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pasaulį

KRISLAI
Ko kito tikėtis?
Savo supuvimą kitiems 
O visgi išsigando 
Krizė gilėja
Dar ne viskas pilnai aišku 
Draugiška pareigėlė

A. Bimba

Iš Vidurio Rytų
sklinda žinios, kad Gaza Strip 
ir kitose Izraelio užimtose 
arabų srityse auga partizani
nis judėjimas. O tai, žinoma, 
okupantams baisiai nepatinka. 
Jie griebiasi represijų.

Kvaila būtų iš Izraelio pu
sės tikėtis, kad pavergti žmo
nes pasiduos likimui be stip
riausio priešinimosi. Nei Ga
zoje, nei kitur ramybės nebus, 
kol tos žemės nebus sugražin
tos arabams.

Balandžio 13 dieną žinioje 
iš Vakarinio Berlyno sakoma: 
“Pereitą savaitę 
ta, kad Vakarų 
kykliniai vaikai 
metų Laisvojo

tapo atideng- 
Berlyno mo- 
tarp 8 ir 14 

Universiteto 
mokslininkų skatinami nusi
rengti ir suvaidinti lytinio su
sinešim© sceną”. Ir pikto ko
respondento pridedama, kad 
tai esąs “kairiųjų žmonių” 
darbas arba projektas.

Buržuazija savo moralinį 
supuvimą arba išsigimimą pri
meta kitiems. Niekas nėra 
girdėjęs, kad tokios šlykštybės 
būtų praktikuojamos kurioje 
nors mokykloje Rytų Berlyne, 
kurį valdo darbo žmonės su 

J komunistais priešakyje.
’’’Beje, juk beveik panašios 

scenos jau pradeda pasirody
ti Amerikos ir Anglijos teat
ruose. Tik jas vaidina ne vai- 

. kai, bet suaugę ištvirkėliai.

Lietuvoje paminėjo “Vilnies” 
jubiliejų

Vilnius.— Iškilmingai bu-.Chicagoje 
vo pažymėtas Chicagoj lei-• “Vilnies 
džiamo laikraščio “Vilnies” 
jubiliejus. Iškilmėms į “Tie
sos” redakcijos salę Vilniu
je susirinko žurnalistai, 
kultūros ir visuomenės vei
kėjai, mokslininkai, studen
tai, didelis vilniečių būrys.

Lietuvos Žurnalistų są
jungos valdybos pirminin
kas, respublikos nusipelnęs 
kultūros veikėjas J. Karo
sas pradėjo minėjimą, api
budindamas sunkias kovas, 
pasiaukojimus JAV pažan
giečių Susirinkusieji atsis
toję pagerbė “Vilnies” re
daktorių 
Joniko ir 
laikraščio 
minimą.

Kalbėjo 
sias redaktorius, respubli
kos nusipelnęs kultūros vei- 
kėjęs G. Zimanas, kuris 
perdavė susirinkusiems 
“Vilnies” kolektyvo sveiki
nimus. G. Zimanas neseniai 
lankėsi JAV ir būdamas

L. P ruse i ko s, L. 
kitų, jau mirusių 
bendradarbių at-

“Tiesos” vyriau

buvo sustojęs 
;” redakcijoje.

Respublikos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
Vytautas Zenkevičius taip
gi kalbėjo, kuriam dirbant 
JAV TSRS amba s a d o j e 
Washingtone buvo daug 
progų susitikti su vilnie
čiais.

Plojimais sutiko susirin
kusieji salėje buvusį čika- 
gietį rašytoją daktarą A. 
Margerį, kuris daug papa
sakojo apie Chicagos pa
žangiųjų žmonių veiklą.

Taipgi kalbėjo Kultūri- 
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirminin
kas V. Karvelis, “Gimtojo 
krašto” redaktoriaus pava
duotojas J. Lukoševičius, 
istorijos mokslų kandida
tas, respublikos nusipelnęs 
kultūros veikėjas P. Ulevi
čius.

Iškilmingo minėjimo da
lyviai pasiuntė “Vilnies” 
laikraščio kolektyvui svei
kinimo telegramą.

Apollo 13 gr|žta 

 

nenusileidęs j Mėnuli
Visas pasaulis laukia 

laimingo nusileidimo
Houston, Texas. — Iki nas prisiuntė telegramą 

*, siūlydamas kiek 
Hik. galima visokia pagalba, 
!kad tik astronautai sugrįž
tu laimingai Tarvbu Są- 
iunga nasiunte kelis laivus 
i Pacifiko vandenyna lauk-

sio! dar nežinoma priežas-. Nixonui, 
tis. kodėl Apollo; 13 masyve 
elektros jėga tapo supara-

kad galėjo raketa susidurti
su. kokiu nors objektu erd- ‘ti astronautu nusileidimo, 
vėje... Po to, kai sudegė trvs

Trijų astronautų gyvybė JAV astronautai prieš iššo- 
dideliame pavojuje, bet ra- vima raketos, 
šant šią žinią, viskas buvo 
priruošta jų sugrąžinimui. 
Laukiame jų nusileidžiant 
penktadienį apie vidurdienį 
Pacifiko vandenyne.

TSRS premjeras Kosygi-

n u o žemės, 
šis pirmas toks nelaimine-as 
incidentas. Houstono š i o 
skridimo direktoriai sako, 
kad tai kritiškiausia situa
cija JAV erdvės programos 
istorijoje.

Išlaisvintas Mikis 
Theodorakis

Daktarai susirūpinę 
nėščiomis mergaitėmis

New York, N. Y. — Ame
ricana Hotelyje susirinkus 
Amerikos sobstetrikų ir gy- 
nekologų kolegija tikrai 
rimtai susirūpino nėštumų 
skaičiaus didėjimu tarp pa
auglių mergaičių. Draugija 
ragina, kad gydytojams bū
tų leista rekomenduoti gy
dymą šių mergaičių jų pa
čių geriausiai naudai.

Daktarai pranešime sako, 
kad 1967 metais 197,000 
mergaičių, nesulaukusių 19

metų amžiaus, gimdė, o iš 
jų tarpo 78,000 buvo neiš
tekėjusios. Šis skaičius pa
didėja 4,000 gimimų kas
met.

Daktarai taipgi pažymi 
faktą, kad mirimai tarp ne
tekėjusių motinų yra ketu
ris kartus didesni negu tarp 
ištekėjusių. Taipgi kūdikių 
mirimai ir priešlaikiniai 
gimdymai dvigubai didesni 
nei normalėse aplinkybėse.

Floridos gubernatorius Mr. 
Claude R. Kirk pabūgo kalė
jimo ir stambios piniginės 
bausmės. Jis, žinoma, ir to
liau visomis keturiomis prie
šinsis mokyklų integravimui, 
bet kitais keliais ir būdais. 
Užgrobimas mokyklų ir pasi- 
skelbimas jų bosu buvo per 
daug aiškus federalinio teismo 
įsakymų pažeidimas.

Kaip ir visi rasistai ir ob- 
skurantai, gub. Kirk yra bai
lys ir saumylys. Kitus pakur
styti jis drąsus, bet pačiam už 
“įsitikinimus” nukentėti ?!

Tiesa, kad pereitą mėnesį ne
darbas Jungtinėse Valstijose 
paaugo tik dviem vieno pro
cento dešimtadaliais ir- gal tik 
kokiu vienu šimtu tūkstančių 
tepadidėjo bedarbių armija. 
Bet svarbu kryptis, tendenci-

Svarbu, kad krizė gilėja, 
iš valdžios pusės nesi- 
jokių priemonių tą 
pakeisti.
parodo, kad mes turi-

Roosevelto 25 metą 
mirties sukaktis

Hyde Park, N. Y. — Ba
landžio 12 d. sukako 25 me
tai nuo Franklin D. Roose
velto mirties. Tai buvo at
žymėta prie jo kapo Hyde 
Parke, kur guli ir jo žmo
na Eleonor Roosevelt, susi
rinkus mažam būreliui ar
timųjų. Sūnus John padėjo 
ant kapo puokštę baltų ir 
geltonų chrizantemų.

Dabar Hyde Parke didi
nama biblioteka, kurioje 
laikoma archyvai ir visoki 
dokumentai, liečiantys Roo
sevelto erą. Sakoma, kad 
dabartiniu laiku, daugiau 
negu kada nors pirmiau, la
bai daug tos medžiagos ieš
ko mokiniai iš visų kampų 
pasaulio.

John Roosevelt pranešė 
susirinkusiems prie tėvų 
kapo, kad jis yra prašęs 
Eleonor Roosevelt memo
rialinės fundacijos komiteto 
įsteigti Franklin ir Eleonor 
Roosevelt institutą, jeigu 
liks fondų po to, kai bus 
baigtas bibliotekos didini
mas. Šis institutas teiktų 
pagalbą mokiniams, kurie 
naudotųsi Roosevelt biblio
teka. •

38 piketininkai 
areštuoti

Atlanta, Ga. — Policija 
areštavo 38 piketuotojus 
sanitacijos sunkvežimių 
centre. Jie piketavo pritar
dami 28 dienu miesto darbi
ninku streikui už aukštes
nes algas. Areštuotieji kal
tinami masiniu piketavimu 
ir kenkimu valdžios nuosa
vybei.

Nedarbas Anglijoje
Londonas, -r Šių metų 

kovo mėnesį Didžiojoje Bri
tanijoje ir Šiaurės Airijoje 
buvo 661 tūkstantis bedar
bių. Palyginant su pernai 
metų kovo mėnesiu . jų pa
gausėjo 33 tūkstančiais.

Daugiausia bedarbių yra 
Škotijoje, Wales ir Šiaurės 
Airijoje. Oficialiais duome
nimis, Šiaurės Airijoje be
darbių yra 9 procentai visų 
savaveiksmiškų gyventojų.

Colorado Springs, Colo.— 
Apollo 13-asis paskelbtas 4, 
371-asis objektas paleistas į 
erdves. Šį skaičių veda JAV 
oro jėgų erdvės komanda, 
kuri randasi Cheyenne kal
ne netoli Colorado Springs.

ja.
ir kad 
mato 
kryptį

Tas
me tikėtis ne geresnių, bet dar 
blogesnių laikų.

Dar ir šiandien tikroji pa
dėtis tolimojoje Kambodijoje 
nėra pilnai aiški. Dar neaiš
ku, ar jau naujoji militarinė 
valdžia pilnai įsidrūtinusi. Vie
ną dieną pasirodo žinių, kad 
ten nuversto princo Sihanouko 
pasekėjai, 
traukia linkub sostinės, o kitą 
dieną vėl visuose frontuose 
viešpatauja tyla.

k Tik vienas dalykas aiškus: 
Pietų Vietnamo ir Amerikos 
“patarėjai” jau yra susikraus- 
lę į Kambodiją.

Maskva.—Paskelbta, kad 
Tarybų Sąjunga feavo laivy
no manievrus laikys Atlan- 
tike šio mėnesio pabaigoje 
ir gegužės pradžioje.

pač kaimiečiai,

rinkti Chicagos ‘Vilnies’’ dali
ninkų suvažiavimui sveikini
mus. Juos priima “Laisvės” 
administratorė Lilija Kava
liauskaitė.

Kaip žinia, suvažiavimas 
įvyks gegužės 3 dieną. Laiko 
nebe daug.

Chicagiečiai gražiai pasvei
kino “Laisvės” suvažiavimą.

Teaneck, N. J. — Franz 
Schoenberner, buvęs pasku
tinis Vokiečių satyrinio 
žurn a 1 o “Simplicissimus” 
redaktorius, mirė sulaukęs 
77 metų. Sis žurnalas buvo 
leidžiamas Vokietijoje prieš 
-hitleriniais laikais. Fašiz
mui užėmus Vokietiją, Scho
enberner tūrėjo išbėgti. Jis 
gyveno Prancūzijoje apie 
aštuonerius metus, o pas
kiau atvyko į JAV.

t

New Yorke jau pradėta

Richmond, Va. — Gavęs 
naują širdį mirė Willard M. 

Mums reikia jiems atsilyginti Shepard. Jis buvo operup- 
tuo patim. tas vasario 10 dieną.

gavo “Oskarą” kaip geriau
sias užsienio filmas 1969 
metais.

Kompozitori u s paguldy
tas i privačią kliniką. Ser-

Athenai, Graikija.—Grai
kijos pirmaeilis kompozito; 
rius ir politinis kalinys per 
pastaruosius 20 mėnesių M. 
Theodorakis tapo paleistas 
iš kalėjimo ir jam leidžia
ma vykti į ..Paryžių, gydy
muisi nuo tuberkulozės.

Jo išlaisvinimu rūpinosi 
Jean-Jacques Servan-SchreL 
ber, Prancūzų rašytojas ir 
redaktorius. I Paryžių The
odorakis atskrido Servan- 
Schreiberio privatiniu lėk
tuvu, netikėdamas, kad tai 
tikrovė. Paryžiuje ii aero
drome sutiko Le Bourget 
emocinga grupė Graikijos 
patriotų, kurių tarpe buvo 
Graikijos aktorė 
Mercouri.

Theodorakio žmona Athe- ritimo ir, virš visko, mano 
nuošė sakė: “Tai buvo kaip 
kinas. Aš vis dar nežinau 
kas atsitiko. Man buvo pra
nešta tą pačią dieną. Aš be 
galo linksma”.

Theodorakis, 44 metų, ge
riausia žinomas už muziką 
“Zobra the Greek” ir “z”. 
Jis buvo vadas Lambrakis 
jaunųjų komunistų judėji
me. Lambrakis buvo kairy
sis deputatas, kurį nužudė 
fašistai. Filmas “Z” vaiz- technologijos komiteto pir- 
duoja šį įvykį. Šis filmas mininku.

Goodell patvirtina savo 
Vietnamo poziciją

Senatorius Charles H. 
Goodell pranešė, kad jis ne
sileis duotis būt suvaržomu 
bent kokiuo Republikonų 
partijos nusistatymu. Čia 
buvo jo griežtas išstojimas 
prieš gub. Rockefeller, su 
kuriuo jis kandidatuoja į 
Jungt. Valstijų Senatą, ir 
prieš prezidentą Nixona.

Goodell pasakė, kad jis 
“išreikš savo paties mintis” 
ir pasilieka teisę spręsti, ką 
remti 1972 metais rinki-

UPI korespondentas 
M. Smith mirė

van-Schreiber. jo geradėjas, muose> jeigu Vietnamo ka-
perskaitė laikraštininkams 
Theodorakio raštą: “Prieš 
kelias valandas aš dar bu
vau visuotinoj izoliacijoj. 
Po trijų tragiškų metų, štai 
aš randuosi laisvam ore. 
Šis mano išlaisvinimas vis- 
vien dar kartus, nes aš pa
likau Athenuose savo žmo
ną ir du vaikučius, o dauge
lis mano draugų dar vis 
kenčia”.

Theodorakis sakė, kad 
Melina jis buvo išlaisvintas “tarp

tautinio moralinio solida-

europietiškų draugų dėka”.

Fordas Maskvoje
Maskva. — Henry Ford 

antrasis atvyko į Maskvą 
diskutuoti galimybes koope- 
ravimui su Tarybų Sąjun
gos automobilių išdirbyste. 
Jis susitiko su Vladimiru 
Kirillinu, ministrų tarybos 
vicepirmininku ir mokslo ir

Iš Jubiliejines Komis, posėdžio
Šių metų kovo mėnesyje įvykęs Spaudos Bendrovės 

Dalininkų Suvažiavimas nutarė kuo plačiausiai atžymėti 
“Laisvės” 60 metų gyvavimo jubiliejų.

Direktorių Taryba savo susirinkime šį suvažiavimo 
nutarimą plačiai apsvarstė ir sudarė Jubiliejinę Komi
siją. Jon įeina direktoriai S. Večkys, P. Venta, M. Sta- 
kovas, N. Buknienė ir V. Bunkienė, administratorė Lili
ja Kavaliauskaitė ir redaktorius A. Bimba.

Balandžio 13 dieną įvyko Jubiliejinės Komisijos pir
mas posėdis, kuriame buvoi plačiai aptarta, kaip būtų ge
riausia šį “Laisvės” jubiliejų atžymėti. Nutarime suda
ryti visos šalies mastu Sponsorių (pritarėjų-rėmėjų) Ko
mitetą. Norime, kad į jį įeitų iš kiekvienos kolonijos po 
vieną kitą laisvietį.

Kitame posėdyje Jubiliejinė Komisija pagamins ju
biliejui pravesti planus,; ir jį paskelbs.

Svarbu, kad darbas jau pradėtas. Reikalinga visų 
“Laisvės” pHetelių talka. . ,

Prašome Arnyti “Laisvėje” Komisijos pranešimus 
ateityje. Jubiliejine Komisija

ras dar nebus baigtas.
Jis mano, kad JAV jėgos 

turi būti ištrauktos iš Viet
namo 1970 metais, ir kad 
Kongresas turi griežtai pa
sisakyti ir “nubalsuoti už 
pasitraukimą iš karo”.

Vėliausios Žinios
Viena.—Atvyko delegaci

jos iš Jungtinių Valstijų 
ir iš Tarybų Sąungos at
stovai tartis dėl sulaikymo 
plėtimo strategiškų ginklų. 
Amerikos delegacijai vado
vauja Gerard C. Smith, o 
Tarybų Sąjungos Vladimi
ras S. Semyonovas, Užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas.

Balandžio 15 d. demon
stracijos po visą šalį buvo 
masyvės. Kai kur įvyko su- 
sirėpiimų su policija, bet 
didžiumoje praėjo be susi
kirtimų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas pranešė, kad 
nominuosiąs į Aukščiausią
jį Teismą teisėją Harry A. 
Blackmun iš Minnesota val
stijos.

Amman, Jordanas.— Apie 
1,000 studentų padegė JAV 
informacijos biuro centrą, 
kita grupė užpuolė JAV am
basadą, protestuodami prieš 
Sisco atvykimą.

Saint Gervais, Prancūzi
ja.— Alpų kalnuose sniego 
griūtis užmušė 68, daugiau
sia vaikus, sunaikino tris 
pastatus tuberkuliozės sani
tarijoje.

Cairo, Egyptas. — Badr 
Halawa kaime kilo gaisras, 
stinaikino 180 namų ir /Už
mušė 23 žmones.

Washingtonas. — United 
Press International kores
pondentas Merriman Smith, 
57 m., buvo rastas negyvas 
savo namuose, matomai 
nuo savižudybės. Jį žmona 
rado negyvą prausykloje su 
šautuvu šalę jo.

M. Smith buvo Baltųjų 
Rūmų korespondentas per 
28 metus. Jis yra parašęs 
penkias knygas apie prezi
dentus iš savo patyrimų bū
nant Baltuosiuose Rūmuo
se. Jis taipgi yra straipsnių 
atspausdinęs žurnaluose.

Priežastis nusižudymo ne
žinoma. Jis buvo smarkiai 
susirgęs gruodžio mėnesyje, 
gal tas ir paveikė.

90 dienų kalėjimo 
bombos savininkui

Policija rado namų dar
bo bombą prie laiptų ir su
ėmė Arthur Rowe, 30 metų, 
gyvenantį 355 East 10th 
Street, New Yorke.

Nors rasta bomba, bet 
kaltinimas prieš' Rowe bu
vo tik už priešinimąsi areš
tui ir už turėjimą pavojin
go ginklo (peilio). Jis baus
tas 90 dienų kalėjimu.

Manila. — Balandžio 12 
d. keturi žemės drebėjimai 
smarkiai sukrėtė Philippinų 
Luzon salą. Mažiausia 18 
žmonių buvo sužeisti, bet 
nuostolių atrodo, nedaug.

Adelaide, Australija. — 
Traukinys susikūlė su auto
busu. 15 žmonių liko užmuš
tų ir 30 sužeistų. •

Pantherių teismas atidėtas
Priešteisminis . tardymą s 

13 Juodųjų Pantherių 
(Black Panthers) atidėtas 
dėlei gaisro pereitam sa
vaitgalyje, kur trys Pan
therių advokatai turi savo 
ofisus.

Gaisre žuvo motina ir 3 
vaikučiai

Frank McHale, 25Mrs.
m., ir jos trys vaikučiai,Pa
ul 5 m., Laurie 4 ir Loreta 
Ann 6 mėnesių, žuvo gaisre 
dviejų aukštų name Rock
away, Queense.

Roma.— čia suareštuotas 
Pakistano atstovas už šmu- 
geliavimą narkotikų.
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Negarbinga misija
APIE Vakarų Vokietijos premjero Willy Brandt 

lankymąsi Jungtinėse Valstijose spaudoje buvo* mažai 
rašoma. Per keletą dienų po jo atvykimo visiškai nieko 
nebuvo. Svečias buvo tiesiog “dipgęs.”

Tik jam išvykstant ir atsisveikinant su prezidentu 
Nixonu paaiškėjo jo misija. Pasirodo, kad premjeras 
buvo atvykęs tik tuo tikslu, kad įtikintų mūsų preziden
tą nemažinti ginkluotų okupacinių jėgų Europoje, ypač 
Vakarų Vokietijoje. O tų jėgų įvairiose NATO valstybė
se esama apie 400,000. O ta armija yra moderniškiausiai 
ginkluota. Jos “aptarnavimu” užsiima apie tiek pat ci
vilinių žmonių. Tai baisi našta Amerikos žmonėms.

Koks iš kur Europai pavojus? Nėra jokio pavojaus. 
Argi kas nors šiandien sapnuoja, pav., apie užpuolimą 
Vakarų Vokietijos? Ko taip bijosi premjeras Brandt? 
Nieko daugiau kaip tik savo žmonių. Nėra jokia paslap
tis, kad jo vadovaujamoje Vokietijoje prasideda platus ma
sinis judėjimas. Studentija, jaunimas vis drąsiau pasi
sako prieš V. Vokietijos ir kitų NATO valstybių palai
kymą Amerikos agresyvios politikos Pietrytinėje Azi
joje.

Jungtinių Amerikos Valstijų didžiule armija Vakarų 
Europoje reikalinga tam, kad NATO valstybių valdžios 
ir vadai nepasitiki savo žmonėmis. Tiek daug metų jau 
prabėgo nuo karo, o Vakarų Vokietijos vyriausybei tebė
ra reikalinga Amerikos okupacinės armijos protekcija ne 
nuo išlaukinių, bet naminių priešų. O tie priešai yra jų 
pačių liaudis.

GERAS, SVEIKAS 
PATARIMAS

Dr. P. Zalatoris “Tėvynė
je” rašo, kaip galima svei
kam žmogui išvengti nuo
vargio. Jo patarimas:

Svarbiausia, reikia gerai iš
simiegoti. Prieš einant gulti, 
nereikia dažnai varstyti šaldy
tuvo duris. Nesakau, kad 
prieš einant į lovą negalima 
nieko į burną imti arba pieno 
stiklą išgerti, bet nereikia val
gyti, jeigu pilvas jau ir šiaip 
yra prikimštas. Valgyti reikia 
tiktai tuo metu, kai jauti alkį, 
o ne todėl, kad eini į lovą. 
Reikia miegoti vėdinamame 
kambaryje. Jeigu kambaryje 
nėra šviežio oro, tai ten nebus 
pakankamai deguonies. Jeigu 
naktį neturėsime (pakankamai 
deguonies, tai negalėsime pa
ilsėti ir atsikelsime išvargę. 
Labai svarbu, kad einant gul
ti būtume tikri, kad plaučiai 
gaus pakankamai deguonies.

Dar vienas Senato pasisakymas
GEGUŽĖS mėnesį Austrijos sostinėje Vienoje įvyks 

tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos atstovų pa
sitarimas ginklavimosi lenktynių sumažinimo reikalais. 
Visur šių pasitarimų laukiama su didžiausiu dėmesiu. .

Visi žino, kad nuo santykių ir susitarimų tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos labai daug priklausys, kokiame 
pasaulyje mes gyvensime. Dabartinės ginklavimosi leųk- 

* tynęs yra baisi nelaimė visiems. Reikia karštai sveikin
ti bet kokias pastangas joms užstoti kelią. Gal gi tie 
Vienoje pasitarimai duos ką nors tuo klausimu geno, 
konstruktyvaus, konkretaus.

Ryšium su šiuo pasitarimų teigiamu žygiu reikia lai
kyti mūsų Senato rezoliuciją. Septyniasdešimt dviem 
balsais prieš šešis Senatas nutarė instruktuoti preziden
tą, kad jis “pasiūlytų Tarybinei vyriausybei, kad Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Sąjunga tuojau sulaikytų tolesnį 
vystymą visų ofensyvinių ir defensyvinių branduolinių 
strateginių ginklų sistemų.”

Nežinant tikros tokių sistemų padėties vienoje ir 
ik kitoje šalyje, sunku spręsti, kaip į tokį Amerikos pa
siūlymą Vienoje atsilieps tarybinė atstovybė. Bet iš vir
šaus žiūrint, atrodo, kad toks susitarimas gerai pasi
tarnautų taikos reikalui. Žinoma, galimas daiktas, kad 
Amerika jaučiasi gerokai pralenkus Tarybų Sąjungą 
branduolinių strateginių ginklų išvystyme, jog manoma, 
kad toks susitarimas reikštų tik jai laimėjimą. Juk ne 
kartą viešai buvo didžiuojamasi, kad mes branduoliniu 
apsiginklavimu esame pirmutiniai, ir nieko nedarysime 
jokiose derybose, kad tokia mūsų pirmenybė kaip nors 
nukentėtų. Taigi, galimas daiktas, kad bent jau kai ku
rie senatoriai balsavo už rezoliuciją turėdami tai galvoje.

Žmonija laukia minėtų pasitarimų. Laukia ir trokš
ta, kad kas nors reikšmingo taip Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos tuo reikalu būtų padaryta. Tikimės, 
kad ji nebus suvilta.

KAD APSAUGOTŲ 
NUO APGAUDINĖTOJŲ

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
26 d.) buvo atspausdintas 
straipsnis apie BALFĄ, ku
ris teberehka aukas neva 
šelpimui biednų lietuvių. 
Straipsnyje nurodoma, kaip 
tas Baltas apgaudinėja ir 
išnaudoja lengvatikius.

Chičagos kunigų “Drau
gas” (bal. 7 d.) iš to daro 
išvadą, kad “Maskva išsi
gando Balto”.

Minėto straipsnio vienin
telis tikslas, tai apsaugoti 
Amerikos lietuvius nuo to 
raketo, kurį Baltas varo 
labdarybės vardu. Pav,,.sa
vo pranešimuose Balto vir
šininkai neturi gėdos skelb
ti,'kad būk jie . surinktais 
doleriais Šelpia lietuvius 
Lietuvoje ir Sibire. Juk tai 
šlykštus melas ir baisi ap
gavystė. Baltas jokių lietu
vių nei Lietuvoje, nei Sibi
re nešelpia.

Chičagos orga- 
toks rūstus de-

teismas atmetė

Argi nebus galo?
Prieš keletą savaičių Izraelio lėktuvai subombarda

vo Egypto fabriką. Buvo užmušta 80 darbininkų. Šio
mis dienomis buvo numestos bombos ant vienos pradinės 
mokyklos. Užmušta 30 vaikučių.

Dabartinė Izraelio vadovybė pasirinko pavojingą ke
lią. Kaip ilgai jam seksis lėktuvais sėti sunaikinimą ir 
mirtį ant aarabiškų kraštų žemės? Juk vieną gražią 
dieną tie kraštai apsirūpins tokiais pat lėktuvais ir pra
dės Izraeliui atsimokėti tuo pačiu būdu. Argi mąžytis 
Izraelis atsilaikys prieš daugiau kaip šimtą milijonų gy
ventojų? 1 ' ■

Laikas Izraelio vadams rimtai apie tai pagalvoti. 
Savo tokia neapgalvota taktika jie netarnauja savo kraš
tui. ,1 «•* .■>!.
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sukaupti šaltį ir paskui jį 
skleisti 6 ar.8 valandas. 
“Lediniai vidpadžiai” supa
kuoti atskirose dėžutėse, 
juos galima pasiimti net i 
gana ilgą kelionę.

Žmonėms, kuriems karš
tomis dienomis reikia daug 
vaikščioti, vienas prancūzų 
gydytojas išrado nepapras
tus daugiasluok s n i u s šal? 
dancius vidpadžius. Jie gali

TĄ “VARGš’A” NAINĮ 
JIE KRYŽIAVOJA

Viename 
ne pasirodė 
kretas:
LB garbės
Nainio paruoštas rinkimų 

taisykles
Frontininkai, laužydami įs
tatus, buvo paruošę neteisė
tas rinkimines instrukcijas

Frontininkai, pagrobę da
bartinę Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę, pla
nuoja visiems laikams vado
vauti bendruomenei. Nekreip
dami dėmesio į dabar galio
jančius JAV LB įstatus, jie 
paruošė naujas rinkimines in
strukcijas, kurios visą rinkimų 
kontrolę atiduotų grynai į 
frontininkų rankas.

Iš patikimų šaltinių patyrė- 
kad JAV Lietuvių Ben- 

Garbės Teismas, 
p. V. Sidzikau

sko, p. Br. Nemicko ir 
J. Šlepečio, rado reikalo 
sirinkti į specialų posėdį 
apsvarstyti priešrinkiminę
normalią padėtį. Veiklus JAV 
LB narys Vytautas Vaitiekū
nas padavė skundą dėl Br. 
Nainio vadovaujamos tarybos 
paruoštų suktų rinkiminių in
strukcijų.

Garbės Teismas, visapusiš
kai išnagrinėjęs Nainio paruo
štas rinkimines instrukcijas, 
pripažino jas nevykdytinomis.

me, 
druomenės 
susideda iš

p.
su-
ir 

ne-

LENINAS ĮR MOTERŲ 
KLAUSIMAS

Žurnalo “Švyturys” ko
respondentas žurnalistas 
Jufonis ture j o interviu šų 
'Lietuvos Tarybų pirminin-

ko pavaduotoja ir Ameri- veik ketvirtadalį visų deputa- 
kos lietuviams jau labai ge
rai žinoma Leokadija Dir- 
žinskaite. Interviu atspaus
dintas “švyturio” š. m. 
4-tam numeryje. Mat, kovo 
4 dieną sukako 50 metų, kai 
V. Leninas parašė straipsnį 
“Tarptautinei darbini n k i ų 
dienai/* kuriame jis sako, 
kad tiktai socialistinėje val
stybėje moteris pasiekia 
pilną lygybę. L. D.iržinskai- 
tė sako:

L. Diržinskaitė: Vladimiro 
Lenino straipsnis “Tarptauti
nei darbinįnkių dienai” reikš
mingas istorinis įvykis, šis le
nininis dokumentas rašytas la
bai sunkiu jaunai Tarybų val
stybei laiku, kada šalį puolė 
vidaus ir užsienio kontrrevo- 
liucija, labai menkos tebuvo 
prielaidos ekonominiam ir 
kultūriniam vystymuisi. Ta
čiau Leninas svajojo ir tvirtai 
buvo įsitikinęs, kad kartu su 
vyrais naują socialistinį pa
saulį kurti stos milijonai mo
terų.

Minėdami Vladimiro Lenino 
gimimo šimtmetį, negalime 
neprisiminti, kad su Tarybų 
valstybės įkūrėjo vardu yra 
susiję visi tuoj po Spalio revo
liucijos išleisti moters lygybės 
visuomenėje įstatymai. “Tary
bų valdžia, kaip darbo žmo
nių valdžia, — rašė Leninas, 
— jau pirmaisiais savo gyva
vimo mėnesiais nušlavė VI
SUS BE IŠIMTIES įstatymi
nius moters nelygybės pėdsa
kus”. Naujai priimtuose įsta
tymuose neliko nė mažiausios 
užuominos apie moters nely- 
giateisiškumą, ir tuo pačiu, 
tariant Lenino žodžiais, Tary
bų valstybė moters atžvilgiu 
įgyvendino ąukščiausią kultū
ros lygį. . ‘ .. •

Tame straipsnyje V. Le
ninas pabrėžia didelę svar
bą įtraukti moteris į visuo- 
meninį-gąmybinį darbą. Ju
roms klaupia: “Kokie mūsų 
gyvenimo faktai ir skaičiai 
geriausiai parodo, kaip įgy
vendinamas šis Lenino ra
ginimas?” L. Diržinskaitė 
atsako:

Teisiniai moterų lygybės įs
tatymai dar toli gražu nereiš
kia tikrosios lygybės. Todėl V. 
Leninas visada rūpinosi tuo, 
kaip padėti moterims pasinau
doti Tarybų valdžios suteikto
mis teisėmis.

Nueitas tarybinio gyvenimo 
kelias atskleidžia milžiniškus 
pasiekimus, įgyvendinant le
nininę moters lygybes idėją. 
Tarybų valdžia suteikė mote
rims didžiules galimybes mo
kytis, dirbti, kurti ir užimti 
deramą vietą visuomenėje. 
Tam ypač pasitarnaują ta ap
linkybė, kad moters darbas 
mūsų šalyje vertinąmas taip 
pat kaip ir vyro darbas.

Šia proga dar kartą noriu 
prisiminti, kaip įvairių pasau
lio šalių atstovės SNO Gene
ralinės Asamblėjos XXlI-je 
sesijoje, kur teko garbė daly
vauti svarstant “Moterų dis
kriminacijos likvidavimo de
klaraciją”, kaibejo apie sun
kią kapitalistinių ir koloniji
nių šalių moterų politinę ir 
ekonominę priespaudą. Dau
gelis su neslepiamu pasigėrė
jimu minėjo TSRS moterų sa
višvietos, visuomeninio darbo, 
aktyvios gamybinės veiklos 
pasiekimus.

šiandien vargu ar rastume 
drąsuolį, kuris neigtų moters 
Vaidmenį liaudies švietime 
arba sakytų, kad moterys, su
darančios 86% sveikatos ap
saugos .darbuotojų, nesusido
roja su šiomis pareigomis. 
Daug ką pasąko tas faktas, 
kad daugiau kaip milijonas vy
riausybinių TSRS apdovanoji
mų atitenka moterims. O ša
lies parlamente jos sučįąro 'be-

tų. 24 moterys šalyje yra są
junginių respublikų ministrė
mis, 2.5 milijono moterų yra 
šlovingose Lenino partijos gre
tose.

Nors Lietuvos TSR tarybi
nių tautų šeimoje gyvena ne
pilną 30-metį, tačiau mus ne- 
gali nedžiuginti reikšmingi 
poslinkiai respublikos mote
rų gyvenime. Beveik pusę vi
sų dirbančiųjų pas mus su
daro moterys. Tai ne tik dar
bininkės, kolūkietės, bet ir ga
mybos vadovės, žymios moks
lininkės, inžinierės ir agrono- 
mės, mokytojos ir gydytojos, 
kultūros veikėjos. Pusę visų 
specialistų su aukštuoju išsila
vinimu sudaro moterys. Ir 
perspektyvos gražios... 53% 
vįsų studentų yra merginos. 
Šie skaičiai pakankamai ryš
kiai atskleidžia tikrąjį mote
rų lygiateisiškumą.

ARGI JAU KANADOS 
VALDŽIA TOKIA 
NEKALTA IR BEJĖGĖ?

Kanadiečių draugų “Liau
dies Balso” (kovo 3d.) ve
damajame “Tai ne vien vy
riausybės kaltė” randame 
tokių, pasakysime, gan keis
tų apdūmojimų:

Šiuo metu Kanados federalė 
vyriausybė gauna “pipirų” 
tiek ir tiek. Pradedant pačiais 
“kairiausiais” ir baigiant pa
čiais dešiniausiais, visi kaltina 
vyriausybę už visus negeru
mus. Atsiranda kaltintojų 
net pačių liberalų tarpe. Ir 
vyrįausybė galėtų tuos visus 
negerumus pašalinti.. Ko rei
kia, tai pakankamai rėkti ant 
jos, kad ji imtųsi darbo.

Jeigu būtų tiesa, tai iš tikro 
kito kelio ir nebūtų. Bet la
bai didelė klaida mariyti, kkd, 
tik valdžia už visus negeru
mus kalta. Kad pasireiškia 
daug negerumų, kalta visa 
tvarka, visa visuomenė. Net 
ne . viena Kanada kalta už vi
sus negerumus Daug kas pri
klauso ir nuo tarptautinės si
tuacijos. Būtų geriau, kad tik 
valdžia būtų atsako minga. 
Tada būtų lengviau negeru
mus pašalinti.

Niekas šiandien negali pa
teikti recepto, kaip tuos ne
gerumus pašalinti Kanadoje. 
Tad galima tikėtis, kad ši anar
chiška padėtis tęsis toliau. 
Joki riksmai, reikalavimai ne
pašalins. O tai ne koks reiš
kinys. Tai reiškia, kad šios sis
temos krizis eis gilyn ir gi
lyn.

Mes gi visą laiką manėme, 
kad, pav., Kanados komu
nistai tokį “receptą” turi. 
Bėda tik tame, kad, kol kas, 
Kanados žmonių dauguma 
tuo “receptu” dar netiki ir 
jo nepriima. Daug, daug 
mažesnė Kuba surado išeitį. 
Kodėl ne Kanada?

Labai skaudu girdėti, kad 
gamtos rykštė taip skau
džiai plaka “Laisvės” re
dakciją. Neseniai draugo 
R. Mižaros mirtis taip bai
siai sukrėtė “Laisvės” ko
lektyvą ir pažangiųjų skai
tytojų gretas. O dabar 
draugo Gasiūno sunegalavi
mas irgi didelis smūgis. Da
bar drg. A. Bimbai redak
cijoje tenka sunkiau padir
bėti... Linkiu, kad drg. 
Gasiūųas kuo greičiausiai 
pasveiktų ir grįžtų prie sa
vo pareigų.

J. Kazlauskas

Mezgimas buvo žinomas 
Egipte dar prieš keturis 
tūkstančius metų. r

Apie maršalą
Kovo 31 dieną, Maskvoje, 

sulaukęs 75 metų amžiaus, 
mirė Tarybų Sąjungos įžy
musis karvedys Maršalas 
Semionas Konst a ntinovi- 
čius Timošenko. Jis gimė 
1895 metais bežemio vals
tiečio šeimoje Besarabijoje, 
dabartinėje tarybinėje Mol
davijos respublikoje.

Iš jaunų dienų jam, kaip 
beturčio sūnui, teko dirbti 
turtingųjų naudai. Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo 
pašauktas į caro armiją ir 
tarnavo raitelių pulke. Jis, 
kaip ir daugelis kitų, ten 
susipažino su Bolševikų 
partijos tikslais. Kariavo 
ištikimai, nes manė, kad 
kokia nebūtų. Rusija, vis 
vien ji ”ra mūsų tėvynė, ir 
anksčiau ar vėliau ji bus 
laisva. Po caro ir Kerens
kio režimo nuvertimo, Ti
mošenko stojo į Raudono
sios armijos eiles ir jose iš
buvo per virš 50 metų.

Įžymus karvedys
Imperialistų intervencijos 

ir baltųjų kontr-revoliucijos 
metu Timošenko labai gerai 
pasižymėjo kovose. Jis ka
riavo prieš baltųjų genero
lų kazokų jėgas, prieš 
Vrangelį ir ponišką Lenki
ją

Daugiausia Timošenko 
pasižymėjo vadovaudamas 
Pirmoje Raitelių armijoje 
prieš imperialistinius len
kus 1920 metais.

1939-1940 metais, kada 
Tarybų Sąjunga susidūrė 
su keblumais kare prieš 
suomius,. TSRS vyriausybė 
paskyrė Timošenką. koordi
nuoti tarybines jėgas. Jis 
sutraukei galingąją artileri
ją! į. Karelijos sąsiaurį ir į 
dvi i savaites sudaužė suo
mių. galingąsias tvirtumas. 
Po to, 1940 m. kovo 12 die
ną Suomija ■ pasirašė su 
TSRS taikos sutartį, nprs 
to labai nenorėjo Anglija, 
Prancūzija ir Jungtinės 
Valstijos, kurios siekė Suo
mijos karą išplėsti į gene
ralinį karą prieš Tarybų 
Sąjungą.

Po tų pergalių Timošen
ko tapo Tarybų Sąjungos 
Gynybos ministru • ir tas 
pareigas ėjo iki Hitlerio už
puolimo, kada jį pakeitė 
Stalinas.

Smolensko pergale
Hitlerininkai, užpuolę Ta

rybų Sąjungą, tikėjosi par
blokšti ją į porą mėnesių. 
Bet daugiausia jų tikslus 
suardė dviejų mėnesių Smo
lensko srityje kovos, kur ta
rybinėms jėgoms vadovavo 
Timošenko.

Senas rusų Smolensko 
miestas yra prie Dniepro, 
toje vietoje, kur jis ir Dau
guva dar greta plaukia į 
vakarus. Tą vietą nuo senų 
laikų vadina — “Vartai į 
Rusiją iš vakarų pusės”. 
Per tuos “vartus” linkui 
Maskvos veržėsi Napoleono 
armija, per juos 1941 me
tais smūgį linkui Maskvos 
nutaikė ir Hitlerio jėgos.

Bet čionai Tarybų Sąjun
gos jėgos, Timošenkai va
dovaujant, ir suruošė hitle
rininkams pirmąjį didelį 
smūgį. Nuo liepos 10 dienos 
iki rugsėjo 10 dienos Smo
lensko srityje ėjo žiauriau
sios kovos. Jelnios srityje 
tarybinė armija apsupo 
apie 100,000 ; hitlerininkų, 
.kurie su ląbąi dideliais nuo
stoliais ištrūko tik per la
bai siaurą spragą. Po to 
Hitleris tūlam laikui buvo 
sustabdęs puolimą — perė
jo prie apsigynimo TSRS

S. Timošenką
Vakarų fronte, kurio ko- 
mandieriumi buvo S. K. Ti
mošenko, o jo pagelbininku 
Maršalas N. Bulganiijare. 
Ten taip pat kovojo genero
lai Vasilius Sokolovskis, 
Andrius Jeremenko ir eilė 
kitų, kurie vėliau tapo TS
RS maršalais.

Kovos prie Smolensko su
vaidino sprendžiamąjį vaid
menį, nes tuo metu Tarybų 
Sąjunga paruošė Maskvos 
apgynimą ir ten sutraukė 
rezervų jėgas.

Vėliau kare prieš hitleri
ninkus Maršalas Timošenko 
daugelį kartų koordinavo 
(bendrino) atskirų frontų 
veiklą, jų tarpe Krymois^ 
laisvinime, Baltarusijos 
kampanijoj ir eilėje kitų.
Palaidotas greta draugų
Timošenkos palaikai buvo 

sukremuoti ir pelenai palai
doti Kremliaus sienoje, gre
ta daugelio jo draugų.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė aukštai įvertino Timo
šenkos kovas. Desėtkais 
medalių ir ordinų jis buvo 
apdovanotas. Gavo vien Le
nino penkis ordinus, pasku
tinį visai neseniai ligoninė
je jo 75-ių gimimo metinių 
proga.

Jau daug Tarybų Sąjun
gos karvedžių mirė, kurie 
vadovavo jėgoms kovoje 
prieš hitlerininkus. Sunkios 
kovos, vargai ir žaizdos žy
miai sutrumpino jų amžių. 
Bet mirusių vietą užima 
.nauji kovotojai, kurie per
ima senesnių patyrimą. 
Naujų vadų gabumus paro
dė neseniai Baltarusijoje 
pasibaigę kariniai prati
mai.

D. M. šolomskas
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Devyni kilometrai vora
tinklio siūlo tesvertų 0J^ 
gramo. Jeigu vora tinkinu 
apjuosime visą žemės rutu
lį, tai 40,000 kilometrų siū
las svertų t i k 340 gramų. 
Voratinkliai yra labai sti
prūs. Kai kurių vorų tin
klas gali išlaikyti 300 gra
mų svorį.

Vedybų skelbimų istorija 
dar nėra parašyta. Bet, ma
tyt, pirmas vedybų skelbi
mai pasirodė 1771 metais 
Anglijoje. Vokietijoje pir
mas vedybų skelbimas pasi
rodė 1792 metais. Jis užė
mė 270 eilučių.

POE TAMS
Kai praskleisi pilką rūką, 
Lėksi oro vežime.
Tave neš lyg baltą pūką, 
Kur sustosi—nežinia.

O dabar kėliau b
žvaigždynais.

Saulės kelią tau nušvies. 
Palydės melsvi sietynai, 
Aukso žiburius išties.

Ten užburti lobiai laukia, 
Rūmų rūsiuose giliuos, 
šuliniai auksiniai traukia, 
Neįpulki tik į juos!

Karalaitė saldžiai miega— 
Kas užburtą išvaduos?
Koks galiūnas 

eis per jėgą,
Aukso žiedą atiduos?

Karalaitė atsibudo, 
Veiduose tyra rasa... * 
Pilyje visi sujudo — 
Tai galiūnas, tai drąsa!

Bet kas tai ? Pilis išnyk<^... 
Kur vežimas? Kur jinai?
Svečias pasakų supyko...-f- 
Tai svajonės, tai sapnai.

Romualdas Čepųlevičius
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R. MERKIS

L Daugiau mano atsiminimų
(Pabaiga)

šautas. Nebūtų beatvykęs 
nei į Philadelphiją neigi vy
kęs į Maskvą gelbėti Leni
nui.

Kuomet sulaukėme malo
nų svetį, neretai užsimegz
davo pokalbiai “Kovos” na
me. Tuomet socialistai dau
giausia kalbėdavo: “Karas 
karui, o ne kaizerių ir ca
rų tėvynės gynimas!”

Drg. Kapsukas pasakojo 
mums tokį įvykį: Prieš jam 
išvykstant į Škotiją, Social
demokratai turėję konfe
renciją, pasitarimą. Vietos 
tiksliai nebe prisimenu Au
strijoje ar Šveicarijoje. Ry
te Kapsukas atėjęs į susi
rinkimo vietą ir radęs Pil- 
sutskį. Pokalbis prasidėjęs 
apie karą ir tėvynės gyni
mą. Pilsutskis tiek įpykęs, 
kad išsitraukęs revolverį ir 
grąsinęs Kapsuką šauti. 
Kapsukas irgi išsitraukęs iš 
kišenės brauningą prieš Pil- 
sutskį. Sako, keletą sykių 
vienas kitą apsivarėme apie 
didelį stalą. Tuo tarpu atė
jo dar pora draugų ir duelis 
neįvyko. Kitaip, nežinia,kas 
būtų buvę. Pilsutskis sako, 
net pajuodo iš piktumo. Jis 
buvęs nesvietiškai piktas.

Drg. Kapsukas čia buvo 
labai artimas eiliniams na
riams, kurie pirmiau jautė
si lyg ir paniekinti dėl savo 
žemo išsilavinimo. Jis juos 
mokino lavino. Jis labai la
bai teisingai permatė klasi
nės kovos ateitį, apie dau
gelį tų laikų socialistų inte
ligentų buvo labai abejin
gas. Jis daug gelbėjo mote
rims suorganizuoti į Mote
rų Susivienijimą. Kalbino 
moteris leisti laikraštuką, ir 
pačioms redaguoti. Taip ir 
gimė “Moterų Balsas”. Į 
redaktores prikalbino Ba
nevičiūtę, K. Petrikienę, ir 
joms gelbėjo, mokino reda
gavimo. “Kovoje” dirbusią 
Ks. Baltruniutę vykusiai 
skatino gilintis į socialisti
nį politinį veikimą.

1917 m. kovo mėnesį Ru
sijoje įvyko revoliucija. Jis 
skubėjo ten vykti, kur dar
bas svarbesnis. Tiesa, tuo
met daugelis nišų, žydų 
skubėjo išvažiuoti, Kerens-

jkinė valdžia įsakė ambasa
doriui Washingtone užmo
kėti kelionę politiniams pa
bėgėliams. Sykiu su V. Kap
suku išleidome tris pabėgu
sius iš Sibiro.—tai J. Kuli
kauską, J. Jasaitį ir B. Kra
sauską, taipgi K. Giedrį ir 
J. Skibirdį. Nė vieno inteli
gento !

Lietuviai, kartu su rusais, 
turėjome ir komitetą išrū- 
pinimui iš Rusijos ambasa
dos kelionės lėšų. Komitete 
nuo lietuvių buvo V. Jakš- 
tys, R. Merkis ir J. Benda- 
ravičius. Vėliau išleidome 
P. Kurkulį su žmona Dri- 
žiute ir Stalioraitį.

V. Kapsukas Vilniuje
Buvo smagu, kuomet su

žinojome, kad V. Kapsukas 
ir Z. Angarietis organizuo
ja Tarybinę valdžią Lietu
voje. Sąmoningi 
labai džiaugėsi.

Apie Tarybinės 
Lietuvoje žlugimo 
tis yra daug raštų. Mane 
pasiekė laiškutis tuojau po 
perversmo nuo brolio Petro 
Merkio iš Jūžintų, kurį iš
važiuodamas palikau tik 12 
metų berniuką. Jis rašė: 
“Mes su didžiausiu džiaugs-

Apie sekretorių Stilsoną
4 Stilsonas čia buvo mūsų 

vadu, prakalbininku, agita
toriumi. Bet jis per anksti 
“mirė” tam judėjimui už 
kurį kitus agitavo. Dauge
lis dar esame gyvi, kurie 
klausėme jo kalbų. Žmonės 
įvairiai apie jį kalba.

Prisimenu Kapsuko ke
lias svarbias pastabas apie 
persivertėlius arba apleidu
sius darbininku sunkias ko
vas. Drg. Kapsukas buvo 
daugeliui sąjungiečių labai 
abejingas, ar jie iškentės 
sunkias kovas. Kalbėti už 
socializmą, vienas dalykas. 
Dirbti, kovoti — visai kitas. 
Jis sakydavo, kad išsiauk
lėjimas ir ekonominės sąly
gos turi didelę svarbą. Su
minėjo vieną socialistą in
teligentą Lietuvoje. Sako: Į 

^Marijampolės kalėjimą at
varė draugą. Sykiu nakvo- 

^jame vienoje kameroje ant 
•paprastų narų (prastų len
tų lovoj). Kuomet kitą die
ną motina atvyko atlankyti, 
jis verkdamas prašė ją at- 
vešti padušką. Tai nepakan- 
trumas.. Kalėjimuose daž
niausia nesvietiškai muša, 
kankina. Kas žino, kiek čia 
pas jumis galėtų pakęst..-

Kaipo LSS sekretorius 
Stilsonas nebuvo darbu per
krautas. Į raštinę ateidavo 
vidudienyje, išeidavo ne vė
lai. Labai mėgo saliūne ar 
klube prastovėti ilgas va
landas prie baro. Buvo įdo
mus pasakorius, visuomet 
būrys vyrų prie jo stovėda
vo. Kiti didžiavosi, kad ba- 
liavoją su sekretoriumi.

Jungtinės Valstijos artė
jo prie karo, ir reakcija pa
didėjo. LSS turėjo obalsį: 

I *Karas karui”! Tai sekreto- 
i^us pirmutinis ir pateko į 
karo šalininkų reples. Rei
kėjo 10 tūkstančių dolerių 
užstato. LSS nariai skubiai 
sukėlė užstatą. Teismui iš
leista virš 5 tūkstančių. Na, 
ir vistiek Stilsoną nubaudė 
trejų metų kalėjimu. Bet tai 
negi už jo privatų prasikal
timą. Jam draugai patarė 
prasišalinti... Dingo užsta
tas. Sužinome, kad Stilsonas 
Maskvoje darbuojasi su d. 
Kapsuku. Bet gal po metų 
sutinkame jį Philadelphijo- 
je! Nustebome: Kas čia?!

Stilsonas kalbėjo rimtai 
ir susijaudinęs: “Žinau, kad 
daug nusikaltau sąjungai ir 
jos nariams. Jūs su dėjote 
dėl mano reikalo daug pini
gų. Jūs europiečiai, vargin- 

^gai augę, šaltame klimate, 
gal galėtumėt pergyventi. 
$fan visai neįmanoma. Man 
Tarybinė vyriausybė teikė 
maistą ir drapanas, geres
nes kaip vietiniams, saviš
kiams. Buvau laikomas kaip 
amerikonas. Stebiuosi tary
binių žmonių ištverme ir 
pasiryžimu kovoti prieš ca- 
ristus”.

Vėliau jis pasidavė į ka
lėjimą, po kiek laiko buvo 
paleistas ir jau nebenorėjo 
“pūsti prieš vėją”. Drg. 
Kapsukas buvo teisus, saky
damas: “Nevisi pajėgia per
gyventi socialistų kovos 
sunkumus”!
Kapsuko duelis su Pilsutskiu

Nesu matęs, kad draugo 
^Kaps ūko pergyvenimuose 
Žūtų rašyta apie jo kovą— 

uelį su maršalu Pilsutskiu! 
>0 tai buvo sukrečiantis at
sitikimas. Per akimirką 
Kapsukas galėjo būti nu- 

lietuviai

mu steigėme Tarybinę val
džią Jūžintuose, Užpaliuose, 
Dusėtuose ir Rokiškio apy
linkėse. Žmonės mums la
bai pritarė. Prie kancelia- 
r i j ų susirinkdavo d a u g 
žmonių. Bet, pavasariui atė
jus, žmonės, spaudžiami vi
sokio nedatekliais, pradėjo 
skustis, kad reikia duonos, 
reikia sėklai grūdų, reikią 
geležies, druskos, ar kerosi- 
no. Mes nepajėgėm tuom 
aprūpinti žmones. Sykiu, 
pine špitolių kunigai ir buo
žės pradėjo žmonėms įkalbi
nėti : Išvykite bolševikus, 
tai visko turėsite. Nes ties 
Liepojum daugybė Anglijos 
ir Amerikos laivų, pilni ge
rybių laukia, kad galėtų 
jums viską suteikti...”

Taip tai su vokiečių ka
reivių ir ginklų pagalba bu
vo užsmaugta pirmą sykį 
bandyta Tarybinė tvarka. 
Ir vietoje pirmiau žadėto 
Huracho karaliuko,> pastatė 
Antanuką Smetonuką.

Mes žinojome likimą mū
sų pirmūnų V. Kapsuko ir 
K. Giedrio. Bet nieko neži
nome apie sekamus: J. Ku
likauską, J. Jasaitį, Skibir- 
dį, B. Krasauską, P. Kur- 
kulį ir Stalioraitį. Jie buvo 
pasiryžę kovoti.

Hawthorne, N. J.
Aplankius sergantį draugą

“Laisvės” skaitytojas Jo
nas Skarbalius užsikabino 
koją už karpeto savo stu- 
boje ir griūdamas nusilau
žė šlaunies kaulą. Jau ke
turios savaitės kai guli li- 
gonbutyje. Džiugu, kad nu
laužtas kaulas palengva gy
ja. Gydytojas mano, kad 
už keleto dienų jau galės li- 
gonbutį apleisti.

Gaila draugo ir gero žmo
gaus dėl įvykusios nelaimės. 
Taip skaudžiai turi nuken
tėti.

Linkiu tau, d rauguti, kad 
koja pilnai'.sugytų ir kad 
vėl būtumei sveikas ir tvir
tas.

valdžios 
priežas-

J. Bimba

Tarybų Sąjungoje plačiai žinomi A. Popovo radijo apa
ratų gamyklos (Ryga) imtuvai. Jie pasižymi geru garsu, 
yra gražūs, patvarūs, turi didelę paklausą užsienyje. Nuo
latinės Rygos tranzistorių vartotojos — Prancūzija, Bulga
rija, Lenkija, Vengrija, Vokietijos Demokratinė Respublika, 
Anglija ir daugelis kitų šalių.
** Nuotraukoje matome vieną iš įmonės konvejerių. Kas 
dvi minutės čia pagaminamas imtuvas “Orbita.” .

Tarybų Lietuva šiandien, 
rytoj, poryt...

Iš “Eltos” korespondento Balio Bučelio pasikalbėjimo su 
Ekonomikos Instituto direktoriumi prof. K. Meškausku

Bučelis.: Jūsų instituto 
kolektyvas, talkininkaujant 
daugeliui organizacijų, pa-

■ rengė Lietuvos gamyklinių 
jėgų išvystymo ir išdėsty
mo schemą iki 1980 metų. 
Sakykite, kaip tada atrodys 
Lietuva? Ko mes atsisako
me ir kokius naujus kelius 
pasirenkame ekonomikoje, 

' kultūroje, moksle?
Meškauskas: Negalvoki

te, kad tas dešimtmetis vis
ką apvers aukštyn kojomis. 
Iš esmės schema nekeičia 
anksčiau susifor m a v u s i u 
pagrindinių materia lines 
gamybos šakų krypties. 
Keisis tik jų augimo tem
pai, proporcijos, plėsis ne
gamybinė sfera. Nei 1971- 
1975, nei 1976-1980 metais 
mes jokiu būdu negalėsime 
išlaikyti tokių aukštų pra
monės augimo tempų, kokie 
buvo respublikoje per visą 
pokarinį laikotarpį. Svar
biausia priežastis yra ta, 
kad nėra laisvos darbo jė
gos.

Plėsime tradicines Lietu- 
ivai lengvosios ir maisto 
pramonės šakas, taip pat 
radiotechniką, radioelektro
niką, staklių gamybą. Dau
giau statysime laivų ir 
daugiau gaminsime žemės 
ūkio mašinų. Be abejo, 
augs ir chemijos pramonė. 
Žemės ūkyje pasiliks jau 
nusistovėjusi pieno ir mė
sos gamybos kryptis. Visas 
žemės ūkio gėrybes per
dirbsime Lietuvoje. Vadi
nasi, skaičiuojant vienam 
gyventojui, turėsime bene 
labiausiai išvystytą Euro
poje maisto pramonę.

Žymiai padaugės žmonių, 
dirbančiu švietime, sveika
tos apsaugoje, daugiau bus 
kultūrinių įstaigų, smarkiai 
išsiplės aptarnavimo sfera. 
Dar galiu pasakyti, kad pa
didės moksliniai tyrimai, 
daugiau ruošime mokslų

daktarų, daugiau turėsime 
studentu, moksleiviu, ma- 
žiau kolūkiečių-

Labiausiai apibendrintas 
respublikos vystymosi ro
diklis yra nacionalinės pa
jamos. Jos pastaraisiais 
metais augo labai audrin
gai ir, skaičiuojant vienam 
gyventojui, dabar mes išė
jome į trečiąją vietą Tary
bų Sąjungoje. Norime, kad 
ši tenencija būtų išlaikyta 
ir artimiausią dešimtmetį.

Bučelis: Visiems rūpi 
mūsų miestų ateitis. Labai 
pergyvenama dėl mažųjų 
miestelių — tokių, kaip Šir
vintos, Skuodas, Ignalina. 
Kokį likimą jiems lemia 
ekonomistai ? Ar nuolat 
spartėjantis urbaniza c i j o s 
procesas nesugniuždys jų, 
kaip atsitiko su Vilkija, Še
duva, Kavarsku ?..

Meškauskas: Svarbiausias 
miestų augimo veiksnys yra 
pramonė. Tačiau šiandieni
nės technikos išsivystymo 
bei gamybos koncentravimo 
lygis neleidžia statyti smul
kių įmonių ar juo labiau iš
dėstyti jų daugelyje vietų. 
Lietuvoje yra 144 miestai 
ir miesto tipo gyvenvietės. 
Tačiau net 77 iš jų turi ma
žiau kaip po 5 tūkstančius 
gyventojų. Čia, kaip sako
ma, net ir po vieną įmonę 
išdalinus; vis tiek atsiras 
nuskriaustų.

Vadinasi, “aukų” bus- Ta
čiau mes prieš vadinamuo
sius užkampius. Lietuvoje 
dabar daugiau kaip dešimt 
regioninių centrų (penki di
dieji respublikos miestai 
plius Alytus, Kapsukas, 
Utena, Jurbarkas ir Plun
gė). Jų aktyvios įtakos sfe
roje atsidurs visi kiti mū
sų miestai ir miesteliai. Vie
nus paversime pramoni
niais tų regionų centrų pa
lydovais, išdėstydami juose 
stambių įmonių cechus ar 
žaliavų pirminio perdirbi
mo imones, kiti, ypač res
publikos rytuose, taps poil
sio ir turizmo, dar kiti — 
žemės ūkio centrai//"

Bučelis: Truputis dau
giau kaip 50 tūkstančių 
naujagimių kasmet ateinan-1 
čių į mūsų šeimas, tėra 
tik menkas darbo jėgos pa
pildymas. Iš kur mes imsi
me darbininkus naujosioms 
įmonėms.

Meškauskas: Pirmiausia, 
pramnė bus intensyvinama- 
Tačiau natūralus gyventojų 
prieauglis, nors jis ir labai 
nedidelis (dabar sudaro 0.9 
procento, ir tai yra rimta 
socialinė-ekonominė proble
ma), vis tiek bus pagrin
dinis darbininkų papildymo 
šaltinis. Kitas šaltinis — iš 
kaimo išlaisvinama darbo 
jėga — jau dabar baigia
mas išsemti.

Bučelis.- Lietuvoje rasta 
naftos. Sako, ji stebėtinai 
aukštos kokybės. Tačiau 
atsargos, remiantis pirmai
siais paskaičiavimais, nėra 
didelės. Ar išsimokės, jūsų 
nuomone, jas eksploatuoti; 
antra vertus, dalis tų klo
dų yra po Baltijos dugnu. 
Kas, ekonomisto akimis žiū
rint, naudingiau: plėsti ku- 
rortavietes ar statyti tose 
vietose naftos gręžinius-

Meš kaus kas: — tai labai 
subtilūs reikalas. Gaila po
ilsiaviečių, bet, jeigu galvo
ti apie ateitį, ir nafta rei

kalinga. Tai žaliava, kuri, 
tikriausiai, maitins ir rengs 
mūsų anūkus.

Jau neabejojama, kad 
naftos ištekliai Lietuvoje 
sudaro šimtus milijonų to
nų. O kad pradėtume eks
ploatuoti, reikia patvirtin
tų keliasdešimties milijonų 
tonų atsargų. Taigi, pra
moninės naftos verslovės 
Lietuvoje tikrai bus. Mūsų 
nafta labai aukštos koky
bės. O tai tik pagreitins 
jos eksploatavimą.

Ar bus steigiamos naf
tos verslovės pačiame pajū
ryje, dabar sunku pasaky
ti. Reikalingi atidūs pa
skaičiavimai, ir nė vienas 
ekonomistas nesiryš iš kar
to atsakyti į šį klausimą, 
šiandiena naftos gavyba 
dar sunkiai derinasi su ku
rortų vystymu, bet kas ži
no, gal ši neišvengiama bū
tinybė rytoj visai neatrodys 
tokia tragiška, kokia dau
gelis iš mūsų ja įsivaizduo
ja šiandien. Juk mokslas 
vietoje nestovi...

Bučelis: Jūsų ekonominė 
specialybė susijusi su ener
getika. Sakykite, kaip moks
lininkai siūlo toliau vystyti 
mūsų energetinius pajėgu
mus? Kam šiame amžiu
je skiriate pirmenybę—du
joms, elektrai ar atomui? 
Ar apsispręsta pagaliau dėl 
atominės elektrinės staty
bos Lietuvoje?

Meškauskas: Lietuva ma
žai teturi hidroenergetinių 
išteklių. O deginti dujas, 
akmens anglį ir naftos pro
duktus — mažų mažiausiai, 
neekonomiška. Vadinasi, 
lieka atominė energija. Bet 
ir ji, jeigu žvelgsime dar 
toliau, nėra labai perspek
tyvi. Juk urano-235 atsar
gos Žemėje ribotos, ir jų 
užteks 150-200 metų. Kitas 
reikalas, kai U-235 išmok
sime gauti iš jūrų ir okea
nų vandens...

Tačiau, kaip ten bebūtų. 
Tarybų Sąjungoje atominių 
elektrinių bus statoma 
daug, ir pirmiausia tuose 
rajonuose, kurie nėra tur
tingi kuru. Prie tokių rajo

PAMESTINUKO MOTINA
Nebuvo tau kur dingt su kūdikiu ant rankų;
Išvarę būtų tarsi kalę iš namų!
Ir palikai, prislinkus tąsyk, ryšulėlį menką
Ant sniego tamsų vakarą prie laiptų svetimų: 

Gal žmonės jį paims? 
Priglobs ir užaugins?

Ir metams slenkant, tau sapnavosi tasai bevardis,
Tas mielas besišypsantis tavosios sielos žiburėlis, 
Kurs tavo' įsčiose nerimdamas judėjo, spardės, 
Ir tavo širdį užgulė baisus šešėlis:

Kur jį padėsi tu?
Kur dingt su juo kartu?

Ir kur ėjai, žengei, tau klausimas knietėjo:
Kas priglaudė? Kas paėmė tą padarėlį gležną?
Ar gyvas jis?’ Kas jį globoja? Kiek jis iškentėjo?
Jutai lyg peilio dūrį skaudžiai mintį dažną:

Kur tas bevardis? Kur?
Tau jis vaidenosi visur...

Ir per gyvenimą bridai tarsi apdujusi, paklaikus: 
Mintis apie bevardį tą tarsi žaizda kraujavo.
Jos neužgydė metai, draskantis skausmingas laikas,— 
Regėjai vis veiduką, besišypsantį ir žavų,

Kurį prie laiptų palikai, 
Žmonių išsigandai...

Kas toji motina antra, kuri jį nūn globoja?
Ar ji jam sėka pasakas? Skanesnį skiria kąsni?
Ar ji kas vakaras lovutėj jį šiltai užkloja?
Ar stengias drabužėlį jam numegzt šiltesnį?

Kas toji motina? Kas ji, 
Bevardį radusi nakty?..

Ir veltui tu ligi mirties bandei išrauti
Tą motinos instinktą iš pasąmonės, širdies, — 
Košmariškų sapnų tau nepavyko pergudrauti, 
Bevardį šypsantį išplėšt iš atminties, —

Klykei tu naktimis: 
“Bevardis tas — kur jis?”

Nijole Vaitiene

nų priklauso Baltarusija, 
Lietuva ir Latvija. Mes siū
lome Lietuvoje pastatyti 
atominę elektrinę.

Viršūnėms piko metu pa
dengti siūlome prie Nemu
no pastatyti hidroakumulia- 
cinę elektrinę. Dieną ji teik
tų energiją vartotojui, o 
naktį, kai energijos parei
kalavimas krenta, kauptų 
ją-

Bučelis: Jūsų institute 
jau pradeda ruošti respub
likos gamybinių jėgų išvys
tymo ir išdėstymo schemą 
iki 2000-jų metų. Kiek laiko 
prireiks šiam darbui? Ir ar 
tai bus pagrindinis jūsų 
kolektyvo darbas?

Meškauskas: Schema ski
riama į du etapus: 1980- 
1990 ir 1990-2000 metus. Ją 
ruoš keli šimtai mokslinin
kų ir liaudies ūkio specia
listų. Darbas truks 2-3 me
tus-

Lygiagrečiai gvildensime 
socialistinės ekonomikos te
orinius klausimus, spręsime 
ekonomines - matematines 
problemas, ruošime prakti
nius pasiūlymus, kaip to
liau vystyti mūsų respubli
kos pramonę, žemės ūkį, 
ieškosime būdų ir priemo
nių kelti darbo našumui, 
mažinti gamybos savikai
nai...

“Moteris, kuri baigia 
šeštą dešimtmeti, jaučiasi 
esanti penkiasdešimties me
tų, atrodo tarsi būtų ketu
riasdešimtmetė, bet rengtis, 
vis dėlto privalo taip, 
tarytum turėtų tik trisde
šimt,” — pataria skaityto
joms prancūzų moterų žur
nalas.

Bulgaras Osmanas Baru- 
dovas per 40 metų nušovė 
1,300 lapių, 60 vilkų ir 24 
lokius.

Italų kompozitorius A. Ke
rėtas išrado mašinėlę fhuzi- 
kos gaidoms (natom/) ra
šyti. Ji turės visus muzikos 
ženklus ir ja galima bus ra
šyti gaidas visiems muzi
kos instrumentams. /

r
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Vilniaus etnografijos muziejų 
aplankius

pypkės, brangakmeniais pa
puošti pistoletai šaudytis 
dvikovose.

O toliau ištisos salės skir
tos valstiečių buičiai: me
dinės akėčios, žagrės, pri
mityviausi indai iš šiaudų 
ir medžio, nepanaudojant 
visiškai geležies, nes tai bu
vo beveik neprieinamas da
lykas. Ne tik geležis, bet 
ir plytos, gaminamos iš vi
sur esančio molio, irgi buvo 
ne valstiečiams, o tik bajo
rų pilims. Bajorams trūko 
energijos įrengti plytinę 
kiekviename dvare. Bet 
jiems užteko “kūrybinio’' 
polėkio pastatyti dvaruose 
po spirito varyklą.

Prekybos įtaka
Ir žiūrėdamas šiuos eks

ponatus, supranti, kokią di
džiulę reikšmę pažangai tu
rėjo prekyba. Štai Vakarų 
valstybėse jau buvo išmok
ta pasigaminti dalgius, ku
rie kelis kartus padidina 
darbo našumą, palyginti su 
piautuvais. Pirkliai, organi
zavę jų atvežimą, būtų di
deliu laipsniu palengvinę 
valstiečių darbą. Bet tuo 
negalėjo rūpintis patys bau
džiauninkai, tam reikėjo, 
kad valstybės pareigūnai 
būtų išleidę prekybą vysty
tis įgalinančius įstatymus.

O valstybės pareigūnai 
buvo bajorai, kurie visaip 
pramogavo ir gyveno di
džia dalimi parazit i š k a i. 
Nuolatinės medžioklės ir 
įvairiausios puotos buvo 
įprastas reiškinys.

Parazitinis gyvenimas 
ir religija

Ir čia pat išdėlioti religi
nio kulto eksponatai pri
mena žiūrovui, kad tą para
zitinį bajorų gyvenimą bū
dą palaikė bažnyčia.

Įsikalę sau mėlyno krau
jo teoriją, bajorai manė, 
kad mužikams užtenka 
dviejų dalykų: bažnyčios ir 
smuklės. Ir todėl visuose 
miesteluose paprastai abi
pus pagrindinės gatvės sto
vėjo priešpriešais du pasta
tai — vienoje pusėje bažny
čia, o kitapus — smuklė, 
kad į šiuos du tinklus pa
tektų kiekvienas nelaimin
gasis. Dvarų laikomos spi
rito varyklos buvo itin pel
ninga p ramonės šaka. Ir 
dvarininkai su smuklinin
kais, atrodo, gana taikiai 
sugyveno toje kaimynystė
je. Tikintieji, tu r būt, nie
kad nė nebandė piketuoti 
karčiamų.

Ilga eilė meniškai iš drož
tų rūpintėjėlių išreiškia be
viltišką valstiečių dalią. 
Kūrybinė jų dvasia išsilie
jo puikiais audinių raštais, 
nuostabiai išgražintais na
mų apyvokos daiktais, tur
tinga dainų ir pasakų tau
tosaka.

Bet progreso negalėjo su
laikyti valdančiosios klasės 
parazitizmas. Vis daugiau 
geležies skv e r b ė s i į šalį. 
Eksponatų tarpe jau ma
tyti plūgai, spyruoklinės 
akėčios arba drapakai, ku
liamosios, kertamosios ir 
kitokios mašinos, kol kas 
varomos dar vis arklių jė
ga. Pasirodo siuvamosios 
mašinos. Pradeda eiti laik
raščiai. Parazitinė bajori
ja buvo nustumta į šalį. Į 
gyvenimą išėjo veržlūs bur
žuazijos atstovai, kol kas 
dar neparazitaują ir visą

Dažnai muziejus savo 
ekspozicijomis akivaizdžiai 
diegia žiūrovui kokią nors 

vieną pagrindinę minti. To
kia diegiamoji mintis itin 
išryškėja, lankant Vilniaus 
Etnografijos muziejų.

Jis įrengtas Gedimino pi
lies papėdėje gana didžiu
liame senoviškame pastate, 
toje vietoje, kur kadaise 
stovėjo barokiniai Lietuvos 
valdovų rūmai.

Kas kartą, kai pas mane 
atvyksta kas nors iš gimi
nių ar pažįstamų, aš veduo
si juos į šį muziejų, jeigu 
jie dar nebūna jame pabu
voję. Kiekvienam lankyto
jui muziejaus eksponatai 
žadina skirtingas mintis. 
Vienas į kokius nors ekspo
natus nukreipia visą dė- 
dėmesį, o kitas to daikto net 
nepastebi. Pavyzdžiui, pa
sitaikė svečias iš Amerikos, 
kuris negalėjo atsigėrėti 
puošniomis, paauksuotomis 
didikų kėdėmis su gėlėto
mis šilkinėmis atkaltėmis. 
Ir jis visai nepastebėjo gė
dos stulpo, prie kurio buvo 
rišami nubaustieji.

Letuvių tautos kelias
Bet už vis labiausiai iš

ryškėja, beeinnat per mu
ziejaus sales, nuostabioji 
žmonijos pažanga ir lietu
vių tautos kelias per ilgus 
šimtmečius iki dabartinių 
laikų.

Štai akmeniniai kirvukai. 
Koks gyvenimas galėjo bū
ti, neturint geležies? Kaip 
pasistatyti gyvenamąjį būs
tą be geležinio kirvio?

Ir štai kiti stendai jau 
rodo, kaip geležis ateina į 
Lietuvą iš kitų šalių. Tai, 
galima sakyti, revoliucinis 
perversmas žmonių gyveni
me. Jau susidaro gimini
nės bendruomenės. Su kir
viu, su peiliu, su piautuvu, 
su žagre jau galima pradė
ti žmoniškiau gyventi.

Senovės lietuviai, kaip ro
do eksponatai, gyveno tai
kų žemdirbių gyvenimą. 
Bet štai pašonėje atsirado 
kryžiuočių ordinai. Sunku 
buvo lietuviams atsilaikyti 
prieš geležimi apsišarvavu
sius Vakarų Europos dyka
duonius plevėsas, ieškančius 
nuotykių ir grobio.

Štai paveikslas “Žalgirio 
mūšis,” kuriame buvo pa
laužta kryžiuočių galybė- 
Gal ir iš mano protėvių 
kas nors ten kovėsi- Tas 
mūšis juk nulėmė Lietuvos 
istoriją. Pralaimėjus ties 
Žalgiriu, gal vėliau Lietu
va būtų Atpusi viena iš vo
kiškų Rytų Prūsijos pro- 
provincijų. Kur dūla kaulai 
tų karių, pakreipusių isto
rijos eigą? Niekas to ne
žino. Bet jų didvyriškumo 
rezultatas tebepersid uodą 
šimtmečiais iš kartos į kar
tą.

Apie valstiečių darbą 
ir buitį

Tolesnėse muziejaus salė
se — įvairūs amatų dirbi
niai, namų apyvokos rakan
dai. Ilgai trunka tas lai
kotarpis, kada Lietuva bu
vo vienoje valstybėje su 
Lenkija.' Dvarininkų drabu
žiai, įmantrūs veidrodžiai, 
porceliano dirbiniai, didžiu
lės, sudėtingos spynos, kar
dai, medžioklės ragai tę
siasi iš stendo į stendą. Čia 
vėl auksiniai ir sidabriniai 
stalo indai, šaukštai, tau
rės, išgraviruotos brangios 

savą energiją skiria negai
lestingam kapitalo kaupi
mui-

Apie naujų idėjų įtaką
Paskutinėse salėse yra 

daug revoliucinio judėjimo 
eksponatų, bylojančių apie 
naujų idėjų įtaką masėms. 
Pažangios idėjos yra tas ga
lingas ginklas, kuris, nu
kreipdamas atskirų indivi
dų veiklą tesinga, vystymo
si dėsnių diktuojama kryp
timi, suteikia tai visuome
nei didelę vidinę, moralinę 
jėgą. Bet revoliucinėms idė
joms tenka įveikti egoistine 
morale ir neapykanta pa
grįstas nacionalistines nuo
taikas, kurios esti gana ga
jos, jeigu skatinamos ir die
giamos iš viršaus, ypač jei
gu nacionalizmui ugdyti 
panaudojami ir religiniai 
jausmai.

Paskutinėje salėje į at
mintį įstrigo graži, iš me
džio išdrožta kompozicija 
lietuvių literatūros klasiko 
J. Biliūno apsakymo “Lai
mės žiburys” motyvais. Jo
je pavaizduota, kaip virš 
xalno tvieskia spinduliais 
žėrintis žiburys, kurio pa
siekti iš aplink kopia mi
nių minios.

Ir man rodos, kad visi 
muziejaus eksponatai tarsi 
byloja apie šimtmečius trun
kančias žmonių pastangas 
užkopti kuo aukščiau į kal
ną, priartėti prie to nuosta
baus pažangos žiburio.

J. Vag ietis 
1970 I 24

. <

Japonų gydytojas Tosai- 
kata Kavagara sukūrė pir
mą pasaulyje paminklą dan
tistui, Paminklas padary
tas iš 54,000 dantų, kuriuos 
Kavagara ištraukė pacien
tams per dvidešimt metų.

Europoje cukrus pasiro
dė dvyliktame, Amerikoje- 
keturioliktame šimtmetyje, 
Lietuvoje 1410 metais. Spė
jama, kad cukrų pirmieji 
išmoko gaminti kinai.

Galingiausias paša u 1 y j e 
elektroninis mikros kopas 
yra Tuluzo j e (Prancūzi j a). 
Jo galingumas — 3,000,000 
vatų. Mikroskopas sveria 
22 tonas, jo aukštis — 10 
metrų.

Krasnojarsko kraštas. Tundra, per kurią teka Jenisiejus, nuo seno garsi 
savo kailiniais žvėreliais, žuvimi ir laukiniais paukščiais. Tačiau svarbiausias 
jos turtas slypėjo giliai žemėje.

Pirmoji Tarybų Sąjungos ekspedicija, kuriai vadovavo Nikolajus Urvanee- 
vas, pradėjo tirti kalnuotą Norilsko rajoną pilietinio karo metu.

Trečiajame amžiaus dešimtmetyje čia buvo užtikta spalvotųjų metalų. Šiuo 
pagrindu įsikūrė ir išaugo Norilsko kalnakasybos metalurgijos kombinatas. 
1961 metais čia buvo atrastas naujas labai gausus Talnacho vario ir nikelio 
rūdų, telkinys. Netrukus atsiranda dar keletas rūdynų.

Užpoliarės Norilskas — gražus, šiuolaikinis miestas. Jis išaugo Tąimiro 
Tundroje per labai trumpą laiką. Stiklo ir betono oazė baltoje sniego dyku
moje — taip vadina šį miestą. Norilsko yra nemaža bibliotekų, technikos rū
mai su nuolatine pramonės paroda, kultūros rūmai, dramos teatras, ligoninių 
kompleksas, daug mokyklų, jų tarpe muzikos, meno, sporto mokyklos, plauky
mo baseinas, vaikų lopšeliai, televizijos studija. '

Nuotraukoje: Lenino prospektas Norilske.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap- 
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

Association of Lithuanian Workers >
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417

O jis vis žvalus, energingas... Padėkos už sugrąžinimą šviesos
Nuščiuvusioje salėje pla

čiai išsilieja “Drąsiai, drau
gai, koja kojon” melodija, 
nuaidi “Varšuvietė,” “Mes 
kalviai,” “Už Tarybų val
džią” ... Kartu su kitais 
panevėžiečių revoliucio
nierių choro dalyviais šias 
kovų dainas dainuoja Juo
zas Sakalauskas.

...1917-ieji. Vasaris. 
Tarsi Suomių įlankos vėjų 
įaudrinta Neva, patvino, su
bangavo Petrogrado gatvės. 
Vienoje kolonių, virš kurios 
mirga plakatai “Duonos!,” 
•‘Šalin karą!,” “Šalin pat
valdystę !,” — ir Juozas Sa
kalauskas. Pirmojo pasau
linio karo atblokštas į ši 
Rusijos miestą, Obelių vals
čiaus Kairelių kaimo gry
telninko sūnus dirbo tekin
toju “Metaličeskij” fabrike. 
Ne kartą dalyvavo strei
kuose ir demonstracijose, o 
sužinojęs, kad fabrike ėmė 
burtis ginkluotas darbinin
kų būrys, įstojo į jį ir Juo
zas.

Iš daugelio reikšmingų ir 
pergyvenimų kupinų dienų 
Sakalausko atmintin labiau
siai įstrigo balandžio 3-oji. 
Tada po devynerių emigra
cijos metų į Petrogradą 
atvyko V. Leninas. Žmonių 
užtvindytoje aikštėje, greta 
Suomijos stoties, Juozas su
sijaudinęs klausėsi nuo šar
vuočio pasakytos Lenino 
kalbos. Jo žodžiai kvietė 
kovoti iki galutinės revo
liucijos pergalės.

Augalo tas plačiapė tis vai
kinas narsiai grūmėsi revo
liucijos barikadose, šturma
vo Žiemos rūmus. Jam bu
vo pasiūlyta vykti į pirmuo
sius Raudonosios Armijos 
vadų rengimo kursus. Deja, 
Saratove neilgai teko mo
kytis. Atėjo įsakymas: rei
kia padėti ; raudongvardie- 
čiarns išvaduoti iš baltųjų 
kazokų Uralsko miestą. Ir 
Juozas, persisvėręs per pe
tį šautuvą, išėjo. Stigo 
maisto, šaudmenų, bet jie, 
raudongvardiečiai, stiprūs 
savo rev o 1 i u c i n e dvasia, 
įveikdavo kur kas galinges
nį priešą-

Ėjo 1919-ųjų pavasaris. 
Viena diena būrio vadas 
pranešė: “Jūs, Sakalaus
kai, kartu su kitais labiau

siai pasižymėjusiais kariais 
siunčiamas į Maskvą, į kul
kosvaidininkų kursus.”

— Tie keturi Maskvoje 
praleisti mėnesiai įsiminė 
visam gyvenimui, — sako 
revoliucijos veteranas. — 
Ten ir mokėmės, ir sargy
bą ėjome. Dažnai matyda
vau Leniną. Yra tekę ir 
prie jo kabineto budėti. 
Kad ir kaip bebūdavo už
siėmęs, Vladimiras Iljičius 
rasdavo laiko pasikalbėti 
su mumis, kursantais. Nie
kad neužmiršiu Kremliaus 
teritorijoje vykusios šešta
dieninės talkos, kurioje kar
tu su mumis dalyvavo ir 
Leninas. O kiek jaudinan
čių akimirkų visi pergyve
nome tada, kai, pasibaigus 
kursams, Leninas atėjo mus 
išlydėti į frontą. Jis pasa
kė kalbą, palinkėjo sėkmės, 
ginant revoliucijos iškovo
jimus.

O paskui — garsioji Čia
pajevo divizija. Juozas Sa
kalauskas kartu su kitų 
tautų sūnumis nuėjo šim
tus kilometrų, kovodamas 
prieš kolčakininkus, prieš 
baltalenkius... Bet štai 
1920 metais sunkus sužei
dimas privertė Juozą nusi
vilkti kario milinę.

Legendarinės Čiapajevo 
divizijos kulkosvaidininkas, 
sugrįžęs į Lietuvą, slogiais 
buržuazinės priespandos 
metais ragino darbininkus 
Rusijos proletariato1 pavyz
džiu kovoti už savo teises. 
Nei nuolatiniai persekioji
mai, nei sunki politinio ka
linio dalia Varnių kon
centracijos stov y k 1 o j e ir 
Panevėžio kalėjime, nepa
laužė revoliucijos audrose 
užgrūdinto komunisto-

Dabar Juozui Sakalaus
kui jau 77-eri. O jis vis 
žvalus, energingas, su įkvė
pimu traukia kovų dainas 
Panevėžio, revoliucionie r i ų 
chore, pasakoja jaunimui 
apie nepamirštamas Spalio 
revoliucijos ir pilietinio ka
ro dienas.

V. Maižius

Saigonas. — Balandžio 7 
d. du JAV bombanešiai lėk
tuvai buvo- nušauti virš La
oso.

Daug žmonių rašo šiai 
gydytojai. Metai po metų 
laiškų jai vis daugėja. Ten, 
tolimame kampelyje ai' di
deliame mieste, žmogus ne
gali nerašyti. Negali nepri
siminti. Negali nepasidalyti 
su E. Daktaravičiene savo 
džiaugsmu ir laime.

Tie devyniolika metų pra
bėgo kaip viena ilga šviesi 
gyvenimo diena. Dar daug 
smulkmenų išliko gyvos at
mintyje. Pirmoji sėkminga 
operacija. Žmogus dėkoja 
už grąžintą šviesą.

O paskui tokių operacijų 
buvo dešimtys, šimtai- Kas
met Kauno Respublikinėje 
klinikinėje ligoninėje, akių 
ligų skyriuje, operuojama 
penki-šeši šimtai žmonių. 
Vien Medicinos instituto 
akių ligų katedros vedėja 
medicinos mokslų daktarė 
Emilija Daktaravičiene iki 
šimto sykių stoja prie ope
racinio stalo. Ir tada ligonis 
iš tylos operacinėje, kurią 
pertraukia tik tumpi gy
dytojų žodžiai, jaučia: taip, 
tuoj turi vykti kažkas reikš
minga.

Į gimtuosius Šiaulius iš
vyko J. šešelgienė, nema
čiusi kaire akimi. Atidžiai 
ją apžiūrinėjusi, E. Dakta- 
ravičienė konstatavo:

—Akių dugne tinklainė 
atšokusi. Sutinkate operuo
tis?

—Taip.
Prieš prasidedant ope

racijai, asistentei Jįnryb pa
sakyta: ■

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
"Palaikymui”:ilgiems" laikams”lietuvybės Amerikoje
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERAI APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerą apdraudą. Jei 

kas jau turi kokią nors apdraudą kitur, nepadarysv 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su- J 
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

—Audinius užsaldysime. A 
Pirmą kartą Lietuvoje 

padaryta neįprasta akies 
operacija. Panaudotas šal
tis. Nesveikas akies audiny^ 
užšaldomas iki minus sep
tyniasdešimt laipsnių tem
peratūros. Tai kur kas 
geriau, negu elektra “pri
dengiant” — sveikiems au
diniams nepakenkiama.

Operacija pavyko. Dar ne 
viena, ne dešimt bus pana
šių ateityje.

Neseniai Emilijai Dakta- 
ravičienei Medicinos insti
tuto mokslinės tarybos po
sėdyje suteiktas profesorės 
vardas.

Moteris—profesorė. Mo
teris — kūrėja. Kokie ryš- 

Įkūs jos veiklos pėdsakai 
kūrybiniame kelyje.

Šiandien. Lietuvoje yra 
apie pusantro šimto akių 
ligų gydytojų. Dauguma 
jų — moterys. Daugelis — 
Emilij os Daktaravič i e n ė 
mokinės. Jos kažkada irgi 
žengė pirmuosius žingsnius.*! 
Kitados buvo taip pat pila
moji operaieja. Šiandien 
ir joms dėkojama už sugrą
žinta šviesą.

(L.,Ž.)

Albany, N. Y. — 76 bal
sais prieš 73 New Yorko 
valstijos asamblėja priėmė 
ir nutarė pasiųsti senatui 
bilių aborcijų klausime. Šis 
bilius yra vienas iš libera
liškiausių visoje šalyje.

t
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Yucaipa, Calif.
Apie LLD kuopą

Balandžio mėn. LLD 78 
kuopos susirinkimą atliko- 

*me pagirtinai gerai, ir bu- 
^o aukota nemažai dėl vi
suomeninių reikalų. Nariai 
taipgi atsilankė pagirtinai 
skaitlingai.

Apagilėtinas dalykas, kad 
šiais metais mirė jau du 
Yucaipos kuopos nariai — 
Margareta Alvinienė ir Jo- 
sephina Šimkienė. Nors ve
lionė Šimkienė buvo ligonė 
per keletą metų ir veik ne
lankydavo kuopos susirin
kimų, bet ji savo dosnumu 
dažnai aukodavo dėl pažan
gios spaudos, ir ji pati skai
tė laikraščius iki mirties. 
Mirė kovo 10 d. ir sukre- 
muota Redlands Hillside 
kapinėse.

Iš kuopos valdybos rapor
tų, sužinojome, kad kuopa 
dar tvirta finansiškai, ir at
eityje dar galės aukoti dėl 
svarbių reikalų.

* Verta priminti, kad tuo 
laiku pasikeitė du valdybos 
^nariai. Pirmininku dabar 
yra Geo. Damušis, o finan
sų sekretoriumi — Petras 
Zline-Žilinskas, 1308 Deve- 
ron Place, Pomona, telefo
nas 624-0985. Visokiais LLD 
kuopos reikalais kreipkitės 
prie naujo sekretoriaus. 
Buvęs fin. sekretorius J. A. 
Alvinas dėl svarbios prie
žasties atsisakė iš valdybos.

Nors vienas kuopos na
rys atsisakė mokėti savo 
duokles, bet narių skaičius 
gerame stovyje—26 nariai.

Kiek teko nugirsti, nariai 
patenkinti LLD Centro iš
leistomis knygomis.

Nominacijos LLD Centro 
Valdybos praleista todėl, 
kad dauguma narių mažai 
apsipažinę su New Yorko 
apylinkės žmonėmis; lauks 
galutinių balsavimų, tai ži- 

rnos už ką balsuoti. Nors 
$ai nepagirtina, bet taip di
džiuma narių sutiko.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 7 d., draugų 
Damušių stuboje. Po susi
rinkimo būna lengvi užkan
džiai.

Kuopos nariai ligoniai
Malonu buvo matyti An

taniną Russ iš Laguna 
Beach. Ji ilgai sunkiai sir
go, dabar ji susveikus ir 
dalyvavo susirinkime.

Benis Matelis skundžiasi 
silpna sveikata. Kuopos na
riai linkime jam greitai su- 
sveikti.

Velionės Josephinos Šim
kienės šeimai ir giminėms 
gili užuojauta nuo LLD 78 
kuopos. A.

tuvių kalba, kuria visąs dai
navimas buvo atliktas.

Po to mokytojas Albertas 
pasikvietė visą chorą pas 
save į namus ir čia turėjom 
banketą iki vidurną k č i o. 
Valgėm, gėrėm ir daina
vom. Ačiū mokytojui už 
vaišes ir draugiškumą.

Esame užkviesti į Hart
fordą. Apie tai dar bus ra
šoma vėliau.

Dabar mūsų plačios apy
linkės kolonijoms Kada 
ruošite pramogas, kvieskite 
Aido Chorą. Mes galime 
trimis mašinomis atvažiuo
ti, kur tik jūs norėsite. Iš
laidų bus mažai arba visai 
nebus. Rašykit: J. M. Lu
kas, 18 Bellvista Rd. Wor
cester, Mass.

Pamokas laikome pasVin- 
cą Daukšą ketvirtadienio 
vakarais. Vincas yra cho
ro mokytojo brolis ir turi 
gerą kambarį su pijaninu. 
Ačiū tau, Vincai.

J. M. Lukas

Worcester, Mass.
Aido Choras nusitarė tęs- 

ti pamokas, kad prisiruoštų 
dainavimui mūsų parengi
muose. Jau turėjom keletą 
pamokų. Nors mūsų grupė 
maža, bet dainavimas išei
na gražiai. Jau vieną dai
navimo maršrutą atlikom 
balandžio 2 d. vakare. Nu
važiavom į Monson, Mass.. 
Tai buvo amerikonų “Jo 
ir Jos” Klubo surengtame 
vakare.

Vadovaujant mokytojui 
Albertui Daukšai, Aido Cho
ras sudainavo 5 dainas. Ire
na Janulienė ir Albertas 
sudainavo porą duetų ir po 
2 solo. Žmonių buvo nema
žai. Jie mūsų dainavimą 
priėmė gražiai ir po daina
vimo dainininkus ir daini
ninkes pavaišino kavą ir py
ragaičiais. Gavome gražių 
komplimentų už grąžų dai
navimą. Jiems negirdėta lie-.

Miami, Fla.
Apie mūsų ligonius

Balandžio 12 d. aplankė
me jųjų apartmente nuola
tinį “Laisvės” skaitytoją 
Juozą Slieką. Atsikėlęs iš 
savo lovukės pasisveikina 
su mumis. Juozas pusėtinai 
.suplonėjęs, bet jaučiasi ne 
per prasčiausia. Jis būvi 
paguldytas į ligoninę savai
tei laiko, bet daktarai ne
suranda nieko tokio blogo. 
Jo žmona Emma prižiūri 
savo vyrą kaip galima ge
riausiai.. Pereitame LLD 75 
kuopos sus i r i n k i m e visi 
kuopos dalyviai pasirašė ant 
užuojautos kortos sergan
čiam draugui Juozui Slie
kui.

Balandžio 11 d. sugrįžo iš 
ligoninės laisvietė draugė 
Emilija Millerienė iš po pa
sekmingos operacijos. Da
bar jaučiasi pusėtinai ge
rai.

“Laisvės 25- tame nume
ryje, balandžio 3 d., paste
bėjome, kad gerbiamą mū
sų redaktorių Joną Gasiūrią 
užklupo skaudi nelaimė — 
širdies priepuolis. Nuo sa
vęs ir kitų laisviečių siun
čiame širdingą užuojautą 
visiems trims ir kitiems li
goniams, linkėdami laimin
gai pasveikti ir darbuotis 
darbo klasės reikalais.

Aš pats nekažkaip gerai 
jaučiuosi su savo sveikata, 
nes prieš tris metus turė
jau sunkią operaciją ant 
akies nuo kątarakto ligos. 
Praslinkus metams, na, ir 
mane buvo užklupęs širdies 
priepuolis. Ligoninėje teko 
pagulėti 10 dienų. Pasta
ruoju laiku daktaras paste
bėjo man, kad turiu per 
aukštą kraujospūdį. Kol 
kas esu gyvas ir LLD kuo
pos susirinkimuose ir Soci- 
ąlio Klubo parengimuose 
dalyvauju ir esu ščyras 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojas ir rėmėjas.

V. J. Stankus

Montello, Mass.
Pataisą

Balandžio 7 d., tilpo Pri
siminimo skelbimas Antano 
Walentukeviciaus nuo jo 
šeimos. Buvo praleista šei
mos draugo pavardė, Jonas 
Grigas. Atsiprašome.

Varšuva.
vaduotojas Eugenijus Szyr 
išvyko su valdiška delega
cija į Kubą, kur bus veda-; 
mos derybos dėl praplatini
mo ekonominės, mokslinės' 
ir techninės kooperacijos 
tarp Lenkijos ir Kubos.

Premjero pa-

Yucaipa, Calif
Apie mūsų draugus

Juozas ir Rožytė Saviš
kai mėgsta draugiškas su
eigas. Verta tarti jiems 
padėkos žodį už tai, kad sa
vo vedybinę sukaktį panau
dojo LLD 78 kuopos susi
rinkimui pagyvinti ir drau
gams palinksminti (jų auk
sinis jubiliejus, rodos, su
kanka balandžio 9 d.).

Balandžio 5 d. vos tik 
LLD kp. susirinkimui pasi
baigus ten pat (Damušių 
bute) buvo patiekti labai 
gausūs pietūs ir visokių gė
rimų. Skaitlingas būrys ju
biliatų idėjos draugų gėrė
josi tokiuo puikiu pažmo- 
niu.

Varde LLD kupoos tariu 
dd. Saviskams širdin gus 
linkėjimus gyvuoti svei
kiems dar daug metų ir ne
užmiršti Yucaipos kp. vei
kimo.

Lankėsi svečiai
Netolimoje praeityje į 

Yucaipą buvo atsilankę ke
letas pažangių draugų: 
Jouzas ir Ksavera Karosai, 
Valiūtė Sutkienė, pasižymė
jus korespondentė Marie 
Baltulionytė, Vincas ir Ur- 
šulia Burdai iš San Leand
ro ir San Francisco. Jie lan
kėsi dainininko Daunoros 
koncerte Los Angelese, ta 
proga aplankė ir yukaipie- 
čius. Labai džiaugiamės, 
kad mūsų idėjos draugai 
nepamiršta mus aplankyti.

Alvinas

Bahrain, Saudi Arabija.— 
Al Hijr kaimelyje atkastas 
antkapis, kuris atrodo nuo 
aštuntojo amžiaus prieš šią 
erą. Antkapis atrodo į ma
sinių laidojimų vietovę, nes 
rasta dešimts kaukolių.

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

TRUCKING

ASSEMBLY OPERATORS

Our modern Solid State Manufacturing Department now has openings 
for individuals to engage in clean, light assembly work. These openings 
have been created by our rapidly expanding semi-conductor business.

No experience required.
Openings now exists on the First, Second and Third Shifts 

SECOND AND THIRD SHIFT OPENINGS
INCLUDE A 10%' SHIFT PREMIUM

EXCELLENT STARTING SALARY 
EXCELLENT COMPANY PAID BENEFITS

(Includes hospitalization, medical and surgical plan for you 
and your family)

APPLY IN PERSON
Our Employment Office Hours are:

Monday-Friday, 8 A.M. — 4:45 P.M.

An Equal Opportunity Employer
RCA

Route 202 Somerville, N. J.

MACHINISTS

For Prototype Shop. We offer a fine future, steady employment, 
paid vacations, paid holidays, hospitalization, retirement plan, overtime. 
Investigate your future with us.

Call Personnel Department—201-351-4442 
Or Apply In Person

To: P R E C O

1246 Central Ave., Hillside, N. J. 
An Equal Opportunity Employer

MACHINISTS. For Prototype Shop. 
Investigate your future with us. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO
1246 Central Ave., Hillside, N. J.

(29-38)

Help Wanted—Men—Retreaders, 
truck drivers, tire changers, needed 
immediately. Excellent benefits in
cluding hospitalization, retirement 
and life insurance. Interested per
sons contact (in person) Mr. Reid 
or Mr. Smallwood at Montgomery 
.Tire- Service, 8201 Snouffer School 
Rd., Gaithersburg, Maryland. 301- 
948-9080. (29-31)

IMMEDIATELY NEEDED

TERMINAL MANAGERS
OPERATION MANAGERS

DOCK SUPERVISOR 
DISPATCHERS

OFFICE MANAGERS
OS & D SUPERVISOR

For Confidential Interview
Call

MR. BROOKS
201-548-0024

(28-30)

COIL WINDERS

Electronic Transformers

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

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

(20-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s 

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)

BOSTON, MASS
LLD 7-tos apskrities me

tinis suvažiavimas įvyko 
balandžio 12 d. Suvažiavimą 
atidarė apskrities organiza
torius A. Kandraška, pa
skirdamas mandatų komi- 
ją iš Repšienės ir Čereškie- 
nės. Mandatų komisija ra
portavo, kad suvažiavime 
atstovaujamos 6 kuopos su 
26 delegatais.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas A. Kandraška, se
kretorium J. Jaskevičius.

Perskaitytas ir priimtas 
pereito suvažiavimo proto
kolas.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad buvo surengti 
trys piknikai. Apskrities 
piknikas po stogu Montello- 
je pavyko gerai, pelno davė 
$80. “Laisvės” tradicinis 
piknikas Worcesterio Olym
pia Parke buvo pasekmin
gas. Rudeninis piknikas ir
gi gerai pavyko. Gal dėl to, 
kad visos kuopos gerai vei
kė, ir pasekmės geros. Per 
šiuos du piknikus mūsų pa
žangiajai spaudai padaryta 
daugiau kaip $L&00.

I

Raportai iš kųopų veiklos 
Visos kuopos savo kolonijo
se veikė gerai. Nors ne tiek 
galėjo sutraukti žmonių į 
mažus parengimus, bet fi
nansiškai buvo geros pasek
mės. Visi “Laisvės” vaji- 
ninkai turėjo geras pasek
mes gavimui i “Laisvės” fi
nansinį fondą ąukų.

Nauji sumanymai: Nu
tartą ir v.ėl surengti tris 
piknikus. Apskrities pikni
ką (pav a s a r i n į) paliktą 
Lowrenciaus ir Hąverhillio 
kuopoms surengti.

“Laisvės” tradicinis pik
nikas įvyks Wp r .c es fe m

Olpmpia Parke liepos 12 d. 
Visais pikniko reikalais rū
pinsis worcesterieciai. Pa
geidaujama, kad antras pik- 

, nikas taip pat įvyktų Wor- 
cesteryje. Bet šiam pikni
kui data nepaskirta. Turė
sime palaukti “Laisvės” pik
niko pasekmių. Matysime, 
kaipi kolonijos darbuosis 
pirmame piknike. Abiems 
šiems piknikams reikia 
daug dąrbo rankų, kurių 
pas inus jau trūksta, nes 
daug mūsų veikėjų nusi
skundžia nesveikata, kad 
jau pasenę ir negali darbu 
prisidėti, žinoma, tame yra 
tiesos, kad jau ne tokie 
stiprūs, kaip kadaise buvo
me, bet jei mes namie gali
me aplink namus darbuotis, 
tai ir vieną dieną metuose 
spaudos piknikuose galime 
padirbėti.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad ižde yra $148. 
Nutarta pasveikinti “Vil
nies” šėrininkų suvažiavi
mą su $25 ir $25 paskirta 
Otis Hoodsui jo 70-ajam 
gimtadieniui.

Apkalbėtas LLD suvažia
vimas, kuris įvyks Detroite 
rugpiūčjo 20 d. Nutarta de
legato į suvažiavimą nesiųs
ti, bet pageidauta, kad de
legatai į LDS seimą, kurie 
yra LLD nariai, galėtų LLD 
apskričiui atstovauti. Reišr 
kia, vienu šūviu galėtų du 
zuikiu nušauti.

Dabartinis apskrities ko
mitetas yiepbalsiai uzgįrtąs 
ir sekantiems metams—iš 7 
narių. Organizatorius Ą. 
JKąndrąšką, fin. sekretorius 
S. Rainard, iždininkas M- 
Ūždavinis, pro t. raštininkas 
J. Jaskevičius, ir Ęazlaus-

Majoras Lindsay nori 
kelti taksus

Pirmadienio vakarą per 
televiziją majoras Lindsay 
pranešė niujorkiečiams, kad 
jis proponuoja pakelti tak
sus ant vandens ir ant nekil
nojamojo turto (namų). Šis 
pasiūlymas prisideda prie 
pirmiau padarytų pasiūly
mų : pakeisti dabartinius 
miesto income taksus tak
sais ant algų, aptaksuoti 
“parking lots” su “sales” 
taksais, dar dviem centais 
pakelti taksus ant gazolino, 
pakelti taksus ant komerci
nių nuomų, ir aptaksuoti 
automobilių sa v i n i n k u s 
(autouse tax).

2,000 svečiy mokėjo 
po $125 už pietus

Metropolitan dailės mu
ziejui sukako 100 metų. Su
kviesti svečiai iš visokių 
luomų (žinoma, ne dąrbi- 
ninkų) pasimokė j o po $125, 
už kuriuos gavo užkandžių 
prie bufeto ir paskiau ga- 
Įėjo pašokti.

Svečių tarpe buvo gub. 
Ne 1 s o n įRockef eile ris su 
žpioną, majoras Lindsay su 
žmona, senatorius Jacob Ja
vits su žmona ir daugelis 
kitų.

jos Tarybų Sąjungos atsto
vai tartis, dėlei sulaikymo 

Ęąlanudžio 15 d. demon- 
dentas Nixnas pranešė, kad 
kita gruė užpuolė JAV am- 
iSsco atvykimą. ■

kienė ir Tamašauskienė. (O 
kas septintas?—Red.)

A. Kandraška, pirm.
J. Jaskevičius, įsekr.

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)

LOOM FIXER

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

(25-31)

MAN & WIFE. APT. HOUSE.

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School. 
Resident School for boys.

Grade 4 through 8 
Brothers of the Sacred Heart 

Andover, Mass.

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

(23-29)

Call

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

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

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

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)

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.

(27-32)

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)

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)

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 outside of Tren
ton, N. J. Phone 201-643-9030.

(28-30)

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

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

(23-29)*

25,

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

(23-29)

MACHINE OPERATORS. Data 
processing 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)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 
openings for aggressive individuals 
who are anxious toprove themselves 
and be considered for future pro
motions. Also available: part time 
job for day shift, for Warehouse 
cleaning and recuperating.

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

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

07095 (27-30)
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Į PLATŲJĮ PASAULĮ

Lietuva tarptautinėj rinkoje
carijos gaminiams. Pagal 
šiems metams sudarytas su
tartis Lietuvos Įmonės pa-

daugiau metalo p i o v i m o 
staklių, negu 1960 metais.

Lietuviški suvirinimo 
agregatai Asuane

suvirinimo agregatų. Vil
niuje produkuojama maž-

je gaminamų tokios paskir
ties įrengimų. Kompaktiški

Vilniaus

tybose. Jais buvo pasinau
dota statant pasaulinio gar
so objektą —Bhilajaus me
talurgijos kombinatą Indi
joje. Jie dabar tebenaudo
jami Egipte — Asuano hid
roelektrinės statyboje.

Taip pat plačiai paplito 
po pasaulį Vilniuje gamina
mos statybos apdailos ma
šinos. O lietuviškos elektro
ninės skaičiavimo mašinos 
padeda Pragos ir Varšuvos, 
Bukarešto ir Sofijos moks
linių įstaigų ir įmonių dar-

Kas domisi lietuviškomis 
prekėmis?

Lietuva, prieš dešimt su 
viršum metų pradėjusi kur
ti chemijos industriją, ėmė 
eksportuoti šios pramonės 
šakos produkciją. Diaceta- 
tinį ir triacetatinį šilko 
pluoštą, sieros rūgštį, mine
ralines trąšas, gaminamas 
respublikos įmonėse, išradė
jo pirkti Čekosl o v a k i j a , 
Vengrija ir Vokietijos De
mokratinė Respublika.

Tai reikšmingas Lietuvos 
industrijos laimėjimas — iš
mokome gaminti tokią pro
dukciją, kuria susidomėjo 
turinčios stiprią pramonę 
šalys. Respublika, parda
vinėjanti užsienio valsty
bėms savo gaminius per 
Tarybų Sąjungos užsienio 
prekybos orga n i z a c i j a s, 
kasmet vis plačiau išeina j 
tarptautinę rinką. Vien per 
pastaruosius ketverius me
tus ji daugiau kaip trigu
bai padidino eksportą. Lie
tuvos ekonomikos žurnalas 
“Liaudies ūkis” rašo, kad 
96 procentai šiandien par
duodamos produkcijos — tai 
maisto prekės (64 procen
tai) ir gatavi gaminiai (32
procentai). Likusi dalis —Ibuotojams spręsti sudėtin- 
žaliava, pusfabrikačiai ir! gus mokslo ir liaudies ūkio 
gyvuliai. Tuo tarpu 1929-39 uždavinius. 
metais žaliava, pusfabrika
čiai ir gyvuliai sudarė pu
sę Lietuvos eksporto, o ga
tavi gaminiai — tik apie 5 
procentus.

Daugiausia parduodama 
mėsos ir sviesto

Šitaip eksporto struktūra 
pasikeitė dėl to, kad Lietu
voje, kuri daugiau kaip 
prieš 3 dešimtmečius buvo 
agrarinis kraštas, susikūrė 
labai pajėgi pramonė, duo
danti didesnę pusę naciona
linio produkto. Respublika 
dabar pati perdirba visas 
žaliavas. Ji garsėja įvai
riausiais pramonės gami
niais, todėl turi ko pasiūly
ti užsienio šalims.

Pagrindinę vietą Lietuvos 
eksporte užima mėsa ir 
sviestas. Ir tai supranta
ma. Skaičiuojant vienam 
gyventojui, Lietuva gamina 
mėsos 112, pieno — apie 800 
kilogramų. Pagal šiuos ro
diklius ji iškopė į viena pir
mųjų vietų pasaulyje. Kraš
tas ne tik pakankamai ap
rūpina savo gyventojus 
šiais produktais, bet ir gali 
nemaža jų parduoti užsie
nio šalims. Kadangi res
publikoje nebepa j ė g i a m a 
suvartoti viso pagaminto 
sviesto, tai net 63 procen
tus šio produkto tenka eks
portuoti.

Staklės — į 66 šalis
Svarbią vietą eksportuo

jamų prekių sąraše užima 
mašinos ir įrengimai, ypač 
metalo p i o v i m o staklės. 
Kaip žinia, pagal gamina
mų staklių skaičių respubli
ka užėmė ketvirtą vietą 
Tarybų Sąjungoje—po Ru
sijos Federacijos, Ukrainos 
ir Baltarusijos. Visos aštuo- 
nios Lietuvos staklių gamy
klos siunnčia savo produk
ciją į 66 pasaulio šalis, jų 
tarpe — į Angliją, Italiją, 
Prancūziją, Vakarų Vokie
tiją.

Lietuviškos staklės neat
sitiktinai užkariavo tarp
tautinę rinką. Dauguma jų 
pasižymi dideliu tikslumu ir 
savo techninėmis charakte
ristikomis nenusileidžia ge
riausioms Amerikos ir Švei-įteikti ir daugiau.

uždavinius. Dešimtys šalių 
perka lietuviškus maisto 
pra m onės technologinius 
įrengimus ir elektros moto
rus, radijo imtuvus ir tele
vizorius, vaikiškus dvira
čius ir kabelį, plaukiojan
čius dokus ir žolės miltų 
gamybos agreg a t u s bei 
daugelį įrengimų.

Vietoj miško parduodami 
baldai

Daugiau kaip prieš tris 
dešimtmečius pardavinėjusi 
mišką, Lietuva dabar nus
tojo jį eksportuoti aplamai. 
Vietoj to ji išveža į užsienį 
baldus, tai]) pat medžio dro
žlių ir medžio pluošto plok
štes, kurios daromos iš an
trarūšės medienos.

Panašiai pasikeitė ir li
nų pramonės produkci- 

eksportas. Jeigu ka- 
Lietuva išveždavo 

pluoštą ir sėme- 
o svetur pirkdavo li-

jos 
da 
linų 
nis, 
ninius dirbinius, tai dabar
visi respublikoje išauginti 
linai perdirbami vietoje, o 
eksportuojami gatavi lini
niai gaminiai.

Visa tai teigiamai atsilie
pia krašto ekonomikai. Be
lieka tik pridurti, kad da
bar daugiau kaip 150 res
publikos įmonių išveža sa
vo produkciją į 80 pasaulio 
šalių.

Ką Lietuva įsiveža?
Didindama eksportą, res

publika savo ruožtu įsiveža 
tai, ko reikia krašto ūkiui 
ir vietos rinkai. Importuo
dama įrengimus, Lietuva 
toliau plečia pramonę, spar
tina techninę pažangą. Kai 
kurios įmonės kompleksiš
kai aprūpinamos technika, 
gauta iš užsienio. Antai, 
daugelis socialistinių šalių 
atsiuntė įrengimus Jonavos 
azotinių trąšų gamyklai, 
Lenkija — visas mašinas 
Kaišiadorių klijų fabrikui, 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika—Šiaulių durpių 
fabrikui. Japoniška tech
nika pilnutinai aprūpinta 
Mažeikiuose pastatyta kom
presorių gamykla, angliška 
— pusė Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklos. Tokių 
pavyzdžių galima būtų pa-

LAISVE Penktadienis, Balandžio (April) 17, 1970

Respublikos parduotuvė
se galima nusipirkti nema
ža užsieninių prekių. Iš Ma
roko gaunami apelsinai, iš 
Bulgarijos — daržovės ir 
vaisiai, kai jie Lietuvoje 
dar neprinokę, Vengrija ir 
Rumunija siunčia vaisių ir 
uogų konservus, vyną.

Tiesioginius prekių mai
nus Lietuva užmezgė su 
kaimynine Lenkija. Kasmet 
kraštai patiekia vienas ki
tam audinių, baldų, mėsos 
produktų ir kitų pramonės 
gaminių už milijonus rub
lių, tuo būdu paįvairinda
mi prekių asortimentą vi-

Ekonomistai pranašauja, 
kad netolimoje ateityje Lie
tuvos pramonė, kurios pro
dukcijos kokybė kaskart
gerėja, dar labiau padidins 
eksportą. Manoma, kad

aktyviau pasireikšti teksti
lės, trikotažo, siuvimo fab
rikai, turintys senas gamy
bos tradicijas.

Kostas Liandzbergas
Vilnius, 1970 m. kovas

dali-

Pasveikinkime 
vilniečius

Chicagiečių vilniečių
ninku .suvažiavimas įvyks 
gegužės 3 d. Jie mūsų suva
žiavimą gražiai pasveikino, 
prisiuntė gražų pluoštą fi
nansinės paramos. Tad ne
galime ir jų pamiršti.

Kurie norite pasveikinti, 
prašome įteikti per mane. 
Štai šiuo laiku gavau pra
džią nuo newyorkieciu:

P. M. Šolomskas $10.00
A. I. Bimbai ......... 5.00
Anne Yakštis......... 5.00
Bill Malin ............... 5.00
L. Kavaliauskaitė .. 5.00 
Ieva Mizarienė....... 5.00
Jonas Siurba ......... 5.00
S. Sasna ................  5.00
Jeigu neparanku atvykti 

į “Laisvės” raštinę, galite 
pranešti telefonu. Lauksiu 
jūsų pranešimų. Ačiū.

L. Kavaliauskaitė

m.,

‘laisvės” finansų 
Kontrolės Komisijos 
pranešimas

Vasario 26 d., 1970
peržiūrėjome Laisvės Ben
drovės ir Lietuvių Koopera- 
tyvės Spaudos Bendrovės 
knygas — Laisvės Bendro
vės nuo sausio iki lapkri
čio 1969, o Kooperatyvo nuo 
sausio iki gruodžio 31,1969. 
Peržiūrėjome visas bilas ir 
viską radome tvarkoje.

Finansų Kontrolės 
Komisija:

Walter Keršulis 
ML Stakovas

Tarp lietuvių
Frank Varaška, woodha- 

venietis, antradieni buvo 
užėjęs į “Laisvės” raštinę. 
Jis neseniai grįžęs iš St. 
Petersburg, Fla. Ten pra
leido apie penkias savaites 
pas savo draugą A. Rainį. 
Sako matėsi su daug pažįs
tamų ir įsigijo naujų pažin
čių. Jam buvo smagu pra
leisti su jais laiką.

Kadangi jis negalėjo da
lyvauti LKSB-vės suvažia
vime, tai nors ir pavėluo
tai, prisideda prie gautų 
pasveikinimų su $10. Ačiū 
jam už dovaną ir smagu 
vėl jį matyti mūsų visuo
menėje.

LDS 1 kuopos banketas 
jau šį šeštadienį

Visa veikla rodo, kad Lie
tuvių darbininkų Susivie
nijimo Pirmoji kuopa turės 
labai gražų ir iškilmingą 
banketą balandžio 19 d., 
sekmadieni, 1 valandą po
piet. Banketo komisija de
da visas pastangas duoti 
svečiams gero ir skanaus 
maisto — tinkamo lietuviš
kam skoniui.

Tikimės turėti svečių net 
iš Lietuvos!

Turėsime ir gražią meni
nę programą.

Ypatingai LDS 1 kuopos 
nariai raginami atkreipti 
atidą ir rengtis atvykti į šį 
savo kuopos metinį banke
tą. Klaidos jie nepadarys, 
jei jie atsives ir savo drau
gus arba pažįstamus, nes 
pasitenkinimas užtikrintas 
banketo rengimo komisijos.

Salės adresas: 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park. 8th 
Ave. subway Lefferts trau
kinys priveža prie pat du
rų — 102 St., Oxford stotis, 
sta. A. Gilman

Aido choras suvaidins 
operetę “Ramunė”

Operetėj “Ramunė” vaiz
duojama dabartinis Lietu
vos gyvenimas kolūkyje. 
Vasaros laikotarpis, pati 
darbymetė, o štai atvažiuo
ja amerikonai turistai, rei
kia juos tinkamai pasitikti.

Operetės sąstate yra trys 
merginos, kurioms taip pat 
rūpi gražiai priimti svečius 
ir kartu dirba kolūkio meno 
saviveikloje. Minėtose rolė
se vaidina: N. Buknienė, V. 
Bunkiene ir T. Stočkienė.

Parengimų Kalendorius
Balandžio 19 d.

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “Lais-^ 
vės” salėje. Prašome kita 
organizacijų nieko nerengti 
ta diena. 4- V

Gegužes 3 dieną
Aido choras vaidins ope

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

ALMUS ŠALČIUS

Žagarės Daunoras mus žavėjo
“Kai Žagarėj vakarais su-( kiais harmonizatoriais pasi- 

skambėdavo daina, žmonės 
žinojo: “Daunorėliai dai
nuoja”...

Praėjusį sekmadienį New 
Yorko Carnegie Recital Hali 
žagariškis Vaclovas įrodė, 
kad jis gimęs dainininku. 
Matydami susirink usios 
publikos visuotiną entuziaz
mą didžiavomės — “Ar aš 
Jums nesakiau...” tie, ku
rie jau daug metų kartojo
me reikalą bičiuliautis savo 
pačių labui su gimtojo kraš
to lietuviais.

Dainininką atsikvietė 
“Akiratininkai” iš Čikagos, 
New Yorke jiems talkinin
kavo grupė vidurinio am
žiaus vyrų, kadaise daina
vę “Vyrų Oktete.” Po kon
certų Bostone balandžio 26 
d. ir Chicagoje gegužės 2— 
bosas Daunoras grįš atgal 
New Yorkan, kur jis dai
nuos Jungtinėse Tautose. Šį 
koncertą ruošia lyg atsi
sveikinimui prof. dr. Levas 
Vladimirovas, kuris liepos 
pradžioje grįžta Lietuvon. 
Šio koncerto tikslas bus pa
minėti Vilniaus Bibliotekos 
400 metų sukaktį.

Carnegie Hali aiškią dau
gumą sudarė jau užsienyje 
baigę mokslus lietuviai pro
fesionalai — daugiausia pa
likę karo metais — ne dėl 
pinigo ar gerbūvio—, ir dėl
to jaučia nuoširdų susido
mėjimą viskuom, kas gera 
Lietuvoj/ Dainininko sve
čiais matėme L. Vladimiro- 
vą .su žmona , TSRS konsu
lato Washingtone darbuo
toją Edmundą Juškį, kores
pondentą ir rašytoją Alber
tą Laurinčiuką.

rodė besą L. Abarius ir Vyt. 
Blušius, kurių šias aštuo- 
nias dainas Daunoras patei
kė:

Jau saulelė leidos
Žaliam berže
Išėjau į girelę
Tamsiojoj naktelėj
Ko vėjai pučia
Gale tėvo sodo )
Oi tu sakai, sakale 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Augau a*š pas tėvelį 
Daunoras turi stetbėti- 

nai aiškią tarmeną ir 
spalvingą, pilną balsą. Jis 
tarytum užpildė salės erd
vę lietuvišku miražu — 
skambant jo dainoms, dau
geliui palikusių Lietuvą 
pusberniais ir pusmergėmis 
negalėjo nepasivaidenti tė
vynės kloniai ir miškai, pa
steliniai peizažai ir mielų 
žmonių tolimos sutartinės.

Buvo, tiesa, jau ir tokių, 
kuriems “dainos” buvo ir 
nuobodžios, ir per melan
choliškos, per daug... ly
riškos !... Bet jie džiau- 
gėsi antrosios dalies operų 
arijomis, ir prisiekinėjo, 
kad nei pats Sieppi, iš Me- 
tropolitano Operos, nepa
dainuoja geriau Rudolfo 
arijos Bellinio “La Som- 
nambula.”

Antrojoje programos da
lyje Daunoras davė seka
mas dainas ir arijas:

Oi augin, augin 
Mergužėle brangi 
Žaliojoj lankelė j 
In questa tomba oscura 
Rodolfo arija iš operos 

“La Somnambula”
Philipo II arija

iš operoš “Don Carlos” 
Fiesco arija iš operos

“Simone Boccanegra”
Don Basilio arija

iš operos
“H Barbiere di Siviglia”

Bisui Daunoras tedavė 
“Kur Bakūžė Samanota, ir 
tiek.

Dainininkui akompanavo

Ilgametė aidietė N. Buk- 
nienė, daug vaidinusi Liau
dies Teatre ir Aido chore. 
Nastė sugeba atlikti ypa
tingas roles ir niekuomet 
be jos neapsieiname. Opere
tėje “Ramunė” ji atliks 
Viktutės rolę.

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.

Pirmąją dalį programos 
sudarė “dainos.” Propaguo
jamos tokių dainininkų kaip 
Daunoras “dainos” užims 
pasaulio muzikos literatūroj 
ir koncertuose vietą šalia 
vokiškos “Das Lied.” Gerai, 
kad Lietuvoj jomis taip rū
pinasi jaunieji muzikai. Pui-Darius Lapinskas.

IET ŪS
Rengia L.D.S. 1-a kuopa

Sekmadienį, Balandžio 19 d.
“LAISVES” SALEJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Pradžia 1 vai. — Bilietas $3.50

Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti. Pradė
sime laiku, 1 vai., smagiai praleisite laiką.
šiame popietyje tikimės turėti svečių iš Lietuvos

Kviečia Kuopos,Reng. Kom.

Nastė Buknienė
V. Bunkiene jau Kanado

je veikė su pažangiaisiais 
menininkais. Jinai taip pat 
vaidino Liaudies Teatro pa
statymuose ir choro opere
tėse. Operetėje “Ramunė” 
ji atliks Birutės rolę.'

Vera Bunkiene

Birželio-June 7
Grupė laisviečių

“Cook-Out” Forest
Prašome tą dieną užsirašy-V
ti kalendoriuje. »•>

d.
ruošiau 
Parke.

Aido choro žinios
Jau tik dvi savaitės beli- • 

ko iki Aido choro pavasari
nio parengimo, kuris įvyks 
lenkų salėje “New National 
Hali” 261 Driggs Avenue 
Greenpointe-Brooklyne.

Kaip matote iš pranešimų, 
kad šį pavasarį Aidas su
vaidins linksmą muzikinę 
komediją “Ramunė,” kurio
je pasakojama apie ameri
konus turistus, apsilankiu
sius Lietuvos kolūkyje. Tu
rinys lengvas ir įdomus, ti
kriausiai patiks žiūrovams, 
tad prašome atsilankyti.

Praėjusį sekmadienį ai- 
diečiai turėjo specialias pa«$ . 
mokas, kad geriau prisireru 
gus ir susimokinus “Ramu-, 
nę.”

Po intensyvaus darbo, vi
si pasivaišino. Kai kurios 
aidietės atnešė pyragų ir 
sausainių, kai kurie vyrai 
atnešė ir stipresnio gėrimo 
“atsigaivinti.” Visi pasikal
bėjome, pasitarėme apie ei
namuosius Aido choro rei
kalus.

' Gegužės 17 dieną Laisvės 
salėje įvyks V. Lenino gimi
mo šimtmetinės sukakties

Tessie Stočkienė
Prieš apie 30 metų Tessie 

Stočkienė dainavo ir vaidi- minėjimas, kur dainuos ir 
no Newarko Sietyno chore 
ir gal jau šeštas metas, kai 
dainuoja Aido chore. Ope
retėj “Ramunė” ji atliks 
Barboros rolę.

Aido choras suvaidins 
operetę lenkų salėje gegu
žės 3 d., sekmadienį,- 261 
Driggs Ave., Greenpoint 
Brooklyn. Bilietus galima 
įsigyti anksčiau pas aidie- 
čius ir “Laisvės” raštinėje. 
Perkant bilietą iš anksto 
kainuos $1.75, o prie durų 
$2. Pradžia 2 vai. popiet.

Prašome atsilankyti ir ki- turėti paradą, kuris prasi- 
tus paraginti. Malonu būtų dės 4:45 vai. po pietų nuo 
matyti svečių ir iš kitų mie- 38th Street ir 8th Avenue, 
stų. Juk oras bus gražus, 
smagu pavasarį pavažiuoti 
tolimesnėn kelionėn. Lauk
sime. H. F.

Aido choras. Nors dar toli
ma data, bet pravartu apie 
tai priminti.

Gegužės pirmajai 
prisirengimas i

Balandžio 11 d. įvyko pir
moji kon f e r e n c i j a pri
siruošimui, prie Gegužės 
Pirmosios masinio mitin
go ir parado.

Šiais metais numatoma

|. ’ 
ir bus maršuojama iki Union 
Square. Union Square aik
štėje 5 vai. po pietų įvyks 
didelis masinis mitingas.

IŠNUOMAVIMAS
Turiu išnuomavimui kam

barius — vyrui ar moteriškei, 
vieną ar du kambarius. Visi 
Įtaisyti su rakandais ir paran- 
kumais.

Galite kreiptis telefonu va
karais. Vieta arti visu trans- 
portacijŲ. Tel. 827-9148.

(29-32)

9 moterys areštuotos 
piketuojant

Devynios moterys suim
tos, kai jos užpuolė Grove 
Press patalpas. Demonstra-A 
torės, narės Liberation Mo-^ 
vement, sakė, kad šie kny
gų leidėjai spausdina kny-* 
gas, kurios yra pomogra- 
fiškos ir paniekina moteris.




