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KRISLAI
Walter Reuther 
Imperializmas nelaimės 
Tragiška 50 m. sukaktis 
Laimingos Daunorui kelionės 
Minėsime Lenino gimtadienį 

J. Gasiūnas
Jungtinės Automobilių Dar

bininku unijos prezidentas 
Walter Reuther su savo žmo
na žuvo lėktuvo nelaimėje. 
Netikėtai tragiška mirtis su
krėtė tiek automobilių darbi
ninkus, tiek visus darbo žmo- 

*nes, nes Walter Reuther buvo 
> pasišventęs darbo žmonių rei

kalų gynėjas.
* Prieš pat netikėtą mirtį Reu
ther, 1,800,000 unijos narių 
vardu, pasiuntė telegramą 
prez, Nixonui, kurioje jis pa
smerkė invaziją į Kambodiją 
ir kartu priminė, kad Nixono 
karinė politika — “subankru
tavusi”. Pradėdamas invazi
ją į Kambodiją, nepasitaręs 
su Kongresu, jis sukūrė “rim
tą konstitucinę krizę”.

Karo plėtimas sukėlė pasi
piktinimą Amerikos žmonėse 
ir sujudimą tarp jaunimo. Už
mušimas Kent universiteto ke
turių studentų, protestuojan
čių prieš karą, yra karo poli
tinis tęsinys Jungtinėse Vals
tijose.

Walterio Reutherio žuvimas 
—didžiulis nuostolis ir vi
siems kovotojams prieš karą.

TSRS gynybos ministras 
Grečko, minėdamas 25 metų 
Sukaktį nuo hitlerinių jėgų 
5*umušimo ir besąlyginio pasi
davimo, pasmerkė Jungtįnių 
Valstijų plečiamą karą Indo
kinijoje.

Grečko teisingai nurodė, 
kad tokie žygiai primena Hit
lerio žygius užkariauti pasau
lį. Bet jeigu JAV išprovokuo
tų trečiąjį pasaulinį karą, tai 
“imperializmas” kaip pasauli
nė sistema, būtų sudaužytas”.

Maršalas Grečko, sakoma, 
daug aštriau smerkė ameriki
nį imperializmą, negu Kom
partijos generalinis sekreto
rius Brežnevas ir premjeras 
Kosyginas.

Per pastaruosius 17 mėnesių 
JAV taupymo bonų pardavi
mas gerokai mažesnis už at
pirkimą. Balandžio mėnesį fe
deralinė valdžia atpirko bonų 
už 80 milijonų dolerių dau
giau, negu pardavė.

t Balandžio 30 d. federalinė 
♦aidžia už taupymo bonus bu- 

^vo skolinga 52 bilijonus fede- 
lerių.

Karo plėtimas sudaro vy
riausią priežastį, kodėl fede
ralinė valdžia daug daugiau 
taupymo bonų atperka, negu 
parduoda. Milijonai karo prie
šų, nors jiems ir nereikėtų pi
nigų šiuo metu, protestuodami 
prieš karą atsiima už bonus 
pinigus.

1920 m. gegužės 5 d. buvo 
areštuoti Nicola Sacco ir 
Bartolemeo Vanzetti Brock
ton, Mass. Jje buvo apkaltin
ti žmogžudystėje, kurios jie 
nepapildė, ir sudeginti elekt
ros kėdėje už 7 metų nuo jų 
arešto.

Prabėgo jau 50 metų nuo jų 
♦ arešto, bet jų byla tebėra ne- 
l^iirusi ir visada pasiliks isto
rijos lapuose įrašyta, kad šie- 

« du kovotojai už darbo žmonių 
reikalus buvo reakcijos aukos, 
kaip daugelis panašių karžy
giu.

Kancleris Brandtas jaunuoliams 
primine hitlerizmo istoriją 

Borma. — Vakaru Vokie-& 
tijos parlamente kancleris
Brandtas priminė hitlerinės 
Vokietijos sumušimą ir pa
sidavimą prieš 25 metus.

Brandtas nurodė, kad tie, 
kurie paneigia demokratinę 
sistemą, gali pasitarnauti 
anarchijai. Ypač jis jaunuo
lius kvietė nepamiršti, ką 
pergyveno jų tėvai, kai bu
vo įsigalėjęs hitlerizmas.

“Demokratinė sistema yra 
mūsų laisvės garantija,” sa
kė Brandtas. Tuo pačiu 
kartu jis nieko nedaro ne- 
onacių judėjimui sulaikyti.

20,000 karo priešų Kanadoje
Toronto. — Keletas ka

nadiečių grupių sunkiai dir
ba, kad galėtų daugiau pa
dėti amerikiečiams karo 
priešams, pabėgusiems nuo 
drafto arba iš militarinių 
jėgų. Tokių amerikiečių da
bar Kanadoje yra daugiau 
kaip 20,000.

Komitetai bando jiems su
rasti pastovius darbus ir ki
tus užsiėmimus, aprūpinti 
butais ir . t. t. .Bet visa bė
da, kad jiems' trūksta fi
nansų. Kadangi nedarbas 
Kanadoje, kaip ir Ameriko
je, didėja, tai čia atsikėlu-

Milicija užmušė tris negrus
Augusta, Ga.—Kai paskly

do gandai, kad policija nu
kankino kalėjime vieną ne
grą, šimtai negrų išėjo į 
protesto demonstraciją.

Gub. Maddox pasiuntė 
apie 400 milicijos prieš de
monstrantus. Įvyko susirė
mimai. Milicijos šūviais bu
vo nužudyti trys negrai, su
žeista 20 žmonių.

Praėjusį sekmadienį, nors 
oras buvo rekordiniai karštas 
net iki 93 laipsnių ir kartu bu
vo Motinų Diena, kuomet šei
mos ruošia savo motinoms pa
gerbimus, Laisvės salė buvo 
pilnutėlė gražios publikos.

Vaclovo Daunoros dainavi
mu tikrai visi dalyviai susiža
vėjo. Kartu visi palinkėjo jam 
laimingos kelionės grįžti į Vil
nių.

Vaduotojų prakeikimai nie
ko Daunorui ir jam koncertų 
rengėjams nepakenkė. Jie 
dar sykį demonstravo nekul
tūringumą ir savo politikos su- 
bankrutavimą.

šį sekmadienį ir vėl susirink
sime iį Laisvės salę labai svar
biu reikalu. Minėsime šimta- 
metinį Lenino gimtadienį.

Lenino vardas šiemet nu
skambėjo visuose pasaulio 
kampuose. Nebeliko nei vie
nos šalies, kur šimtametinis 
jubiliejus nebūtų paminėtas. 
Ir Jungtinėse Tautose jis iškil
mingai buvo atžymėtas.

Lenino gimtadienį apžymė
dami galėsime kiek plačiau 
susipažinti su istoriniais ir 
niekad nemirštamais Lenino 
darbais.

Pinigo galia Kongrese
Washingtonas. — Svar

biausiuose kongresini u o s e 
komitetuose dauguma narių 
yra stambūs įvairių korpo
racijų šėrininkai. Todėl jie 
ii’ rūpinasi, kaip geriau ap
ginti korporacijų reikalus.

Iš 535 kongresmanų 1968 
metais buvo 314 advokatų.

Riverbank, Calif.—Trau
kiniui nušokus nuo bėgių 27 
žmonės sužeisti.

siems amerikiečiams jau
nuoliams nelengva koks 
nors užsiėmimas gauti. 
Tiesa, geras skaičius jų jau 
turi darbus, kai kurie į biz
nius įsitraukė, kai kurie ko
legijas lanko. Bet dar ne
mažai yra be užsiėmimų.

Tuo reikalu šaukiamas su
sirinkimas gegužės 30 dieną 
Montrealyje. Manoma su
kurti kiek platesnį pastovų 
komitetą. Manoma, invazi
ja į Kambodiją dar daugiau 
padidins amerikiečių jau
nuolių bėgimą į Kanadą.

Riaušėse išdaužyta nema
žai krautuvių langų pačia
me miesto centre.

Laimėjo karo priešas
Columbus. — Howard M. 

Metzenbaum laimėjo - nomi
nacijas į Ohio valstijos se
natą. Jis yra griežtas ka
ro priešas. Jis buvo parem
tas naujosios demokratų 
koalicijos ir darbininkų gru
pių.

Gub. James A. Rhodes, 
kuris pasiuntė miliciją mal
šinti studentų protestus ir 
kur buvo užmušti 4 Kent 
universiteto studentai, pra
kišo nominacijas į senato
riaus vietą. Republikonas 
kongres manas Taft gavo 
2,000 balsų daūgiau.’;

Yablonskių užmušimu 
penki įkaitinti

Washington, Pa. — Iš 
Cleveland© atvežti 5 kali
niai, kaltinami mainierių 
vado Yablonskio, jo žmonos 
ir dukters užmušimu.

Jie laikomi po pusantro 
milijono dolerių kaucijos. 
Sakoma, mėnesius ims jiems 
bylos paruošimui.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Rosenthal tei
gia, kad monopolijų prekės 
yra 25 procentais branges
nės už ne monopolijų kai
nas. Tai žymu ypač auto
mobilių pramonėje.

Prieš invaziją demonstravo
100,000 jaunuolių

Washingtonas. — Gegu
žės 9 d. ant greitųjų su
ruošta demonstracija prieš 
invaziją į Kambodiją geriau 
pavyko, negu rengėjai tikė
josi. Konservatyviai ap
skaičiuota, kad dalyvavo 
daugiau kai}) 100,000 jau
nuoliu. Nacionalinės Stu
dentų Sąjungos vadovybė 
teigia, kad dalyvavo iki 
300,000. t

Demonstracijoje atžymė
ta, kad studentų paskelbtas 
streikas uždarė 419 kolegi
jų ir universitetų. Pareikš
ta griežtas protestas prieš 
policijos ir milicijos terorą, 
ypač prieš užmušimą ketu
rių Kento universiteto stu
dentų. Nurodyta, kad tai 
tąsa Nixono administraci
jos karinės politikos.

Prez. Nixonas tuo metu 
buvo Baltuosiuose Rūmuose
ir stebėjo demonstraciją, ir t. t.

Trys galingos jėgos kovoja 
Nixono ir Agnew politiką

Washington^. — Pirmu 
kartu' Amerikos istorijoje 
trys galingos, jėgos pasiry
žo sulaikyti prez. Nixono 
karinę mašiną. '.Juodieji 
amerikiečiai, studentai ir 
darbo unijos vis daugiau 
įsitraukia į kovą prieš Nix
ono karinę politiką.

Naujasis judėjimas rim
tai kelia klausimą apkaltin
ti ir suspenduoti prez. Nix- 
oną ir vice prezidentą Ag
new, kurie visai nesiskaity
dami nei su Kongresu, nei

JAV laivai Kambodijos sostinėj
□-----------------------------------Phompenh. — Kambodijos 

sostinėn Mekong upe at
plaukė 47 amerikiečių lai
vai su Pietų Vietnamo ka
riais.

Dabar Kambodijos sosti
nėje daugiau amerikiečių ir 
pietvietnamiečių karių ,kaip 
Kambodijos karių. Jie gina 
Amerikai par s i d a v u s i u s 
Kambodijos valdininkus.

Mažai beliko pirmąją gyventoją 
Australijoje

Londonas. — New Yorko 
dienraščio “Daily World” 
korespondentas rašo, kaip 
pirmieji australieciai, abori
ginals vadinami, baigia iš
nykti.

Prieš porą šimtų metų jų 
buvo apie pusė milijono. 
Dabar jų beliko tik 130,000, 
o nemaišyto kraujo beliko 
tik 46,000.

1868 m. baltieji išnaikino 
aboriginus Tasmania saloje, 
o kitus Australijoje gyve
nančius suvarė į nederlin
gas žemes, kaip baltieji pa
darė Amerikoje su indėnais.* 
Baltieji, užėmę Australiją, 

Kartą jis buvo priėjęs prie 
demonstrantų ir su kai ku
riais kalbėjosi. Jis gavo 
įspūdį, kad jaunimas tikrai 
pasipiktinęs invazija į Kam
bodiją. Demonstrantai rei
kalavo ištraukti amerikie
čių mil i tari ne s jėgas iš 
Kambodijos ir baigti karą 
Vietname.

Demonstrac i j o j e rapor
tuota, kad Jungtinė Auto
mobilių Darbininkų Unija, 
elektros darbininkų unija ir 
daugelis kitų unijų pasmer
kė invaziją ir keturių stu
dentų užmušimą.

Prieškarinės veiklos tęsi
mui nusitarta šaukti loka
lines demonstracijas ir ma
sinius mitingus, ruošti pi
ketus, organizuoti bendrą 
frontą kovai prieš karą ir 
terorą, prieš reakcijos kili
mą, tęsti studentų streikus

su dauguma5 piliečių plečia 
karą Indokinijoje ir reak
ciją namuose.

Beveik pusė senatorių pa
sisakė už sulaikymą fondų 
Kambodijos ir Laoso milita- 
rinės kampanijos finansa
vimui su liepos 1 d. Senatas 
šį pasiūlymą netrukus ap
tars.

Karo priešai, taikos ko
votojai ir daugelis unijų pa
smerkė AFL-CIO preziden
to Meany užgynimą invazi
jos Kambodijoje.

Bostonas. — Mass, vals
tijos senatas priėmė rezo
liuciją pravedimui referen
dumo prieš JAV invaziją į 
Kambodiją.

Honolulu. — Hawaii vals
tijos senatas priėmė protes
to rezoliuciją prieš invaziją 
į Kambodiją.

išleido įstatymus, kurie įsi
leidžia į Australiją tik bal
tuosius imigrantus.
. Australijos aboriginal yra 
juodosios spalvos žmonės, 
panašūs afrikiečiams.

Rabatas. — Morokos vals
tybėje, turinčioje 14 milijo
nų gyventojų, dabar yra 
400,000 bedarbių. Tai aukš
tas bedarbių skaičius.

Washingtonas. — Apskai
čiuojama, kad 51 senatorius 
yra priešingas invazijai į 
Kambodiją. Tarp priešin
gų yra net 13 republikonų 
ir 38 demokratai.

Protestai Amerikos invazijai 
plečiasi visame pasaulyje

Maskva. — Tarybų Sąjum 
gos vadovai Brežnevas, Ko
syginas ir maršalas Grečko, 
minėdami 2 5 metų sukaktį 
nuo hitlerininkų sumušimo, 
pasmerkė Jungtinių Valsti
jų invaziją į Kambodiją, 
plėtimą karo Indokinijoje.

Londone demonstra n t a i 
padėjo kiaulių galvas prie 
amerikinių korporacijų du
rų, taipgi duris ištepė kiau
lių krauju. 150 amerikiečių 
mokinių taipgi prisidėjo

Šiaurės Airijoje riaušes siautė
Belfast, Šiaurės Airija.—a

Praėjusi sekmadienį čia įvy
ko. didžiulės riaušės - tarp 
katalikų ir protestantų, bei 
Anglijos kareivių. 42 žmo
nės buvo sužeisti, keletas 
moterų ir vaikų gavo aša
rinių gazų.

Ligoninės pranešė, kad jo
se buvo suteikta pirmoji pa
galba 37 kareivi.ąųis ir 5 ci
viliniams.

Riaušės prasidėjo bombai 
sprogus.11 Protestantai puo
lė katalikus, k a l t i n d,a mi 
juos už bombų sprogdinimą. 
Riaušės persimetė ir į kai 
kuriuos kitus miestus.

Kiniją didina
Hong Kongas. — Užsie

nio korespondentai numato 
Kinijos veiklos pagyvėjimą 
Azijoje po Kompartijos po
li tbiuro susirinkimo kovo 
mėn., kai premjero ir užsie
nio reikalų ministro Čou 
En-lai programa buvo už- 
girta.

Pastaruoju laiku Kinijos 
santykiai su Šiaurės Korė
ja ir Šiaurės Vietnamu ge
rokai pagerėję, taipgi susi
tarta su Pietų Vietnamo, 
Laoso ir Kambodijos revo
liucinėmis jėgomis dėl ben-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas.— Praneša

ma iš Saigono, kad per pe
reitą savaitę Vietname ir 
Kambodijoje žuvo 168 ame
rikiečiai. Tai didžiausi sa
vaitiniai nuostoliai per pa
staruosius aštuonis mėne
sius. Taip pat labai daug 
sužeistų. Pažymima, kad iš 
jų 60 žuvo Kambodijos 
operacijose.

New Yorkas.—Miesto val
džia gavo iš teismo leidimą 
suareštuoti ir įkalinti mo
kytojų unijos prezidentą 
Albertą Shanker už vado
vavimą mokytojų streikui 
1968 metais.

Newark, N. J. — Negras 
inžinierius Kenneth A. Gib
son balsavimuose gavo dau
giausia balsų, bet negavo 
daugumos. Tuo būdu nauji 
rinkimai įvyks birželio 16 
dieną. Dabar bus tik du 

prie protesto demonstran
tų.

Vakarų Berlyne dešimtys 
tūkstančių jaunuolių suda
rė protesto demonstraciją.. 
Įvyko susirėmimų su polici
ja. Daugelyje kitų Vakarų 
Vokietijos miestų buvo'su
ruoštos demonstracijos.

Demon s t r a c i j o s įvyko 
Prancūzijoje, Italijoje ir 
daugelyje kitų šalių. Prieš 
Ameriką protestai buvo 
pravesti visose socialistinė* 
se šalyse.

Valst. departamento 
tarnautojų protestas

Washingtonas. — Dau
giau kaip 250 valstybės de
partamento tarnautojų pa
siuntė protesto laišką vals
tybės sekretoriui Rogers.

Jie aštriai kritikuoja Nix-. 
ono administracijos (mi)ita- 
rinį įsikišimą į Kambodiją 
ir ragina baigti karą.

—--------------  ,  ................................ ..... . ■■■« t Į • I

Reykjavik, Islan d i j a'. — 
Vulkanas Hekla, neveikęs 
per 23 metus, dabar pradė
jo mesti lavą.

veiklą Azijoje
droš veiklos.

Numatomas Kinijos tiks
las būti revoliucinių kovų 
avangardu prieš imperializ
mą Azijoje. Tos rolės Kini
ja nenorinti užleisti Tarybų 
Sąjungai.

Bostonas. — Teisėjas Ka
lus nubaudė mokytojų uni
ją pasimokėti po $1,000 už 
kiekvieną streikuotą dieną. 
Unijos prezidentas nubaus
tas 30 dienų kalėjimo, kiti 
8 viršininkai priteisti pasi
mokėti po $500.

kandidatai — jis, Gibson, ir 
dabartinis majoras Addo- 
nizio. Gibsonui yra proga 
laimėti ir būti pirmuoju 
juodu majoru viename iš 
didžiausių miestų rytinėse 
valstijose.

Augusta, Ga.— Pasirodo, 
kad visi šeši negrai buvo 
nušauti iš užpakalio per 
nugarą. O policija aiškino, 
kad ji tiktai gynėsi, kad į 
ją negrai pradėję pirmieji 
šaudyti.

Bayonne, N. J.— Ketvir
tadienį per 15 valandų šis 
miestas buvo be vandens. 
Gyventojai buvo išsigandę. 
Miestas turi 80,000 gyven
tojų.

Danville, Ill.— Buvęs pro
tinis ligonis nušovė tris Ve
teranų Ligoninės viršinin
kus ir pabėgo. Jo pavardė 
Coleman G. Gish, 45 metų.
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Walter Reuther
GEGUŽĖS 9 dieną lėktuvo avarijoje žuvo Walter 

Reuther, Jungtinės Automobilių Pramonės Darbininkų 
Unijos prezidentas ir vienas iš seniausių ir Įžymiausių 
Amerikos organizuotų darbininkų vadų bendrai. Ame
rikos darbininkų judėjimui didelis nuostolis. Ypač vė
lesniais laikais automobilistų unijos vadas buvo pradėjęs 
vaidinti labai svarbų pažangų vaidmenį. Iš vienos pu
sės, jis buvo pradėjęs labai energingai vystyti kovą 
prieš Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių Orga
nizacijų Kongreso biurokratinę George Meany vadovy
bę, iš kitos — jau visiškai atvirai pasisakyti prieš Viet
namo karo tęsimą, o ypač prieš prezidento Nixono vė
liausią žygį, karą išplečiant į Kambodiją. Reikia atsi
minti, kad automobilistų unija yra viena iš pačių skait
lingiausių darbo unijų Amerikoje, su apie 1,300,000 na
rių. Todėl jos vadovybės vaidmuo šiuose abejuose 
frontuose yra be galo svarbu.

Dabar daugelis klausia: Kas užims Reutherio vie
tą automobilistų unijos vadovybėje ir kokios linijos ši 
didžiulė organizuotų darbininkų armija laikysis ateityje? 
Mažai mes težinome ir tegirdime apie kitus šios unijos 
vadus ir jų nusistatymą. Dažniau spaudoje ir praneši
muose suskamba vardas tik unijos iždininko E. Mazey. 
Galimas daiktas, kad dabar, kai Reuther nebėra, jo įta
ka dar aukščiau pakils. O tai būtų didelis pažangos lai
mėjimas, nes Mazey stovi dar aiškiau ir ryžtingiau į 
kairę nuo velionio Reuther. Pav., kai Reuther tik pas
kutiniais laikais aiškiau ir ryžtingiau pradėjo pasisa
kyti prieš Vietnamo karą, unijos iždininkas jau seniai, 
dar Johnsonui tebeprezidentaujant, nebijojo pasirodyti 
griežčiausiu Vietnamo karo priešu.

Walter Reuther, galima sakyti, buvo “ir vėtytas ir 
mėtytas” unijų vadas. Neseniai įvykusioje unijos kon
ferencijoje jis buvo perrinktas prezidentu tryliktam 
terminui. Jis išprezidentavo daugiau kaip 24 metus. 
Kai 1935 metais jis su broliu Viktoru sugrįžo iš Tary
bų Sąjungos, kur .juodu per dvejus metus dirbo Gorkio 
automobilių fabrike, ' jis pradėjo energingai darbuotis 
automobilistų gretose ir greitai tapo antikomunistinių 
jėgų vadu. Tačiau reikia pripažinti, kad su laiku jis tą 
savo antikomunistinį įkarštį šiek tiek ataušę. Atrodo 
kad tas įkarštis jam buvo reikalingas pasiekti unijos 
prezidento vietos, nes jis pamatė, kad čia jam yra puiki 
proga apie save suburti visas antikomunistines jėgas 
ir per jas laimėti. Bet negalima sakyti, kad jo vado
vaujama unijos vadovybė būtų pasižymėjusi antikomu
nistine isterija.

Kaip sakyta, reikia tikėtis, kūd automobilistų unijo
je yra pakankamai pažangių vadų, kurie neleis jai iš
krypti iš vėliausiu laiku užimtų teisingų pozicijų.

GALINGAS BALSAS 
PRIEŠ AMERIKOS 
AGRESIJĄ

Iš Suomijos sostinės Hel
sinkis pranešama:

Pasaulinės taikos tarybos 
sekretoriatas čia išplatino Pa
saulinės taikos tarybos pareiš
kimą ryšium su Amerikos ir 
Saigono kariuomenės įsiverži
mu į Kambodijos teritoriją. 
Pareiškime sakoma, kari Nix
ono administracijos nutarimas 
įsiveržti į Kambodiją dar la
biau pablogino tragišką padė
tį, kurią Amerikos agresija 
sudarė Vietname bei Laose ir 
gali išplėsti karą nenumatytu 
mastu.

Daugelio šalių vyriausybės, 
taip pat pasaulio visuomenės 
nuomonė, pabrėžiama Pasau
linės taikos tarybos pareiški
me, smerkia naują Jungtinių 
Valstijų avantiūrą prieš tai
kingos Indokinijos tautas.

Pasaulinė taikos taryba ra
gina visas tautas ir vyriau
sybes skubiai veikti ir parei
kalauti, kad nedelsiant būtų 
nutraukta Amerikos interven
cija Kambodijoje, taip pat vi
siškai ir besąlygiškai išvesta 
visa Amerikos kariuomenė iš 
Pietų Vietnamo, Laoso ir 
Kambodij os.

mokytojas.
Pasirodo, kad “Naujie

nos” biąuriai apsimelavo. 
L. Sagys sako, “kad J. Lin
gys niekad, niekados nebu
vo Hamiltone.”

Pranas Buknys

Rojus Mizara
(Jo 75-ųjų gimimo metinių proga)

Tai kas gi vartoja smurtą
KENT Universitete, Ohio valstijoje, Nacionalinės 

gvardijos kareiviai nušovė keturis studentus, o tris bai
siai sužeidė. New Yorko mieste pereitos savaitės pa
baigoje prieškarines demonstracijas užpuolė neva “sta
tybos darbininkai” ir daugeliui jaunų žmonių lazdomis 
skaldė galvas. Daug, daug nekaltų jaunų žmonių nu
kentėjo.

Tai tiktai du vėliausi kruvino smurto pavyzdžiai. 
Ir juos mums davė ne ilgaplaukiai “vaikėzai” arba juo
dieji pantheriai, bet jų priešai, valdžios organai arba jų 
suverbuoti su žmogžudingomis ambicijomis chuliganai.

Norime storiausiai pabrėžti, jog nei Kente, nei New 
Yorke nė vienas chuliganas arba žmogžudys nėra sulai
kytas ir patrauktas atsakomybėn. Tiesa, New Yorke, sa
koma, tapo sulaikyti šeši žmonės, bet jų tarpe nėra nė 
vieno iš tų , kurie demonstrantams galvas skaldė.

Kaip toli jie eis?
GEGUŽĖS 9 dieną Milwaukee mieste demokratų pa

rengime kalbėjo Demokratų Partijos Nacionalinio Ko
miteto pirmininkas Lawrence O’Brien. Reikia pasakyti, 
kad jis pasakė labai aštrią prakalbą apie prezidentą 
Nixoną ir jo Vietnamo karą. Ypatingu griežtumu jis 
pasmerkė karo išplėtimą į Kambodiją. Ir baigdamas 
kalbą Mr. O’Brien šaukė visus amerikiečius busimuo
siuose rinkimuose atmesti Nixoną su jo visa prokarine 
politika ir išrinkti tuos žmones, kurie stoja už šio karo 
likvidavimą ir už amerikiečių išsikraustymą iš Pietryti
nės Azijos.

Tai labai puiku, ir demokratų pirmininką galima 
karštai pasveikinti. Bet daugelis atsimena tuos pačius 
demokratus, kai prie šalies vairo buvo Lyndon Johnson, 
Nesigirdėjo, kad pirm. O’Brien būtų pasmerkęs tuos sa-

ŽYDŲ MOTERYS 
PRIEŠ KARĄ

Jungtinėse Valstijose žy
dų moterų klubai yra susi
jungę į Emma Lazarus Fe
deraciją. Tai visos šalieš 
masto organizacija. Jos nu
sistatymas įvairiais sociali
niais klausimais gana pa
žangus. Ir štai, laikyda
masi savo pažangiu tradici
jų', Emma Lazaruš. Federa
cija, ryšitim su Mo tinos Die
na, griežtai pasisakė prieš 
Vietnamo kapą ir j b išplė
timą į Kambodiją.'' ’

Fedracijos vardu prezi
dentė Leah Nelson ir vice
prezidentė Mollie Goldstein 
pasiuntė prezidentui Nixo- 
nui laišką, kuriame sako
ma :

“Geriausią dovaną, kokią 
jūs galėtumėte suteikti mū
sų šalies motinoms ir mo
čiutėms, būtų, jeigu jūs su
laikytumėte šitą mūsų jau
nų vyrų skerdimą toli nuo 
mūsų krašto Vietname, 
Kambodijoje ir Laose.

Mes jau netekame dau
giau kaip 40,000 mūsų jau
nų vyrų su tūkstančiais su
žeistų, daugelis kurių nie
kados nebegalės normališ- 
kai gyventi.

Mes griežčiausiai protes
tuojame prieš išplėtimą šio 
nepaskelbto karo- ir ragina
me pakeisti savo nuospren
dį šią skerdynę dar labiau 
išplėsti. Sugrąžinkit mūsų 
jaunus vyrus namo!”

TOKIE JIE
BEGĖDIŠKI MELAGIAI

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (91 num.) rašė:

“Štai L. Sagys nulydi J. 
Lingį į Hamiltoną kviesti 
‘Gytvarą’ į Lietuvą, reikia 
suprasti, prisidėti prie Le
nino šimtmečiui ruošiamų 
visokių pagerbtuvių, no- 
roms-ne-noroms įsipinti į 
nevystantį garbės vainiką.”

Lingys yra Lietuvos šo
kių vadovas. L. Sagys yra 
Cleve lando “Grandinėlės”

DĖLKO H. NAGYS BUVO 
PAŠALINTAS ARBA 
PASITRAUKĖ

J. Lukys savo pastabose 
“Margas skiltis pasklai- 
džius” sako:

K ana d os ‘ ‘Ne prik lau somo j i 
Lietuva“ keičia redaktorius: 
J, Kardelio kėdėje H. Nagys 
palyginti neilgai teišsėdėjo. Ir 
per tą laiką jis buvo nuolat 
pešiojamas, gnaibomas, o kar
tais ir tiesiog stumdomas.

Mat, iš jo buvo laukta, kad 
tęs arba net griežtins Karde
lio liniją, gi H. Nagys iš ne
patyrimo (jis—mokytojas), ar 
poetiško entuziazmo pagautas 
kartais “N. Lietuvos“ pusla
piuose leisdavo pasisakyti ir 
“kitaip manantiems,“ greta 
beatodairiškų T. Lietuvos 
puolimų pradėjo ir šį tą po
zityvaus spausdinti.

Tai nepatiko kardelinin- 
kams, ir II. Nagys gavo pylos. 
Matyt, kažkur čia ir slypi kel
mai, nuvertę jo vežimą: nors 
pastaruoju metu H. Nagys ir 
pasuko įprastu keliuku, jis iš 
redaktorių pasitraukė.

Pirmieji tą pranešė Toron
to “Tėviškės žiburiai“ ir . . . 
sukėlė didelį eksredaktoriaus 
nepasitenkini m ą : esą “N. 
Lietuvą“ jis redagavęs laiki
nai, visada svajojo g r į ž ti 
prie mokytojo darbo ir t. t., 
ir, ko anksčiau beveik nebū
davo, net apšaukė kolegas me
lagiais.

“T. žiburiai,“ atsikirtų, dar 
priduria: esą Kardelio laikais 
laikraštyje bebuvę laidotuvi
nių nuotaikų/(suprask, — jas 
sukėlęs Nagys:: *. i

šis nedideli^ pasipešiojimas 
baigiasi linkėjimu išlikti “lie
tuviško spaud,o§ fronto kariu.“ 
Ką gi, day(< gąlima pridėti: 
nors elementariai objektyviu 
ir galvojančiu.

Atrodytų, kad bet kuriam 
normaliam lietuviui aišku: 
mūsų tauta yra tiek prisiken- 
tėjusi nuo hitlerininkų, kad 
tik retas išsigimėlis gali jų 
gailėtis. O vis tik Kanados “Tė
viškės žiburiuose” išspaus
dinta tokia mintis: be reika
lo amerikiečiai padėjo muš
ti Hitlerį. . .

u Matyt, kai kam žymiai 
mieliau būtų laižyti vokišką 
|Btą, negu susitaikyti su 
mintim, kad Lietuva klesti 
be jų, tų padlaižių.

GELBĖJIMO 
HIDROPLANAS

Japonijoje pagamintas 
naujo tipo sutrumpinto 
starto ir nusileidimo dar- 
vas, skirtas gelbėjimo dar
bams jūroje. Šis hidropla- 
nas gali nutūpti į didesnes 
negu trijų metrų aukščio 
bangas, priešais esant vėjo 
greičiui 50 km/val, skridi
mo nuotolis apie 5,000 km.

Rašytojas, oratorius, vi
suomeninis veikėjas ir va
das. Žmogus, kuris savo 
tvirta valia, stipriu ryžtu, 
kaip savamokslis, atsiekė 
aukštą išsilavinimą politinė
je ir kultūrinėje veikloje.

Savo pragyvenimui, iš pat 
jaunystės Rojus dirbo lie
tuvių spaustuvėse, už labai 
menką už darbą apmokėji
mą. Jį talentas traukė siek- 
tis kultūrinio pakilimo, ką 
jis gražiai atsiekė.

Rojus Mizara jaunystėje 
pradėjo dirbti lietuvių 
spaustuvėse. Darbas buvo 
ant linotipo (raidžių rinki
mo mašinos) ir prie spaus
dinimo mašinos. Bet jo min
tys krypo ne tiek į darbą 
prie mašinos, kiek į apšvie
tę.

Iš jaunystes Rojus rašė 
spaudai poeziją ir vaizde
lius iš darbo žmonių gyve
nimo, apibūdi n d a m a s jų 
vargus. Jau prasisiekęs 
žurnalizme, pradėjo rašyti 
apysakas ir įvairaus turinio 
knygas.

Dienomis pragyven i m u i 
Rojus Mizara dirbdavo, o 
rašydavo tik vakarais.

Jo jaunų dienų raštai yra 
atspausdinti knygoje “At
žalos.”

Rojus Mizara turėjo gra
žų baritono balsą. Susipa
žinęs su Miku Petrausku, 
Rojus buvo įkalbintas la
vinti balsą. Įstojo jis į Mi
ko Petrausko konservatori
ją ir mokėsi dainuoti. Po 
kiek laiko jis baigė tą kon- 
konservatoriją ir buvo jam 
įteiktas chorvedžio diplo
mas. ....

Dainavo koncertuose kaip 
solistas ir kartą sykiu su 
Jonu Butėnu buvo įstoję į 
Metropolitan Operos chorą 
New Yorke. Tačiau Mizara 
su Butėnu neužilgo apleido 
tą chorą.

1919 metais Rojus Miza
ra buvo pakviestas dirbti i 
“Laisvės” redakciją. Tas 
darbas jam labiau patiko 
negu dainavimas Metropoli
tan Operos chore. Vėliau 
Rojus buvo paskirtas vy
riausiu “Laisvės” redakto
riumi ir dirbo “Laisvės” 
redakcijoje, su trumpes
niais pasitrauk i m a i s, iki 
mirties.

Būdamas redaktorium, jis 
turėjo šetadieniais ir sek
madieniais važinėti po kolo
nijas su prakalbomis orga
nizacijų ir “Laisvės” laik
raščio reikalais. Rašyti jam

vis tiek telieka po darbo 
dienos vakarais.

Tačiau Rojus Mizara sa
vo stipriu ryžtu ir talentu 
yra parašęs 24 knygas, iš 
kurių, kiek man žinoma, dvi 
yra išverstos į rusų kalbą 
ir platinamos Tarybų Są
jungoje.

Iš jo parašytų knygų yra 
12 išleistų Lietuvoje.

Iš jo parašytų knygų yra 
7-ni romanai, 5-ios pjesės, 
kitos įvairaus turinio.

Pažangioji visuomenė Ro
jų mylėjo, skaitė ir mylė
jo jo raštus.

Ilgą biką Rojus pasipa
žino su ±eva Tamulynaite. 
1940 metais, spalio 12 d. 
jis vedė Ievą. Politiniai ir 
daugeliu kitų visuomeninių 
klausimų reikalais jų dvie
jų nuomonės sutiko, tad 
vedę gražiai sugyveno iki 
Rojaus mirties 1967 m. rug
sėjo 23 d. Ieva žymiau dau
giau uždirbdavo negu Ro
jus. Tai vedus Rojaus ma- 
terialis gyvenimas pagerė
jo. Rašymui jis jau turėjo 
namų patogumus.

Man teko su Rojum susi
pažinti 1915 m. Philadelphi- 
joje, Lietuvių Socialistų Są
jungos Centro raštinėje. 
Tuo metu Rojus buvo atvy
kęs dirbti prie savaitraš
čio “Kovos” ant linotipo 
mašinos. Ten mes susitik- 
kome Vincą Kapsuką, su 
juo ilgokai pasikalbėjome. 
Jis mudviem aiškino iš kur 
kilo nįenšev'iznias ir bolše
vizmas, ii’ jų skirtumą.

, Rojus buvo malonaus bū
do žmogus. . Jis j mokėdavę 
susikalbėti ir su, kitų., sro
vių tolęrantiškesniais žmo
nėmis visuomeniniais rei
kalais. Jis. greit įsigydavo 
draugų. Tačiau, principi
niais klausimais nenusileis
davo niekam. ' Socializmo 
idėją jis labai brangino, pla
tino ir gindavo nuo užpuoli
kų.

Rojaus Mizaros mirtis 
skaudus nuostolis visai pa
žangiajai Amerikos lietuvių 
visuomenei.

Liverpoolio draudimo kom
panijos duomenimis, 1964— 
1968 metais nuskendo 750 
prekybinių laivų. Daugiau
sia laivų per šiuos metus 
neteko Graikija — 128, to
liau seka Liberija — 101, 
Anglija — 84, Panama—82, 
Japonija — 39, Norvegija— 
34, Libanas — 26, Italija ■— 
24, VFR — 22, JAV — 20.

Šviesias dienas mūsų
p*

Lietuvai numatė jis
Tais rūsčiais 1919 metais^ 

Tarybų valdžios idėjas — 
Lenino idėjas buržūazijli 
paskandino kraujuje. Jas 
darbo žmonės giliai užslėpė 
savo širdyse. Kaip gyvas tų 
dienų atminimas, Šimonėlių 
kaime liko trys nežinomų 
raudonarmiečių kapai. Ta
da, 1919-aisiais, vietos gy
ventojai prie jų pasodino 
tris berželius. Dabar čia 
ošia penkiasdešimtmečiai 
beržai, rymo mokinukų pa
sotintos tujos.

— Taip. Tada nedaug 
spėjome nuveikti, — prisi
mena buvusio Migonių re
voliucinio komiteto pirmi
ninkas Antanas Kazitėnas, 
guvus, gerą atmintį išsau
gojęs žmogus. — Bet Leni
no idėjų poveikis liko dide
lis. Žmonės neužmiršo...

Gyvenimo žingsniai griež
ti, ir pėdos gilios. *

Nors kraujuje buvo pas- ty 
kandintos Tarybos, bet re
voliucijos liepsna neužgesi
nama.

Kur kadaise ant pelkių 
kupstų pempės suko lizdus 
ir lygumų vėjas sklaidė 
šiaudines Valakėlių mažaže
mių trobų kepures, dabar 
išaugo kultūros namai, įsi
kūrė gyvenvietė. Svetingai 
duris atvėrė naujoji moky
kla.

Seniau čia buvusieji sus
toja ir dairosi.

Prie aštuonmetės mokyk
los iškilę gyvenamieji na
mai mokytojams, žemės 
ūkio specialistams. Dabar 
savo eilės laukia kiti rūmai.

— Statot yis, statot, pa- 
budavokit ir man naują na- 
rųęlį,. T;-. pareiškė Zuzana 
Skvereckienė.

Visi naujų, erdvesnių no
ri. Didesniais langais. Ank~ f 
šti senieji, tamsūs, kaip it 
praeitis.

Šiemet centrinę gyvenvie
tę apšviesime neono lempo
mis, — sako Juozas Kočius. 
— Ir asfaltą nutiesime. Per 
gyvenvietę, apie fermas... 
30 tūkstančių rublių šiam 
reikalui skirta...

Kitoks atėjo gyvenimas į 
Lietuvos kaimus. Paklauski
te šiandien bet kurį Pasva
lio rajono “Kovo 8-osios” 
kolūkio žemdirbį, ir dažnas 
pasakys tą patį:

— Šitas šviesias dienas 
numatė Leninas.

Leonas Šerėnas

Gegužės 15 dieną sukanka 75-eri 
metai nuo liaudies rašytojo Rojaus 

Mizaros gimimo.

Specialistai pastebėjo, kad 
jau kuris laikas koncertų 
salėse blogesnė akustika. 
Po ilgų stebėjimų prieita 
išvada, kad tam turi reikš
mės trumpų suknelių mada. 
Pasirodo, ilgesnės suknelės 
geriau sugerdavo garsą, 
negu plikos kojos, kurios 
garsą atmuša.

vo kolegas, kurie palaikė Johnsoną ir jo Vietnamo karą.
Prieškariniai nusiteikusiems demokratams yra puiki 

proga daug laimėti būsimuosiuose rinkimuose į Kon
gresą. Bet kad jais piliečiai pasitikėtų, tai jiems reikią 
atvirai ir aiškiai atsipalaiduoti nuo Johųsoninių sutvė
rimų Demokratų partijoje.: Lawrence O’Brien turėtų 
duoti pavyzdį kitiems to paties nusistatymo demokra
tams. Daug kas iš jo to laukia... R. Mizara

Meno šventėje
Vilnius. — Lietuvoje vyk

sta TSRS tautų meno šven
tė, skirta V. Lenino gimi-^r 
mo 100-osioms metinėms^ 
Visų broliškųjų respublikų/ 
mūsų kolektyvai ir atlikė
jai surengs 150 koncertų— 
apie dvidešimt koncertų, su
sitikimų, draugystės vakarų 
kasdien. Šventėje dalyvauja 
600 artistų iš broliškųjų ir 
1,000 Lietuvos atlikėjų, sa
viveiklininkų. 

»' I .. .
TROBELĖ

Yra miške trobele. 
Be durų, be langų, 
Minkštų žolių grindim 
Ir mėnesio dangum.

Šviesu trobelėj, šilta, 
šešėlių nebaugu, 
Kiškučio žvairos akys 
Nevi r pa po sniegu... | 

Taip gera gera būti j 
Tarpe tokių draugų. —-z ' 
Yra miške trobelė , 
Be durų, be langų...

Rimantas Vanagas
Iš “Lietuvos pionieriaus”
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Brone ir Valteris Keršuliai

Mudviejų viešnage Lietuvoje
R. Mizaros 75-osioms gimimo mėtinėms

Jis buvo ne tik romanistas....
šistinio judėjimo dalyviai bei 
valstiečiai, negalintys įvyk
dyti vokiečių uždėtų prievo
lių.

Lankėmės Šilutėje ir Klai
pėdoje. Malonu buvo pabu
voti Šilutės rajono komu
nistų partijos I sekreto
riaus Juozo Balkaus šeimo
je. Į Klaipėdą mus nusive
žė Ona Tučaitė. Tai ta jau
na profesorė, kuri neseniai 
lankėsi Amerikoj — pas sa
vo tetą New Yorke. Ji ma
loniai prisiminė ir viešnagę 
“Laisvėje” ir prašė visus 
pasveikinti. Susipažinome 
ir su jos motina, newyor- 
kietės Janušienės sesute. 
(Pas jas šiuo metu vieši ir 
pati Janušienė).
Atsisveikinant su Vilniumi

Į Vilnių iš Palangos su
grįžome lėktuvu. Artėjo jau 
ir mudviejų viešnagės pa
baiga. Prieš atsisveikinda
mi su Vilniumi, mes turėjo
me gražų susitikimą Jur
gaičių bute. Tai buvo ir 
mudviejų išleistuvės ir Val
terio gimtadienio paminėji
mas. Svečių susirinko per 
40. Jų tarpe buvo Justas 
Paleckis, rašytojas J. Bal
tušis su Monika Mironaite, 
Vyt. Kazakevičius, V. Gla
veckas, gyd. A. Baltuškony- 
tė, dramos aktorius J. Ka- 
nopka, dail. Motuzas ir kt. 
Su žmonomis dalyvavo: il
gametis rev. veikėjas K. 
Klorys, Kulto reikalų tvar
kytojas J. Rugienius (mū
sų newyorkietes “Aido” cho
ro dainininkės Rušinskienės 
sesers sūnus), dail. A. Lau
cius, L. Kapočius, TSRS did
vyris Užpalis ir iš Kult, ry
šių—J. Blažys. Iš giminių 
buvo Valterio brolio dukra 
su vyru ir Nelės Ventienės 
giminaičiai Valatkai. Na, ir 
trys “amerikontai”—J. Gu
žas ir S. Narkeliūnaitė iš 
New Yorko ir S.J. Jokubka 
iš Chicagos.

Pasodino mudu su Valteriu 
prie centrinio stalo, už ku
rio sieną puošė vainikai ir 
žalumynai ir skaitlinė “81”, 
kas reiškė Valterio 81-ąjį 
gimtadienį.

Pirmasis prabilo ir mudu 
pasveikino Justas Paleckis, 
paskui pasikeisdami k a 1- 
boms vadovavo J. Baltušis 
ir J. Kanopka. Sveikino vi
si svečiai, palinkėdami mud
viem sėkmės gyvenime ir 
aukštai vertino mūsų veik
lą pažangiųjų Amerikos lie
tuvių gretose. Buvo pakelta 
tostų už mudu, už pažan
giuosius Amerikos lietuvius, 
už visus svečius. Gavome 
įvairių dovanų: Valterį ap
juosė gražia juosta, o Jur
gaitis perskaitė ir paskui 
įteikė mums sveikinimą nuo 
Antano Sniečkaus. Ruvo 
smagu. Jautėmės, k a et''mu
dviejų asmenyje visi jie pa
gerbė ir Amerikos lietuvius, 
mūsų bendro darbo daly
vius.

Po keleto dienų, gausių 
draugų išlydėti, pakilom ke
lionei į Maskvą, o iš ten tu
rėjome gauti lėktuvą į New 
Yorką Į Maskvą mudu ly
dėjo Ventienės pusbrolis Ri
mas Valatka. Maloni staig
mena laukė mudviejų Mask
voje: Justas Paleckis apro
dė mums Kremlių, su juo 
aplankėme Lenino mauzo
liejų, ties kuriuo šimtai 
žmonių laukė eilėje. Stebė
jomės, kaip su Justu mus 
visur sargybos praleido be 
eilės, o Valteriui ypač pati

(Pabaiga)
* Ant marių kranto

Nuvežę Vacę Jurgaitienę 
į jos nameli, mes nuvykome 
į Palangą. Apsistojome 
viešbutyje. Sužinojome, kad 
čia atostogauja daug mūsų 
pažįstamų, kurių tarpe bu
vo Justas Paleckis su šei
ma, S. J. Jokubka, rašy
tojas Juozas Baltušis su 
žmona aktore Monika Mi- 
ronaite, Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas R. Petrauskas 
su žmona, Zenkevičiai, B r. 
Petravičius su žmona ir kt. 
Vėliau iš Nidos atvyko ir 
skulptorius G. Jokubonis su 
žmona.

Oras buvo gražus, visur 
pilna saulės ir žmonių. 
Mums pasakojo, kad vasa
romis į Palangą suvažiuoja 

‘arti 100,000 žmonių. Didelė
* dalis apsistoja privačiuose 

butuose, bet daug įsikuria 
viešbutyje, poilsio namuose, 
sanatorijose. Pasakojo, kad 
vien sanatorijose kasmet gy
dosi arti 15,000 žmonių. Po
ilsio namai gali sutalpinti 
kasmet per 22,000 žmonių. 
Mat, Palanga — kurortas. 
Ji garsi ne tik savo smul
kaus smėlio paplūdimiu, bet 
čia yra ir įvairių gydyklų 
su mineraliniais šaltiniais 
ir voniomis.

Palangoje veikia keletas 
restoranų, valgyklų ir kavi
nių. Vienoje tokių kavinių, 
esančių prie pat Birutės kal
no, mudu lankėmės su Justu 
Paleckio, kitoje — su Gla
vecku ir Petrausku. Kito
mis progomis buvome ir ki
tose kavinėse ir restoranuo
se. Visur moderniškai ir 
^originaliai įrengta, o “Biru- 
tės” restorane yra viena sa
fe, kur teįleidžiama... tik 
su medinėmis klumpėmis.

Rugpiūčio 1 d. Palangoje 
buvo paminėta 70 metų su
kaktis nuo pirmojo lietuviš
ko veikalo “Amerika pirty
je” viešo spektaklio. Vidu
rinės mokyklos salėje įvy
ko didelis minėjimas su įdo
mia programa, dalyvaujant 
daugeliui kultūros darbuo
tojų, jų tarpe ir kultūros 
ministrui L. Šepečiui. Jis 
ta proga pasveikino ir mu
du su Vaiteriu, kaip svečius 
iš Amerikos ir Bronei įteikė 
gėlių. Vakare ketinome da
lyvauti ir pačiame vaidini
me, bet Valteris įsivarė pa
šiną į koją, ir turėjome sė
dėti kambaryje. Mat, lig tol 
visur vaikščiojome basi.

* Palangos apylinkėse
Pasigėrėjome pajūriu, pa- 

simaudėme Baltijos vande
nyse ir susipažinome šiek 
tiek su apylinkėmis. Vieną 
dieną su Justu Paleckius 
buvome nuvykę į Kretingos 
rajone esantį K. Požėlos 
kolūkį. Mus gražiai priėmė 
pirmininkas Norkus, kolū- 
kietės sutiko su duona ir 
druska, vaišino pienu ir sū
riu, užrišo mudviem tau
tines juostas.

Sugrįždami į Palangą, ne
toli Kretingos, aplankėme 
buvusią Dimitravos priver
čiamojo darbo stovyklą, čia 
buržuaziniais laikais val
džia be teismo grūdo ko- 

^munistus ir komjaunuolius. 
>Čia yra tekę sėdėti ir Pa
leckiui, Niunkai, Šumaus-

* kui ir daugeliui kitų. Hitle
rinės okupacijos metais jo
je buvo kalinami tarybiniai 
aktyvistai ir žudomi antifa

ko, kad jie visur Justui sa
liutavo. Po to Justas mus 
pakvietė pietų ir tik pavai
šinti išskubėjome į aeropor- 
tą. Kartu su mudviem skri
do ir Jonas Gužas.

šešios savaitės — kaip 
viena diena

Kad ir pavargę buvome, 
bet mudviejų širdį glostė 
malonus jausmas — šešios 
savaitės Lietuvoje buvo 
mums prabėgusios kaip vie
na diena. Pilni įspūdžių grį
žome atgal į New Yorką, 
prie savo senų draugų, ku
rių daugelis ištikimai mud
viejų laukė aeroporte, nors 
lėktuvas ir vėlavosi kelias 
valandas.

Dar gyviau prisimenam tą 
savo viešnagę ypač dabar, 
kai spaudoje skaitome, jog 
šiemet vasarą didelis būrys 
užsienio lietuvių lankysis 
Lietuvoje.

Prisimename, Lietuvoje 
visur mudviem linkėjo svei
katos ir ilgų metų. Tiesa, 
sveikata ir ilgais metais 
mes galime pasidžiaugti. Dė
kojame už nuoširdumą, ir 
mudu visur, o ypač per iš-' 
leistuves pas Jurgaitį, pa
brėžėme, kad, jei sveikata 
ir metai leis, po kiek laiko 
mudu ir vėl atvyksime į Lie
tuvą. Lietuvos džiaugsmais 
ir rūpesčiais mes kartu gy
vename su visais pažangiai
siais Amerikos lietuviais. 
Jau dukart savo akimis mu
du matėme , kaip Lietuvos 
žmonės kuria savo gyveni
mą, ir tasai jaunatvišku
mas, kuriuo tenai dirbama, 
gena šalin mūsų mintis apie 
senatvę.

Šia proga norime viešai 
padėkoti visiems mūsų 
draugams Lietuvoje ir Ame
rikoje, kurie prisidėjo prie 
to, kad mudviejų viešnagė 
buvo tokia maloni ir pras
minga.

KAD PAGERĖTŲ 
DARBO SĄLYGOS

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba apsvarstė, 
akip toliau gerinti žemės 
ūkio darbuotojų aprūpini
mą specialiais drabužiais ir 
avalyne bei apsaugos prie
monėmis.

Ministerijos ir žinybos, 
kurioms pavesta siūti ir re
alizuoti specialius ir darbo 
drabužius, įpareigotos imtis 
priemonių, kad nuo 1971 
metų specialūs drabužiai že
mės ūkio darbuotojams bū
tų siuvami pagal patvirtin
tus modelius.

1941-1945
Aš mačiau, kai kareiviai žygiavo 
Per laukus ir dulkėtais keliais, 
Su narsa ir drąsa jie keliavo 
Gint tėvynę nuo priešo aršaus.

Aš mačiau, kai padangėje priešo lėktuvai 
Erdves raižė plieniniais sparnais, 
Ir liepsnodami krito ant žemės, 
Kaip bejėgiai pašauti kariai.

Aš mačiau, kai miestus bombardavo, 
Kai negeso pašvaistės gaisrų, 
Ir girdėjau, kai žmonės vaitojo, 
Klykė, šaukė sužeisti vaikiai.

Aš mačiau, kai lavonai gulėjo, 
Šiltas kraujas telkšojo tarp jų, — 
Sužeistieji kariai čia dejavo, 
Šaukė pagalbos brolių savų.

Aš girdėjau motinas verkiant, 
Liejos ašarų srautas platus, — 
Kančias aš žmonijos regėjau 
Ir kartu su jąja kenčiau.

r K.žakavičiene
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Kaip rašytojas, Rojus Mi- 
zara išgarsėjo savo roma
nais, kurių parašė septynis. 
Bet jis ne tik romanistas 
buvo—paliko ir pluoštą ap
sakymų. Deja, jo apsaky
mai ,nei Amerikoje, nei Ta- 
rybųį Lieuvoje dar nesurinkti 
ir neišleisti, tebėra išbars- 
tyti užjūrio lietuvių pažan
giosios spaudos puslapiuo
se, todėl jie liko lyg ir už
miršti. Šia proga norėtųsi 
šiek tiek pasklaidyti tuos 
puslapius, pažiūrėti, ką ra
šytojas apsakymo žanre pa
liko lietuviu literatūrai, v

Bandyti jėgas grožinėje 
kūryboje Mizarą paskatino 
V. Kapsukas, 1916 m. atvy
kęs į Filadelfiją redaguoti 
Amerikos Lietuvių socialis
tų sąjungos organo “Kova.” 
“Tu, Rojau, geras pasako
rius — imk ir užrašyk taip 
gražiai, kaip pasakojai,” — 
paragino kartą V. Kapsu
kas Mizarą, baigus jam pa
sakoti kažkokią istoriją. To
kio autoritetingo asmens 
padrąsintas, jaunas spaus
tuvės darbininkas—jis tuo
met jau buvo iš Filadelfi
jos išsikėlęs — parašė ap
sakymėlį “Nusidėjo,” vaiz
duojantį priešiškus dvasi
ninkų santykius su tikin
čiaisiais. Vargingas vals
tietis Pigaga, klebono pava
rytas į talką, iš tolimos ply
tinės vežė bažnyčios staty
bai plytas. Vežimą plytų Pi
gaga vargais negalais par- 
niūksėjo, bet nusigalavęs jo 
kuinas po to tuoj nugaišo, 
žmogus dėl to ėmė graužti 
pačią, nes ji išragino jį į 
tą nelemtą talką. Nebesikęs- 
dama priekaištų, Pigagienė 
nuėjo pas kleboną pasiskųsti 
vyru, bet šis iškoliojo, kad 
niekais jam kvaršinanti gal
vą. Nuolanki moterėlė išė
jo iš klebonijos didžiai su
trikusi — ji jautėsi nusidė
jusi, nes išdrįso kunigui pa
sidejuoti. Apsakymėlyje re
alistiškai pavaizduotas kle
bono grubumas, išnaudoto- 
jiškumas, jo panieka var
gingiesiems parapijiečiams. 
Kartu autorius išreiškė 
karštą meilę skriaudžia
mam liaudies žmogui, savo 
kritišką požiūrį į religiją ir 
jos atstovus.

Ši apsakymėlį Mizara 
nusiuntė “Kovos” redakci
jai. Po kurio laiko jis iš 
V. Kapsuko gavo maždaug 
tokio turinio laiškelį: “Jūsų 
vaizdelį talpiname ‘Naujo- 
jon gadynėm’ Geras! Drau
gas galit rašyt. Rašykite 
dažniau. Daugiau skaitykit 
dailiosios literatūros.”

Kaip kiekvienam prade
dančiam rašytojui, taip ir 
Mizarai buvo daug džiaugs
mo pamačius išspausdintą 
savo pirmąjį grožinį kūri
nėlį (korespondencijų jis 
jau buvo rašęs). “Neapsuko 
man galvos šie Kapsuko 
žodžiai, — pasakojo kartą 
rašytojas savo prisimini
muose apie V. Kapsuką, — 
netgi tas faktas, kad beveik 
pirmasis mano bandymas 
atitiko jo redaguojamam 
žurnalui, bet jaučiausi la
bai gerai.” Vėliau jis visą 
amžių liko giliai dėkingas V. 
Kapsukui, kuris jam buvęs 
tas pat, kas P. Višinskis Že
maitei.

Pirmiesiems savo apsaky
mams ir vaizdeliams Miza
ra tematiką ėmė iš Lietu
vos darbo valstiečių gyve
nimo. Tai suprantama: au
toriaus sąmonėje tebebuvo 
gyvi atsiminimai ir įspū
džiai, iš gimtojo krašto at
sivežti į tolimą šalį. Apsa
kyme “Naktibalda” pasako
jamas atsitikimas iš 1905- 
1907 m. revoliucinių įvykių 
Lietuvoje. Carinių žandarų 
persekiojamas, vienas jau
nuolis, ieškodamas prie
glaudos, naktį atbėga iš 
miesto į tėviškę. Tačiau tė
vas jo neįsileidžia, nes jis 
neėjęs į kunigus, o susidėjęs 
su bedieviais ir maištinin
kais. Dvaro darbininkų bui
tis, priešiški kumečių san
tykiai su dvarponiais atsi
spindi apsakymuose “Gais
ras,” “Ilganagis.” Antireli
gines, antiklerikalines nuo
taikas Mizara išreiškė ap
sakymuose “Nusidėjo,” 
“Dėl nuodėmės.” Nelaimin
gas atsitikimas pavaizduo
tas “Nemuno aukoje.”

Neilgai trukus, į Mizaros 
apsakymų tematiką įsiliejo 
ir Amerikos gyvenimo vaiz
dai. Apsakyme “Grinorka” 
nupieštas šviesus kultūrin
gos ir draugiškos lietuvės 
paveikslas, apsakyme “Lai
dojant draugą” pasakojama 
apie laidotuves darbininko, 
kritusio streiko metu. Dar 
kitas apsakymas — “Prieš 
audrą” — skirtas Amerikos 
darbininkų kovai prieš iš
naudotojus.

Pirmieji Mizaros apsaky
mai ir vaizdeliai dar ne
buvo tobuli, jie parašyti 
mėgėjiška bandančio au
toriaus plunksna. Jaunas 
rašytojas dar nesuge
bėjo suras ti ryškesnių 
vaizdavimo priemonių, me
niškai įkūnyti savo idėjų, 
dažnai pasakojimą ištęsda
vo, perkraudamas jį ne
reikšmingomis dėta 1 ė m i s.
Tačiau ir tuose bandymuo
se jau iškilo pažangi auto-
riaus pasaulėžiūra, antikle- 
rikaliniai musiteikimai, hu
manistiniai idealai, o kartu 
sugebėjimas lengvai pasa
koti, kurti siužetus, atrink
ti būdingus tikrovės fak
tus, — žodžiu, neabejotini 
busimojo beletristo gabu
mai.

1920 m. Mizara parašė 
keletą apsakymų (“Mūsų 
draugai,” “Iš Dzūkijos 
kraštelio,” “Prieš audrą,” 
“Našlaičiai”), kuriuose vėl 
vaizdavo Lietuvos darbo 
žmonių vargus ir išnaudo
jimą.

Savo ankstyvuosius ap
sakymus ir vaizdelius Miza
ra dažniausiai pasirašinėjo 
Murago slapyvardžiu ir 
spausdino juos “Naujojoje 
gadynėje,” “Amerikos lietu
vyje,” “Ateityje,” “Laisvė

je” ir kituose laikraščiuose. 
Keletas geresniųjų buvo 
įdėta į pažangiųjų Ameri
kos lietuvių rašytojų alma
nachą “Ažalos” (1921).

Nuo 1919 m. perėjęs 
dirbti į “Laisvės” redakci
ją, o vėliau tapęs ir to laik
raščio red aktorium, isi- 7 i. 

traukęs į plačią visuomeni
nę veiklą, Mizara nebetu
rėjo laiko grožinei kūrybai 
ir iki 1929 m. nebepakėlė 
beletristo plunksnos. Užtat 
šiuo laikotarpiu jis daug 
skaitė, lavinosi, keliavo, ra
šė publicistinius straipsnius 
ir knygas. Ir tik susikau
pus gausiai gyvenimo pa
tirčiai bei medžiagai, galvo
je ėmė bręsti naujų dides
nių grožinių kūrinių—apy
sakų, romanų — planai.

1930 m. pasirodė pirmasis 
jo romanas “Sliakeris,” pa
sakojantis, kaip vyrai Ame
rikoje stengdavosi išvengti 
mobilizacijos, kaip protes
tuodavo prieš karą. Romaną 
palankiai sutiko pažangioji 
Amerikos lietuvių spauda, 
didesnio priešiškumo nepa
rodė ir buržuazinė spauda. 
Tačiau “kritikos šūviai” pa
sigirdo iš tos pusės, iš ku
rios romano autorius ma
žiausiai tikėjosi: Z. Anga- 
rietis užsipuolė romaną, 
neigiamai jį vertindamas 
meniniu ir pasmerkdamas 
idėjiniu atžvilgiu. Z. Anga- 
riečiui pritarė ir B. Prans- 
kus-žalionis. Pikta ir ne
teisinga idėjiškai artimų 
žmonių kritika ne tik ne
padėjo rašytojui toliau vys
tyti savo talento, bet jam 
tiesiog išmušė plunksną iš 
rankų, jį giliai įskaudino. 
Kelerius metus Mizara ne
drįso sėstis prie naujo di
desnio grožinio kūrinio' ir 
vėl grįžo prie apsakymų.

Šio laikotarpio apsakymai 
jau buvo nepa lyginamai 
brandesni už ankstyvuosius. 
Dabar autorinus nebe sti
chiškai beldžiasi į abstrak
čios Socialinės tiesos duris, 
o griežtai kritikuoja kapi
talistinę santvarką, rodo 
jos pūliuojančias piktžaiz
des, giliai atskleidžia vidi
nius herojų pergyvenimus. 
Ypač ryškiu psichologizmu 
pasižymi apsakymas “Ne
malonus atsitikimas” 
(1934). Norėdamas atgau
ti prarastą darbą, darbinin
kas Pakala pažada bosui ne 
tik neprisidėti prie streiki
ninkų, bet ir pašnipinėti 
juos. Nors jis nieko neišda
vė, bet dėl duoto pažado pa
juto begalinį sąžinės grau
žimą. Jam atrodė, kad vi
si jo išdavystę žino, visi jį 
niekina, ruošiasi atkeršyti, 
nors iš tikrųjų draugai Pa
kalą laiko doru darbininku. 
Pagaliau Pakala neišlaiko 
sąžinės priekaištų ir, liguis
tos baimės apimtas, nusižu
do.

Visai kitoks yra apsaky
mo “Pirmasis bandymas” 
(19344 herojus Jurgis Pui
da. Tėvų išauklėtas nuolan
kumo dvasia, jis ilgą laiką 
baiminosi įsitraukti į darbi
ninkų judėjimą, streikus. 
Bet kai vieną naktį kukluks- 
klanininkų gauja, ieškoda
ma jo namuose streiko or
ganizatorių, jį patį prikulia 
ir nusiaubia namus, jo ne
ryžtingumas pagaliau ding
sta. Puida sumuša kontoro
je savo bosą, nes atpažino, 
kad jis—tai vienas iš kukluk- 
sklanininkų, įsibrovusių į jo 
namus. Tempiamas į kalė

jimą, Puida jau nebebijo 
šaukti: “Mūsų daug, jūs 
— tik keli... Mainieriu kovos 
nesulaikysite!.. Mes laimė
sim !..” Baisingus ekonomi
nės krizės padarinius (sa- 
vižudystę) Mizara pavaiz
davo apsakyme “Gyvenimo 
tamsuliai” (1932), o pražū
tingą tėvų inertiškumą, kon
servatyvumą auklėjant sa
vo vaikus— apsakyme “Tė
vų keliais” (1934). Šiuęs ir 
kitus apsakymus rašytojas 
Miko Rasodos slapyvardžiu 
spausdino “Darbininkų ka
lendoriuje”, žurnale “Švie
sa”.

Pagaliau 1934 m. Mizara 
pradėjo rašyti naują roma
ną — “Povilas Jurka”. Nuo 
to laiko rašytojas bemaž iš
imtinai atsidėjo romanams 
ir tik retkarčiais grįždavo 
prie apsakymų.

Iš vėlesniųjų apsakymų 
pažymėtinas “Audėjo laiš
kas broliui valstiečiui” (19- 
35), savo tema ir kai kurio
mis detalėmis primenąs P. 
Cvirkos “Žemę maitintoją”. 
Buvęs buržuazinės Lietuvos 
kariuom e n ė s “savanoris” 
gavo žemės, tačiau neįsten- 
gė prasigyventi. Visą laiką 
skursdamas, jis prašinėjo 
brolio, gyvenusio Ameriko
je, paramos. Kol galėjo, šis 
jį rėmė, bet vieną kartą ir 
pats tapo bedarbiu, skurdei- 
va. Nebegalėdamas paten
kinti brolio prašymo, para
šė jam laišką (šis laiškas ir 
yra pats apsakymas), įrodi
nėdamas jo pažiūrų nenuo
seklumą, teigdamas kad 
tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje darbo žmonės vienodai 
engiami ir išnaudojami, kad 
vienintelė jų išeitis “glūdi 
tiktai revoliuciniame darbi
ninkų judėjime”, kuriam 
kelią parodė Rusijos darbi
ninkai. Apsakyme “Šienpio- 
vys” (1939), paremtame ra
šytojo vaikystės atsimini
mais, piešiami senojo Lie
tuvos kaimo vargai, jo žmo
nių inertiškumas, nebrgani- 
zuotumas.

Mizaros apsak y m u o s e, 
kaip, ir jo romanuose, dau
giau publicistinio, negu me
ninio elemento, nes svarbiau
siu tikslu rašytojas laikė 
darbo žmonių sąmoningumo 
kėlimą, būtiną reikalą jiems 
organizuotis. Mizaros apsa
kymai gal ir nesudarytų so
lidaus tomo, tačiau ateityje 
leidžiant jo raštų daugiato
mį reikėtų juos pakelti iš 
užmaršties ir geresniuosius 
pateikti skaitytojams.

Jonas Petronis

Turistai Dieveniškėse
Lietuvos žygeiviai (turis

tai) į trečiąjį sąskrydį su
sirinko viename etnografiš- 
kiausių Dzūkijos kampelių 
— Dieveniškių apylinkėse, 
Poškų kaime.

Sąskrydžio dalyviai, susi
skirstę grupelėmis, užraši
nėjo senoviškas dzūkų dai
nas, tvarkė Bėčėnų piliakal
nio, Didžiulių kaimo mito
loginio akmens “Jankelio,” 
dar vadinamo suakmenėju
siomis vestuvėmis, aplinką.

Rimašių gatviniame kai
me keliauninkai apžiūrinė
jo 150 metų senumo svir
ną, Dabutiškėse, prie Gau
jos upės, buvusią milo vė- 
lyklą ir kt.

Šį kartą žygeiviai talki-y 
ninkavo Lietuvos Istorijos- 
etnografijos muziejui, o at
eityje žada padėti pamin
klų, gamtos bei vandens ap
saugos organizacijoms.

E. Tervidyte
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R. BLOOM

Užteršimas - dūmai ir diiinij 
uždanga

Užteršimas yra kiekvieno 
problema. Viso krašto sek
madieniniai laikraščiai turi 
specialius skyrius, kur ke
liami ūžte r š i m o pavojai, 
tam kad mes, suprasdami, 
kaip mūsų žemė, oras ir 
vanduo užnuodijami, imtu
mėmės priemonių tam pa
vojui sustabdyti.

Bet ar mes galime? Ką 
reiškia šis staigus susirū
pinimas dėl aplinkos terši
mo? Problema yra politi
nė ir ekonominė, ir tik an
troje eilėje ji liečia mūsų 
aplinkos užnuodijimą.

Dūmų uždanga, vadina
ma “kova su užteršimu” 
yra tam, kad mes nematy
tume, jog viskas yra blogai 
privačios enterpryzos siste
moje.

Mes, darbininkai, neter
štame oro, vandens, žemės. 
Tai daro pramoniniai bosai, 
didžiulės korporacijos, ku
rios pelni iš to, kad nesu
mažina savo atmatų, nesu
stabdo oro teršimo mūsų 
miestuose. Didžiulės žemės Į 
ūkio korporacijos, norėda
mos gauti kuo daugiau pel
no iš šių metų derliaus, ne
sirūpina dėl to, kad nuodai 
patenka i mitybos grandinę, 
nužudo žuvis ir paukščius, 
o kartu su vaisiais ir dar
žovėmis atsiranda ir ant 
mūsų stalo, v

Dar 1953 m. buvo galima 
įstatyti į kiekvieną automo
bilį prietaisą, kontroliuojan
tį išpučiamas dujas. Buvo 
pasakyta, kad tai “per bran
gu,” o iš tikrųjų tai reikš
tų mažesnį pelną nuo kiek
vieno pagaminto automobi
lio.

Kitas rūpestis yra pavo
jinga radiacija nuo atomi
nių elektrinių, esančių neto
li tirštai apgyventų miestų. 
Tačiau piliečių grupės gali 
tik protestuoti. Šių gamy
klų išmatos, taip pat sušil
dymas vandenų, gali atneš
ti nepataisomą žalą auga
lams, gyvuliams ir žmo
nėms, nesvarbu, ar atomas 
skaldomas “taikingiems” 
tikslams ar raketų gamini
mui. Aplinkos užnuodijimas 
tęsis per daugelį kartų. 1969 
m. gruodžio mėnesį Atomi
nės Energijos Komisija pa
skelbė žemėlapį, kuriame 
buvo nurodytos vietos, kur 
JAV randasi atominės elek
trinės: 16 veikia, 48 stato
mos, 34 užplanuotos.

Privati enterpryza, val
džios remiama ir mokslinin
kų nepaisoma, slepia savyje 
pavojų mūsų genoms, defor
muotų vaikų, mirties nuo 
leukemijos ir dar nežinomų 
ligų ir defektų — ir visa tai 
dėl pelno!

Nuodingos dujos, defolia- 
cijos priemonės ir insekti
cidai vis dar gaminami, 
nors plačiai yra žinomas 
surištas su jų naudojimu 
pavojus. Nors prezidentas 
Nixonas paskelbė “karinių 
nuodų” ir kai kurių biolo
ginio ir cheminio ginklo 
rūšių gamybos galą, dalis jų 
vis tebegaminama. Išmatos 
šių nuodų gamybos yra už
teršimo dalis.

Gamtinių dujų kompani
jos laukia pelno iš “Arklo 
projekto” Atominės Ener
gijos Komisijos (AEC), ku
ris gali užnuodyti radiaci
ja visą Rocky Mountains 
rajoną, ir galės net teikti 
radioaktyvias dujas mūsų 

viryklėms ir krosnims. Žiū
rima į pelną, ne į saugumą.

• • •

Darbininkai, būkite bu
drūs, kad Nixonas sako, jog 
užteršimas yra dienos pro
blema. Anti-vyriausyb i n ė s 
grupės, studentai aktyvis
tai, intelektualai, kai kurie 
darbininkai, socialinės ir 
bažnytinės grupės, veda ne
blogas švietimo programas, 
liečiančias užteršimo pro
blemą. Bet jų protai užterš
ti Maltuso doktrina, kuri 
yra taip pasenusi, kaip ar
klys ir vežimas. Prieš 100 
metų Maltusas pasakė, kad 
mes iš augs i m virš mūsų 
maisto atsargų. Suvienytų
jų Nacijų 1954 m. duome
nys rodo, kad 2 milijardai 
akrų yra kultyvuojama ir 
dar 16 milijardų akrų gali 
būti kultyvuojama. Tai duo
tų maisto dar papildomai 8 
milijardams žmonių, net 
prie 1954 m. žemės dirbi
mo metodų. Tuo tarpu tech
nologija žymiai pažengė 
nuo to laiko.

Tik prie kapitalizmo gali 
būti perteklius žmonių. So
cialistinėse šalyse žmonės 
yi a brangiausias turtas, apie 
kurį sukasi visas planavi
mas, visa produkcija ir gy
venimo sąlygų pagerinimas. 
Socialistinėse šalyse nėra 
nedarbo, nėra perprodukci
jos, nėra pelno keliems ki
tų sąskaita.

Gyventojų perteklius yra 
tik tuomet, kai egzistuoja 
milijonai bedarbių, kuriuos 
reikia maitinti, apgyven-* 
dinti ir aprengti vyriausy
bės sąskaita, be pelno pri
vačiam bizniui.

Išeikvojimas yra kita už
teršimo problema prie kapi
talizmo, taip pat pelninga. 
Darbininkas, sulaukęs 40 
metų amžiaus, yra pakei
čiamas jaunesniu, su mažes
niu atlyginimu, bet dirba 
daugiau. Mašinos taip pat

reikalauja vis mažiau dar
bininkų. Medicinos pasieki
mai prailgino žmogaus gy
venimą iki 75 metų ir dau
giau, tokiu būdu 3 5 metai 
yra eikvojami. 1968 m. gy
vens 65 milijonai amerikie
čių, senesnių 65 metų. Pini
gų sumos, kurios turėtų pa
daryti senesnio amžiaus 
darbininkų gyvenimą pato
gesnį ir jų poilsį naudinges
nį, nuolat sumažinamos 
dėl karinių išlaidų. Lėšos 
vėžio gydymui, artritui, 
širdies ligoms yra atima
mos karinio biudžeto nau
dai.

Išeikvojimas, tačiau pel
ningas, yra karo išlaidos 
lėktuvų F-lll gamybai, ku
rie neskraido. Daug milijar
dų eikvojama AB M gyny
bos sistemai, jau pasmerktai, 
bet vis dar stumiamai pel
no trokštančių pramoninin
kų per Kongresą. Plutoni- 
jaus ir napalmo bombos 
nuolat gaminamos ir dides
niais kiekiais, iš to turi pel
ną Dow Chemijos Kompa
nija ir jos akcininkai.

“Kova prieš teršimą” tu
ri tapti kova prieš pelną 
ir pasipelnymo sistemą, ku
ri darbininkams neša tik 
nelaimes.

Visi mūsų gyvenimo as
pektai yra užteršti kapita
lizmo jo paskutinėje puvi
mo stadijoje.

Nixono kampanija prieš 
teršimą yra žodžių “dūmų 
uždanga,” kuri nuslepia ti
krąją teršimo priežastį, nu- 
k rėpi an t i energiją tų, kurie 
galėtų ką nors naudingo pa
daryti.

Iš anglų kalbos išvertė
I. V.

New Delhis, Indija. Reli
ginėse riaušėse tarp indų ir 
moslemų Maharaštra vals
tijoje užmušta 90 žmonių, 
keletas šimtų sužeista.

Londonas. — Amerikietis 
dainininkas Frank Sinatra 
turėjo koncerte daugiau 
kaip 3,000 klausytojų.

TRIŪSAS PRIE VAIRO
Vis vingis į dešinę, vingis į kairę, 
Vikriausiai pasuki, permeski vairą, 
Pralenkdamas kitą, tiksliai apskaičiuoki, 
Vis spausk pedalus, važiuoki, važiuoki, 
Ir kelias vis bėga, į tolį nutįsta, 
Iškritus lijundrai, padangos slysta.

Ak, norėtumei ir tu laukų platybėmis pasigėrėti! 
Kaskart kloniuose iškilusiais vaizdais pasigrožėti! 
Ak, norėtumei aprėpt visos kelionės perspektyvą 
Ir suvokt dienos maršrutą dar vos rytmetį ankstyvą!

Bet vingis į kairę, į dešinę vingis, 
Pakriūtės atsiveria vis pavojingos. 
Motoras prieš kalną kriokia ir pyška, 
Po ratais į šonus žvyras vien tyška... 
Vėl posūkis — permeski vairą nedelsęs, 
Nors rankos skauda nutirpusios, alsios.

Nors keleivių veiduose matai ir rūpestį, ir bėdą, 
Nors į tolį, rodos, žvelgia jie patogiai atsisėdę, 
Smalsiai trokštumei ir tu regėt platybių horizontą, 
Tarsi vadas virš žemėlapio apžvelgt nuo kalno frontą.

Bet stabdžiai žviegia, kai leidies nuo kalno, — 
Štai pramintas vingis žabangomis velnio! 
Budrus dėmesys, įtemptos akys, 
Vis slenka vienodas provėžų takas.
Mąstyt bandai, kas tieji keleiviai, 
Galį sau dairytis į tolumą blaiviai.

Ten gal motina važiuoja sūnaus armijoj lankyti?
Ten chirurgas, gal būt, skuba operacijos daryti? 
Įgaliotinis milicijos gal skuba įvykio ištirti?
Ta mergaitė lieja ašaras — aprauda mylimojo mirtį?

Kiek rūpesčių, sielvartų tau patikėta, 
Visiems jiems reikia vykti, skubėti...
Pasaulio dalelę veži į rytojų,
Per tavo budrumą jie nebijo pavojų, 
žvelgią už tave jie tolį matuoja, 
Dėkoja už vargą tavo abuoja...

L j. Alota

Programa: Turėsime svečių iš Worcester, Mass., AIDO CHORAS, vadovas Al Daukšys;
IRENE JANULIS ir A. DAUKŠYS, solo ir duet.

LAISVĖS CHORAS sudainuos keletą gražių naujų dainų. j
WILMA HOLLIS ir ELENA BRAZAUSKIENĖ, solo ir duet.
Duosime Naujosios Anglijos pietus su lietuviškais patiekalais.

Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti.— Kaina žema. — Rengimo Komisija
................................ V' ' ■1 : ‘ ..... ' s ‘ ~ . .. .

CHICAGO, ILL.
Vacys Daunoras, Dauno

ras! Tur būt nė vienas dai
nininkas iš Tarybų Lietu
vos, kuris Amerikoje dai
navo, tiek daug triukšmo 
nesukėlė, kaip bosas V. 
Daunoras, kuris gegužės 3 
d. Orchestra salėje, mieste, 
davė nepaprastai įdomų kon
certą. Salė, kurioje telpa 
2,500 žmonių, buvo beveik 
pripildyta.

Šis koncertas įrodė, kad 
“Naujienų” plepalai, artis
to įvairiais būdais niekini
mas, joms nedavė nei už gra
šį pasekmių. Na, o kodėl 
Rudžio radijas Tarybų Lie
tuvos artistus žemino, ypač 
V. Daunorą puolė? Aš vi
siškai nesistebėčiau, jei ko
kia “bobelka” niekus plepė
tų, bet kai neva įvairūs 
daktarai, profesoriai, ir kiti 
tituluoti elementai taip 
šlykščiai per radiją šaukia, 
esu įsitikinusi, kad radijo 
klausytojai ne vienas pa
mąstė, kad tiems tituluo
tiems žmonėms trūksta pro
to. Na, ir ką jie laimėjo? 
Nagi, trijų pirštų kombina
ciją—špygą!

Koncertas įvyko, ir kad 
jis buvo įdomus ir puikiai 
atliktas, man net sunku tin
kamai aprašyti.

Vacys Daunoras — Vil
niaus operos solistas — iš
ėjo į sceną su akmopanuo- 
toju Darium Lapinsku. Sal
ėje pasipylė griausmingi 
aplodismentai.

HARTFORD, CONN.

BANKETAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Gegužes 24 d., pradžia 1 valandą
157 Hungerford St., Hartford, Conn.

Laisvės Choras, vadovė Wilma Hollis

V. Daunoras pradeda pro
gramą su liaudies daina 
“Jau saulelė leidos,” L. Aba
riaus. Jo balsas plaukia iš 
krūtinės, kaip jūros švel
nios bangos. Jis publiką 
užkariavo su pirma daina. 
Jo dikcija taip aiški, ir jo 
balsas stiprus ir lygus vi
sas registrase, kad regis, 
jog švelnus vėjelis jo balsą 
nešioja po visą salę.

Pirmoje programos daly
je V. Daunoras išdainavo 
10 dainų, dar dvi pridėjo 
kaip priedą, nes publika jo 
nenorėjo paleisti nuo sce
nos. Kėlė ovacijas.

Po 15 minučių pertraukos 
prasidėjo antra programos 
dalis. Čia jis vėl sudaina
vo tris liaudies dainas, o 
toliau sekė arijos iš įvairių 
operų. Pirmoji buvo “In 
questa tomba ascura” — 
L. Bethoveno. Šį dainos 
kūrinį V. Daunoras savo 
balsu nupiešė kaip gražų 
paveikslą, kuris liko mano 
širdyje neišdildoma atmin
timi. Jo balsas yra tik ari
joms ir operoje dainuoti. 
Na, o ką kalbėti apie Phili- 
po 11 ariją iš operos “Don 
Carlos” — G. Verdi. Kai jis 
šią ariją pabaigė dainavęs, 
publika šaukė, griausmin
gai plojo, ovacijoms nebuvo 
galo.

Kritikas Kenneth Sanson 
“Chicago Daily News” laik
raštyje štai ką pasakė apie 
šią.Dauhdro ariją: Daunoro 

balsą jis prilygino prie pa
saulio garsiojo dainininko 
Nicolai Ghiaurovo balso ir 
Boris Christoff. Pasauly
je geresnių boso balsų nėra 
kaip šie du artistai-daini- 
ninkai.

Kritikas taip pasakė: Jei 
V. Daunoras taip gerai dai
nuos ateityje, kaip jis dai
navo sekmadienį Orchestra 
Hali, jam bus durys atda
ros į visas didžiausias ope
ras pasaulyje! Ir tai bus 
labai greitoje ateityje.

Iki šiol nei vienas lietuvis 
čia Amerikoje tokio gero 
kritikos įkainavimo nėra 
gavęs. Mes lietuviai galime 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
Tarybų Lietuvos sūnus to
kią didelę garbę mums su
teikia savo dainavimu.

Ona B. Kubilienė

Ar žinote, kad...
Vokietijos Demokratinės 

Respublikos planuotojai nu
mato, kad 1980 metais ten 
mėsos svartojimo struktūra 
bus tokia: kiaulienos—50- 
53 proc., jautienos — 37% 
ir paukštienos — apie 10%.

•
Prieš porą metų pasau

lyje jau buvo dirbtinai sėk- 
linama beveik 75 milijonai 
karvių (1964 metais — 16 
milijonų). Tokiose šalyse, 
kaip Daųija ir Japonija, 
dirbtinai apsėklinama 95% 
visų karvių ir telyčių.

Vakarų Vokietijoje. paga

mintas preparatas prieš uo
dus su dažų priedu. Jei* 
antibiotikai patenka į pie
ną, dažai pakeičia jo spalvą 
ir tuoj pat galima imtis at-, 
sargumo priemonių. ** 

-:- *
Apie 75% dabar Olandi

joje laikomų veislinių kiau
lių gautos dirbtinio sėklini
mo būdu. Atskirose provin
cijose sėklinama dar dides
nė dalis kiaulių. 

C-

Nebrasko valstijoje (JAV) 
labai triukšmingai atidary
tas naujas mokslo centras. 
Pagal planą, jis turi tapti 
stambiausia pasaulyje 
mokslo įstaiga, tiriančia 
mėsos gamybos problemas. 
Jos organizavimas kainuos 
10-15 milijonų dolerių.

Nuo pernykščių metų 5 
Anglijos universitetų vete
rinarijos fakultetuose įves
tas zoopsichologijos kursas. 
Šių paskaitų klausosi 3-4 
kursu studentai. 

Ir

“Tik” septynerius su pusėy 
metrų tesiekia Japonų salo
je Sikoku veisiamų vištų... 
uodegos ilgumas.

Perudžijos miesto (Itali
ja) apylinkių valstiečiai, 
protestuodami prieš mažą 
kiaulienos kainą, į patį mies
to centrą paleido apie 200 
kiaulių, kurios paraližavo 
judėjimą ir daug darbo pri
darė policijai.
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.Pavasarinis spaudos piknikas
Įvyks birželio 21 d. Gedimino Parke, Bradford, Mass.

Rengia LLD 7 Apskritis ir Moterų Sąryšis
* Kuomet lawrencieciai likvidavo Maple parką, tai 

plačioji lietuvių apylinkė jo pasigedo. Šiemet minėtą 
klaidą bandysim atitaisyti, rengdami pikniką Haverhillio 
Gedimino parke, kuris yra daug patogesnis-erdvesnis už 
Maple parką, ir iš toli atvykusiems lengviau jį surasti.

Mes, rengimo komisija, kreipiamės į chorus ir solis
tus, kad atvyktų atlikti meninę programą. Moterų Są
ryšio darbščiosios gaspadinės ruošia bendrą valgių stalą.

Pagal jau nuo seniai įsigyvenusią mūsų tradiciją, 
svečiai atveža: pagamintų valgių, dovanų, o daugumas 
suteikia piniginių dovanų. Dekime visas pastangas, kad 
šis piknikas butų skaitliu g iaufeias publika, sustiprinkim 
savo spaudą, kad ji šviestų liaudį kol mes gyvi būsime!

Pastaraisiais metais labai daug kenkdavo mūsų pik
nikams tas, kad daugelis senesnio amžiaus žmonių jau 
atsisakydavo savo mašinomis į piknikus važiuoti. Šią 
kliūtį jau nugalėjo So. Bostono draugai — jie nusisamdę 
busą ir visi bendrai važiuos į pikniką. Dabartiniais lai
kais tai patogiausia ir ekonomiškiausia priemonė. Nėra 
abejonės, kad ir kitų kolonijų draugai šią kelionės prie
monę panaudos.

LLD 7 Apskrities rengimo komisija:
S. Rainardas ir J. Petrus

St. Petersburg, Fla.
Pagerbtos motinos

Gegužės 9 d. pažangiečiai 
gražiai pagerbė motinas. 
Pramoga buvo linksma, 
daug žmonių atsilankė, mū
sų nuostabai—matėsi daug 
ukrainiečių.

LLD 45 kuopa savo na
riams įteikė veltui įžangos 
bilietėlius, nenariai pasimo- 
kėjo. Šiai pramogai vyrai 
patarnavo moterims, pa- 
ruošdami valgį, o Monika 
Raškauskienė davinėjo vy
rams nurodymus, kelios ki
tos, sakoma, irgi gelbėjo, 
bet jų vardų negavau. Vy
rai dėkingi moterims už nu
rodymą. Kitą kartą jie bū
sią gudresni, nes jie dar 
porai pramogų ruoš patie
kalus.

> Programa įvykdyta viena 
l įš gyviausių. Pirmininkui 

pasveikinus motinas ir vi
sus svečius ir narius už 
skaitlingą atsilankymą 
perstatė Adelę Pakalniškie
nę pasakyti kalbą pagerbi
mui motinų. Ji jausmingai 
iš pradžios kalbėjo angliš
kai dėl kitataučių, užbaigė 
gražiai supintais žodžiais, 
kokią meilę reikia teikti 
motinai už jos rūpesčius ir 
vargus auklėjant šeimą.. 
Pirmą kartą girdėjau Ade
lę taip gražiai ir gyvai kal
bant.

Tikra tiesa, kad šios ša
lies moterys - motinos gim
do kūdikius ir juos auklėja, 
kad jie išaugtų šaliai geri 
piliečiai ir naudingi sau. 
Tik kaip gaila, kad neorga
nizuotos motinos esti bejė- 
ges, jų išaugintus “viešpa
čiai” pasiunčia kariauti ten, 

1kur motina nepageidauja.
Dainos mylėtojai, vado

vaujant Adelei Pakalniškie
nei, su pavykusiu dainavimu 
užbaigė popietės programą. 
Beje, vienas kitatautis svei
kino motinas ir kelis punk
tus gražiai padainavo. Pro
grama buvo trumpa, bet gy
va, dalyvių gausiais aplo
dismentais pasveikinta. Iš
rodo, trumpesnės progra
mos labiau patenkina pub
liką.

Birželio pabaigoje kuopa 
ruoš išleistuves Adelei Pa
kalniškienei. Ji vyks į Ta
rybų Lietuvą, į jos tėvų že
mę pasidairyti. Girdisi, kad 

► yra pasirengęs važiuot ir 
\ Povilas Pųčkoriųs. Gal ir 
ūkas daugiau keliaus į Euro- 

4 pą, bet neteko patirti.
Ona Walins išvyko į 

Maine valstiją, kokiais rei
kalais, nesakė. Ji sakė grį

šianti prieš Tėvų dieną. Ta
rnas Norvela, po sėkmingos 
operacijos, grįžo namo iš 
ligoninės.

Jurgutis Bernotą po sun-; 
kios ligos pasveikęs pasiro
dė pramogoje. Draugė Mi
kalajūnienė buvo ligos pa
liesta, bet ir ji atvyko pa
silinksminti. Adelė Pakal
niškienė taipgi skundžiasi, 
kad kamuoja šaltis, bet ji 
nepasiduoda, dir b i n ė j a ir 
choristus dainuoti mokina.

Studentai, kaip plačioje 
šalyje, veda kovą prieš ka
rą, taip ir šioje apylinkėje 
demonstravo. Nelengva 
jiems kova, įvairūs provo
katoriai ir patį policija 
daug kenkia. Be to, studen
tai jauni, nedaug turi pa
tyrimo, įvyksta klaidų, ir 
dėl to jie nukenčia. Tačiau 
jų sujudimas yra istorinis.

Senyvas Bernelis

Bridgeport, Conn.
Gegužės 8 d. dvi hartfor- 

dietės, važinėdamos visuo
meniniais reikalais, užsuko 
ir pas mus. Tai nuošir
džios veikėjos, kurios per 
daugelį metų dirba visuo
meninį darbą — Lucy Že
maitiene ir jos sesutė Liud- 
visė Butkevičienė.

Buvo malonu su taip ar
timomis draugėmis ir dar 
gimin a i t ė m i s pasikalbėti. 
L. Žemaitienė nusiskundė 
prasta sveikata. Sakė, kad 
po mylimo vyro mirties 
jos sveikata nukentėjo. Ji 
buvo du kartu ligoninėje ir 
dar vis randasi po gydytojo 
priežiūra.

Abi sesutės kvietė mus 
dalyvauti Laisvės choro pa
rengime, kuris bus su pie
tumis ir koncertine progra
ma, sekmadienį, gegužės 24 
d., 157 Hungerford Street, 
Hartforde. J. Strižauskas

Vilnius.—Aukštosiose mo
kyklose prasidėjo jaunųjų 
specialistų skirstymas. Šie
met diplomus gaus daugiau 
kaip 6,000 studentų. Treč
dalį absolventų sudarys ne
akivaizdininkai ir vakari
nių skyrių klausytojai. Res
publikoje pirmą kartą vienu 
metu įteikiama tiek daug 
aukštojo mokslo baigimo di
plomų. Aukščiausiosios kva
lifikacijos specialistų, bai- 
guisų mokslus Lietuvoje 
Tarybų valdžios metais, 
skaičius šiemet pasieks 80 
tūkstančių.,

Chicago, Ill
Apie labai sėkmingą 

“Vilniete” suvažiavimą
Gegužės 3 dieną vietiniai 

“Vilnies” dalininkai ir sve
čiai iš arti ir toli ankstokai 
rinkosi į “Vilnies” jubliejinį 
suvažiavimą.

M. Friberg ir M. Yuden 
registravo atvykusius at
stovus ir papuošė su sagute 
specialiai padaryta “Vil
nies” 5 metų sukakčiai.

Apie dešimtą valandą ry
to Joana Grigienė prie sta
lo tarėsi su A. Maziliausku 
apie dienotvarkę. A. Mazi
liauskas, “Vilnies” direkto
rių pirmininkas, atidarė ju
biliejinį (metinį) “Vilnies” 
suvažiavimą.

Tvarkos vedėju viešu bal
savimu išrinktas M. 'Vep- 
rauskas, jo pagalbininke — 
E. Drobienė. Užrašų rašti
ninke išrinkta A. Jonikie
nė. ’ Ji praėjusių metų su
važiavimo protokolą, rašy
tą V. Vasio, aiškiai perskai
tė ir protokolas tapo priim
tas.

Už redakciją raportavo 
atsakingasis redakt o r i u s 
J. Jokubka. Jo ilgokas ir rū
pestingai priruoštas rapor
tas stebino atstovus. V. An
drulis tais pačiais reikalais 
dar pakalbėjo.

Administratorė Mildred 
Friberg aiškiai ir detaliai 
išdavė raportą iš finansi
nio stovio. Atstovai gavo 
spausdintus lapelius apie 
1969 m. finansinį stovį. Ne- 
kurie atstovai darė trum
pas pastabas, bet adminis
tratorė paaiškino, kad vi
siems būtų žinoma.

J. Marazienė raportavo 
apie “Vilnies” namo stovį.

Visi raportai priimti.
Dar prieš prasidedant su

važiavimui, buvo pakviesti 
tarti žodį tolimi svečiai:

MONTREAL. — Spaudoje 
jau buvo rašyta, kad čia 
mirė vietos lietuviams pla
čiai pažįstamas Antanas Jo- 
nušis. Velionis Lietuvoje 
buvo kilęs iš Mikiškių kai
mo, Skapiškio valsčiaus, 
Rokiškio rajono. Prieš pir
mą pasaulinį karą, 1913 m., 
buvo emigravęs į Kanadą, 
bet tuojau persikėlė gyven
ti į Jungtines Valstijas, gy
veno Clevelande ir Chica- 
goje. Po karo grįžo į Lie
tuvą. Bet jaunam vyrui, 
nors ir “amerikonui,” tuo
metinėje Lietuvoje gyveni
mas nebuvo rožėmis klotas, 
todėl, kaip ir daugumas to 
meto jaunuomenės, 1926 m. 
vėl atvažiavo į Kanadą, ap
sigyveno Montrealyje ir čia 
išgyveno iki mirties. Paliko 
nuliūdime žmoną Emiliją- 
Mikaliną Jonušienę-Norkiū- 
tę.

A. Jonušis buvo plačių pa
žiūrų, apsišvietęs, pavyz
dingai vedęs savo gyvenimą 
žmogus. Mylėjo organizaci
jas, ypač pažangias. Skaitė 
ir stambiai rėmė progresy
vią spaudą.

Iš visų organizacijų ir 
draugijų, jam buvo arti
miausia prie širdies pažan
gi Montrealo Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija. Šios draugijos 
gerovei jis paskyrė veik vi
są Kanadoje savo gyveni
mą. Nuo 1930 m. išbuvo 
valdyboje, per apie 20 metų 
ėjo atsakomingas iždininko 
pareigas ir per tiek pat lai
ko, iki mirties, taipgi labai 
atsakingai, rūpestingai ėjo 
pirmininko pareigas.

Jis Sūnų-Dukterų Pašalp. 
Dr-jai buvo atsidavęs su vi
sa siela. Ja rūpinosi dau
giau, negu tėvas rūpinasi 
savo vaikais. Mylėjo na

Edmundas Juškys iš Wa- 
shingtono, Ks. Karosienė, 
laisvietis P. Venta, P. V. 
Gasparienė iš Grand Ra
pids, Mich., ir kiti. Jų kal
bos buvo jautriai priimtos.

Diskusijų proga kalbėjo 
B. F. .Kubilius, J. K. Sta- 
lioraitis, J. Pateckas, keno- 
shiečiai S. Strich ir P. 
Sprindis, redaktorius J. Ma
žeika, Julija Marazienė ir 
keletas kitų. J. Pateckas 
supažindino Vytautą Ma
taitį, svečią iš Lietuvos. 
Svečias karštai sveikino su
važiavimo dalyvius ir linkė
jo “Vilniai” dar ilgai gy
vuoti.

“Vilnies” 50-mečio jubilie
jinis suvažiavimas praėjo 
tikrai entuziastiškai. Buvo 
daug sveikinimų kaip iš šios 
šalies, taip ir iš Lietuvos su 
linkėjimais: Gyvuok “Vil
nis” dar 50 metų... laimės 
ir sveikatos visiems vilnie
čiams !

Tai tokie lozungai skam
bėjo šiame jubiliejiniame 
suvažiavime.

Labai smagu buvo matyti 
vilniečius dosniai remian
čius laikrąštį. Į trumpą lai
ką sukelta virš 7,000 dole
rių. Dar banketo metu ne
mažai įplaukė.

Banketas buvo gausus ir 
įspūdingas. Pirmininkas S. 
J. Jokubka gerai pravedė 
programą. Viešnia Karo
sienė pasakė jaudinančią 
kalbą, svečias P. Venta en
tuziastiškai sveikino vilnie
čius ir atvežęs nuo laisvie- 
čių puikias dovanas (dary
tas Lietuvoje), įteikė vieną 
Uršulei Juodaitienei, antrą 
solistei Estelle B o g d e n. 
Kalbėjo svečias iš Lietuvos

Paroda apie miesto 
pasiekimus

Panevėžys, (Elta).—Linų 
kombinatas, kabelių, auto- 
kompresorių, “Ekrano”, tik
sliosios mechanikos gamyk
los, stiklo fabrikas— tai po
kario metais mieste išaugu
sios modernines įmonės. Per 
pastarąjį 20-metį pramonės 
produkcijos gamyba padi
dėjo 7 kartus. Dabar gami
niai su Panevėžio įmonių 
ženklu keliauja į 40 užsienio 
šalių.

Buržuazijos laikų “malū
nų miestas” tapo stambiu 
pramonės ir kultūros cent
ru Aukštaitijoje. Apie jos 
suklestėjimą Tarybų val
džios metais vaizdžiai pasa
koja sporto rūmuose ati
daryta miesto liaudies ūkio 
pasiekimų paroda, skirta V. 
Lenino gimimo 100-osioms 
metinėms.

Stendai, diagramos, foto
nuotraukos byloj a apie 
smarkiai išaugusį statybų 
mastą. Pokario metais pa
nevėžiečiams buvo. pastaty
ta 420 tūkstančių kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to — miesto gyvenamasis 
fondas padidėjo tris kartus. 
Daug vietos parodoje ski
riama suklestėjusiam liau
dies švietimui, sveikatos ap
saugai ir kultūrai.

Vytautas Mataitis ir labai 
išsamią ir daug reiškiančią 
kalbą pasakė Edmundas 
Juškys.

Tai tiek įspūdžių iš “Vil
nies” jubilįejinio. suvažiavi
mo. R. š.

Palaidojus Antaną Jomišį HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
rius, sielojosi dėl ligonių. Bet 
buvo griežtas draugijos tai
syklėms. Stropiai saugojo 
jos turtą, iždą. Stengėsi 
išlaikyti jo lygį. Ragino ki
tus išlaikyti stiprų drau
gijos iždą ir pats dėl jo au
kojosi. Per pastaruosius 
du metus draugijos metinių 
parengimų (nors paskuti
niame parengime jau buvo 
ligos parblokštas, negalėjo 
dalyvauti) padengė pats 
vienas, asmeniniai, visas iš
laidas, kas draugijai davė 
pelno po vieną tūkstantį 
dolerių. Dar daugiau, iš- 
sirgo virš trijų mėnesių, bet 
neėmė pašalpos ir žmonai 
patvarkė, kad paliktų drau
gijai pomirtinę. Tai paro
do, kaip jis šią draugiją my
lėjo!

Jo vadovybėje Sunų-Duk 
terų Pašalp. D r-j a broliš
kai, tikrai lietuviškoje dva
sioje, artimai sugyveno su 
kitomis Montrealo lietuvių 
organizacijomis, ypatingai 
su pašalpinėmis draugijo
mis ir bendrai su visais 
Montrealo lietuviais. Jis bu
vo mylimas, ir gerbiamas 
plačios Montrealo lietuvių 
visuomenės. Todėl jam mi
rus, prie jo karsto buvo su
krauta draugijų ir pavienių 
velionies artimųjų skaitlin
gai gyvų gėlių vainikų. 
Taip lygiai jo lavoną, laike 
šermenų, aplankė milžiniš
ka Montrealo lietuvių dau
guma.

Pagaliau atėjo laidotuvių 
diena, balandžio 24 d. Ir čia 
pors penktadienis, paprasta 
darbo diena, bet susirinko 
apie 250 žmonių palydėti 
Antano Jonušio palaikus į 
amžiną poilsio vietą — į ka
pus. Tebūna lengva jam 
šaltoji Kanados žemė.

J. Lesevičius

Jubiliejinėje parodoje
Vilnius. — Šimtai vilnie

čių ir respublikos sostinės 
svečių kasdien apžiūri Pa
rodų rūmuose veikiančią ju
biliejinę parodą “Lenino idė
jų įgyvendinimas Lietuvos 
TSR”. Susidomėję lankyto
jai studijuoja čia eksponuo
jamus retus dokumentus 
apie pogrindinę Lietuvos 
Komunistų partijos Veiklą 
buržuazijos valdymo me
tais, jaudinančius komjau
nimo istorijos puslapius, su- 
supažįsta su nuotraukomis 
bei kita vaizdine medžiaga, 
pasakojančia apie ryškiau
sius darbo žmonių kovos už 
savo išsivadavimą etapus. 
Domina parodos svečius ir 
skai d r ė s, atskleidžiančios 
reikšmingus Lietuvos eko
nomikos, pramonės ir žemės 
ūkio, mokslo bei kultūros 
laimėjimus Tarybų valdžios 
metais, sėkmingai įgyvendi
nant didžiąsias V. Lenino 
idėjas.

Kiekvieną dieną į parodą 
atvyksta ekskursijos.

Tiems, kurie negali at
vykti į Vilnių ir betarpiškai 
susipažinti su jubiliejinės 
parodos ekspozicija, rengia
mos radijo ir televizijos lai
dos apie ją. Ciklas radijo 
reportažų iš šios parodos 
paruoštos užsienio lietu
viams)

Elta

1971 metų balandžio mėne
sį ‘Laisvei” sukaks 60 metų. 
Ruoškimės šios sukakties pla
čiausiam atžymėjimui.

MAIDS
For general cleaning modern motel.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Willow Grove. Apply in person.
See Mr. Eric Schwarz.

(34-40)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

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)

GUARDS—Security, full and part 
time work avail, in Phila. & Camden, 
N. J. areas. Immediate openings, 
good pay, company paid benefits. 
Retired personnel accepted. Must 
have phone and no police record. 
Call 477-2424 bet. 9 AM — 5 PM. 
Mon. thru' Fri. or write P. O. Box 
151, Ardmore, Pa. T9003. An equal 
opportunity employer. (37-40)

PACKERS-MACH1NE OPERATORS

Paper convertor in Edison has 
immediate opening for women pack
ers and machine operators on all 3 
non-rotating shifts. No experience 
necessary. Paid holidays, Company 
paid Blue Cross-Blue Shield. Con
tact: ELWIN PACKAGING CORP. 
Building 445. Raritan Center, Edison, 
N. J. 201-225-2123. (34-38)

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8
Brothers of the Sacred Heart

Andover, Mass.
(31-39)

WANTED. A woman for child 
care and light housework. 5 day 
week, 7:30 to 4:00. ‘ References re
quired. Salary $65 per week. For 
information call 301-948-2506.

(34-37)

Philadelphia, Pa.
Turėsime pagerbimo sueigą
Gegužės 9 d. įvyko šaunus 

ir skaitlingas LLD 10 kuo
pos susirinkimas. Tai jau 
seniai matytas toks links
mas draugų susirinkimas, 
pilnas energijos su aukštai 
pakilusiu ūpu. Gal juos pa
veikė gaivus pavasario oras.

Po perskaitymo protokolo 
parengimų komisija pateikė 
raportą iš puikiai pavyku
sio parengimo balandžio 12 
d. Skaitytas laiškas nuo 
“Laisvės” administra c i j o s 
kaslink busimojo “L” 60-ųjų 
metinių jubiliejaus. Nutar
ta visa išgale darbuotis, kad 
jubiliejus visapusiškai būtų 
sėkmingas. Abudu kuopos 
sekretoriai pasirašė ant Na
mo Bendrovės certifikatų 
(šėrų) po $25 kiekvienas, 
kuriuos nutarta aukoti laik- 
raščiams — “Vilniai” ir 
“Laisvei.”

Viena mūsų ilgametė vei
kėja iškilmingai minės savo 
gimtadienį birželio 14 d. A. 
M. salėje, 6024 Wayne Ave. 
Ne tik vietiniai draugai pa
gerbs mielą draugę, seną 
veikėją, bet tikimasi, kad 
ir iš toliau svečių atvyks ir 
palinkės jubiliatei sveika
tos ir laimingai sulaukti 
dar daug daug gimtadienių.

Taipgi buvo kalbėta ir 
apie ūkininkų drg. Rama
nauskų didžiulį pikniką lie-

FOUNTAIN CLERKS

No Eves, or Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR
5600 Fishers Lane 

Parklawn Bldg. (HEW) 
Rockville, Md.

An Equal Opportunity Employer
(34-44)

MAN FOR PRODUCTION and 
mixing plant, immediate opening, 
no experience necessary, we offer 
excellent pay, fringe benefits, all 
day work. Call MI 6-3800 for inter
view. CRC CHEMICAL, Limekiln 
Pike, Dreshcr, Pa. (31-37)

CAKE BAKER. Experienced fin
isher and make-up man. Starting 
salary $250 < for 52 hr. week plus 
fringe benefits. Call GIANNELLA 
BAKING CO., 298—21st Ave., Pat
terson, N. J. 201-523-9258.

(34-37

MEN’S TIE HAND STITCHERS

SLIP STITCHERS
Call 201-867-2525

(34-40)

INSURANCE PERSONNEL

Why not work for one of Amer
ica’s most unusual Companies?

We are moving to East Whiteland 
before next winter’s snow.

If you type or if you simply want 
to learn something new—take one 
small risk. Call me and lets talk 
about this exceptional Co. Person
nel Manager 265-4300. Ext. 294. 
NATIONAL LIBERTY CORP., King 
of Prussia, Pa. Equal Opportunity 
Employer. (37-39)

pos mėn. Susirinkime buvo 
linksma matyti jau pusėti
nai susveikusią draugę Mu- 
lokaitę, kurios sveikata bu
vo palaužta per daugelį mė
nesių.

Jau kaip visiems žinoma, 
eina stiprus liaudies prieš
karinis bruzdėjimas. Tam 
judėjimui reikalinga ne tik 
moralinė, bet ir medžiaginė 
parama. E. Lietuvaitė au
kojo $10 moterims už taiką.

• • •

Įvyko nominavimas LLD 
centro valdybos. Beveik 
vienbalsiai nominuota ta 
pati (dabartinė) valdyba, 
nes ji atlieka gerai savo 
pareigas.

“L” Reporteris

Cliffside Park, N. J.
Balandžio mėnesį drg. J. 

Bakūnas turėjo mažą ope
raciją ir dvi savaites išbu
vo ligoninėje. Dabar jau
čiasi geriau.

O gegužės 4 d. A. Bakū- 
nienė turėjo pasiduoti į li
goninę. Turėjo ant kojos 
didelį skaudėjimą. Nežinia, 
kaip ilgai turės būti, kol iš
tirs skaudėjimo priežastį. 
Ligoninės adresas: Medic
al Center, 168th' St., New 
York City.

Linkiu ligonei kuo grei
čiau pasveikti.

G. Stasiukaitis
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H. FEIFERIENĖ

V. Daunoras tarp laisviečių
Prisimenu Kanadoje bu

vusią Expo-67 Pasaulinę pa
rodą ii* ten įvykusią lietu
vių dieną, kur atvažiavę Ta
rybų Lietuvos- menininkai 
atliko nepaprastai įspūdin
gą meninę programą, kurių 
tarpe buvo ir talentingasis 
solistas Vaclovas Dauno
ras. Jo dainavimas paliko 
gilų įspūdį, ir tie prisimini
mai niekuomet neišdilo. 
Kaip džiugu, kad visa tai ir 
vėl pasikartojo.

Šio mėnesio 10 dieną, sek
madienį, mielasis Vaclovas 
Daunoras atsilankė pas lai- 
sviečius. Jis atsilankė pas 
mus pasivaišinti, pasikalbė
ti, ir mums padainuoti. Lai
svės salė buvo pilnutėlė sve
čių. Didžiuma publikos iš
girdo jį pirmu kartu ir tuo
jau suprato, kad solistas 
Vaclovas Daunoras yra iš
kilus dainininkas, pasiekęs 
vokalinio meno pačias aukš
tumas, ir tuo pačiu kartu 
jis puikiai moka interpre
tuoti lietuviškas liaudies 
dainas. Klausėm, stebėjom, 
gėrėjomės jo dainavimu, ir

kvinte-

sekma- 
Diena,

tų gražus Daunorų 
tas.

Kadangi praėjusį 
dienį buvo Motinos 
tad pirm. P. Venta pasvei
kino visas ten esančias mo
tinas su geriausiais linkėji
mais ir pranešė malonų 
siurpryzą, kad šią savaitę 
“Laisvės” administratorei 
L. Kavaliauskaitei sukanka 
60 metų, ir ta proga N. 
Ventienė prisegė Lilijai or
chidėją. H. Feiferienė per
skaitė sveikinimo telegramą 
nuo: Vilniaus “Tiesos” vyr. 
redaktoriaus Henriko Zi
mano, ir visi su solistu V. 
Daunoru sudainavome Lįli> 
jai “Ilgiausių Metų”.

Žurnalistas A. Laurinčiu- 
kas pasveikino Liliją su 
gimtadieniu, primindamas 
jos atliktus darbus pažan
giųjų lietuvių veikloje, tuos 
nueitus plačiuosius gyveni
mo kelius i teisingą tikslą. 
Jis įteikė Lilijai juostų ta
kelį—dovana iš Lietuvos, ir 
albuma nuo Izoldos ir Al
berto Laurinčiukų, Irenos 
ir Levo Vladimirovų, Aldo
nos ir Edmundo Juškių

“Idomenėjo” — didįjį šven
tiką.

Atrodo, kad V. Daunorui 
patinka keliauti. Jis lankė
si su koncertais Anglijoje, 
Kanadoje, Suomijoje, o Ita
lijoje koncertavo met 30 kar
tų. Regis, jau pora mėne
sių kai jis vieši Jungtinėse 
Valstijose. Dainavo Los 
Angeles, New Yorke, Chi- 
cagoje, Bostone ir už kelių 
dienų žada išvykt Kanadon, 
kur dar koncertuos Montre- 
alyje ir Toronte, o po to, va
žiuos 
niu, 1 
šeima.

. V. Daunoras vedęs jau 8 
metai. Jo žmona < 
Žvikaitė yra Vilniaus Teat
ro baleto solistė ir ten dir- 
JiaYuo 1959 metų. Ji mokė
si Leningrado Vaganovos 
vardo baleto mokykloje. 
Juodu augina sūnelį Tamo
šiuką, kuris jau eina penk
tus metukus. Tikriausia, gal 
ir jis bus šaunus daininin
kas ar šokėjas, arba kitos 
srities menininkas. Talen
tingų tėvų—talentingas tu
rėtų būti ir sūnus.

Kuomet įvyko V. Dauno
ro koncertas Carnegie Re
cital Hall, daugelis lietuvių

ROJAUS WIZARDS
75-ųjų gimimo metinių

Gegužės 15 proga

Tai diena, kuri butų buvusi mums abiems 
džiaugsminga, 

dabar tik prisiminimai liko..,.
IEVA

5 atgal į tėvynę, į Vil-j ________
kur tauki. Jo fcĮe pasidairi|ls

Pranešama, kad ant smul-
Grazina ^įų nuosavybių mokesčiai

Tarp lietuvių
Brooklynietė Viola Vens- 

kūnienė randasi ligoninėje. 
Jai buvo padaryta operaci
ja antradienį. Ją galima 
lankyti kasdien, nuo 2—4 
diena,, o vakarais nuo 7—9.

C 7 7

vėl bus pakelti 8 procentais. 
Bendrai paėmus, už kiek
vieną šimtą dolerių įvertin
tos nuosavybės reikės mo
kėti $5.95 mokesčių (tak- Williamsburgh General Ho

spital, 759 Bushwick Ave., 
Brooklyne, 4-tas aukštas, 
kambarys 403. Telefonas 
455-9000, ext. 482. Klauskite 
Mrs. Vance.

Ji pasidavė į ligoninę sa
vaitę prieš operavimo, dėl 
patikrinimo' sveikatos. Šią 
žinią pranešė Nelė Sukblis- 
kienė. Linkime Violai sek
inės, sustiprėti sveikatoje.

New Yorko Liberalų par
tijos vadovybės užgyrė De
mokratų partijos kandida
tą Arthur Goldbergą į gu
bernatorius ir Republikonų 
partijos kandidatą Charles 
Goodell į senatorius. Jiems 
yra progų laimėti rinkimus. 
Abudu aiškiai yra pasisakę

džiaugsmo ašara byrėjo per) DaiėS jr Grigariaus Cibuls- ne^ur^j° progos jį išgirsti, prieš Vietnamo karą, o ypa-

Parengimų Kalendorius
Gegužės 17 dieną

LLD 185 kp. minėjimas 
Lenino šimtmetinės sukak-^ 
ties “Laisvės” salėje, Ozonfc 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Šį sekmadienį kultūros 
popietė Laisvės salėje
Įdomu bus išgirsti paskai

tą apie Leniną kaip revo
liucionierių ir h u m a nis t ą, 
kurią mums duos Edmun
das Juškys, iš Washingto- 
no. O mūsų šaunusis Aido 
Choras su savo .solistais 
mus palinksmins dainomis. 
Kaip žinia, Lenino gimimo 
100-ąsias metines mini visas 
civilizuotas pasaulis. Jung
tinės Tautos yra šiuos me- kui meninė programa, kurią

Gegužės 24 dieną
Hartfordo Laisvės choro 

banketas. Pietūs 1 vai. Pas-

tus paskelbusios Lenino me
tais.

Nepraleiskime šios pro-

atliks Worcesterio Aido 
choras ir pats Laisvės cho
ras. Įžanga už viską $3 as- 

gos. Programa prasidės 2 menini. Vieta: 157 Hunger- 
val. po pietų. Laisves salė 
visiems žinoma — 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.
Iš visur lengvai pasiekiama.

Popietę ruošia Lietuvių Li
teratūros veiklioji 185-oji 
kuopa. Visus kviečiame at
silankyti.

ford Street.

d. / 
ruošia 
Parke.

Birželio-June 7
Grupė laisviečių 

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

Su aplodismentais pasiti
kome V. Daunorą kaip savo 
tautos sūnų, sveikinome jį 
kaip pasaulinio mąsto dai
nininką ir sudainavome jam 
“Ilgiausių Metų”.

Programos vedėjas P. 
Venta pakvietė mūsų mielą
jį svečią padainuoti. Akom
panuojant B. Šalinaitei, jis 
padainavo penkias savo mė
giamo kompozitoriaus St. 
Šimkaus kūrinius: “Ko vė
jai pučia”, “Tamsiojoj nak
telėj”, “Mergužėle brangi”, 
“Anoj pusėj Dunojėlio” ir 
“Kur bakūžė samanota”. 
Vyt. Blušiaus — “Auki ber
želi”.

Vaišių metu, V. Bunkienė 
įteikė mielajam svečiui do
vanėlę nuo laisviečių, kad 
jis mus prisimintų. Padėko
jo už atsilankymą ir už pa
linksminimą.

Vaclovas Daunoras dar 
jaunas, tik 33 metų juod- 
bruvis Tarybų Lietuvos sū
nus. Dėkodamas už dova
ną, jis kalbėjo į publiką 
kaip j savo tėvus. Jis pri
minė pažangiųjų lietuvių 
atliktus kultūrinius darbus 
lietuvybėje ir reiškė didelę 
pagarbą. Baigdamas užak
centavo: “Jeigu Jūs čia ne
būtų, ir aš čionai šiandien 
nebūčiau.”

Pakviestas kalbėti “Lais
vės” redaktorius A. Bimba 
išreiškė džiaugsmą, kad Va
clovas pas mus apsilankė. 
Buvo solistas V. Noreika ir 
E. Kaniava, o dabar su mu
mis ir solistas V. Daunoras. 
Visi trys talentingi Lietu
vos sūnūs, pilni energijos 
mūsų tautos milžinai. Jų 
apsilankymas pas mus su
stiprina mūsų valią, priduo
da daugiau ištvermės dirbti 
toliau tėvynės ir lietuvybės 
labui. Apgailestavo, kad 
V. Daunoro okncertai bu
vo rengiami labai siauru 
mastu, galima sakyti, pri
vačiai. Daugelis lietuvių ne
turėjo progos išgirsti jo 
dainavimo.

Baigdamas jis priminė, 
kad visa Daunorų šeima 
yra dainininkai. Trys bro
liai, motina ir tėvas, visi su 
puikiais balsais. Vot, kad 
taip visi penki kada nors 
atvažiuotų pas mus, tai bū-

kių ir Vaclovo Daunoro.
Svečių tarpe buvo ir Lili- 

jos sesutė Margareta Cowl, 
kuri pakviesta kalbėti, 
trumpai pasveikino Liliją 
su gimtadieniu.

Kartais surengti siurpry- 
zai sužinomi jau iš anksto, 
bet šį kartą Lilijai tikrai 
buvo staigmena — maloni 
staigmena. Ji padėkojo už 
dovanas ir sveikinimus, 
džiaugėsi, kad jos gimtadie
nis buvo prisimintas.

Išgirsti V. Daunoro dai- ^yJe _ir 
navimą, atvažiavo* iš Wor- tėvynėn.

todėl, kad tas koncertas bu- tingai pasmerkę invaziją į 
vo surengtas kažkaip slap- Kambodiją.
tai, neįmanoma buvo nusi
pirkti bilietų, ypatingai bi
jotas! įsileisti pažangiuo
sius lietuvius. Tačiau pa
žangiečiai nebuvo suvilti. 
Kas norėjo jį pamatyti ir 
išgirsti, tas praėjusį sekma
dienį atėjo į Laisvės salę.

Dėkojam mielajam solis
tui už atsilankymą pas mus 
ir už padainavimą. Linkime 
jam geriausių sėkmių atei- 

laimingai sugrįžti

Pirmadienį suagituoti ir 
suorganizuoti “namų staty
bos darbininkai,” keli tūks
tančiai jų, demonstravo 
prie miesto rotušės prieš 
majorą Lindsay. Tarp ki
tų reikalavimų buvo ir tas, 
kad Lindsay rezignuotų iš 
majoro vietos. Reakcinin
kai siunta ant jo, kad jis 
priešingas Vietnamo karui.

cester, Mass., ir LDS prezi
dentas R. Janulis su žmona 
Irena, kuris pasveikino sve
čią nuo N. Anglijos lietu
vių. R. Janulis gimęs Ame
rikoje, bet jo tėvai kilę iš 
Lietuvos. Jam ta šalis bran
gi, jis domisi ten klęstančia 
kultūra.

Gaila, kad sekmadienį pa- 
isitaikė karšta diena. Salėje 
buvo gana šilta, o virtuvėje 
dar šilčiau. Sunku buvo šei
mininkėms ten dirbti, tad 
reiškiame širdingą padėką 
H. Siaurienei ir V. Gasiū- 
nienei už skaniai pagamin
tą maistą. Prie stalų patar
navo N. Ventienė, I. Bim- 
bienė ir V. Bunkienė. Ki
tus darbus atliko P. Venta, 
Geo. Varesonas ir V. Bun- 
kus. Prie bilietų — Kastulė 
ir Jenas Rušinskai. Visiems 
širdingas ačiū.

Apie dairtininką
Vaclovas Daunoras gimė 

Žagarėje. Jis baigė 1962 me
tais Lietuvos TSR Konser
vatoriją, o nuo 1960 metų 
yra Lietuvos akademinio 
operos ir baleto teatro solis
tas. Nuo 1965 metų jis pri
pažintas T. Lietuvos nusi
pelniusiu artistu, ir 1962 
metais — M. Glinkos vardo 
vokalistų konkurso laurea
tas. Įvykusiame 1966 me
tais tarptautiniame Čaikov
skio konkurse vyrų daini
ninkų grupėje jis laimėjo 
ketvirtą vietą.

Nuo 1966 iki 1968 metų V. 
Daunoras tobulinosi Itali
joj, Milano La-Scala opero
je. Mokėsi pas žymųjį pe
dagogą Dženaro Bara, kuris 
buvo geras Karuzo draugas 
ir Šaliapino pažįstamas. V. 
Daunoras dainavo La-Scala 
Verdžio “Rigolete” Monte- 
ronės vaidmenį ir Mozarto

Three Cheers For Use!
I know she is a wonder

ful and prolific artist with 
paint by brush. The prints 
she designs for dress fabrics 
are worn by millions of wo
men. She is such a realis
tic portraiturist.

But I never knew she is 
an artist with words as 
well. In so few words, she 
told us a big story — a long 
story of an American tra
gedy... a terrible tragedy!...

Abraham Lincoln told a 
long story, a big story how 
America was born, in a few 
words and sentences that 
can be printed on a stamp. 
Yet the world refuses to 
forget it.

With three sentences and 
sixty-three words Use told 
a story of an American tra
gedy that people will long 
remember... Possibility is 
that they will never forget 
Use’s story — “Our Youth 
— Our Future” — as they 
don’t forget Lincoln’s “Four 
score and...”

A. Gilman

Hunter kolegijos viršinin
kai nutarė mokyklą uždary
ti visam terminui, kuris 
baigsis birželio mėnesį. Stu
dentai streikuoja prieš Viet
namo karą.

City College studentai 
tarė streiką prieš karą 
liau tęsti. Susirinkime 
lyvavo 3,000 studentų.

Aido chorui
Gerbiami Aidiečiai!

Šį penktadienį, gegužės 
15 d., būtinai susirinkime į 
pamokas. Daugelį mūsų ge
rai pakamavo gerklių slo
ga. Bet dabar pradedame 
atsigauti, tai šį penktadienį 
visi pasistenkime pasiruošti 
Lenino 100-ojo gimtadienio 
atžymėj i m u i, kuris įvyks 
gegužės 17 d.

Po repeticijų bus 
svarbus gimtadienio 
mėjimas, tai galėsime 
kai pasivaišinti.

Aido Choro Valdyba

labai 
atžy- 
gero-

nu- 
to- 
da-

Paskutinėmis dienomis 
daug kalbama apie studen
tų demonstracijas pasaulio 
finansiniame centre ant 
Wall Street. Kodėl ten de
monstracijos ruošiamos, juk 
ta gatvė labai siaura ir de
monstracijoms neparanki? 
Ogi todėl, 
kad “Mes 
Amerikos 
trus, nes

sako jų ruošėjai, 
norime uždaryti 
finansierių cen- 
jie padeda val

džiai vesti šį karą.” Be to,
Wall gatvėje yra didžiulis 
federalinis pastatas, Fede
ral Hall vadinamas. Tai pa
ranku prie jo protestuoti 
prieš Nixono politiką.

Anglas Džordžas Tomso- 
nas, prieš vykdamas į tar
nybines keliones, apdrau
džia savo... nosį. Jei kas| 
nutiktų jo nosiai, draudimo 
draugijos turėtų išmokėti 
jam milijoną dolerių. Ne, 
Tomsonas ne kokia kino 
žvaigždė, o jo nosies nepa
vadintum klasiška. Mat, jis 
yra svarbiausias vienos vis
kį gaminančios firmos “uos- 
tytojas.” Vienas firmos val
dybos narys yra pasakęs: 
“Galima teigti, kad gera 
mūsų viskio kokybė kabo 
ant Tomsono nosies.”

Miesto policininkų orga
nizacijos protestuoja prieš 
majorą Lindsay, kam jis pa
smerkė policiją, kad ji leido 
chuliganams mušti studen
tus prie miesto salės per
eitą penktadienį.

Rep.

Dainininkas Daunoras 
vyks į Kanadą

Kanadoje gyvenančių lie
tuvių pabėgėlių laikraštis 
“Nepriklausoma Lietuva” 
(geg. 6 d.) skelbia, kad įžy
musis solistas Vaclovas 
Daunoras, kurį daugelis 
mūsų girdėjome dainuo
jant Laisvės salėje pereitą 
sekmadienį, atvyks į Kana
dą koncertuoti. Pirmas jo 
pasirodymas būsiąs Londo
ne, Ontarijoje. Įvyks Col- 
borne Community Center 
gegužės 17 dieną, tai yra 
ateinantį sekmadienį.

Kur dar jam kanadiečiai 
suruoš koncertus, šiame 
laikraštyje nepasakoma. Be 
abejonės, kad jis koncer
tuos Montrealyje, - Toronte 
ir veikiausiai dar kur ki
tur.

Mes, žinoma, solistui lin
kime didžiausios sėkmės.

Rep.

May Stevens tapybos 
sėkminga paroda

Žinau, kad jau labai pa
vėluota, nes mums puikiai 
žinomos dailininkės May 
Stevens (dailininko Rudol
fo Baraniko žmona) seno
kai praėjus, bet ir man ją 
pasitaikė proga pamatyti 
tiktai po jos oficialaus už
darymo. Paroda įvyko jų 
pačių studijoje, Greenwich 
Village, Manhattane. May 
sako, kad paroda susilaukė 
daug įdomių lankytojų.

Bet ir paroda buvo tikrai 
nepaprasto pobūdžio, bent 
jau man nieko panašaus 
pirmiau nebuvo tekę maty
ti. Paroda buvo pavadinta 
“Big Daddy”.: Ją sudarė 
keliolika kūrinių. Visi jie 
vaizduoja vieną, dalyką: ka
pitalistą, kapitalizmą, da
bartinę valdančiąją klasę. 
Tasai riebus kapitalistas vi
sokiose pozose, visokiose 
rolėse ir uniformose. Jis 
viskas, jis visur, jo rankose 
ir ‘globoje” mes visi. Jis 
labai sudėtingas sutvėri
mas.

Įspūdis nepaprastas. Šį 
kartą mūsų dailininkės visi 
kūriniai šviesių spalvų. Kai 
kurie labai dideli, kai kurie 
vidutinio dydžio.

Žinoma, gal negalima, gal 
neįmanoma, bet, ot, kaip 
puiku būtų, jeigu būtų gali
ma šią May kūrybą parody
ti kurioje nors lietuviškoje 
salėje. Užtikrinu, -kad daug 
lietuvių tikrai susižavėtų.

Rep.

Kauno HES—10 metą
Kaunas, (ELTA). — Susy 

kako dešimt metų, kai visu 
galingumu pradėjo veikti 
Kauno hidroelektrinė.

Per dešimtmetį hidroelek
trinė pagamino 3 milijardus 
273 milijonus kilovatvalan
džių elektros energijos. Da
bar kasmet ji pateikia var
totojams beveik keturis 
kartus daugiau elektros 
energijos, negu 1940 metais 
jos gamino visos Lietuvos 
elektros stotys.

Hidroelektrinės kolekty
vas savo dešimtmetį pažymi 
gražiais darbo laimėjimais. 
Už aukštus gamybos rezul
tatus, darbo kultūrą per 
pirmąjį šių metų ketvirtį 
hidroelektrinė pripa ž i n t a 
geriausia respublikos ener
gijos įmonė.

Briuselyje įvyko tarptau
tinė išradėjų (mėgėjų) mu
gė. Joje buvo 650 origina
lių eksponatų iš 17 šalių. 
Buvo rodomas automatas 
kojoms plauti. Paspaudus 
mygtuką, automatas plauna 
koją vandeniu su muilu, 
paskui švariu vandeniu, ir 
pagaliau ją “nušluosto” sau
so ir šilto oro srovė.

IEŠKAU
Noriu įsigyti mažą (apie 20 akrų) 

farmą arti Delaware upės arba 
Strousburg, Pa. apielinkėj, ar prie 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

(34-41)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų^ 
prašome skambinti; 647-’ 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(32-39)

Praga, Čekoslovakija. —•- 
Tarptautinė Studentų Są
junga, atstovaujanti 10 mi
lijonų narių, pareiškė pro
testą už keturių Kent uni
versiteto studentų užmuši
mą.

New Yorkas. — Mirė Ko
munistų veteranė Clara Co
lon, “Daily World” kolum- 
nisto Jesus Colon žmona.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, gegužės 20 d., 

6 vai. vakare, įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas, Laisvės salėje.

Ypatingai prašome visas 
LLD nares dalyvauti, bus 
nominacijos į Centro Komi
tetą. Taipgi narės galės pa
siimti naują knygą — Al
berto Laurinčiuko “Juoda
sis kraujas”.

Po susirinkimo mus pa
vaišins Nelė Ventienė, He
lena Feiferienė ir Ilsė Bim- 
bienė.

Valdyba (37-38)

RICHMOND HILL, N. Y.

I LIŪDNAS ‘ PRISIMINIMAS

Mike Yakstis
Mirė gegužės 16, 1967

Jau treji metai kai mirė mano mylimas vyras 
Motiejus.. Liūdime mes jo visi.
Cypress Hills kapinėse.

Marcelė 
Anne, 
Antanas

Ilsėkis ramiai

Yakštienė, žmona

ir Lillian,
(sūnus ir marčios)

Susan, anūkė.
Pranas Jakštis, brolis




