda
vo praeityje.

laibai, labai abejojama, kad šiuose rinkimuose de
mokratams pavyktų supliekti Rockefellerį ir Goodell. 
Gubernatorius Rockefelleris nėra žmonėms pakankamai 
nusidėjęs. O Goodell savo aiškiu nusistatymu prieš Vięt? 
namo karą įgavo nemažai įtakos pažangiojoje visuome
nėje.

Apie TSRS ir Kinijos pasitarimus
JAU keli mėnesiai tarpe Tarybų Sąjungos' ir Kįnir 

jos atstovų eina pasitarimai. Galimas daiktas, kąd yra 
keblumų, bet jau padaryta gera pradžia. Po to, kai Ko
syginas pasitarė su Chų Eų-Lajumi Pekinę, nebebuvo 
pasienyje susirėmimų.

Prieš kelerius metus, kąda Kinijoje siautėjo Mao 
.Tse-tungo “gvardiją”, puolė tarybinę ambasadą, Tary
bų Sąjunga atšaukė iš ten ambasadorių Sergejų Lapiną.

PAGERBTA 
LIETUVAITĖ

Prieš, dešimt metų įsteig
ta Federal Women’s Award 
šiemet pagerbė-apdovanojo 
ir vieną lietuvę kaip fede- 
rąlinės valdžios tarnautoją 
Dr„ Valeriją Birutę Raųli- 
naitienę.

Apie tai Clevelando “Dir
voje” (bal. 3 d.) rašo Mečys 
Valiukėnas:

Tai, berods, unikumas visoj 
šios institucijos dešimtmečio 
veikloje. Greitomis peržiū
rint visą apdovanotųjų sąra
šą neteko rasti kito atvejo, 
kad apdovanotoji būtų gimusi 
ar bent mokslus ėjusi ne šia
me krašte.

Dr. V. B. Rauljnaitienė yra

Dabar reikalai tarpe abiejų šalių švelnėja ir Taryįų 
Sąjunga į Pekiną pasiuntė savo ambasadorių Vladimi
rą Stepakovą.

Bet užsienyje spauda, ypatingai JAV, nesiliaują 
suleidus gaųdus, būk tarpe Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
pasienio sargų įvyksta susirėmimu. Tarybų Sąjungą 
griežtai pasmerkė tuos gandus, kaip provokacijas ir 
bandymą pakenkti Tarybų Sąjungos ir Kinijos susita
rimui. ' ( ;

“Krasnaja Zvezdą” kovo 15 dieną išspausdino iš So
fijos (Bulgarijos), Budapešto (Vengrijos), Pragos (Če
koslovakijos) ir Varšuvos (Lenkijos) laikraščių atsilie
pimus apie tuos prasimanymus. Laikraščiai juos vadi
na “provokaciniai išgalvojimai”, “imperialistų propa
ganda”, “šmeižtais prieš Tarybų Sąjungą kąda jie pa
sakoja, būk Tarybų'Sąjunga ruošiasi pulti Kiniją”,

Veteranų ligoninės Downey, 
Iiilinois, medicinos štabo virši
ninkė. Jos vedamoji ligoninė 
turi 2,500 lovų ir yra viena 
didžiausių veteranų adminis
tracijos turimų ligoninių,

Dr. V. B. Raulinaitienės va
dovybėje ir priežiūroje dirba 
■per 20 profesinių tarnybų: 
patologijos’, chirurgijos, psi
chiatrijos. . . gydytojai, med. 
seserys ir kt. personalas.

Dr. V. B. Raulinaitienė pir
moji moteris - gydytoja, pa
skirta Veteranų ligoninės gy
dytojų štabo viršininke... Ji 
parodė šiose pareigose savo 
sugebėjimus a u k š č i a usiam 
laipsny...” kalbėjo ją pri
statydamas josios palydas Mr. 
F. B. Rhodes, JAV Veteranų 
Administratoriaus padėjėjas. 
“Jos žinyboje akivai z d ž i a i 
auga ir plečiasi ligoninės mo
kymo ir sveikatos programa...” 
tęsė F. B. Rhodes.

JIS NORĖTŲ, KAD 
GĖLĖS PUOŠTŲ 
KELIUS IR PAKELES

Mums labai patinka St. 
Patacko “Švyturyje” (Nr. 
1) straipsnelis “Ir keliui 
reikia grožio.” Jis rašo apie 
autostrodą tarp Kauno ir 
Vilniaus. Prašome:

Puikus kelias tiesiasi tarp 
Vilniaus ir’ Kauno. Gera ke
liauti, patogu vežti krovinius. 
Tačiau kelias — ne vien pa
togumas. Tai kartu ir krašto
vaizdžio dalis.

Noriu pakalbėti apie Vil- 
niaus-Kauno autostradą, apie 
šio kelio skiriamąją juostą. 
Važiuosi — visą laiką tau 
bėgs pro akis ta pati juosta. 
Monotoniška? Taip.

Kaip kas siūlo šią juostą ap
sodinti krūmais. Vargu ar tai 
tikslinga. Susidarys sunkumų 
žiemą — pustomas sniegas 
kris ant kurios nors važiuoja
mos kelio puses. Be to, — vėl 
monotonija. Tur būt, geriau
sia būtų palikti žalią veją. Ta
čiau, pravažiuos kas vieną ar 
keletą kilometrų, būtų labai 
malonu pamatyti vejoje žy
dinčių gėlių saleles. Čia bi
jūnai, ten glodiolės, toliau ki
tokios gėlės... Pavasarį — 
vienos, vasarą — kitos, rude
nį — vėl kitokios. Puoštų ke
lio skiriamąją juostą ir dau
giamečiai dobilai, laukiniai lu
binai. Pasodinkime juostoje 
vieną kitą alyvų, jazminų 
krūmą...

Beveik visuomet, kai va
žiuoji šiuo keliu, gėrėda
masis pažvelgi į skiriamąją 
juostą paliktą plačiašakį grub
lėtą ąžuolą. Tai kol kas, tur 
būt, vienintelis viso kelio pa
puošalas.

Taigi, turėdami tokį gerą, 
gražų Lietuvos reprezentacinį 
kelią, atidžiai pagalvokime, 
kaip jis turėtų dar gražiau 
atrodyti, kad džiugintų kiek
vieną keliautoją.

Lenkijos mokslininkas iš
rado nau ją ultra garsinį 
aparatą, kuris padeda nu
statyti smegenų audinio li
gos įiagnozę. Dabar šį 
mokslininkų išradimą pra
deda praktiškai taikyti Var? 
šuvos neurologai.

KOVOTOJAI Už TAIKĄ 
PAGERBĖ LENINĄ

“Daily World” korespon
dentas praneša iš Maskvos, 
kad ten įvykęs Pasaulinės 
Taikos Tarybos susirinki
mas labai gražiai pagerbė 
Lenino atminimą. Susirin
kime dalyvavo atstovai iš 
50 šalių. Visas posėdis bu
vo pašvęstas Lenino pager
bimui, kaipo “pirmosios so
cialistinės valstybės įsteigė
jui.” .

Ypatingai šiltą kalbą pa
sakė Dr. Carleton Goodlett, 
atstovas iš Jungtinių Vals
tijų. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kurioje pabrė
žiamas Lenino ir Tarybų 
Sąjungos vaidmuo kovoje 
už pasaulinę taiką.

LAIŠKAI
Mielas Drauge!

Rašau jau būdamas na
mie, po 5 savaičių praleistų 
ligoninėje. Bet dar Kurį lai
ką reikės su ištiesta koja 
pabūti kol galutinai ji pasi
taisys.

Dabar mūsų-šalis yra di
džio įvykio — Lenino gimi
mo 100 metų sukaktuvių iš
vakarėse. Jau keletas mė
nesių kaip tų sukaktuvių 
garbei vyksta įvairios iškil
mės, minėjimai. Visose res
publikose vyko grandiozi
nės meno šventės su tarpu
saviu įvairių respublikų me
nininkų ir meno anesamb- 
lių pasikeitimu. Iškilmių 
centriniu momentu bus iš
kilmingoji sesija Kremliaus 
Suvažiavimų Rūmuose, ku
rioje dalyvaus visas TSKP 
Centro Komiteto sąstatas, 
Tarybų Sąjungos ir Rusijos 
Federacijos Aukščiausiųjų 
Tarybų deputatai.' Sesija 
įvyks' balandžio 21 d. Lau
kiame atvykstant 'daugelio 
delegacijų iš užsienio, nes 
Lenino sukaktuvės yra pa
saulinio masto įvykis, o Le
ninas ne vien Tarybų Są
jungos, bet ir viso pasau
lio darbo žmonių vadas, so
cializmo eros pradėjėjas 
žmonijos istorijoje.

Ryšium su sukaktuvėmis 
apie Leniną daug rašoma 
spaudoje, leidžiama daug 
knygų, Lenino tema plačiai 
skamba iš radijo ir televizi
jos. Toks Lenino ir jo kū
rybos populiarizavimas labai 
svarbus, nes labai naudin
ga plačiau susipažinti su to 
genialiojo žmogaus asme
niu ir jo mintimis, kurios 
turėjo tokią didelę reikšmę 
ir įtaką žmonijos istorijoje.

Siunčiame abu su Geno
vaite labas dienas visiems 
draugams ir draugėms 
“Laisvėje.” Būkite sveiki!

Justas Paleckis 
Maskva, 1970.IV.6

Maskva. — Balandžio 7 d. 
Tarybų Sąjunga paleido be 
žmogaus satelitą Cosmos 
330. Sakoma, satelitas pa
leistas atlikti ypatingą mi
siją erdvės tyrinėjime.

Cleveland, Ohio. — Gub. 
James A. Rhodes iššaukė 
700 nacionalinės policijos 
narių stovėti sargyboje prie 
Co}lipgwood High School, 
kai mokytojai ir 2,300 mok
sleivių grįžo į mokyklą. Mo
kykla buvo uždaryta tris 
diedas dėlei rasinių susikir
timų.

Honolulu. — Balandžio 8 
d. buvo užrekorduotas ma
žas žemės drebėjimas Luz
on apylinkėje, Philipine sa- 
Jose.

Mirė Karolis Vairas-Račkauskas
Kaunas. — Eidamas 88- 

uosius metus, balandžio 3 d. 
Kaune mirė vienas seniau
sių Lietuvos Rašytojų Są
jungos narių Karolis Vairas 
-Račkauskas.

K. Vai "as-Račkauskas gi
mė 1882 m. lapkričio 4 d. 
Šiaudinėje, Akmenės rajo
ne, vargonininko šeimoje. 
Augo Janapolėje, Telšių ra
jone. Mokėsi Šiaulių ir Tar
tu gimnazijose. 1900 m. tė
vų verčiamas, buvo įstojęs 
į Kauno kunigų seminariją. 
Iš jos išstojęs, 1905 m. išvy
ko į Peterburgą, kur dirbo 
“Lietuvių laikraščio” re
dakcijoje, kartu informuo
damas “Vilniaus žinias” 
apie Valstybės dūmos dar
bus.

1907 m. išvyko į JAV. 
Ten įsitraukė į lietuvių dar
bininkų veiklą, parašė bro
šiūrą “Darbininkai ir jų 
ateitis”,, išvertė socializmo 
teorijos veikalų: A. Bebe- 
lip “Moterį ir. socializmą”, 
J. Maręhlevskio “Politišką
ją ekonomiją”. P. Merimė 
romaną “Baltramiej aus 
naktis”, vertė ir patsai rašė 
eilėraščius bei, apsakymus, 
190ą m. išleidp rinkinį ,“EĮ- 
lęiųis ir p poza.” f

.^ųartėjęs su J-. ,,Šliupu ir 
V, Demskiu, kurį laiką re
dagavo laisvamanišką mok
slo ir literatūros, žurnalą 
“Laisvoji mintis”, o 1911- 
1920 m. buvo Susivienijimo 
lietuvių Amerikoje savait
raščio “Tėvynė” redakto
rius, toliau plačiai reikšda- 
masis kaip vertėjas. Išvertė 
M. Gorkio “Nereikalingo 
žmogaus gyvenimą”, roma
ną “Motina”, pjesę “Dug
ne”, Ukrainiečių istoriko R. 
Dragomanovo darbus “Ro
jus ir pažanga”, “Apie die
vų pavydumą”. Amerikos 
lietuvių darbininkų litera
tūros draugija išleido jo 
verstą antimilitaristinį vei
kalą “Karė — ko dėlei?” 
Pažymėtini dar Ezopo pa- 

KUR PRASIDEDA PAVASARIS?
Ar girioje, tarp sprogstančių medelių,
Ar upėje, ant plaukiančio ledo, a
Gal miške, tarp mėlynųjų gėlelių, k
Ar paukštelių, užbaigusių badą? . V

Čia varnėnai grįžo iš kelionės, 
Remontuoja sau lizdą gyvuoti.
Taipgi kruta .ir skruzdės, ir žmonės, 
Jau ne laikas su saule miegoti.

Išsipildė svajonės ir laukimas,
Ko tikėjos ir laukė mūs širdys:
Mūs gamtoje saulėtas grįžimas
Visą žemės gyvybę pagirdys.

Gražūs sodai, vyšnios ir alyvos, 
Su žiedų kvepiančių galybe.

, Augs lauke ir daržovės ankstyvos, 
Bus bitelių, drugelių daugybė.

*

Ir norėsi gyvent šimtą metų,
Kad tik jaustum pavasario laimę,
Ir kad gėlės čia nuolat žydėtų,
Kad nebūtų jau rudenio baimės.

Prabėgs pavąsarėlis su gražiom žibutėm,> 
Su daina, su jaunyste ir sodų žiedais. į 
Kada užbaigs kukuoti raiboji gegutė, 
Su žemuogių krepšeliu vasara ateis. T

Vikt Tatąrėlis
1970 m.

sakečių, H. V. Longfelo4 
“Hajavatos giesmės” verti
mai.

1923 m. grįžęs į Lietuvą,^ 
K. Vairas-Račkauskas taiįr 
jnavo Užsienio reikalų mi
nisterijoje, apie 10 metų ėjo 
diplomatines pareigas Lon
done ir Pietų Afrikoje. Pas
kui atsidėjo žurnalisto, ver
tėjo darbui. Išvertė “Kultū
ros” bendrovės išleistą ’ll. 
G. Velso “Pasaulio istori
ją”, kapitalinį 3 tomų veika
lą, Voltero, Bairono, Drei- 
serio, Kronino, Kuperio ir 
kitų autorių grožinės litera
tūros kūrinių.

1940-1947 m. velionis bu
vo Respublikinės bibliote
kos direktoriaus pavaduo
tojas, nuo 1949 m.—P. Cvir
kos memorialinio muziejaus 
organizatorius ir direkto
rius. Šį muziejų organizuo
damas ir tobulindamas, pa
rodė daug iniciatyvos ir su
manumo.

Jisai paruošė vertingus S.T 
Nėries P. Cvirkos albumus, 
paskelbė atsiminimų apie J> 
Šliupą. 1957 m. išleista K. 
Vairo - Račkausko kūrinių 
rinktinė, kurioje paskelbti 
ir jo atsiminimai, 1967 m.— 
biografine apybraiža apie 
V. Demskį “Kunigas maiš
tininkas”. K. Vairas - Rač
kauskas visą savo gyveni
ni ą pasižymėjo dideliu 
darbštumu, kruopštumu.

Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdyba, Lietuvos 
TSR Kultūros ministeri
ja, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros institu
tas.

90% naujagimių Švedijoje 
vystomi’ popieriniais vys
tyklais*^ Pernai parduota 
20 tūkstančių tonų vystyk
lų iš popieriaus. Švedijoj 
je daugiau negu kituos^ 
Vakarų Europos kraštuose 
gaminama įvairiausių po
pierinių daiktų. Sako, kad 
per artimiausius trisdešimt 
metų švedai sėdės popieri
nėse kėdėse, miegos ant po
pierinių paklodžių, šluosty- 
sis popieriniais rankšluos
čiais.

Detroit, Mich. — Ameri
can Motors Corporation 
pirmin i n k a s pranašauja, 
kad 1970 metai bus “nuo
stolių metai” jų korporaci
jai. Ar tik čia nębandymas 
gązdinti darbininkus, kad 
neitų į streiką?

i
‘J
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R. MERKIS

Daugiau mano atsiminimų
(Tąsa) ,

“Kovos” namas buvo 
padegtas

Įdomu, kad šis įvykis dar 
kur iki šiai dienai nebuvo 
paskelbtas, suminėtas. Gal 
dėl to, kad A. Žimantas ir 
J. Stasiulevičius (Stilsonas) 
susitarė patylomis tyrinėti 
Įvykį

Tuomet “Kova” jau turė
jo didįjį presą ir linotipą, 
gaisro nuostoliai galėjo bū
ti dideli turtu, o gal ir žmo
nėmis. “Kovos” name tuo
met gyveno A. Žimantas ir 
Stasiulevičius. Aš trečia
me aukšte turėjau veltui 
kambarėlį, už spaustuvės iš
valymą ir pečiaus ryte pa- 
kūrimą. Bernotai jau buvo 
išvykę į Lietuvą. Linotipi
ninku buvo tūlas Mockus, 
laukėme Vinco Rudaičio iš 
“Rankpelnio”.

Anksti rytą pajutau dū
mus kambaryje ir ant laip- 

t tų. Pravėrus skiepo duris, 
* dūmu ir šilimos veržimasis 

buvo nepakenčiamas. Tuo
jau pakilo ugnies kamuoliu- sužinojęs iš žmonos 
kas i lubas. Uždariau duris 
ir skubėjau į spaustuvę kur 
buvo vandens. Su kibiru 
vandens prieiti prie krūvos 
kad ir surištų degančių po
pierių buvo pavojinga, nors 
nuo laiptų ne per toliausia. 
Paliksi duris atviras, ugnis 
gali paplūsti visame skiepe. 
Uždarius duris eiti — gali 
pritrokšti. Atsiminiau paty
rimą. Kuomet dar piemena
vau, bernas jaujoje linus 
džiovindavo. Pečių kūren
davo daugiausia spaliais. 
Jaujoje turi gulėti ant že
mės, arčiausia prie ugnies, 
tai dūmai mažiau dusina.
Kuomet jauja įšyla, neretai 
ugnies kamuotis išeina iš 

. pečiaus, skrieja palube ir 
f vėl grįžta į pečių. Tai pra
verk duris, nes oro nebėra.

“Kovos” skiepe (rūsyje) 
taip ir buvo. Kvapą sulai
kęs prišliaužiau prie žarijų 
ir išpylęs vandenį, skubiai 
laukan. Išbudinęs miegan
čius, paaiškinęs įvykį, bėg
te bėgau į cukernios bač- 
kaunią, kad bent minutės 
nesuvėlavus, nes man kai
nuos 10 valandų, arba vie
nas doleris, o kartais ir 
darbo netekti. Vakare Ži
mantas paaiškino, o ir pats 
pamačiau, kad koks fanati
kas ar apgavikas tykiai įė
jęs į skiepą, pasėmęs šiupelį 
žarijų papylė prie krūvos 
surištų laikraščių, ir išėjo, 
manydamas atlikęs garbin
gą darbą dievui. Gal supleš
kės bedievių cicilikų lizdas...
Kunigai suplanavo išvogti 

Stilsono žmoną
Jaunutė, graži mergaitė, 

Natalija Kometaitė iš Lie
tuvos atvyko pas dėdę Ode
lį, Kaulakio vargonininką. 
Josios tėvukas irgi buvęs 
vargonininkas. Nors ji bu
vo augusi arti bažnyčios ir 
maldinga, bet prie šv. Ka
zimiero bažnyčios pagyve
nus, jautė didelį nuobodu
mą. Nežinau, su kuo pir
miausia susipažino. Bet ma
tydavau, kaip su pirmos 
kuopos choristėmis ateida
vo į “Kovos” namą į choro 
pamokas.

LSS sekretorius, Juozas 
Stilsonas kartais irgi pri
tapdavo prie choristų. Po 
kiek laiko jis susituokė su 
N. Kome tai te. Vėliau su
silaukė dukrą.

Kuomet žmona buvo ligo
ninėje, vyras ją lankė tik

vakarais. Paskutinį vakarą 
atėjęs lankyti žmoną rado 
apsiverkusią. Klausinėjama, 
kas atsitiko, kodėl verkia, 
dar labiau pradėjo ašaroti. 
Nustebęs vyras dar griež
čiau pradėjo klausinėtu 
žmona verkdama pasakė/. 
“Juozeli, aš tavęs daugiau 
jau nebematysiu . Mane ry
toj išveš į Seselių namą, o 
mergytę į mažiukų prieglau
dą”. Abudu apstulbo dėl jė
zuitų pinklių.

Natalija pasakojo ir prie
žastis. “Juozeli,” sako “mudu 
gyvename be šventų sakra
mentų, be šliūbo. Kunigėlis 
Zimblis (jis buvo Kaulakio 
kameųdorius) kasdien ma
ne lankė. Dauį^prikalbėjo, 
kad aš savo dūšią pražu
džiau. Aš persigandusi dre
bu. Mudu nusidėjome prieš 
sutvertoją. Juozeli, eikim ir 
slaptai priimkim šliūbą su 
moterystės sakramentu. Tu 
galėsi ten pat dirbti, o aš 
būsiu teisėta tavo žmona.”

Stilsonas dar ir daugiau 
apie 

kunigų suokalbį išvogti 
žmoną ir dukrelę iš ligoni
nės. Jis nuskubėjo prie tele
fono ir pašaukė kun. Kau- 
lakį ir paklausė: Ar iš tik
ro Jūs suplanavot išvešti 
mano žmoną į klioštorių? 
Kaulakis pasakęs, kad jo 
žmona nesanti ženota ir pa
ti norinti perskyrų. Stil
sonas stipriai pagrąsinęs: 
Tai rytoj aš jus abu su Zim- 
bliu areštuosiu už griovimą 
mano šeimos. Mes teisėtai 
pagal šalies įstatymus esa
me vedę. Tik ne pas jumis....

Kun. Kaulakis pradėjęs 
atsiprašinėti, kad jis neno
rįs bylinėtis, ir bedieviams 
reporteriams suteikti progą 
katalikų tikybą niekinti...

Stilsonas parsivežė žmo
ną ir dukrelę į namus. Bet 
kaltino ir save. Kitiems 
skelbęs ateizmą, pamiršo 
savo žmoną supažindint su 
religijų burtais ir apgavys
te...

Apie koviečius
LSS centrinė valdyba bu

vo narių renkama. Admini
stratorius, redaktorius ir 
sekretorius turėjo gyventi 
prie “Kovos”. Pildantysis 
komitetas galėjo būti ir ki
tuose miestuose.

įkalbos. Buvo susitarta su 
V. K. Račkausku, kuris jau 
nebebuvo LSS narys. Gal 
dėl to teko palaukti 3 me
tus.

Tuo laiku H. Purvis ir P. 
Grigaitis mėgo save staty
ti didžiausiais mokslinio 
marksizrąo žinovais. Kai 
kurie nariai taip ir manė, 
kad Grigaitis baigęs Šveica
rijoje aukštuosius moks
lus, bus tinkamas “Kovos” 
redaktorium.

LSS suvažiavimas, rodosi, 
9-tas, įvykęs Philadelphijo- 
je, prašė P. Grigaitį, kad 
sutiktu būti “Kovos” redak
toriumi. Visų nuostabai, 
“mokslinio socializmo žino
vas” pasakė: “Jeigu sutin
kate man mokėti algos 45 
dolerius per savaitę, tai ap- 
siimsiu. Ką jūs dabar mo
kate 14 dolerių, tai man nei 
dėl cigarų neužteks”.

Nustebome visi. Kur gau
ti tiek pinigų?”

Taip ir nusitarėme kreip
tis į “Rankpelnį”, kad gauti 
drg. Kapsuką.

Spaustuves darbininkai
Jeigu socialistinio laikraš

čio darbininkai siektųsi vien 
didesnės algos, laikraštis 
nepajėgtų išsiversti. Tuo
met ir dabar dirbantieji 
prie darbininkiško laikraš
čio turi aukotis, kaip ir dir
bantieji draugijose visuo
meninį, apšvietos darbą.

Tuomet prie preso dirbo 
Juozas Dainius, linotipinin
ku—Vincas Rudaitis, rai
džių rinkėjais — S. Večkys 
ir P. Šolomskas, kurie jau 
sulaukę žilos senatvės ir te
bedirba “Laisvėje” ir “Vil
nyje” (V. Rudaitis jau mi
ręs—Red.). Knygvede dirbo 
jauna mergaitė Helena Jes- 
kevičiutė. Vėliau J. Šukys 
susirado kitą jaunutę mer
gaitę, tai K. Baltrunaitę, 
vėliau tapusia Karosiene, iš 
angliakasyklų apy linkės. 
Dabar ji plačiai žinoma kai
po Ksavera Karosiene, vi
suomenine veikėja unijose 
ir kovoje už taiką.

(Bus daugiau)

dėjęs 1905 metais, turėjo] A. PETRIKĄ 
nemažą sektantizmo dozę.
Be kitko, vyravo tendenci
ja išjuokti tai, kas yra tau
tiška, ir aštriai pašiepti ti
kinčiuosius. V. Kapsukas 
prieš tai kovojo. Ypatingai 
jis barė tuos, kurie išjuokia, 
pažeminančiai plaka tikin
čius darbo žmones. Jis sa
kė: “Ne tikinčiuosius rei
kia išjuokti, o aštriai,' lo
giškai kritikuoti tuos, kurie 
juos tamsina, — dvasinin
kus ir valdančiąją klasę. 
Kritikuoti moksliškai, fak
tais nurodant, kodėl jie taip 
daro.”

Bolševizmo pradininkai
New Yorke Macmillan Co. 

išleido anglų kalba didoką 
knygą, pavadintą “The Bol- 
sh-evicks” (Bolševikai), ku
rios autorius yra žinomas 
publicistas, istorijos profe
sorius Harvardo universite
te, Adamas B. Ulamas. Pa
antraštėje pažymėta, jog 
tai “Intelektualinė ir politi
nė istorija komunizmo per-

.i

V. Kapsukas--didis kovotojas, 
nuostabus žmogus

Balandžio 7 d. sukankajpu o t o j e Lietuvoje, pasie- 
90 metų, kai gimė Vincas

(1880-1935) — vienas Lie
tuvos Komunistų partijos 
steigėjų ir vadovų, žymus 
teoretikas, tarptautinio dar
bininku revoliucinio judėji
mo veikėjas.

Ta proga pateikiame ke
letą ištraukų iš V. Kapsuko 
bendražygių atsiminimų.

rude- 
suva- 
ūgio,

“Aš susi pažinau 
Kapsuku 1904 metų 
nį, kai įvyko LSDP 
žiavimas. Vidutinio 
padžiūvęs, degančiomis aki
mis, pilnas gyvenimo 
džiaugsmo, darė gana ma
lonų jaunuolio įspūdi.

Po kiek laiko, nedidelia
me apie 40 žmonių mitinge 
man teko vėl susitikti su 
V. Kapsuku. Klausydamasi 
nustebau: jis atrodė ne jau
nuolis, bet suaugės žmo
gus, nusimanantis, kur eina 
ir kO' trokšta...”

Filomena Grincevičiūtė 
revoliucnio judėjimo dalyvė

... Aš prisiminiau 1905 
metų revoliucijos laikus, kai 
io vardas garse i o visoje 
Lietuvoje. Tada nebuvo ap
skrities, kurioje Kapsukas:

• organi-1912 metais Antanas Zi- nebūtu lankęsis ir 
mantas administratoriavo. zaVęS darbininku ir valstie-
Jau toje vietoje buvo Du- 
bickas, F. J. Bagočius, J. 
Grinius. Jie nematė sau pa
geidaujamos ateities, tai ne
rūpestingai ir “gaspadoria- 
vo”. Vėliau buvo V. Jakštis 
(Senas Vincas), P. Stanelis, 
P. Kurkulis, ir, paskiausiu, 
Juozas Šukys. Tam darbui 
nė vienas neturėjo tinkamo 
prasilavinimo. Bet Juozas 
Šukys principiniai buvo už 
visus tinkamesnis ir didelis 
Sąjungos patriotas.

Redaktorium tuomet bu
vo K. Vidikas (Tauras). Jis 
buvo gabus ir darbštus. 
Drg. Kapsukas jį vadindavo 
“automatu”. Principingume 
jis buvo silpnokas. Į 1 kuo
pos susirinkimus niekuomet 
neateidavo, neigi dalyvavo 
bent kokiame veikime.

Tuomet j a u formavosi 
kairysis sparnas, ir nariai 
labai pageidavo marksisti
nių raštų “Kovoje” ir kny
gų tuo klausimu. Pildanty
sis Komit. nutarė spausdin
ti A. Bebelio “Moteris ir 
Socializmas”1. Bėda buvo 
gauti vertėją iš vokiečių

čių mitingų, susirinkimų ar 
streikų. Kapsuką persekio
jo ir gaudė policija, tačiau 
jis buvo nepag a u n a m a s. 
Tuo laiku Kapsuką prisi
mindavome su didžiausia 
pagarba. O kai pirmojo 
pasaulinio karo metais 

dirbusiuss revoliuci-
darbą vokiečių oku-

mus. 
ni v

Rojus Mizara
“...Aš mačiau jį ir dar

be, ir kalėjime, ir užsieny
je, ir šiaip gyvenime. Aš 
visada mačiau jį kaipo ne
nuilstantį revoliucionier i ų, 
kristaliniai gryną žmogų, 
nepaprastai jautru draugą. 
Aš niekada nemačiau jo be 
darbo, niekada negirdėjau, 
kad jis skųstųsi savo pa
laužta sveikata. Sunkiais 
reakcijos metais, katorgoj, 
trėmime, emigracijoj jis 
buvo puikus mūsų mokyto
jas, draugas. Nuolat moky
damas mus, jis pats per vi
są savo gyvenimą mokėsi ir 
niekada nesibijojo atvirai

Autorius bandp būti ob
jektyvus bolševizmo istori
kas. Tačiau kai tik pradeda 
įvykius dėstyti, digsta jo 
objektyvumas ir jis tampa 
antibolševikiniu propagan
dininku. Jo abstraktus filo
sofavimas, įvykiams prie
žasčių ieškojimas bei pasė
kų aiškinimas — yra sub
jektyvus ir šališkas bolše
vizmo nenaudai. Visa, kas 
yra knygoje teigiamo, tai 
įvykių, datų ir asmenybių 
gausa, tik reikia mokėti at
skirti grūdus nuo pelų.

Prof. A. B. Ulamas kny
gą pradeda Vladimiro Ulja- 
novo-Lenino geneologija, jo 
šeima — tėvu, motina, bro-

kė žinia, jog Tarybų Ru
sijoje lietuvių komunistų 
priešakyje stovi Kapsukas 
ir kad dedamos pastangos 
sukurti Lietuvos Komunis
tų partiją, mes nepaprastai 
nudžiugome, ir mūsų jėgos, 
entuziazmas išaugo dešim
teriopai”

Ignas Gaška
TSKP narys nuo 1918 m.

“Aš sutikau drg. Micke-' 
vičių Londone imperialisti
nio karo metu. Jis buvo bol
ševikų sekcijos narys. Ma
ne ypatingai tada patrau
kė prie Mickevičiaus pir
mi a u s i a vienas j o būdo 
bruožas, tikro idėjinio bol
ševiko ypatybė, būtent jo 
nepaprastas kuklumas. An
tras jo būdo ’ bruožas, tai 
jo dėmesys smulkmenoms... 
bolševikiš k a s bruožas su
prasti, kad kiekviena smulk
mena partijos darbe turi 
didelės svarbos, kaip ir 
stambus darbas, kad iš ma
žų varžtelių ir mažų rate
lių ir darbų susidaro ben
dras kolektyvinis darbas...”

Liudmila Štai
“T Jungtines Amerikos 

Valstiias buvo atvykę ribo- 
, tam laikui nemažas skai- 
Ičius visokių veikėjų, dirbu
sių įvairiose srovėse, bet 
nemanau, kad bent vienas 
jų per tokį čia buvimo lai
ka, kokį praleido V. Kap
sukas. būtų suvaidinęs svar
bų vaidmenį.

V. Kapsuką žmonės my
lėjo ir gerbė... :

Kaip kiekvienas politinis' 
judėjimas, tain ir Amerikos(ta trys šūviai. Sakoma, bu- 
lietuvių socialistinis, prasi-'vo kriminaliniai užpulta.

prisipažinti savo klaidų, gi- Hais, seserimis, mokslo^mė
liai pergvvendamas dėl jų.”

Tvanas Kozlovas 
rusų rašytojas

“... Labai svarbi Kapsu
ko ypatybė buvo — tai jo 
darbštumas... Per tokį di
delį apsikrovimą darbais jis 
kartais po kelias dienas su 
manim nturėdavo laikom pa
sikalbėti. Vien tik prašė: 
“Nekliudyk ir padaryk taip, 
kad niekas man nekliudy
tų”. ..

Bet štai jo didelis darbas 
atliktas. Kapsukas sugrįž
ta namo, nors pavargęs, 
bet linksmas, švelnus. Pa- 
guldom jį ilsėtis, apspinta 
vaikai... Lin k s m a, juo
kias.

Partiją, partijos darbą — 
štai ką Kapsukas stato vi
suomet pirmon vieton.”

Elena Tautkaitė
V. Kapsuko žmona 
ir bendražyge

Lenkijoje, Opolės mieste, 
stomatologinėje ambulato
rijoje, aptarna u j a n č i o j e 
moksleivius, pradėta naudo
ti dar viena nuskausminimo 
priemonė. Ligoniui, atsisė
dusiam į kėdę, uždedamos 
ausinės, ir jis girdi muziką. 
Taip vaiko dėmesys nukrei
piamas į muziką, ir jis vi
siškai nusiramina.

Denison, Texas. — Rastas 
11-metės Laurie Stevens la
vonas apie du bloku nuo na
rnų. Mergaitė buvo išreng
ta nuogai, josios, kūne ras-

f

Vilniaus dailininko S. Rozino paveikslas “V. Mickevičius-Kapsukas 
sukilusių valstiečių tarpe”.
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'tais, politiniu brendimu, 
tremtimi (į Sibirą), pasi
traukimu į užsienius, mark
sizmo studijomis, . Rusijos 
socialdemokratų darbinin
kų partijos įkūrimu ir t. t. 
Jis apibudina XIX amžiaus 
Rusijos carinių laikų opo
zicines organizacijas b e i 
sroves, duoda platokas apy
braižas politinių sambūrių, 
tokių kaip “Zemlia i volia” 
(Žemė ir laisvė), “Narod- 

, naja ’Volia” (Liaudies lais
vė), Falangistų (Fourjerio 
utopinio socializmo sekėjų), 
“Dekabristų” (Gruodin in
kų) ir kitų. Nurodo, kokią 

\ įtaką tuose sąjūdžiuose tu
rėjo Leninas, Plechanovas, 
Martovas, Pestelis, Petra- 
ševskis, Černiševskis, Gerce- 
nas, Dobroliubovas, Hercas, 
Akselrodas, Nekra s o v a s, 
Bielinskis, Bakuninas ir ki
ti to laiko maištininkai. Kai 
kurie jų buvo marksistai, 
kiti sindikalistai, anarchis
tai ar anarchosindikalistai, 
iš kurių vėliau susiformavo 
buržuazinės krypties social- 
revoliucionieriai, vadinami 
eserais (S-R).

Bolševizmo leva’s
Bolševizmo tėvu ir auklė

toju jis laiko (visai pagrįs
tai) Vladimirą Uljanovą- 
Leniną. Mat, ^’antrajame 
Rusijos Soc-dem. darbinin
kų part i j os suvažiavime 
Londone (pradėtame Briu
selyje - Belgijoje) 1903 m. 
Lenino šalininkai (po to, 
kai žydų Bundo atstovai ir 
ekonomistai - sindikali štai 
suvažiavimą apleido) turė
jo 24 balsus, o Martovo pu
sė — 20 balsų. Partija ne
skilo, tik susidarė dvi frak- 
c i j o s: daugumą turėjusi 
frakcija (pusiau juokais) 
buvo pavadinta bolševikais, 
o mažuma — menševikais. 
Klausimas ėjo apie “Iskros” 
(^arijos) redakcinį kolek
tyvą: Martovas stojo už pa
likimą senosios reakcinės 
kolegijos iš devynių asme
nų, kurion (be Lenino, Ple- 
chanovo ir Martovo) įėjo 
Akselrodas, Vera Zasulič 
(nušovusi 1878 m. generolą 
Trepovą, liepusį nuplakti 
politinius kalinius) ir kiti 
to laiko rusų socialdemok
ratijos vadai. Leninas sto
jo už trijų asmenų redakci
ją ir jis laimėjo. Tačiau kai 
Plechanovas ir Martovas iš

’minėtosios komisijos pasi
traukė, liko tik vienas Le
ninas. Tuomet jis pradėjo 
leisti kitą laikraštį “Vpe- 
riod” (Pirmyn), o “Iskra” 
atiteko menševikams. Frak
cinė kova Partijoje už įta
ką bei vadovybę ėjo iki 1918 
metų pradžios, kol bolševi
kų frakcija pasivadino Ko
munistų Partija. Socialde
mokratų partijoje, Martovo 
vadovaujami, pasiliko vieni 
menševikai. Socialdemokra
tų partijos pirmajame su-’ 
važiavime , 1898 m. Minske, 
Leninas nedalyvavo, jis tuo
met gyveno užsienyje. Ta
me (steigiamajame) suva
žiavime dalyvavo tik devy
ni delegatai.

Knygos autorius šuniška 
ištikimybe seka Lenino pė
domis, jo ieško ir vis taiko
si jam kur tik galima, 
krimstelt. O tokių progų 
buvo. Jis randa jį Paryžiu
je, Genevoje, Londone, Kro
kuvoje, Suomijoje, Petro
grade, Maskvoje ir kitur. 
Jis pripažįsta Leninui dide
lį organizatoriaus gabumą, 
politinį nuosaikumą, valios 
tvirtumą, nepaprastą įtaką 
kitiems, mokėjimą minias 
įtaigoti bei joms vadovauti, 
jo orientacijos tikslumą, • 
etc., bet randa ir padarytų 
klaidų, kurios sunkiomis 
1917 -1919 metų dienomis 
bolševikams brangiai atsiė
jo-

Savo knygą autorius bai
gia su Lenino mirtimi,'1924 
metų pradžia. Apie Staliną, 
Trockį, Molotovą, Zinovje- 
vą, Buchariną, Rykovą, Ka
lininą, Kamenevą, Litvino- 
vą Lunačarskį, Krasiną, 
Radeką ir kitus Lenino san- 
darbininkus, kuriant tary
binę santvarką, >— jis kalba 
nedaug. Apie Stalino erą, jo 
asmenybės kultą, beveik 
nieko neužsimena, kad bol
ševikai 1917 m. nugalėjo 
Kerenskio valdžią, menše- 
yikų-eserų valdomas darbi
ninkų ir kareivių tarybas 
bei “visuotinį seimą”
visai teisingai kredituoja 
Lenino vadovybei, jo valiai 
ir jo toliregiškumui. Šių aiš
kių faktų nuginčyti jis ne
bando.

jis

Kai kuriose Japonijos mo
kyklose juoda lenta pakeis
ta balta. Rašoma joje ne 
kreida, o šešiaspalviu plast
masiniu plunksnakočiu, ku
riame vietoje plunksnos yra 
minkštas fetrinis antgalis, 
praleidžiantis lengvai nutri
namą rašalą.

Algis Blaškys

Mūsų dienos 
Prabėga kaip vėjas 
Mūsų dienos 
Kaip krintančios 

žvaigždės —
Nei gyvent, 
Nei mylėt nesuspėji... 
Ir atrodo, kad viskas 
Jau baigėsi, — 
Bet mes tikim 
Kažkuo ir svajojam 
Apie didelę

būsimą laimę— 
Nepaduoda nieks

nieko veltui, 
Neateina laimė savaime. 
Ją reik nešti, 
Kaip kūdikį mažą, 
Metų metams iškėlus 
Ant rankų. •.
Nors dažnai ir 

nelengva būna,
Nors ir daug 

iškentėti tenka.

b
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“Laisves” Reikalais
Nors suvažiavimo sveikinimų sąrašas buvo užbaig

tas, visvien gavome keletą pavėluotų sveikinimų. Prašo
me pasiskaityti:

—Nors ir pavėluotai. Mes Haverill-Lawrence, Mass. 
“Laisvės” vajininkės, sveikiname Liet. Koop. Spaudos B- 
vės dalininkų suvažiavimą. Aukojame vajaus laimėtą 
premiją—$5. Pasižadam ir ateityje dirbti. Linkime gau
sios sveikatos ir ištvermės “Laisvės” kolektyvui, taipg: 
ir skaitytojams. Lai gyuvoja “Laisvė” ilgus metus. Su 
Pagarba, A. Račkauskienė, M. Kazlauskienė, A. šiupet- 
rienė ir S. Penkauskienė.

Sveikina pavėluotai suvažiavimą Vincas ir Ona Če
puliai, brooklyniečiai, su $5. Atsiprašo, kad negalėjo 
dalyvauti suvažiavime ir bankete, iš priežasties Vince 
silpnos sveikatos.

• • •

Anksčiau tilpo detroitiečio V. Žabui sveikinimas su 
klaida. Turėjo būti sekamai: Sveikinu LKSB-vės su
važiavimo dalyvius, linkėdamas gerų pasekmių, ir kad 
“Laisvė” gyvuotų ir šviestų visus skaitytojus per daug 
metų. Visiems linkiu geros sveikatos. Čia piniginė per
laida $10. Vincent Žabui, Detroit, Mich.

Nuo kitų gauti sekami laiškai:
Gerb. Administracija: Aš gavau čekį nuo Lietu

vių Koop. Spaudos B-vės $40., tai už antrą premiją kurią 
laimėjo Conn, vajininkai laike “Laisvės” vajaus,. Aš ir 
L. Žemaitienė, hartfordietė, nutarėme paaukoti tuos pi
nigus i “Laisvės” spaudos fondą. Su draugiškais linkėji
mais, M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.

• • •

“Laisvei”—Draugai: Antanas Shultz savo palikime 
prašė perduoti $100 “Laisvei.” Pinigus prisiuntė P. J. 
Blieka, per LLD Centrą. Draugiškai, Ieva Mizarienė, 
Centro sekr.

Draugai: Čia randate aukų nuo sekamų: Po $5: 
A. ir Walter Račkauskai, M. Kazlauskienė (prisimini
mui mirusio vyro Augusto). Su Pagarba, Walter Rač
kauskas, Haverhill, Mass.

Brangi drauge: Su šiuom laišku, siunčiu mažą auką, 
dėl laikraščio “Laisvės” reikalų, $25. Dovana nuo LLD 78 
kuopos. Linkime kad “Laisvė” gerai gyvuotų ir teiktų 
žinias ir apšvietą tarpe lietuvių plačias mases. Draugiš
kai, LLD 78 kp., valdyba ir nariai, (per J. K. A.), Yu
caipa, Calif.

“Laisvės” Admin-cijai: Čia rasite čekį vertės $100. 
Tai draugės Margaret Alvinienės palikimas spaudai. 
Draugiškai, Ks. B. Karosienė, San Leandro, Calif.

Nuo kitų gauta sekamai:
N. J. valst. vajininkai (per K. Račiūną),

Elizabeth, N. J.......................................... $35.00
Atminčiai mirusios žmonos Veronikos,

Alf. Venskevičius, Stoughton, Mass.......... 25.00
J. Jaskevičius (laimėtą vajaus premiją),

Worcester, Mass......................................   12.00
Anna Titanis, Woodhaven, N. Y..................... 10.00
V. J. Pshalgauskas, Fitchburg, Mass................. 6.00
J. Slench, Chicago, Ill.........................    6.00
Martha Pekunas, Great Neck, N. Y.................... 6.00
R. Chuberk, Middletown, N. J............... . .............6.00
O. Babarskienė, Richmond Hill, N. Y................... 5.00
J. Rozukas, Downsview, Canada ......................  5.00
Mae Zasinis, Northridge, Calif...... •................. 5.00
Martha Plauska, Chicago, Ill............................. 5.001
S. T. Straukas, Phoenix, Arizona........................ 5.00
LDS 13 kuopa, Ozone Park, N. Y........................5.00
George Schlaves, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
Mrs. M. Jurevich, Brooklyn, N. Y.................. 4.00
A. Jurgutaitis, Malton, Canada ...................... 4.00
C. Bready, Brooklyn, N. Y................................. 4.00
Andrew Kvietinskas, Hamtramck, Mich...........3.00
V. Jonauskas, Brooklyn, N. Y.......................... 3.00
P. M. Smalsčiai, Ludington, Mich...................... 2.00
K. J., Philadelphia, Pa............................................2.00
Po $1: Simas Povilaitis, Baltimore, Md.; A. Burt, 

Binghamton, N. Y.; Nellie Bulovas, Philadelphia, Pa.; 
K. Žukauskas, Rochester, N. Y.; J. Bimba, Hawthorne, 
N. J.; J. Valiukas, Detroit, Mich.; Agatha Beleski, Glen 
Lyon, Pa.; Chas. Roman, Philadelphia, Pa.; ALC Club, 
Cambridge, Mass.; A. Lapash, Far Rockaway.

* * •" L , * --• • •

Didelis ačiū viršminėtiems draugams. Dabar pava
saris, artinasi vasara. Laikas ruošti spaudos naudai pa
rengimus. Mūsų įeigos sumažėjo, o tas įeigas, kurias 
gavome laike vajaus, reikia naudoti išlaidoms, kurios 
nė biskį nesumažėja, bet dar didėja. Gražu būtų, kad 
atsinaujindami prenumeratas pridėtume t ir dovaną laik
raščiui. Ypač minėdami savo gimtadienius ar bet kokias 
sukaktis. Pagalvokite!

—Administracija

Lockport, N. Y. — šeši 
vaikučiai užmušti iškilusia
me gaisre šeštadienio nak
tį. Vyriausias buvo 16 me- 

_tų, o jauniausias — 20 mė
nesių. Visi buvo pas savo 
močiutę. Močiutė. ir trijų 
metų vaikutis tapo išgel
bėti.

Goodrich padangos
Washingtonas. — Trans- 

portaci jos departamentas 
pranešė, kad daugiau kaip 
42,000 Goodrich automobi
lių padangų nepraėjo fede
ralinio saugumo egzamino 
ir “gali būti pavojingos tam 
tiktuose ūftejtidše”o

Kaip atrodys ir ką žada didžioji 
dainų šventė Lietuvoje šiemet?

Žurnalo “švyturys” korespondento L. Tapino pokalbis 
su Tarybų Lietuvos Kultūros ministru

Longinu
“švyturys”: Svarbiausias 

šių metų Lietuvos kultūri
nio gyvenimo reiškinys, be 
abejonės, bus liepos mėnesį 
Vilniuje įvyksianti respub
likos dainų šventė. Nors iki 
jos dar nemaža laiko, bet 
meno saviveiklos kolektyvai 
įtemptai ruošiasi jau dabar, 
todėl ir mes norėtume pa
brėžti šventės kontūrus, jos 
veidą.

Drauge ministre, kaip bū
tų galima nusakyti šventės 
tikslą, bendrą mintį, jun
giančią visos programos 
elementus?

Ministras; Tikslas — pa
demonstruoti lietuvių voka
linės, muzikinės kultūros 
gyvybingumą bei suklestė
jimą, o bendra idėja išreikš
ta šventės emblemoje — 
“Leninui 100.” Visa tai bus 
įprasminama ne iliustraty
viomis ir net ne režisūrinė
mis priemonėmis, bet aukš
tu šventės dalyvių voka
liniu muzikiniu lygiu.

“Švyturys”: Ką pamaty
sime šventėje? Gal jos pro
gramoje dalyvaus ir svečiai 
iš broliškųjų respublikų bei 
užsienio, kaip kad buvo Es- 
tijos jubilie j i nė j e dainų 
šventėje?

Ministras: Mūsų dainų 
šventėj pasirodys geriausie
ji respublikos meno savi
veiklos kolektyvai: jungi
niai moterų, vyrų, vaikų, 
mišrūs chorai, pučiamųjų 
orkestrai, kaimo kapelos, 
visų amžiaus grupių šokių 
kolektyvai, liaudies dainų 
ir šokių ansambliai. Beje, 
nepiktnaudžiausime pagy
venusių žmonių bei moks
leivių kolektyvais, — jie bus 
kaip savita spalva, bet ne 
daugiau. Kaip ir visada, 
bus atliekamos broliškų 
tautų dainos ir šokiai. Nau
ja tai, kad juos kartu su Lie
tuvos kolektyvais atliks sve
čiai iš Rusijos, Ukrainos, 
Gruzijos ir Estijos. Laukia
ma kolektyvų ir iš užsienio. 
Tačiau nereikia pervertin
ti pastarųjų svorio; daly
vauti — greičiau jiems yra 
šventė , negu jie šventei.

“švyturys”: Kokiu prin
cipu kolektyvai atrenkami į 
šventę? Kaip žinome iš pa
tirties, sistemingai dirba, 
repetuoja tik į šventę at
rinkti kolektyvai, o likusi 
saviveiklininkų masė, ypač 
rajonuose, dažnai palieka
ma saveieigai ir pakilimas 
slūgsta. Ar nėra pagrindo 
dėl to baimintis ir dabar?

Afganistanas. Viena Kabulo gatvių*

šepečiu
Ministras: šį kartą buvo 

atsisakyta kviesti dainų 
šventei ruoštis visus kolek
tyvus. Ruošiasi tik pajė
giausi. Jie dabar įtemptai 
dirba. Kandidatai neseniai 
dalyvavo kaimo meno savi
veiklos apžiūroje, o anksty
vą pavasarį šventės vyr. di
rigentai ir vadovai juos iš
klausys ir geriausius pa
tvirtins dainų šventės daly
viais. Tokiu būdu lieka ne
maža saviveiklininkų, kurie 
šventei nesiruošia. Vargu 
ar tai galima pavadinti pa
likimu savieigai, nes jie ga
li formuoti savo individualų 
repertuarą, apie kurio sto
ką nekartą buvo kalbėta ir 
rašyta.

“švyturys”: Kokia bus 
šventes struktūra ir eiga? 
uaug vilčių dedame į šven
tėse įvyksiantį atskirą liau
dies damų ir šokių ansamb
lių pasirodymą. Jis primins 
tradicinę gegužinę ir vyks 
atitinkamai dekor u o t a m e 
Kalnų parke. Pati dainų 
diena susidės iš penkių da
lių. Iškilmingoje dalyje bus 
atliekami himnai, kantata; 
antroje dalyje pasirodys 
pajėgieji chorai; trečioje — 
masiniai chorai ir kaimo 
kapelos; finale, kuris bus 
šiek tiek teatrai i z u o t a s, 
šventės dalyviai įtrauks 
dainon ir žiūrovus. Supran
tama, kiekvienai daliai yra 
skirti saviti repertuaro idė
jinio, emocinio krūvio už
daviniai.

Šokių dienos programa 
vadinsis “Po tėviškes dan
gumi.” Pirmoje dalyje 
(“Šoksim šokimėlį”) pasi
rodys jaunimo šokių kolek
tyvai, kurie atliks lietuvių 
liaudies šokius. Šioje daly
je taip pat matysime sve
čius iš broliškų respublikų. 
Antroje dalyje (“Subatva- 
karyje”) bus atliekami pa
silinksminimo, arba, kaip 
dabar priimta vadinti, pra
moginiai šokiai. Joje pagy
venę žmonės šoks tokį šokį, 
koks buvo šokamas prieš 
30-40 metų, jaunimas — da
bartinį, o vaikai — specia
liai sukurtą, remiantis lie
tuviškos choreografijos ele
mentais, šiuolaikinį šokį. 
Muzikinėje pertraukoje pa
sirodys pučiamųjų orkes
trai. Jie gros žygiuodami, 
įvairiai persigrupu o d a m i. 
Pačioje ilgiausioje, trečioje 
dalyj matysime lietuvių ves
tuvinius šokius, išreiškian
čius mūsų gyvenimo laimę

nes liaudies dailės parodos. 
Tokiai parodai intensyviai 
ruošiamasi ir šiuo metu.

“švyturys”: Dainų šventė 
vyks Vilniuje, ta prasme ki
ti respublikos miestai bus 
lyg ir nuskriausti. Ar pana
šios šventės, žinoma, mažes
niu, vietiniu mastu, prieš ar 
po respublikinės šventės, 
vyks ir Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje bei kituose res
publikos miestuose?'

Ministras: Šiais metais 
dainų šventės bus sureng
tos visuose miestuose ir ra
jonuose. Tikimės, kad jung
tinių ansamblių šventė 
įvyks ir Kaune, Dainų slė
nyje. Be to, jau tapo tra
dicija rengti šventes, kurio
se dalyvauja ne tik vieno 
miesto, rajono saviveikli
ninkai, bet ir aplinkinių ra
jonų kolektyvai. Tai Klai
pėdos jūros šventė, Žemai
čių festivalis Plateliuose, 
Draugystės šventės Tra
kuose ir Zarasuose. Pernai 
Alytuje įvyko eksperimen
tinė šokių dienos šventė, ku
ri buvo tarsi sumažintas 
dainų šventės modelis. Šiais 
metais tokios šventės įvyks 
Anykščiuose ir Kretingoje.

“Švyturys”; Kai kurie 
meno saviveiklos kolekty-

ir pilnatį. Programos pa- ] 
baigoje šokėjai choreogra- ' 
finėmis priemonėmis linkės 
ilgiausių metų visiems šven
tės dalyviams, tarybinei tė
vynei.

“švyturys”: Dainų šventė-- 
renginys, kuriame atskiro 
kolektyvo veidas susinive
liuoja, ištirpsta bendroje 
masėje. Gal šioje šventėje 
bus rasta forma, kaip paro
dyti atskirų atlikėjų, an
samblių pasiekimus?

Ministras: Be abejonės, 
dainų šventėje tam tikra 
prasme pranyksta atskiras 
kolektyvas, bet nedingsta jo 
pasiekimai. Stiprus kolek
tyvas nepraranda savo me
ninės jėgos, o silpnesnis pa
sistengia, pakyla. Be to, 
prieš prasidedant jungti
nėms repet i c i j o m s, vyks 
chorų, šokių kolektyvų bei 
orkestrų varžybos, kuriose 
bus aišaiškinti geriausi res
publikos meno saviveiklos 
kolektyvai. Dainų dieną 
įvyks šventės dalyvių eise
na į Vingio parką. Ji irgi 
skatins kiekvieno miesto 
bei rajono delegaciją paro
dyti savo pasiekimus, savi
tą veidą.

“švyturys”: Ar nekyla 
abejonių :dėl paties šventės 
pavadinimo, — juk joje da
lyvaus ir muzikantai, ir 
liaudies bei pramoginių šo
kių atlikėjai, o visas rengi
nys vadinamas tik dainų 
šventės vardu. Ar netiks
linga į tokios šventės pro
gramą įtraukti ir kitas sa
viveiklininkų kultivuojamas 
meno sritis: raudas, sutar
tines, liaudies teatrų spek
taklius, ta proga surengti 
liaudies menininkų paro
das?

Ministras: Pradėsiu nuo 
pradžių. Dėl pavadinimo 
abejonių nekyla. Aš šioje 
srityje esu saikingumo ša
lininkas. Dainų šventės pa
vadinimas atsirado tuomet, 
kai jose dalyvaudavo vien 
chorai. Tarybiniais metais 
šventės programa praturtė
jo, tačiau tradicinis pavadi
nimas liko, nes ir pati dai
nų šventė jau tapo tradi
cija. Į ankstesnių dainų 
švenčių programą jau buvo 
bandyta įtraukti ir dramos 
kolektyvų, liaudies teatrų, 
meninių agitbrigadų, skai
tovų pasirodymus, tačiau pa 
vieniai kolektyvai šio masi
nio renginio metu nesusi
laukia didesnio dėmesio, pa
skęsta didžiosios šventės 
laukimo ir.pasiruošimo 
sraute. Todėl dabar šie ko
lektyvai į šventes progra
mą nejungiami. Gerokai 
prieš šventę organizuojami 
atskiri jų festivaliai, kon
kursai. Natūralios atran
kos keliu išliko respubliki-

vai, ruošdamiesi dainų šven
tei, įdeda tikrai daug dar
bo ir pastangų, bet šventė 4 
praeina, ir tuo viskas bai
giasi. Ar numatoma kas 
daryti, kad šios dainų šven- 
tės turėtų ir išliekamąjąj, • 

vertę (jau nekalbant apie 
šventės įamžinimą — stam
besnį dokumentinį kino il- 
mą) J .

Ministras: Šventė privalo 
baigtis, nes visų laukia Ki
tas darbas, bet, jai pasibai
gus, lieka kūrybos impul
sas, naujas repertuaras, pa
tirtis, įspūdžiai — visa tai 
ir dar daug kas, mano ma
nymu, ir yra išliekamoji 
vertybė. Išliekamąją verty
bę tu r i ir tas konden- 
suotas idėjinis, meninis įspū
dis, kurį patiria žiūrovas ir 
klausytojas. Vadinasi, to
kio renginio pėdsakai išlie
ka ilgam. Pačios dainų 
šventės koncertas įrašomas 
į kino juostą. Kitas reika
las, kad filmai apie anks
tesnes šventes, mano nuo
mone, nei dokumentine, nei T 
menine prasme dainų šven- j 
čių visai neatspindi. Tikę- > 
simės, kad filmas apie šią 
šventę bus pats įspūdin
giausias.

Vištyčio romantika
bangų!? Tiesiai ant van
dens! Stebuklas ar mira
žas? Nei viena, nei kita.

Apie gražų Lietuvos 
kampelį . > r * 

šalna puola. Pirmoji šalna ~ •* x iatakuoja asfaltą’ Gera i, Ban«os ls tol° uzdengla me' 
kad nelijo. Kelias o beveik 
nepajuto. Mašinos ratai ne- 
slidinėja. .Pirmi šerkšno 
dantys silpni, ir vairuoto
jo veide jokio įtempimo. 
Akiai nuobodu. Aplink lygu. 
Garliava... Ąžuolų Būda... 
Kapsukas... Ir vis lygumos, 
lygumos. Tik nuo Kybartų 
mašina pradeda kilotis auk
štyn ir žemyn. Prie Paje
vonio jau visai kaip Rytų 
Aukštaitijoje. Kaip prie Mo
lėtų, už Utenos ar link Za
rasų. Tik ten kalvos ir kal
neliai negali gyventi be 
ežerų, o čia jų nėra.

Ankstyvos saulės nušvie
stos pievos ir laukai sausi. 
Čia šeimininkai tik saulė ir 
vėjas. Ir taip iki Vištyčio. 
Ten, lyg atlygindamas už 
ilgą tarpą, tyvuliuoja galin
gas ežeras. Pats pietvaka
rių Lietuvos kampas. Senas 
vėjo malūnas, seniai pasku
tinį kartą mostelėjęs spar
nais.

Žvilgsnis ežero neaprėpia. 
Krūtinė godžiai įkvepia 
drėgną vėją. Į krantą įsibė
gėjusios teškiasi bangos. 
Didinga. Taip. Čia reikia 
atvykti kiekvienam, kuris 
jaučiasi ką nors jau pasie
kęs. Prie didžiojo vandens 
pamatysi, kad esi silpnas ir 
mažas. Kaip kalnuose arba 
prie jūros.

Oriai krypuodamos į ša
lis, nelėtai ir neskubėda
mos, prie vandens vorele 
traukia žąsys. O pakrantė
je jau kyšo ančių uodegos— 
nemandagiai sutinka atvy
kusį. Daug maisto vandeny. 
Tai — svarbiausia. Riebios 
antys, riebios žąsys — ru
duo.

Žalias vanduo.' Gilus. Ža
lia giluma. Šalta. Žalias šal
tis. Pirštai stingsta. Vilioja 
rūkais apsigaubusį Vištyčio 
tolumą.

Saulės spinduliai lūžta ža
lioje bangoje. Susilieja pluo
štais. Ritmingai į valties šo
ną plakasi vanduo. Girgšte- 
li irklus.

Visur putos, putos.

škerptojų valtį, ir iš pirmo 
žvilgsnio tikrai atrodo stovį 
ant putoto Vištyčio.

Tik vandens darbininkams 
nėra kada dairytis. Kateris 
tempia barkasą.

Žiūriu, ir tikrai gražu 
žiūrėti: ešeriai, lydekos, 
kuojos^ kaip gyvatės raitosi 
du unguriai, o svarbiausia- 
gausybė mažyčių žuvelių. 
Tai retoji seliava. Tik keli J 
ežerai Lietuvoje gali jomis* 
pasigėrėti.

Stingsta < žvejų pirštai. 
Bet laimikis jau valtyje, o 
tušti tinklai vėl panyra į 
vandenį. Ką atneš rytdiena 
žvejams?
.,. Gerdamas karštą arba
tą, mąsčiau: kodėl didelis 
ežeras vadinamas Vištyčiu? 
Kartais ir didelį žmogų ši
taip vadina. Bet tiktai ar
timieji. Matyt todėl ir Viš
tytį, tą vandens milžiną, vi
si Vištyčiu vadina. Jis to 
nuo senai nusipelnė.

Napoleono gyvenime ne
mažą reikšmę turėjo penk
tadieniai: 1779 metų balan- . 
džio 23 dieną, penktadienį, / 
jis įstojo į mokyklą; 1799- ‘ 
ųjų metų gruodžio 13 dieną, 
penktadienį, jis paskiriamas 
Pirmuoju konsulu; 1804 m. 
gegužės 18 d., jis tapo im
peratoriumi ; penktadi e n į, 
1815 m. rugpiūčio 11 d., jis 
buvo ištremtas. Pagaliau 
1838 metų gegužės 7 dieną, 
penktadienį, jis mirė.

L. Vainikonis 
GINTARO MUZIEJUS 

Čia jūros kvapas
ir sakai. 

Ramus bangų ošimas. 
Kastyčio gintaro namai 
Lyg kraičio

kupinas vežimas.

Tfys žtnortės stovi ant

Mažyčiai saulės trupiniai^ 
Tarsi lašai ant delno.
O kaip jie šviečia r 

nuostabiai
čia nuo Birutės.kalno!
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SVEIKATOS SARGYBOJE

Pasiruošimai didžiajai 
chirurgijai

Vilniaus klinikinei ligoni- Jie bus naudojami ligonius 
4iei sutteikta teisė daryti ruošiant operacijoms, o po 
sudėtingiausias mūsų šimt
mečio chirurgines operaci
jas — persodinti organus.

Organų persodinimo — 
mediciniškai vadinamos 
transplantologijos — prob
lemas, kaip papasakojo 
profesorius A. Marcinkevi
čius, šiandien sprendžia 
daugelis pasaulio mokslinių 
laboratorijų. Pakeisti at
skirus, nebeatiiekančius sa
vo funkcijų organus ir tuo 
būdu išgelbėti gyvybę—se
na medikų svajonė. Kad ji 
reali, byloja kai kurių au
dinių (odos, kaulų) sėkmin
go persodinimo, gyvybinės 
medžiagos — kraujo — per
pylimo praktika. Gausūs 
eksperimentai įrodė, kad 
techniškai įmanomos yra ir 
ištisų organų — inkstų, ke- 

’ penų, širdies, plaučių — pa
ir keitimo ope r a c i j o s • Di

džiausią sunkumą medi
kams sudaro taip vadina
ma atstūmimo reakcija, kai 
po operacijos organizmas 
stengiasi atmesti svetimą 
jam kūną. Žinoma, sudė
tinga taip pat gauti perso
dinimui skirtą organą, įver
tinti ir išsaugoti (konser
vuoti) jo gyvybiškumą.

Pasaulyje jau atlikta 
daugiau kaip du tūkstančiai 
inksto, virš dviejų šimtų 
širdies, dešimtys plaučių, 
kepenų persodinimo opera
cijų. Prancūzijoje, pavyz
džiui, yra žmonių, kurie su 
pakeistu inkstu gyvena de
šimt metų.

Pirmasis Tarybų Sąjun
goje prieš penkerius metus 
sėkmingai persodino inkstą 
akade m i k a s B. Petrovs- 
kis. Dabar jo klinikoje

1 "Maskvoje tokių operacijų 
Jau padaryta daug.

Išmokę sėkmingai atlikti 
labai sudėtingas širdies vož
tuvų pakeitimo operacijas, 
profesoriaus A. Marcinke
vičiaus vadovaujami vilnie
čiai intensyviai ėmė ruoš
tis organų persodinimui. 
Laboratorijoje jau dvejus 
metus vykdomi inksto per
sodinimo eksperimentai su 

/gyvuliukais (iki šiol jiems 
padaryta daugiau kaip šim
tas tokių operacijų), mė
ginama persodinti kojas, 
taip pat ir širdį. Čia pa
ruoštas specialus serumas, 
slopinantis organizmui 
įgimtą svetimų kūnų atme
timo reakciją, gauta kito
kių šiam tikslui reikalingų 
medžiagų.

v Žmogaus organų persodi- 
jnimo operacijoms sudary- 
f tos dvi gydytojų brigados— 
viena ruoš inkstą, kita — 
ligonį, kuriam šis organas 
bus persodintas. Šios ope
racijos įmanomos tik akty
viai dalyvaujant įvairiau
sių medicinos sričių specia
listams ir turint atitinkamą 
aparatūrą. Vilniaus klini
kos šiuo metu jau yra įsigi- 
jusios pačius moderniausius 
dirbtinio inksto aparatus.

A

mentas buvo
Šiaurės Aukštaitijoje. Tai 
— Švilpa. Ji buvo daroma 
iš žilvičio, karklo, drebulės 
žievės. Geriausias laikas 
švilpos gamybai — pavasa
ris, kai lengva nuimti nuo 
šakų žievę. Paimama gana 
ilga, apie 60-70 cm, medžio 
lazdelė. Jos žievė atsargiai 
padaužoma iš visų pusių, 
tada ji atšoka ir lengvai 
nusimauna nuo lazdelės. 
Tokiu būdu gaunama žievės 
tūtelė.

Jeigu lygios, ilgos, be ša
kų lazdos nerandama, tada 
švilpos vamzdis sumausto- 
mas iš kelių vamzdelių. 
Storasis vamzdžio galas už
kemšamas kamščiu ir prie 
jo šone išplaunama skylutė 
su aštriomis briaunomis. 
Prie vienos briaunelės švil
pėjas prideda suglaustas 
lūpas, pučia orą, ir instru
mentas duoda garsą. Tokiu 
būdu švilpos laikymas pri
mena skersinę fleitą. Švilpa 
jokių skylučių neturi. Švil
pėjas viena ranka laiko

operacijų dirbtiniai inkstai 
kurį laiKą padės perkeltam 
organui dirbti savo darbą— 
apvalyti kraują nuo nuo
dingų azotinių medžiagų.

... Būklė beviltiška,— tai 
dar, palyginti, dažna medi
cininė išvada apie chroniniu 
inkstų nepakankamumu 
sergantį žmogų. Dėl buvu
sių dažnų uždegimų inks
tai nebevalo kraujo, ir to
dėl nuodijamas visas orga
nizmas. Nei vaistai, nei ki
tokios konservatyvaus gydy
mo procedūros čia nieko ne
gali padėti. Ligonio dienos 
suskaitytos. Išgelbėti jo gy
vybę gali tik naujas orga
nas. Štai kodėl taip pasiau
kojamai, nebodami darbo ir 
laisvalaikio ribos, Vilniaus 
klinikinės ligoninės specia
listai ruošiasi naujam chį- 
rurgijos etapui — trans
plantacijai. Ateis diena, kai 
organų pakeitimas bus toks „ 
pat įprastas dalykas, kaip, švilpos pučiamąjį galą prie 
sakysime, šiandien kraujo 
perpylimas.

V. Petrauskaitė

lūpų, o ranka, horizontaliai 
ištiesta, laiko švilpos laib- 
galį ir pirštu dangsto jos 
vamzdelį. Perpūtimo būdu 
gaunama dau^ įvairių švel
nių garsų.

Švilpa grodavo daugiau
sia jumoristines dainas, šo
kius. Poetas K. Žitkus sa
vo prisiminimuose aprašo 
švilpa grojamą muziką:

“Vamzdelio melodijos bu
vo labai primityviškos, bal
sas vos įklausomas, bet se
nelis grojo su dideliu pasi
tenkinimu. Kiekvieną nu
merį pradėdamas, senelis 
pasakydavo jo pavadinimą, 
o tų numerių buvo beveik 
visas tuzinas.”

Lumzdelis
Iš medžio žievės 

davo ir lumzdelius, 
būdavo daug trumpesni, 20- 
40 cm. Viename tūtelės ga
le įkišamas nuskeltas kam
štis, paliekant siaurą ange
lę orui. Prie kamščio tūte
lėje išplaunama keturkam
pė skylutė, vienas jos kraš
telis truputį įlenkiamas į 
vidų ir dūdelė pagaminta. 
Vamzdelyje išplaunama ke
letas skylučių, kurių pagal-

Baltimore, Md.
Mūsų veikla kaip tik pa

sižymi mūsų kuopų susirin
kimuose, tuose pasitarimuo
se, kas bus veikiama, kas 
jau buvo veikiama.

Balandžio 4 d. susirinki
me padaryti šie tarimai. 
Surengti gegužės 17 d. pra
mogą pas draugus P. K. 
Kuprius ne tik pažymėti 
Motinų Dieną, bet ir likusį 
pelną skirti laikraščiui 
“Laisvei.”

Tai dar vienas geras da
lykas, kad visi nariai ir na
rės yra užsimokėję duok
les į Centrą abiejose orga
nizacijose — LLD 25 kp. ir 
LDS 48 kp. Nors narių ne
daug, bet jie rūpestingai už
simoka duokles. Laukia
ma naujos Literatūros 
Draugijos knygos — Lau- 
rinčiuko “Juodasis Krau
jas.” LDS 48 kp. paauko
jo iš iždo $5 LDS Bowling 
Turnamentui, nes jaunimas 
ir sportas svarbu organiza
cijos palaikymui.

Išpildytos ir pasiųstos Li- ba gaunama keletas garsų, 
te'ratūros Draugijos Cen- O stipriau papūtus į lumz- 
trui nominacijų blankus. 
LDS Centro Valdybos balsa
vimas irgi baigtas. Visa tai 
parodo, kad mūsų kuopa 
palaiko gerus ryšius su 
Centrų Komitetais.

Korespondentė

gamin- 
Tik jie

musų

Minneapolis. — Nesiskai
tydami su valstijos įstaty
mų, draudžiančiu streikuo
ti, daugiau kaip pusė Min- 
neapolio mokytojų apleido 
darbus ir išėjo į streiką. 
Streiką iššaukė Minpeapo- 
lio Mokytojų Federacijos 
lokalas 59, kuris atstovauja 
apie 1,800 mokytojų. Iš vi
so mieste dirba apie 3,400 
mokytojų.

T

delį, tie garsai gaunami ok
tava aukštesni,

Tačiau tokie žievės lumz
deliai būdavo nepatvarūs. 
Jie greitai sųdžiūdayo* ir 
netikdavo naudojimui.

Patvaresnius lumzdelius 
gamindavo iš drūtmedžių. 
Vamzdelio skylę reikėdavo 
išdeginti, išgręžti arba iš
sukti. Kad garsas gautųsi 
stipresnis, kartais būdavo 
užmaunamas ragas.

Lumzdelius gamindavosi 
ir jais grodavo daugiau
sia piemenys ir, skerdžiai. 
Lumzdeliui buvo pritaikytas 
specialus repertuaras. Tai 
raliavimai, tirliayimai. “Tir- 
liavimai skiriami visiems 
2Kuo grojo senovės lietu 
pasiklausyti. Bet savo glo
botiniams-—jauteliams, kąr-i 
vytems, avytėms — pieme
nys lumzdžiuodavo raliavi
mus. Kad karvė greičiau 
pieną atleistų ir jo daugiau 
duotų, melžėjos melždamos, 
kaip žinome, riduodavo. O 
kad ir piemenėlio daliai 
žalmargė pridėtų, jis lumz
deliu jai pąriduodavo,” — 
rašo tautosakininkas St. 
Paliulis.

Lumzdelių muzika rami
namai ' veikdavo gyvulius.*

Kuo grojo senovės lietuviai
Labai savotiškas instrų- Yra paplitusi patarlė: “Kas 

vartojamas turėdavo lumzdelį ar ragą, 
tam nereikėdavo neštis bo
tago.” Raliavimai ir tįrlia- 
vimai buvo, labai išraiškin
ga muzika. Natų ženklais 
beveik neįmanoma visų tir- 
liavimo niuansų išreikšti.

Lumzdeliais pūsdavo su
tartines, dainas ir šokius.

Ypač garsėjo salamiestė- 
nų ir kupiškėnų lumz- 
džiuotojai. Yra žinoma, kad 
salamiestėnai pūtė lumzde
lius bažnyčioje, pritariant 
vargonams. Šiuo metu var
tojami chromatiniai lumz
deliai, pagaminti iš eboni
to. Tai labai techniškas 
instrumentas, tik neturi di
namikos. Juo grojama so
lo, didelis vaidmuo tenka 
jam ir liaudies instrumen
tų orkestre.

Birbyne
Labai populiari

krašte buvo ir birbynė. 
Birbynės būta įvairių rū
šių—ir primityvių ir tobu
lesnių. Pačios paprasčiau
sios daromos iš šiaudo, 
plunksnos, karklo žie
vės. Jas dažniausiai ga
mindavo piemenys. “Paė

jimus gana storą žąsies 
plunksną, reikia nupiauti 
drūtgalį, iškrapštyti, išva
lyti vidų. Tokią dūdelę 
pridėjus prie apatinės lū
pos, lengvai pučiant, kad oro 
srovė pakliūtų į vidų, iš
gaunamas muzikos garsas. 
Iš spaigelio dūdeles daž
niausiai pasidarydavo pie
menėlės mergaitės,” — ra
šo tautotyrininkė E. Dulai- 
tienė-Glemžaitė.

Sudėtingesnės ir patvares
nės medinės birbynės. Vie
nos jų su įstatomu žąsies 
plunksnos mundštuku, ki
tos tame pačiame vamzdy
je išdrožtu liežuvėliu, tre
čios su pririšamu liežuvė
liu iš svilintos karklo šak
nies. Pati tobuliausia bir
bynė buvo sekminių rage
lis. Ji turėjo įstatomą hund- 
štuką ir ant galo vamzdžio 
ragą. Šitokia birbyne gro
davo panašią muziką, kaip 
ir lumzdeliu.

Dabar plačiai paplitusios 
liaudies instrumentų meis
tro Pr. Kupčiko gamintos 
birbynės. Ir ne vienos rū
šies, o visa birbynių šeimy
na. Tai vedantieji liaudies! 
instrumentų orkestro in
strumentai. Jų specialybė 
dėstoma Konservatorijoje, 
o birbynininkai solistai ir 
birbynių ansambliai garsė
ja jau toli už Lietuvos ribų.

Skudutis
Ir dar vienas lietuviškas 

pučiamasis instrumentąs — 
skudutis. Tiksliau — sku
dučių komplektas. Tai vie
ni populiariausių lietuvių 
liaudies instrumentų, Aukš
taitijoje dar ne taip seniai 
plačiai skambėjusių.

Vienas skudutis duoda tik 
vieną garsą. Tai paprastas 
vamzdelis, iš vieno galo už
kimštas kamščiu, o kitas 
galas pritaikytas pūsti. Ke
letas įvairaus ilgio tokių 
vamzdelių sudaro komplek-

nius skudučius, kiti — sto
resnius ir ilgesnius. Visi 
sustodavo pusračiu paeiliu 
pagal skudučių storumą, 
pradedant storesniaisiais, 
baigiant pačiu ploniausiu, 
ir imdavo pūsti “Pus, pus, 
pus,” arba “Ut, ut, anty ta, 
ut, ut, antyta.” Taip pūs
dami, skudutininkai iš sa
vo instrumentų išgaudavo 
vienodą, tačiau įdomią mu
ziką... naujai įsikūrusio 
kaimo vidury, gatvės šone, 
gyventojai susidėję pastatė 
didelį ąžuolinį kryžių. Prie 
to kryžiaus vakarais susi
rinkdavo sku d u t i n i n k a i 
(kaime jų buvo bent penki) 
ir skudučiuodavo. Visokiais 
balsais grodavo, ploniau ir 
storiau, kaip sakoma: “Vi
sokiais, net siaudžia,”—ra
šo ta pati menotyrininkė E. 
Glemžaitė.

Dabar Lietuvoje skudu
čiai skamba visose bendro 
lavinimo mokyklose, kultū
ros namuose, saviveikliniuo
se liaudies ansambliuose, o 
respublikinėse dainų šventė
se skudučiuoja po tūkstįn- 
tį ir daugiau skudutininkų.

M. Baltrėnienė
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Bridgeport, Conn.
LDS Reikalai

Sekmadienį, balandžio
d., Lietuvių salėje, 407 La
fayette St., 10:30 vai. ryto, 
atsibus LDS 5-osios apskri
ties kuopų atstovų metinė 
konferencija.

Visoms šios apskrities 
kuopoms pasiųsti kvietimai 
su prašymu, kad kuopos at
siųstų po plačią atstovybę. 
Drg. J. Grybas, Centro Val
dybos atstovas, pateiks ži
nių iš abelno LDS stovio.

Atstovai prašomi nesive- 
luoti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

LDS 5 apskr. rašt.
J. J. Mockaitis

Stockholmas. — Naujasis 
JAV ambasadorius Jerome 
H. Holland buvo sutiktas 
didžiausios grupės demons
trantų. Jis paskirtas amba
sadorium Švedijoje užimti 
vietą, kuri buvo tuščia per 
15 mėnesių. Pirmesnis am
basadorius buvo atšauktas 
dėlei stiprių Švedijos val
džios ir visuomenės protes
tų prieš JAV veiklą Vietna
me.

Beirut. — JAV diploma
tas Rake Heed įsakytas iš
sikraustyti iš Khartoumo, 
Sudane per 48 valandas. Sa
koma, jis “dalyvavo veiki
me, kuris kenkė revoliuci
jai”.

Saigonas. — JAV duos 
Pietų Vietnamui 280 kari
nių laivų birželio mėnesyje. 
Sakoma, kad tai palengvins 
JAV ištraukti savo laivy
no visas jėgas, išskiriant 
“patarėjus ir treniruoto jus”.

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

TRUCKING

IMMEDIATELY NEEDED

TERMINAL MANAGERS
OPERATION MANAGERS

DOCK SUPERVISOR •
DISPATCHERS

OFFICE MANAGERS
OS & D SUPERVISOR

For Confidential Interview

Call
„ MR. BROOKS

201-548-0024

COIL WINDERS

Electronic Transformers

(28-30)

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 

recreation 
Floaters.

fastest growing and most progressive chain of health and 
centers. Good starting wages. Experienced only. No

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-7878

(27-36)

MASSEUSE. 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, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

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)

Call

MAIDS—MOTEL. Five days, 
top wages, benefits. «
E. Brunswick, N. J.

201-846-1400. Mrs. Jennings.
(28-32)

KEYPUNCH OPERATOR. National 
concern has immediate opening for 
experienced or IBM school graduate; 
35 hr. week. Convenient location 
and generous benefit program. For 
interview, contact P. W. Price, At
las Supply Co., Diamond Road, 
Springfield, N. J. 201-379-6550.

(28-34)

SERVICE REPRESENTATIVE. 
Looking for a career in the Business 
Equipment Field? Anderson Jacob
son is looking for a man to service 
data communication equipment in 
the Hackensack area. We offer ex
cellent salary and fringe benefits in
cluding free hospitalization and life 
insurance. To qualify you should 
have high mechanical aptitude, some 
electronics training or experience 
and a desire to advance to field 
service. If you qualify call Bob Do- 
linski at 201-488-2525. (28-34)

LOOM FIXER

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

(25-31)

MAN & WIFE. APT. HOUSE.

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

(23-29)

SECRETARY. Irvington Center.

Opportunity in new Air-conditioned 
offices to handle light steno., typing 
Work with Sales Managers. Re
quires good telephone personality. 
Position available March 31st or 
sooner. Just married Secretary leav
ing, will break in. Call MR. SCHEI- 
NER, Irvington, N. J.
NER, Irvington, N. J. 399-0446.

(27-29

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

(27r32)

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)

Skudučiais uaųgiausįa gro
davo sutartines. Populia
riausios buvo “Untytė,” 
“Intakas,” “Katė” ir kt. 
Skudutininkai pūsdavo skir
tingas ritmines formules, oi 
visumoje gaudavosi įdomi 
muzika. “Skudučių pūsti su
sirinkdavo keli vaikinai nuo 
penkiolikos iki dvidešimt* 
metų amžiaus. Vieni turė
davo plonesnius ir trumpes-'

ŽINIOS — dar tiktai dar
Washingtonas.— Nixonas 

kalbės ketvirtadienį per te
leviziją Vietnamo reikalais. 
Manoma, kad jis praneš sa
vo tarimą apie tolimesnį 
ištraukimą karinių jėgų iš 
Vietnamo.

Seniausias pasaulyje mo- 
narkas Ndžuris Galingasis 
gyvena Afrikoje ir valdo 
vieną Kenijos kaimelį. Jam 
105 metai.. Jis buvo vedęs 
54 kartus ir turi 104 prin
cus ir .300 princų anūkų. Iš 
.tiesų visas kaimas jo gimi
nės. Neseniai “valdovas” įsi
gijo automobilį.

PIPE FITTER. Must be first class 
with industrial plant maintenance 
experience. Apply ALLIED CHEM
ICAL, Corp. Industrial Cemicals 
Div., Claymont, Del. An Equal Op
portunity Employer. (27-31)

MACHINE OPERATORS. Data 
processing card manufacturer needs 
personnel. Dynamic growth industry 
with opportunity. Company will 
train. Good starting salary and 
fringe benefits. 2nd shift openings. 
Advanced Computer Supplies. Mr. 
Mills. 201-225-1200. - (27-29)

SUPERINTENDENT (full time) 
to $140 per week, plus apt., plus 
utilities. Married man who can make 
all repairs necessary to keep luxury 
100 plus unit garden apt. in perfect 
condition. Located putside of Tren
ton, N. J. Phone 201-643-9030. .

(28-30)

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

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

(23-2?)

25,

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 radge of benefits. Cąll Mr-Ro- 
mash, 3-82-4623 or 382-4624 for in
terview.

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

07095 (27r30)
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VISŲ RIMTAM APGALVOJIMUI

Keičiasi žmogaus kultūra
Kas praeityje buvo nau

ja, nežinoma bei neužka
riauta — šiandien paprasta 
net vaikui. Neliko ant že
mės paviršiaus svetimo kam
pelio, neištirto bei nežino
mo. Nebeliko nežinomu vie
tų.

* Mėnulis ir tas mums žino
mas — taip pat žinome, kad 
ten gyvybės nėra. Žiūrime į 
planetą Marsą, ir atrodo, 
kad ir ten nėra gyvybei, 
kaip mes ją žinome, gali
mybės. Atrodo, kad žmogus 
turės tenkintis esama mūsų 
Žemės planeta. Todėl 
svarbu žinoti, kad ši plane
ta neišlaikys gyvybės, jeigu 
greitu laiku nebus daromi 
žygiai apvalymui oro ir 
vandens.

Pas mus amerikiečius bu
vo pajuokiami tie, kurie 
stojo už išlaikymą girių, 
ugdymą medžių, už apsau
gojimą paukščiu ir laukinių 
gyvūnu, kurie buvo naiki
nami be jokios atodairos.

Šiandien jau kas kita. As
tronautai iš tolo pažiūrėjo 
į mūsų gražiąją planetą ir 
pamatė, kaip plonas yra ok- 
sigeno dangtis virš mūsų, 
kuris leidžia gyvybei egzis
tuoti. Mokslininkai mums 
aiškina, kaip greit gali bū
ti žmogaus gyvybei krizė 
be to tyro oro. kurį mums 
perduoda medžiai ir augme
nys, kaip greit gali dingti 
užterštose jūrose gyvybė ir 
mums gėlas vanduo, be ko 
mes irgi dingtume.

Iš vienos pusės, nežmoniš
kas didinimas ir krovimas 
atominių ginklų, kurie aki
mirkoje gali sunaikinti pa
sauli, iš kitos pusės — ne
paisymas išlaikyti švarų

Mūsų valdininkai daug 
kalba, bet mažai ką daro 
šiais reikalais. Dėl to mes 
turime nuolat kelti savo 
balsus ir dėti visas pastan
gas pasukti mūsų kultūrą 
nuo statymo militarinių nai
kinimo ginklų į apšvarini- 
mą aplinkos gyvybės palai
kymui. Anot žurnalisto Da
vid Schoenbrun, “Mes gy
vename dabar ar niekad de
kadoje. Mūsų gentkartė 
pirma, kuri gali suvaldyti 
mūsų aplinką arba ją visiš
kai sunaikinti.”

Aišku, jog žygiai apvaly
mui mūsų aplinkos ims bi
lijonus dolerių, bet ar gali
ma statyti dolerius aukš
čiau žmogaus išlikimo ? 
Dėl to vienas pirmųjų žy
gių turi būti baigimas ka
ro Vietname dabar! Mes 
nenorime, kad žudynės būtų 
tęsiamos vardan “vietnami- 
zacijos,” kurią skelbia prez. 
Nixonas. Antras žygis, tai 
sulaikyti didinimą ir vysty
mą branduoliniu pabūklų 
ir vesti rimtas derybas su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
šalimis tuo klausimu.

. Prie kiekvienos progos 
dalyvaukime demonstraci
jose, kur šie klausimai ke
liami; rašykime mūsų val
dininkams savo nuomones. 
Dalyvaukime balsavimuose 
ir remkime kandidatus, ku
rie stoja už baigimą karo 
Vietname ir prieš plėtimą 
visokių atominiu ginklų.

Tai maži žygiai, kuriuos 
kiekvienam, galima atlikti, 
bet tie lašeliai, sudėti, gali 
išsivystyti į šniokščiančią 
upę.

TRUPUTIS Iš ASTRONOMIJOS

Slapukas Merkurijus
dėl ir neturi apčiuopiamų 
atmosferų.

Kuo planeta arčiau Sau
lės, tuo trumpesnis jos ke
lias aplink Saulę ir tuo di
desniu greičiu ji skrieja, 
kad nenukristų ant Saulės. 
Todėl Merkurijaus metai 
labai trumpi: tik 88 mūsų 
dienų ilgio. Ilgai buvo ma
noma, kad per tą patį lai
ką Merkurijus apsisuka ir 
apie savo ašį. Atrodė, kaip 
Mėnulis į Žemę, taip Mer
kurijus į Saulę yra atsigrę
žęs viena savo puse. Tačiau 
pastarųjų metų radariniai 
matavimai mus įtikino, kad 
Merkurijus apsisuka apie 
savo ašį greičiau, būtent, 
per 58.65 dienos, t. y. per 
du trečdalius savo metų. De
rinant šios planetos skrieji
mą aplink Saulę ir sukimą
si apie ašį, išeina, kad Mer
kurijaus para yra du kar
tus ilgesnė už jo metus, ki
taip sakant, kurioje nors 
Merkurijaus vietoje vienus 
jo metus būna diena, kitus— 
naktis.

Kadangi Merkurijaus or
bita labai ekscentriška, tai 
atstumas iki Saulės labai 
kinta: nuo 46 iki 70 milijo
nų kilometrų. Vadinasi, ir 
Saulės dydis ir jos spindu
liavimas labai nevienodi: 
Saulės skersmuo būna dvi
gubai ir trigubai didesnis, 
negu mūsų matomas nuo 
Žemės. Per ilgą dieną pla
netos paviršius įkaista iki 
700° K, per netrumpesnę 
naktį jis ataušta iki 150°K. 
V adinasi, tempera tūros

1970 m. gegužės 9 d. 
Merkurijus praslenka pro 
Saulę, kirsdamas beveik 
pusiau jos diską.

Mažiausia didžiųjų tarpe 
ir artimiausia prie Saulės 
Merkurijaus planeta, žiū
rint nuo žemės, beveik vi
są laiką skendi Saulės spin
duliuose. Dėl to ją sunku 
pamatyti, ir daugelis astro
nomų lieka juos plika aki
mi nematę visą savo gyve
nimą. Kai kurie M. Koper
niko biografai tvirtina, kad 
ir jis jos nesąs matęs, nors 
tai mažai tikėtina, Mat, 
pietiniuose kraštuose, pvz. 
Italijoje, kur tas įžymusis 
astronomas yra ilgą laiką 
studijavęs, matomumo są
lygos yra žymiai geresnės 
kaip Prūsijoje — astrono
mo tėviškėje.

Jeigu Merkurijus skrietų 
ne tiesiog aplink Saulę, bet 
pirma aplink kurią didesnę 
planetą, o paskui kartu su 
ja aplink Saulę, tai ją laiky
tume mėnuliu ir lygintume 
su Žemės Mėnuliu. Bet ir 
dabar dera tuos du kūnus 
lyginti vieną su kitu, nes 
Merkurijaus skersmuo 1 tik 
1.4 karto tedidesnis už Mė
nulio skersmenį. Dėl to a- 
biejuose tuose kūnuose fi
zinės sąlygos labai pana
šios. Abu tie kūnai tanąsūs 
— atspindi bei išbarsto tik 
6-7% ant jų krintančių spin
dulių. Dėl nepakankamos 
traukos ir aukštos tempe
ratūros dienos metu tie du 
kosminiai kūnai negali su
laikyti dideliu greičiu 
sprunkančių molekulių, to-

VIa j oras Lindsay kalbės prieškarinėj demonstracijoj

orą ir vandenį veda į tą pa-

E. N. Jes—-te

svyravimas yra negirdėtai 
didelis. Jei prie to pridėsi
me dar daug intensyvesnį 
Saulės vėją, tai bus suma
nu, kad Merkurijaus pavir
šiaus erozija yra gerokai 
žymesnė kain Mėnulio

Jeigu Merkurijaus orbita say ir kalbės, žinoma, bus ir daugiau kalbėtojų. Ren
ei tU ekliptikos plokštuma, gėjai taipgi sako, kad demonstracijoje bus ir menine
tai kasmet po kelis kartus 
planeta praslinktų iš rytų į 
vakarus Saulės disku. Bet 
Merkurijaus orbita sudaro 
su ekliptika 7° kampą, to
dėl tokie praslinkimai būna 
matomi tik tuo atveju, kai 
Merkurijus yra arti taškų, 
kuriuose jo orbita susiker
ta su ekliptika, arti vadina
mųjų mazgų. Praslenkantis 
pro Saulę Merkurijus atro
do kaip tamsus skrituliu
kas, atsukęs i Žemę savo 
neapšviestąją naktinę pusę. 
Norint jį matyti, reikalin
gas teleskopas arba bent 
žiūronas. Be to, Saulės 
spindėjimas turi būti su
silpnintas, kad nepakenktų 
stebėtojo akims. Slinkimo 
metu galima labai tiksliai 
patikrinti Merkurijaus or
bitą, jo nuotolį kai kuriuos 
Saulės atmosferos reiški
nius. Jei Merkurijus turėtų 
bent kiek žymesnę atmos
ferą, tai ir ją būtų galima 
tirti.

Kosminės stotys į Merku
rijaus rajoną dar nebuvo, 
siunčiamos. Siųsti būtų ge
riausia tokią stotį, kuri bū
tų panaudojama ir Venerai 
tirti ir kurią pastarosios 
trauka kaip tik galėtų nu
kreipti kryptimi į Merku
rijų. Tam tikslui reikalin- zikinę komediją “Ramunė, 
ga tinkama abiejų planetų 
savitarpė padėtis.. Tokiam 
šuoliui nuo Veneros į Mer
kurijų geros sąlygos yra 
šiais metais ir vėl bus 1973 
metais. Galima tikėtis, kad 
po trejų metų, pažymint 
didžiojo Koperniko 500 me
tų gimimo sukaktį, toks 
šuolis ir bus padarytas.

A. Juška
astronomas

Montello, Mass.
Kovo 31 d. mirė Bronisla

vas Lukas (Lukošius), 69 
m., Mrs. Annės Lukas (Nor- 
vaišytės) vyras. Sunkiai 
sirgo apie 2 metus. Daug 
kentėjo. Neteko vienos ko
jos, paskui liga įsimetė į 
gerklę, nuo to ir mirė. Bu
vo pašarvotas pas V. Yaka- 
vonį šermeninėje, buvo 
daug brangių gražių gyvų 
gėlių ir daug lankytojų. 
Per 35 metus velionis ėjo 
policininko pareigas, reika
lui esant, lietuviams patar
naudavo. Per daug metų 
Liet. Taut. Namo parke 
piknikuose ėjo policininko 
pareigas ir labai gražiai su 
visais apsieidavo.

Paliko liūdesyje savo my
limą žmoną Anna Lukas, 
sūnų Richard A. Lucas, 
Whitman, Mass., brolį Alex 
Lucas, Montello, Mass., tris 
seseris — Viola ir jos vyrą 
Anthony Beržinis, Bridge
water, Mass., Mrs. Sophie 
Tamulevich, Brockton Mass, 
ir Miss Sarah Lucas, Bos
ton, Mass, ir anūką Scott 
Lucas, Whitman, Mass.

Palaidotas Melrose kapi
nėse Brockton, Mass.

Susirgo LDS 67 kp. na
rys Albert Vasarius. Pasi
davė po pašalpa. Serga na
muose po daktaro priežiūra. 
Linkėtina, kad laimingai 
pasveiktų.

Balandžio 15 dienos prieškarinių demonstracijų ren
gėjai — Vietnam Moratorium Committee ir Peace Pa
rade Committee — praneša, kad New Yorko demonstra
cijoje sutiko dalyvauti ir prakalbą pasakyti miesto ma
joras John Lindsay. Kaip žinia, centrine mieste demons
tracija trečiadienį įvyks Bryant Parke, prie Public Li
brary, Manhattan^. Tai šioje demonstracijoje Mr. Lind-

programa — prieškarinių dainų ir muzikos.
Bryant Parke demonstracija prasidės 4 vai. po pietų. 

Didžiojo New Yorko lietuviai raginami dalyvauti ir pri
dėti savo halsą prie tų, kurie reikalauja, kad Vietna
mo karas būtų nutrauktas ir kad visi amerikiečiai būtų 
sugrąžinti namo iš Vietnamo.

M

Noriu nuoširdžiai padė
koti drg. D. M. šolomškui 
už tokį šiltą ir draugišką 
aprašymą mano mirusio gy
venimo draugo Vaciaus Sen
kevičiaus veiklos ir pergy
ventų momentų, taipgi 
“Laisvės” redakcijai už pa
talpinimą minėto rašto.

Prie progos leiskite iš
reikšti padėką visiems lais- 
viečiams už suraminimą 
manęs savo laiškučiais ir 
kortelėmis — ir už linkė
jimus pasveikti.

Mano sveikata ne kokia... 
Kaip bus toliau, sunku pa
sakyti. Siunčiu mažą auką 
“Laisvės” naudai.

Draugiškai,
Bronė Senkevičienė

Kolūkiečiai planuoja sutiktuves
Aido choras mokosi mu- 

kurioje parodoma, kaip Lie
tuvoje, viename kolūkyje, 
rengiamasi priimti ameri
kiečius lietuvius.

Vasaros laikas, pati dar- 
bymetė. Tem atostogauja 
Vilniaus konservą t o r i j o s 
studentas Robertas, kuris 
sutinka sumokinti kolūkie
čių montažą “Brigadininko 
ir Paukštininkės Vestuvės.”

Augustas Iešmantą
Augusto lešmantos talen

tas mums jau žinomas—jis 
ne tik aukštai pakilęs vo
kaliniame mene, bet ir ga
bus vaidyboje. Jis charak
teringai atliko jau daug ro
lių operetėse, o šį kartą jis 
suvaidins tipišką f ran tiško 
studento Roberto rolę, ku
ris prisideda prie kolūkio 
saviveiklininkų.

Lilija Kavaliauskaitė nuo 
pat jaunų dienų veikia pa
žangiųjų menininkų tarpe.

Balandžio 3 d. mirė Pet
ras Urba, 68 m. Buvo pa
šarvotas pas V. Yakavonį. 
Į šią šalį atvažiavo 1950 m. 
iš Vakarų Vokietijos D.P. 
kempių.

Paliko liūdesyje savo žmo
ną Apalioniją (Balsevičiū
tę) Urba, brolį Juozą Urbą 
Lietuvoje.

Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse.

George Shimaitis

Kviečiame į pietus
Šio mėnesio 19 dieną sek

madienyje, L.D.S. 1-ma kp. 
rengia pietus-banketą. Sve
čiai, kaip visuomet, bus ge
rai pavaišinti, ,o po to, bus 
gera menine programa. Ti
kimasi, kad atsilankys įžy
mus svečias iš Lietuvos, 
tad nepraleiskite tos vienin
teles progos jį pamatyti.

Bilieto kaina tik $3.50. 
Bilietus galima gauti “Lais
ves” raštinėje pas L. Kava
liauskaitę ir pas kitus LDS 
1-mos kuopos narius. Pra
džia 1 valandą. “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Kviečia
me visus atsilankyti.

Ji yra dainavus ° solo ir daug 
vaidinusi Liaudies Teatro 
pastatytuose veikaluose.

A

Lilija Kavaliauskaitė
Operetėje “Ramunė” jinai 
atliks Domicėlės rolę. Visi! 
žinome, kaip Lilija moka 
puikiai interpretuoti pana
šius charakterius. Šį kartą 
jos vaidyba taip pat paliks 
gražų prisiminimą.

“Ramunė” bus suvaidin
ta Lenkų salėje gegužės 3- 
čią dieną, 261 Driggs Ave., 
Greenpoint, Brooklyn. Pra
džia 2 vai. Bilietus galima 
įsigyti anksčiau pas aidie- 
čius ir “Laisvės” raštinėje 
pas L. Kavaliauskaitę. Bi
lietų kaina: iš anksto per
kant $1.75, o prie durų — 
$2.00.

Tarybinei jūreivei 
suteikta pagalba

Penktadienį čionai gautas 
pranešimas nuo Tarybų Są
jungos žvejybos laivo, jog 
staiga smarkiai susirgo jo 
įgulos narė 25 metų Daina 
Palena ir reikalinga grei
tos operacijos.4 Tuoj pa
siųstas kopteris ir ligonė 
skubiai atvežta į United 
States Health Service Hos
pital. Kai Miss Palena bu
vo iškelta iš lėktuvo, ji bib 
vo be sąmonės...

Drg. Gasiūnas jau 
namie

“ Laisvės” redaktorius drg. 
Jonas Gasiūnas iš ligonines 
paleistas ir gydosi namie. 
Išleisdami gydytojai patarė 
jam per porą ’savaičių kuo 
ramiausiai užsilaikyti. Pas
kui jie jo sveikatą vėl pa
tikrinsią. Atrodo, kad mū
sų Jono sveikata gražiai 
taisosi.

Katalikų bažnyčia ir 
aborcijų įstatymas
Visas milžiniškas katali

kų bažnyčios aparatas šioje 
valstijoje buvo užsuktas 
prieš sumanymą seimelyje 
pakeisti seną aborcijų įsta
tymą ir priimti naują, daug 
liberališkesnį. Bet tos pa
stangos buvo veltui. New 
Yorko valstijos seimelis 
naują įstatymą priėmė ir 
gubernatorius Rockefelller 
pasirašė. Tuo klausimu 
New Yorko valstija bus vie
na iš pažangiausių valstijų.

Kardinolas Cooke baisiai 
užsirūstinęs. Jis sako, kad 
naujas įstatymas sudaro 
baisų pavojų ne tik New 
Yorko valstijai, bet visam 
kraštui! Jis išleido specia
lų pareiškimą prieš įstaty
mą.

Moksleiviai laimėjo
Didžiosios Hunter College 

virdtirinės mokyklos moks
leiviai laimėjo didelę per
galę. Jie iškovojo teisę būti 
atstovaujami mokyklos rei
kalų tvarkyme. Jų reikala- 
vidurinės mokyklos moks- 
vadovybė. Mokyklos direk
torius sako, kad naujoji mo
kyklos tvarkymo sistema 
turės dideli poveiki į visą 
apšvietos sistemą. Manoma, 
kad kas nors panašaus tu
rės būti' įvesta visose vidu
jinėse mokyklose.

Didelis gaisras, daug 
ugniagesiu sužeista
Sekmadienio rytą kilo 

gaisras sename pastate 37 
Union Square, Manhattane. 
Dvidešimt aštuoni ugniage
siai sužeisti, dešimt jų taip 
sužeisti, kad turėjo nuvežti 
į ligoninę. Gaisras kilo 
smuklėje, paskui greitai iš
siplėtė į viršų. Septynias 
valandas ugniagesiai kovo
jo, kol. gaisrą suvaldė.

Spėjama, kad gal bus kas 
nors tyčia pastatą padegęs. 
Mat, penktajame aukšte yra 
kabinetas advokati ifirmos, 
kuri gina juoduosios pan- 
therius ir kitus kairesnius 
žmones. Eina tyrinėjimas.

Dujų eksplozija Bronxse
Vienas vyras buvo už

muštas ir keturi sužeisti 
dujų eksplozijoje 28-ame 
aukšte 33 aukštų Co-op 
ty komplekse Bronxe.

Ci-

Nori didesnių taksų
New Yorkas. — Majoras 

Lindsay proponuoja pakel
ti miesto taksus darbinin
kams, dirbantiems ir gyve
nantiems New Yorke, 75 
procentais; o tų, kurie tik 
dirba New Yorke, net 400 
procentais. Manoma, kad 
vargiai šis planas bus už
tvirtintas valstijos legisla- 
tūroje.

Parengimy Kalendorius
Balandžio 19 d.

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “L a i s- 
vės” salėje. Prašome kitų 
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)

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, balandžio 15 
d., 6 vai. vakare, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klu-t 
bo susirinkimas, Laisvės sa^ 
Įėję, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kava, tortu ir dar 
kai kuo nors kitu komiteto 
narės — Ieva Mizarienė ir 
Lilija Kavaliauskaitė.

Būkime visos susirinkime.
Valdyba (27-28)

N. Y. miesto nuomų 
bilius nekonstitucinis

New Yorkas. — 1969 me
tų bilius, kuris reguliuoja 
nuomas ir evikcijas 375,000 
naujų apartmentų, buvo pa- 
sk e 1 b t a s nekonstituciniu. 
Vienok įstatymas pasilieka 
iki bus sprendimas padary
tas aukščiausiame valstijos 4 
teisme (Court of Appeals)K

____________ t

Mano atsiprašymas 
Aldonai Anderson
Pereitame “Laisvės” nu

meryje aprašyme LDS 13 
kuopos popietės nepaminėta 
įžymioji mūsų muzikė Al
dona ^Anderson. O šio pa
rengimo programoje ji at
liko labai gražų ir garbin
gą uždavinį. Ji ne tik pia
nu akompanavo dainininkei 
Amelia Young, bet ir pati 
davė keletą piano solo ga
balų. Parengime matėsi ir 
jos gyvenimo draugas. O 
gi jie gyvena toli nuo New 
Yorko, tai .atvykimas parei-> 
kalavo nemažo pasiaukoji^ 
mo.
' Labai atsiprašau mieląjąf 
Aldoną. '

Rep.




