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KRISLAI
“Silpnai pademonstruota^ 
M ūsų archy vų problema 
Patartina siųsti Lietuvon 
Save gerai apsirūpina 
24 milijonai skurde.

— J. Gasiūnas — 
“Naujienos” dejuoja, 

Chicago j e 
truota”
grobiką V. Simokaitį, 
ša n t 
vybę 
mu, 
vavo

kad 
silpnai pademons- 

už tarybinio lėktuvo 
pra-

Simokaičiui dovanoti gy- 
” Policijos apskaičiavi- 
* ‘ d cm o nst ra c i j o j e’ ’ d a 1 y- 
200.”

10,000 atsišaukimu buvo 
paskleista, bet Chicagos lietu
viai nematė jokio reikalo lėk
tuvo grobiką ginti. Todėl ir 
buvo “silpnai pademonstruo
ta.”

Tarptautinis aktas, kurį pa
sirašė ir Tarybų Sąjunga, nu
sako bausme lėktuvų grobi
kams, nepaisant kas jie bebū
tų.

“Vienybės” Stebėtojas sa
vo pastabose prisimena nyks
tančius amerikiečių lietuvių 
kultūrinius archyvus. Nema
žai tokių archyvų jau žuvo.

“Tokio pat likimo, aišku, su
silauks ir mūsų archyvai, ku
rių daugelis jau ir taip pra
nyko,’’

Kad 
turtas 
vienas
siųsti į Vilniaus universiteto 
knygyną, kuris mini 400 me
tų sukaktį.

pastebi Stebėtojas, 
tas brangus kultūrinis 
n e pra ž ūtų, n a u d i ngas 
jo .pasiūlymas: “pa-

Daugelis laisviečiy, turį ne
mažus knygynėlius, taipgi 
rūpinasi jų likimu. Jiems iš 
gyyųjų tarpo pasitraukus, aiš
ku, jie tikrai pražūtų.

Kad taip neatsitiktų, reikė
tų iš anksto tuo susirūpinti. 
Geriausia juos siųsti Lietu
von—- mokslinėms įstaigoms, 
bibliotekoms. Galima mažais 
siuntinėliais siųsti. Geriausia 
pasiteirauti savo pašto sky
riuje, kaip galima pasiųsti.

rinkimus 
pakelti 

$25,000

iki 
taipgi

Nixonas dar prieš 
pasiūlė prezidentui 
metinę pensiją nuo 
iki $60,000.

Prezidento atlyginimas jau 
pakeltas' nuo $100,000 
$200,000. Valstybė
prezidentui pamoka visokias 

< išlaidas, susijusias su “>prezi- 
dento pareigomis.”

Visi valdininkai yra gerai 
apsirūpinę riebiais atlygini* 

a mais ir didžiulėmis pensijo- 
,jomis. • Jiems nieko netrūks
ta. Bet už didesnes algas ir 
pensijas kovojančius darbinin
kus jie apšaukia “infliacijos 
didintojais.” Kur logika &

Federalinis Cenzo Biuras in
formuoja: 10 proc. amerikie
čių neturi tiek pajamų, kad 
gaištų be skurdo gyventi.

Valdžios nustatyta mieste 
gyvenančiai keturių šeimai tu
rėti nemažiau $3,745 metinių 
pajamų, farmose—$3,197, kad 
galėtų be skurdo gyventi.

1969 metais daugiau kaip 
24 milijonai turėjo skurdo 
pajamas. Negrai, indėnai, pU? 
ėrtorikiečiai daugiausia skur
do paneša. 31 procentas jų 
n ('turėjo reikalingų pajamų 
skurdui iš namų pašalinti.

Maskva
ga išvarė anglą studentą 

; Bauerį už fotografavimą
I gynybos įrengimų prie Ne-

vos upės, kur draudžiama 
fotografuoti.

Tarybų Sąjun-
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Nixonui prezidentaujant pakilo 
nedarbas šimtu procentų; dabar 
yra penki milijonai bedarbių
Washingtonas. —Dar trys buvo, 

svarbūs pramoniniai rajo
nai prisidėjo prie 40 pramo
ninių rajonų, kuriuose ne
darbas pasiekė daugiau kaip 
6 procentus visos darbo jė
gos. Kai kur nedarbas pa
kilo net iki 9 proc.

Jun g t i n ė s Automobilių 
Darbininkų unijos preziden
tas Woodcoekas, liudyda
mas Kongreso ekonominiam 
komitetui, pareiškė, kad per 
pastaruosius porą metų ne
darbas pakilo 100 procentų. 
Kai Nixonas užėmė prezi
dento vietą, tuomet apie 
pustrečio milijono bedarbių

O dabar bedarbių 
skaičius siekia 5 milijonus.

Woodcoekas ragino Nixo
no administraciją greičiau 
baigti karą, ištraukti mili- 
tarines jėgas iš Indokinijos 
ir panaudoti militarinius 
fondus visuomeniniams rei
kalams.

Washingtonas. — Piliečių 
komisija JAV karo krimina- 
lystėms Vietname tirti atsi
darė pastovią raštinę. Komi
sijai vadovauja kongresma- 
nas Dellums. Kongresui bus 
pasiūlytas bilius karo kri- 
minalystėms tirti.

Turkijos jaunuoliai protestuoja 
prieš Amerikos karo laivus

Izmir, Turkija. — Šimtai® 
jaunuolių kovėsi su policija, 
kuri saugojo Turki jos-Ame
rikos Draugiškumo sąjun
gos raštinę. Demonstrantai 
išdaužė jos langus. Jie pro
testavo prieš Jungtinių Val
stijų karinių laivų lankymą
si šio miesto uoste.

Demonstr an tam s buvo 
pranešta, kad tie laivai iš
plauks iš uosto vasario 2 d. 
Jaunuoliai smerkė Ameri
kos imperializmą ir karą In
dokinijoje. 
Panaši demonstracija įvyko 
Turkijos sostinėje Ankaro
je. Ten akmenimis mėtė į 
JAV militarinę raštinę ir 
susprogdino vieną JAV mi- 
litarinį sunkvežimį. Vienas 
jaunuolis buvo areštuotas.

Newark, N. J. — Šio mies
to mokytojų unija nusitarė 
iššaukti visus mokytoju s 
streikam

Pabėgimai iš Saigono 
armijos didėja

Hanojus. — Pietų Vietna
mo Nacionalinio Išsilaisvini
mo Fronto spaudos agentū
ra skelbia, kad 1970 metais 
iš 900,000 Saigono armijos 
pabėgo apie 120,000 karei
vių.

Bėgdami jie pasiėmė gink
lus ir amuniciją. Gera da
lis prisidėjo prie partizanų. 
Phu Yen provincijoje 3,500 
karių pabėgo.

Prekių kainos 1970 metais pakilo 
iki pusšešto procento

Washingtonas. — Federa
linis Darbo departamentas 
paskelbė, kąd gruodžio mė
nesį prekių kainos pakilo 
0.5 proc. Per visus 1970 me
tus prekių kainos pakilo 5.5 
proc. New Yorko mieste 
kainų pakilimas buvo dar 
didesnis.

Naujų automobilių, gaso-

lino, namų statybos, medi
cininės tarnybos išlaidos 
daugiausia padidėjo.

Per pastaruosius 12 me
tų prekių kainų pakilimas 
štai ką parodo: jeigu ką 
pirkdavai už $10 1959 me
tais, tai dabar jau turi už 
ta pačia prekę mokėti 
$13.85.

Čekoslovakijos ekonomika 1970 
metais smarkiai pakilo 

ta------------------------------------------------------------------Praga. — Čekoslovakijos' 
Federalinė Statistikų Tary
ba skelbia, kad 1970 metais 
Čekoslovaki j o s ekonomika 
pakilo 7.7 proc. Tai gerokai 
aukščiau kaip 1969 metais.

1970 metais pagaminta
11.5 milijonai tonu plieno,
7.5 mil. geležies, 45 mil. ki
lovatų valandų elektros, 
143,000 automobilių, 24.500 
sunkvežimių, 18,500 trakto
rių, pastatyta 107,000 apart- 
mentiniu namu. Namu sta
tyba sumušė 1 visus rekor
dus.

TSRS ragina zionistus 
išvykti į Izraelį

Londonas. — Dienraštis 
“Times” rašo, kad Tarybų 
Sąjunga išleidžia'i metus 
tarp 2,000 ir 3,000 žydų iš
vykti į Izraeli.

. Šis komercinis laikraštis 
taipgi pažymi tą faktą, kad 
Tarybų Sąjungos pareigū
nai net ragina žydus zionis
tus ir kitus triukšmadarius
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Pentagonas prirengia kareivius 
atlikti karo k r i m i n a 1 y s t e s, 

tvirtina Vietnamo veteranai
Detroitas. —Vietnamo ka

ro veteranų konferencijoje 
buvo išaiškinta, kai]) Penta
gonas prirengia draftuotus 
jaunuolius karo kriminalys- 
tėms. Kaip Pietų Vietname 
p ra v ėdama “vietnamizaci- 
ja”, taip amerikiečiai kaitri 
lieka “sugyvulinti”, kad jie 
galėtų be jokio dvejojimo at
likti karinį kriminalizmą.

Konferencijoje veteranai 
kaltino Nixono administra
ciją ir Pentagoną paruoši-

imu’ karei viii “pilnam ir ga
lutinam genocidui”, kuria
me neturi būt pasigailėta 
nieko, nei civiliniu žmonių.

Veteranas Jan Crumb, 
Vietnamo veteranų prieš 
karą komiteto pirmininkas, 
pareiškė, kad amerikiečiai 
kankina ir užmušinėja be
laisvius, taipgi kankino ir 
užmušinėjo moteris ir vai- ' 
kus, naikino miestus ir kai
mus, naudojo chemikalus, 

i kuriuos draudžia tarptauti
niai įstatymai.

Pradėtas įsiveržimas 
j Laoso teritoriją

Saigonas.—Daugiau kaip 
10,000 amerikiečių ir Saigo- 
no kareivių sutraukta ant 
Laoso rubežiaus. Nixono 
įsakymu Saigono kareiviai, 
sakoma, persivei’žė per ru- 
bežių ir jau kariauja Laoso 
teritorijoje su partizanais.

Kongrese susirūpinta Nix
ono žygiais LaOse. Dauge
lis kongresmanų ir senato
rių reikalauja gynybos se
kretoriaus Laird pasiaiški
nimo apie karo plėtimą In
dokinijoje.

Manila, Filipinai. — Ame
rikos ambasada protestuoja 
prieš filipiniečius, kurie ne
duoda ramumo amerikie
čiams, reikalauja pasitrauk
ti iš Filipinų, taipgi baigti 
karą Indokinijoje. Ambasa
da nori pagalbos .iš vietinės 
valdžios.

Andover, Anglija.—Iš nak
ties grįžę darban inžinieriai 
i)r kiti darbininkai neberado 
ai)riko. Viesulas jį nusi- 
ešė ir sudaužė.

antiago, Čilė. — Čia at
vyko Kubos prekybos misija 
tartis dėl užmezgimo preky
binių ryšių su Čilės respub
lika.

Studentai už taiką
Washingtonas. — Nacio

nalinė Studentų Sąjunga 
paskelbė Amerikos ir Šiau
rės Vietnamo studentų ben
drą siūlymą baigti karą 
Vietname. Tą siūlymą jie 
sudarė Šiaurės Vietnamo 
sostinėje Hanojuje, kai ten 
lankėsi amerikiečiu studen
tų delegacija.

Jie siūlo leisti patiems Viet
namo žmonėms nuspręsti 
taikos, nepriklausomybės ir 
abiejų Vietnamu sujungimo 
klausimus be jokio įsikišimo 
iš užsienio. Visos užsienio 
militarines jėgos turi būt 
tuoj ištrauktos. Tada bus 
taika Vietname.

Maskv’a. — Sirijos prem
jeras Assadas turėjo pasita
rimą su Brežnevu, Kosygi
nu ir Podgornu politinio ir 
ekonom i n i o kooperavimo, 
taipgi tarptautiniais klausi
mais.

Detroitas.-^ 10,000 Chrys- 
lerio raštinių darbininkų 
sustreikavo, kai jų reikala
vimai nebuvo patenkinti ir 
su unija sutartis neatnau
jinta.

Washingtonas.—Šio mies
to mokytojų unija remia ko
vą už Angela Davis išlais
vinimą.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Numatomos dailės parodos

Vilnius. — Daugiau kaip 
du šimtai tūkstančių Lietu
vos gyventojų, svečių iš bro
liškų respublikų ir užsienio 
kasmet aplanko Vilniaus 
dailės parodų , rūmus.

Šiemet balandžio mėnesį 
čia numatyta visasąjunginė 
klibamoji dailės parodąįMe- 
tų bėgyje dar bus surengtos 
dvi visasąjunginės parodos 
—keramikos ir medalių.

Kovo mėnesį Lietuvos me
no mylėtojai galės pamaty
ti įžymaus tarybinio skulp
toriaus akademiko Tomskio 
darbus. Parodų rūmuose 
bus eksponuojama apie šim
tą jo skulptūrų.

Turėsime parodų ir iš už
sienio. Tai Bulgarijos foto 
meno, Mongolų, Vokietijos!

Demokratinės Respublikos 
dalininkų darbų ekspozici-. 
jos. Labai turtinga Pabal- 
tijos plakato paroda numa
toma surengti vasario mė)- 
nesi.

Sekasi zibertiečiams
Kaunas. — Dvyliktą kar

tą ;iš eiles TSRS ministrų 
tarybos ir visasąjunginės 
profsąjungos pereina m o j i 
raudonoji vėliava ir pirmoji 
piniginė premija paskirta 
Kauno darbo raudonosios 
vėliavos ordino Ziberto šil
ko kombinatui.

Paskutinį praėjusių metų 
ketvirtį kombinato kolekty
vas pagamino viršum plano 
produkcijos už 109,000 rub
lių.

A. Vaivutskas

Amerikiečiųchemikalai 
žaloja kūdikius

Paryžius. —Tarptautinėje 
karinių chemikalų konferen
cijoje daktarai aiškino, kad 
amerikiečių naudojami che- 
mikaliniai ginklai, kurie su
naikina javus, vaisius ir net 
medžių lapus, sužaloja nau
jagimius. Tokiais ? chemika
lais apsikrėtusios, motinos 
pagimdo nesveikus kūdikius.

Vienas daktaras konfe
rencijoje pareiškė: panašiai 
kaip Hirosimos, Nagasakio, 
taip ir Vietnamo žmonės 
nukentėjo nuo amerikiečių 
bombų ir chemikalu.

Washingtonas. Prezid. 
Nixonas savo ekonominia
me raporte Kongresui pasi
žada 1972 metais pakelti 
ekonomiką iki 9 proc., suma-, 
žinti infliaciją 3 proc., su
mažinti nedarbą iki 4.5 proc. 
Mažai kas tikį jo pažadams.

2,000 protestavo prieš 
policijos brutalumą
Los Angeles, Calif.—Dau

giau kaip 2,000 meksikiečių 
sudarė protesto demonstra
ciją prieš policijos bruta
lumą.

Jie aiškino, kad policija 
daugiausia rodo brutalumą 
prieš vietinius meksikiečius. 
Rugpiūčio ' mėnesį policija 
užmušė 3 meksikiečius, dau
gelį sužeidė.

Washingtonas. —Sen. Ed. 
Kennedy siūlo skirti trims 
metams pusantro bilijono 
dolerių kovai su vėžio ligo
mis, tuo pačiu kartu suma
žinti išlaidas kelionėms Į 
Mėnulį.

Memphis, Tenn. — Poli
cija areštavo 18 Nac. Komi- 
,teto Kovai su Fašizmu na
rių, reikalaujančių negrų 
šeimai buto, kuris tuo me
tu buvo dar neišnomuotas.

Prez. Nixonas reikalauja 77.5 
bilijonų dolerių militarizmui
Washingtonas. — Prezid®

Nixonas pridavė Kongresui Detroitas. — 1,400 Fordo 
didžiausio Jungtinių Valsti-ligoninės tarnautojų nubaL 
jų istorijoje biudžeto planą,’Savo būti savo unijos nariais 
siekiantį 230 bilijonų dole-ir reikalauti, kad ligoninės 
rių, su 11.1 bilijonų deficitu,direktoriai ją pripažintų, 
kuris sumažins aukso atsar- —-----------
gas ir padidins infliaciją. : JJj^ j- yj^.^

Militarmiams reikalams
jis skiria 77.5 bilijonus dd- Saigonas. — JAV milita- 
lerių, 1.1 bilijonu daugiaurinė komanda prisipažino, 
kaip pirmiau buvo skiriama/kad šiuo laiku iš Amerikos 
Be to, jis prašo Kongresogauta 2,500 naujų karių, ku- 
paskirti šešis priedinius bili-rie sutvirtina amerikiečių 
jonus dolerių naujoms pro-jėgas Pietų Vietname. Laip- 
gramoms. sniškas amerikiečių jėgų iš-

Kongresas turės visą Ni-traukimas, apie kurį daug 
xono siūlomą biudžetą ap-kalba prez. Nixonas, dabar 
svarstyti. visai sulaikytas.

Erdvėlaivis Opelio 14 ; 
prie Mėnulio

Nusitarta erdvėlaivio Apol
lo 14 kelionę tęsti, kaip buvo 
originaliai planuota. Dviejų 
dalių sujungimas buvo iš
bandytas ir dabar gerai vei
kia. Erdvėlaivis baigia ke
lionę į Mėnulį.

Vasario 5 d. iš Apollo 14 
išsiskirs “landing ship” su 
astronautais S h e p a r d ir 
Mitchell. Jie nusileis ant 
Menulio paviršiaus. Astro- 
naiitas Roosa pasiliks erd
vėlaivyje ir suksis aplink 
Menulį, iki nuo Menulio pa
viršiaus grįš Shepard i r į 
Mitchell.

Ir vėl lietuvis 
žurnalistas

Sužinojome, kad ir “Mos
cow News” laikraščio ko
respondentu Jungtinėse 
Tautose hus lietuvis žurna
listas. Juo yra Apolinaras 
Sinkevičius. Jis, kaip žinia, 
užims vietą ' žurnalisto Al
berto Laurinčiuko, kuris to
se pareigose keletą metų 
darbavosi, bet dabar užima 
dienraščio “Tiesos” vyr. re
daktoriaus vietą.

Naujasis korespondentas 
su savo žmonele jau yra at- 

* vykęs į New Yorką ir įsiku
ria naujose, pareigose. Lin- 

I kime žurnalistui Sinkevičiui 
didžiausios sėkmės.

Rotterdamas, Olandija. —i 
Katalikų vadai pasiuntė po
piežiui Pauliui protestą, 
kam jis paskyrė nauju vys
kupu reakcionierių kunigą1 
Adrien Šimonis.

Sydney. — Aus t r a 1 i j o s 
Darbo Unijų Taryba ir Mo
terų Sąjunga suruošė pike
tą prie Amerikos konsulato, 
reikalaudami paleisti iš ka
lėjimo Angela pavis.

Albany, N. Y.—Gub. Rock
efellers pasiūlė metinį fi
nansinį pusdevinto bilijono 
doleriu biudžetą. Jis reko
menduoja pakelti taksus, 
kurie duotų daugiau kaip 
bilijoną dolerių.

Brunswick, Ga. — Trečia
dienį čia amunicijos fabrike 
įvyko baisi eksplozija. 25 
darbininkai užmušti. Daug 
sužeistu. • v

Lambertville, N. J.—Tre
čiadieni kilusiame gaisre 
žuvo septyni žmonės.

A

Maskva. — Architektas V. 
Svečinskas ir fizikas B. Zu- 
kermanas su tarybų val
džios leidimu išvyko apsigy
venti Izraelin.

Tel Avivas.—Bombai spro
gus Gaza pašto raštinėje su
žeista 61 žmogus, daugiau
sia arabai. Aštuoni sunkiai 
sužeisti.
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, O kodėl ne?
ŠIOMIS dienomis mūsų New Yorko mieste kilo skan

dalas dėl vienos iš miesto pašalpos gyvenančios motinos 
su keturiais vaikais. Gerovės komiteto pareigūnai, vei
kiausia niekur kitur nesuradę vietos, ėmė šeimą ir die
nai kitai apgyvendino puošniajame brangiais kilimais 
išklotame Waldorf-Astoria viešbutyje. Pasipiktino pats 

* miesto majoras Lindsay ir pradėjo tuos viršininkus 
bausti.

Pasirodo, kad tokių benamių pašalpgavių mes New 
Yorke turime daugiau kaip 5,000, kurie sukimšti į spe
cialius taip vadinamus “viešbučius,” kurių savininkai iš 
valdžios plėšia nesvietiškas nuomas, bet juose tokia ne
švara, toks apleidimas, kad naktimis žiurkės užpuldinėja 
vaikus.

Vietoje kaip nors surasti vietą viename tų “viešbu
čių,” minėta motina su vaikais atsidūrė Waldorf-Asto
ria viešbutyje! Baisu! Šita apdriskusi praščfokė ir jos 

kojomis trempė tuos brangiuosius kili- 
skirti tiktai milijonieriams ir bilijonie-

mūsų Nepriklausomybės Deklaracijoje

vaikučiai savo 
mus! Juk jie 
riams.

Tiesa, kad 
aiškiausiai pasakyta, jog mes visi esame sutverti lygūs,
jog kiekvienas . mes turime neginčijamą teisę siekti 
džiaugsmo ir laimės, bet, matyt, tas nieko bendro neturi 
su vienu milijonu ir vienu šimtu tūkstančių niujorkiečių, 
gyvenančių iš miesto gaunamos pašalpos. Jie, matyt, yra 
“sutverti” ne to “sutvertojo,” kurį turėjo galvoje Ameri
kos revoliucijos įžymieji vadai, rašydami Nepriklauso
mybės Dekllaraciją...

Sunku jiems pralaužti ledus
NAUJAI išrinktieji Kongreso nariai skundžiasi, kad 

jiems skiriamos pareigos neatitinka jų palikimus bei 
pageidavimus.

Kaip žinia, Kongreso butai turi sudarę visokius ko
mitetus, per kurių šerengą turi pereiti visi sumanymai 
bei pasiūlymai. Tų komitetų pirmininkais automatiškai 
tampa seniausi, tai yra, ilgiausia ištarnavę Kongreso 
nariai. O tokiais nariais daugiausia yra pietinių valsti
jų reakcininkai. Kai kurie jų yra Kongrese “ištupėję” 
po keletą desėtkų metų. Tuo būdu jie vadovauja vi
siems komitetams. Dažnai geresniam sumanymui praei
ti per jų rankas ir pasiekti Kongreso estradą, kur jie 
būtų aptarti ir nubalsuoti, būna sunkiau negu pasakiš
kam kupranugariui išlysti per adatos skylutę.

Kol kas kova už tos sistemoj pakeitimą nedavė tei
giamų rezultatų. Ir šiame 92-rame Kongrese komitetų 
pirmininkais pasilieka minėti “veteranai.”

Kaip tik jų įtaka vadovaujamasi ir skiriant naujai 
išrinktiems kongresmanams vietas. Antai, kongresmanė 
Bella Abzug yra pasižymėjusi kovotoja prieš karą. Ji 
labai norėjo patekti į Atstovų Buto ginkluotųjų jėgų ko
mitetą, kad galėtų tą komitetą pakreipti prieš karą. Bet 
demokratų vadovybė jos į tą komitetą neįleido. Ji ją 
įdėjo į taip vadinamą “Valdžios operacijų” komitetą. Tai 
vienas iš nežymiausių ir nereikšmingiausių komitetų.

Tas pats su niujorkiečių nauju gana pažangiu kon- 
gresmanu Herman Badillo. Jis paskirtas j agrikultūros 
komitetą. O apie agrikultūrą jis mažai tenusimano. Jis 
labai no i-ė j o patekti į Darbo ir apšvietos komitetą, bet 
buvo neįleistas. Nieko nepadėjo jo ir Mrs. Abzug reika
lavimai ir protestai.

Panašiai labai sunkiai tenka ledus laužyti ir kitiems 
“naujokams” Kongrese. Ypač sunku pakilti pažanges
nio, liberališkesnio nusistatymo žmonėms.

Ji jau pasirodė
NEW YORKO miesto žmonės nepadarė klaidos, iš

rinkdami ir pasiųsdami Mrs. Bella Abzug į Kongreso At
stovų Butą. -Jau pirmojoje naujojo Kongreso sesijoje ji 
prabilo aiškiai ir garsiai pries Vietnamo karą, pasiūly
dama rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad vyriausybe 
tuojau karą nutrauktų ir visas Amerikos militarines je* 
gas iš visos Indokinijos ištrauktu ne vėliau kaip su šių 
mėtų liepos 1 diena.

Protinga ir tas, kad Mrs. Abzug jau pat pradžioje 
už savo rezoliuciją sumobilizavo net 31 Atstovų Buto 
narį, gudama jii užg.yrimą. Tai jau susidaro nemaža 
jėga. Asįšku, kad jie padės jai pasiūlymą populiarinti 
taip kitų kongresmanų ir kovoti už kuo greičiausia 
užgynimą.

Netenka abejoti, kad pranešimai iš Vietnamo, jog 
ten amerikiečių aukų skaičius vėl pradėjo didėti ir kad 
Amerikos lėktuvai vis labiau ir labiau plečia savo oįfėra* 
cijas Kambodijoje ir Laose, paskatins visus šios skerdy
nės priešus Kongrese energingiau darbuotis už ikaro nu- 
traukimą.

Mes, žinoma, nuoširdžiausiai sveikiname Mrs. Bella 
Abzug už aktyvų įsitraukimą į kovą prieš karą, Linkime 
jai Šiose garbingose pastangose didžiausios sėkmės.

Penktadienis, Vasario (February) 5, 1971

Kas ką rašo ir sako Ar giminių susituokimas kenkia
SVEIKAS LINKĖJIMAS Įgijo puikų išsilavinimą, ir 

Sausio 28 dieną “The N.
Y. Times” davė labai įdomų 
vedamąjį “Report From Ve
nus.” Jame labai aukštai 
vertinami Tarybų Sąjungos 
vėliausi pasiekimai erdvėje. 
Ypač mokslui svarbus tary
binio erdvėlaivio “Venera 
7” pasiekimas Veneros pla
netos. Tiesa, svarbūs yra 
laimėjimai su kelionėmis į 
Mėnulį, bet turime atsimin
ti, kad Mėnulis nuo mūsų 
Žemės tik ketv irta d alio 
milijono mylių tolyje, tuo 
tarpu iki Veneros yra de- 
sėtkai milijonų mylių! Šią 
planetą pasiekti ir iš jos 
gauti pranešimus — jau ti
krai stebuklingas mokslo 
pasiekimas.

Įdomus ir šio dienraščio 
linkėjimas, kad amerikie
čiai ir tarybiniai mokslinin
kai pradėtų glaudžiau ben
dradarbiauti erdvės užka
riavimo dirvoje. Laikraš
tis mano, kad tam sąlygos 
šiandien yra gan prielan
kios.

Mes, žinoma, už kuo> pla
čiausia mokslini bendradar
biavimą.

ne tik geriausiose Ameri
kos mokyklose, bet ir Euro
poje — studijavo prancūzų 
literatūrą Sorbonoje, ir bai
gė kuPsą su pasižymėjimu. 
■Turėdama 21 metus, mokėsi 
socialinių tyrimų institute 
prie Gėtės universiteto Va
karų Vokietijoje. 1967 me
tais ji įstojo į Kalifornijos 
San Diego universiteto pa
skutinį kursą, studijavo fi
losofiją ir kitais metais ga
vo magistro laipsnį.

1969 metais buvo priim
ta į Kalifornijos universite
tą filosofijos dėstytoja. Ir 
kaip tik tais metais slaptas 
FBI agentas susekė, kad ji 
yra Komunistų partijos 
“Če — Lumumbos klubo” 
narė.

Vargu ar galima išmatuo
ti, kaip giliai buvo sukrėsti 
oficialūs JAV sluoksniai, 
sužinoję, jog Miss Davis ko
munistė.

IR VĖL ŠLOVĖ TIEMS 
PAŽANGIESIEMS

Nors jeigu bent ant pu
sės tie mūsų lietuviškieji 
pažangiečiai būtų tokie gu
drūs ir apsukrūs, kokiais 
juos garbina Chicago men
ševikų gazieta, tai jie iš ti
krųjų kaip bematant čia 
nuverstų aukščiasius lietu
viškus kalnus. Antai, kaip

ŠVEDIJA IR JOS 
NŪDIENIS JAUNIMAS

Žurnale “Jaunimo Gre
tos” (1970 m., N r. 1^1) at
spausdintas labai įdomus1

i straipsnis “Mūsų kaimynė 
Švedija”. Iš jo sužinome 
daug keistų dalykų apie tą 
garsią šalį. Bav., sužino
me, kad Švedijos senimas 
labai susirūpinęs, kad “pa
staraisiais metais katastro
fiškai sumažėjo gimimai” ir 
kad iš to “kyla pavojus na
cijai”. Kai daugelyje pasau
lio kraštų didžiausias susi
rūpinimas, kaip sumažinti 
gimimus, švedai stebėjosi

veislei ir progresui'
“Laisvės” sausio 26 die

nos numeryje tilpo straips
nis: “Ir gyvulių kraujas 
rūšiuojamas.” Ten nurodo
ma, kad artimas giminingas 

j veisimas kiaulinink y s t ė j e 
labiausiai atsiliepia kiaulių 
svoryje, gaunasi net 25 pro
centais mažiau negu iš ne- 
giminingo veisimo.

Čia jau bus naujas klau
simas.

Bus jau apie 40 metų, kai 
Anglijoje auto nelaimėje 
abu tėvai buvo užmušti, pa
liekant berniuką ir mergai
tę. Našlaičius paėmė au
ginti svetimi žmonės, užsi
rašydami juos savomis pa
vardėmis.

Jie gerai, smagiai augo iki 
jaunuolių amžiaus. Bet vie
name šokių parengime jie 
susitiko ir iš pirmo pasi
matymo susimylėjo, 
seni žmonės sako. Ir neil
gai laukus susituokė, 
turėdami tris vaikus jie su
žinojo, kad jie yra brolis ir 
sesuo.

Brolis tuoj pametė savo 
seserį ir vaikus, ir dingo be 
žinios. Sesuo sakė — dėsiu 
visas pastangas užauginti 
juos, dirbsiu dieną naktį, 
bet jų nepaliksiu...

Geras brolis deda visas 
pastangas šelpti seserį, pade
dant jai auginti vaikus,

kaip

Jau

kostiumai labai įvairiaspal
viai. V\

Premjeroje dalyvavo labai 
daug svečių ne vien iš mū
sų respublikos, bet ir iš Lat
vijos, bei Maskvos, v nes Pa
nevėžio teatras garsėja pla
čiai ir už mūsų respublikos.

Alberto draugai nuošir
džiai dėkojo jam už suteik
tą malonumą teatre, susi
pažįstant su Amerikos gy
venimu. Kai kam buvo ir 
staigmena, nes kad teatro 
afišos paskelbė naują prem
jerą su Laurinčiuko pavar
de, netikėjo, kad mūsų Al
bertas pradėjo kurti teatri
nius veikalus.

Po spektaklio Albertas su 
Izoldute buvo suruošę va
karienę. Dalyvavę draugai 
bei veikalo statytojai išreiš
kė daug malonių-šiltų žo
džių, linkėdami neapsirube- 
žiuoti tik tuo, bet dar daug 
kartų nustebinti mus tokio
mis staigmenomis, kaip šian
dien nustebino savo “Vidu
tine moterim.” Tas pava
dinimas per trumpą laiką >
įaugo į žmonių kalbos žody- ■

■ną, rodos, kad tikrai jo kaip 
tik ir trūko mums.

Na, tai matote, kiek įdo
mią staigmeną mūsų gyve
nime padarė Albertas.

Kitos mūsų gyvenimo nau- 
. Be ypatingo pasi- 

tuos vaikus, o tie buvę vai-įkeitimo, žiema visa išpliuro,

apie juos ji gieda sausio 29 CĮei sumažėjimo.
dieną:
“... norėdami s e kmingiau 
įsiskverbti į tam tikras or
ganizacijas ir ten savo 
darbą atlikti, nesivaržo 
kartais net kunigo, ar vie
nuolio uniforma apsivilk
ti... Tyliai, tyliai nekaltais 
avinėliais apsimetę, gerais 
darbininkais pasirodydami, 
jie įsigerina ir įsiprašo bent 
į keletą klubų ir kiek ap
sipratę bei, palūkėję jau 
įsisiūlo į komisijas, įsiper- 
ša patarnautojais, ypač 
prie barų ir bufetuose.”
Aišku, kad liurbiai iš 

“Naujienų” niekur negali 
su jais susilyginti. Mūsų 
draugai pažangiečiai turėtų 
susiprasti ir redaktoriui 
Gudeliui prie vieno tų ba
rų už tokį išgarbinimą ge- Kino teatrai, kuriuose de- 
rai užfundyti. Ką sakote, monstruojami

Ir ne tik sielojasi. Esame 
girdėję, kad Švedijoje tele
vizija, radijas, spauda, lite
ratūra’ atvirai puoselėja 
pornografiją. Ir šio strai
psnio autorius Algis Jaz- 
dauskas esąs pastebėjęs visur 
platinamą šlykščiausią por
nografiją. Kam tas? Pasi
pelnymui? Gal ir tam. Bet 
pamatiniai tam, kad tokia 
pornografija lytiniai sujau
dinus j a u n u s Švedus pa
kels jų veisingumą! Sunku 
tuo tikėti, bet, matyt, taip 
yra.
. Kas įdomiausia, žinoma, 
tai švedų , prisipažinimas, 
kad ir tokia propaganda jų 
jaunimas nesusižavi. Gir
di, tokios pornografiškos li
teratūros pirkėjų maža.

Chicagos draugai?

RAŠYTOJAS PHILIP
BONOSKY APIE
ANGELA DAVIS

Straipsnyje “Inkvizitoriai
A 1 1 1 1ir Angela” Bonosky sako:

Tiesa apie Angela Davis-— 
baisus smūgis Amerikos 
valdančiajai klasei. - Ne to
dėl, kad ši narsi moteris 
kalta dėl nusikaltimų, ku
rie jai priskiriami. O to
dėl, kad ji komunistė.

Jeigu Angela Davis būtų 
vargšė, neraštinga negrė, 
prisikentėjusi juodųjų gete 
ir paskui, nevilties pagau
ta, padariusi kažkokį nere
gėtą nusikaltimą, y- tai bū
tų, taip sakant, “supranta
ma” ir netgi tam tikru at
žvilgiu logiškai pateisina
ma.

Tačiau Angela Davis nėra 
negrė, nustumta į .skurdo ir 
kančių bedugnę, ir dėl to. 
atsidūrusi prie nevilties, 
beprotybės ribos.

šlykščiausi 
filmai, beveik tušti.

Čia ir prieiname prie to 
Švedijos jaunimo. Kodėl jis 
nebesižavi tokia pornogra
fija? Todėl, matyt, kad jis 
lytiniais klausimais gerai 
“apsišvietęs.” Jaz d a u s k o 
žodžiais: “Kiekvienas šešio
likmetis—tokių reikalų pro
fesorius. Jo nebejaudina nei 
spaudoje, nei miesto rekla
mose propaguojamas nuogo 
kūno kultas. Tai tik labiau 
stumia masinę degradaci
ją”.^

Jazdauskas tęsia:
“Pažangusis Švedijos jau

nimas taip pat protestuoja 
prieš išskrypėliškas gyveni
mo normas. Tačiau sunku 
išjudinti tai, kas giliai su
leido šaknis, kas priimta ir 
tapo kasdienybe, būtinumu. 
Tuo labiau, kad blaiviai mą
stantis jaunimas turi kur 
kas svarbesnių problemų. 
Demokratinio jaunimo są
junga, įkurta 1952 metais, 
savo gretose turi keliolika

Atvirkš- tūkstančių darbininkų, kai
čiai, jos gyvenimas nėra ti- mo ir besimokančio jauni- 
piškas daugeliui juodųjų mo.. Daugiau kaip 250 de- 
Amerikos moterų. Juk ji įsi- mokratinio jaunimo sąjun-

kuomet ji lieka našlė, o ši
tas brolis pasielgė biauriau 
negu šuo, palikdamas ją ir 
vaikus. Bet ar čia nebus 
įsikišęs religinis katalikiz- 
mas ar kitoks šventiškas 
prakeikimas ? Kitaip nega
lima suprasti.

Pataisymui šio sumišimo 
atsirado moteris, kuri sa
kė: “Aš žinojau, kad jie 
brolis ir sesuo, bet nenorė
jau perskirti jų karštą mei
lę. Dabar matau, kad pa
dariau neatleistiną prasi
žengimą.”

Dar eisime toliau. Angli
jos arklių lenktynių apgavi
kai tyčia brolį drigantą leis- 
[davo prie sesers kumelės, 
sakydaim, jog broliški vai
kai greitesni už negiminin- 
gų tėvų arkliškus vaikus. 
Ir jie šią slaptą praktiką 
vedė seniai seniai.

Aprašydami šį įvykį apie 
minėtus brolį ir seserį ra
šytojai sakė: “Dabar lauk
sime išvados, ar bus dides
nis brolio ir sesers vaikuo
se sumanumas mąstyme, 
gudrume ir visame apsiė
jime už negiminingų tėvų 
vaikus.” Bet kol kas neteko 
spaudoje nieko matyti apie j ienos, 
tuos vaikus, o tie buvę vai-J , A
kai jau gali turėti savus!jei. per Naujus metus gero- 
vaikus. kai pašalo ir pasnigo, o da-

J. N. Ibar beveik kasdien po kelis 
laipsnius šilumos.

Linkiu Jums visiems ge
riausios kloties ir sėkmės, 
stiprios sveikatos.

Bučiuoju
Jonas Jurgaitis

IŠ LAIŠKU
Laiškas dainininkei

Amelia Young
Sveika, drūta,
Amelia,

Gavau Jūsų kalėdinę J* 
kėjimų atvirutę. Ačiū ačiū!

da laukiu ilgai kitų. Neat
eina normališkai: Jis die
nos laiku skaitosi gerai ir 
yra ko skaityt, bet prie lem
pos šviesos negaliu skaityt, 

lin- nors raidės aiškios, bet per 
~! mažos. Mat, pasenusios 

Mano sveikatoje nieko nau- akys negali pasivyti jaunys
tės reikalingo reg ė j i m o. 
Gaila, bet kitaip jau nebus.

Baigiu rašyt šį laišką.
Būk sveika ii lauk pavasa- Buratino nuotykiu, gal de- 
rio siltos saulės smagiai 
leisti gyvenimo laiką.

J. Naiivaika

Knyga—jų draugas
Alizava. — Knygos. Nau

jas pasaulis, paslaptingas, 
viliojantis. Traukia jis ma
žą, tačiau viskuo besidomi
nančią vaiko galvelę. Gal

jo nėra. Adatas gaunu ry
tais vakarais. Pietums nie
ko. Valgį labai suskūpino. 
Duonos pusryčiams ir 
turns tik po “skibutę.” 
karienėms nei juodos, 
baltos. Diskriminaciją 
dė visiems diabetikams.
Man pradėjo taisyt dantis 

pradžioje rugsėjo mėnesio 
ir dar nebaigė. Du išlupo 
laukan, o ant likusių ketu- mėnuo prabėgo ir aš vis dar 
rių užmovė maišiukus su nesuspėjau parašyti laiško, 
paauksuotais viršais. Den- ■ ‘ ' 1 .............. ' *
tištas sakė, kad duos vi- Naujametinius linkėjimus, nimą, į nežinomus tolius, į 
są viršutinį setą paauk- Vakar grįžau iš Panevė- mėlynas aukštumas, j žemės 
suotą. Mat, prieš mirtį no- ži0, ten sausio 23 d. žiūrėjo- širdį... L 
ri padaryti mane ponu su me mūsų mielojo draugo Al- daug telpa knygose. O kny- 
auksiniais dantimis, kad berto Laurinčiuko parašy

tos pjesės “Vidutinė mote
ris” premjerą. Todėl noriu 
ir su Jumis pasidalinti sa
vo įspūdžiais.

Pjesę statė Panevėžio dra
mos teatras, tai yra-vienas 
iš stipriausių mūsų teatrų, 

j!tai yra labai malonu, kad 
’Įjią savb teisingą repertuarą 

papildė šiuo veikalu.
Režisavo LTSR liaudies ar

tistas J. Miltinis,kuris savo 
dideliais m e n i n i a i s gabu
mais šią pjesę scenoje pa
teikė žiūrovams. Muziką pa
ruošė kompozitorius E. Bal
sys. Kaip Miltinį, taip ir 
Balsį Jūs pažįstate iš jų 
lankymosi. Amerikoje. De
koracijas paruošė dailinin- 
ninkas V. Mozūras, kostiu
mų dailininkė V. Gatavy- 
naitė, c 
kūnaitė. 
žymūs specialistai dalyvavo 
šio veikalo pastatyme.

Svarbiausius vaidmenis 
atliko LTSR nusipelnę ar
tistai: K. Vitkus, D. Banio
nis, B. Babkauskas, E. Šul- 
gaitė ir eilė kitų žymių ar
tistų.

Teatre veikalą žiūrėjau su 
dideliu malonumu. Turinys 
įdomus, pastatymas puikus,

pie-

nei 
ive-

Laiškas draugams Ventams
Po naujų metų jau beveik

padekoti už nuoširdžius

auksiniais dantimis, i 
būčiau velniui gražesnis ir 
turtingesnis nešti peklon. 
Mat, be aukso, be užmo
kesčio niekas nedirba tik už 
rykštę. Dabar visur tokia 
mada.

Mano brolaitė . Janina 
šerkšnienė Lietuvoje užra-i 
še man lietuvišką laikraštį N 
“Gimtąjį kraštą.” Jis yra' 
savaitinis, bet kai kada 
gaunu tris kartu, o kai ka-

go.s klubų sutraukia vaiki
nus ir merginas į disputus 
dėl taikos išsaugojimo, dėl 
geresnių darbo ir mokslo 
sąlygų, dėl balsavimo teisių 
jaunuoliams, sulaukusiems 
18 metų. Gerų siekimų turi 
stambios jaunimo Organiza
cijos—socialdemokratų jau
nimo sąjunga, kaimo jauni
mo sąjunga ir kitos.

Kovingi jaunuoliai susi
būrė į studentų jaunimo są
jungas: čia yra apie 70 tūk
stančių narių. Savo klu
buose jie sprendžia ne tik 
buitines problemas. Studen
tams rūpi bendradarbiauti 
su kitomis šalimis, pirmiau
sia su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis vals
tybėmis...”

eografė N. Šim- 
Vį matote, kokie

vyngalvio slibino užkerėtas, 
gal skriaudžiamos mergai
tės sukeltas gilesys neduoda 
užmigti naktį, o dieną ver
čia ieškoti naujo, dar gra
žesnio, neduoti ramybės se
nelei ir vis prašyti: “Na, 
pasek pasaką.” V

naują pasaulį, į naują gyve-

Tiek daug, labai

gų visada galima gauti bib
liotekose. Ir ne tik knygų. 
Užsukite į Alizavos bibliote
ką. Nors čia visada pilna 
ir savų skaitytojų, tačiau, 
pabuvę čia nors minutėlę, 
jūs išsinešite truputį naujo 
ir gero, išsinešite jaukios 
šilumos, išsinešite tuos žo
džius: “...mes patys tur
tingiausi...,” ir įvertinsite 
šį turtą.

Čia lankosi šimtai aliza- 
viečių. Ateina jauni ir pa
gyvenę, atbėga uždususių 
berniukų ir mergaičių būrys 
tiesiai iš mokyklos, o kam 
sunku, senesnius aplanko 
bibliotekos vedėja Stasė Čer
nienė, persikrovusi krepšelį 
knygų. Ji žino, kas kokias 
knygas mėgsta, parenka ir 
pataria, kurias vertėtų per
skaityti.

Bibliotekoje yra aštuoni 
tūkstančiai knygų. Tai daug, 
palyginus su pirmomis bib
liotekos gyvavimo dienomis 
1947 metais. L. Ž.

Italų viešbučių savinin
kai vis labiau rūpinasi tu
ristais; Štai užrašas viena
me Romos viešbutyje: “Jei
gu norite pamatyti popiežių 
kreipkitės į portjė.”

f
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A. PETRIKĄ

Lietuvos operos genezė
Praeitieji (1970) mėtau “1920 m. Kauno Lietuvių 

Tarybų Lietuvai buvo nepa-'Meno Kūrėjų ’draugija su
prasti daugeliu požiūrių. Į būrė visus Lietuvoje gyve- 
Buvo daug jubiliejų, daug nančius menininkus. Muzi- 
celebracijų, daug minėjimų, kos sekcijoje spietėsi muzi- 
Prisiminta 200-asis gimta- kai bei dainininkai: J. Nau
diems žinomo austrų muzi-j alis, T. Brazys, A. Kača- 
ko Liudviko Bethoveno; at
švęsta 100-asis Vladimirovo 
Lenino gimtadienis; minėta 
50-metinės Lietuvos operos 
bei dramos teatro sukaktu
vės. O kur dar periodinės 
dainų šventės, metiniai po
ezijos pavasariai, konkursi
niai vaidinimai, simfoniniai 
orkestrų koncertai, šokių 
ansamblių festivaliai ir dau
gelis kitų minėjimų bei ma
nifestacijų!

Vienas pirmaujančių ta
rybinių žurnalų, Lietuvos 
TSR Kultūros ministerijos 
leidinys “Kultūros barai,” 
pašvenčia šiems minėjimams 
gana daug vietos. Ypačiai 
jis ilgai apsistoja ties Lie
tuvos operos gimimo kan
čiomis 1920 m. O tasai gi- 
mimas buvo tikrai sunkus,!zjastai tikėjosi, jog gar
ners cezarinio pjūvio ir iš-’saus solisto talentas atsvers 
vengta. Nebuvo lavinto per
sonalo, kostiumų, dekoraci
jų, choro, baleto, orkestro. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
Europos (Rytų ir Vakarų) 
gyvenimas buvo pakrikęs. 
Karas sugriovė kultūrinius 
pastatus ir antstatus. Pro
fesionalų dirigentų, režisie
rių, chormeistrų, baletmeis- 
trų nebuvo. Teko, anot liau
dies posakio, ieškoti jų “sta
tinės dugne,” bet ir ten jų 
buvo nedaug.

Tą tragišką, jeigu jau ir 
ne beviltišką, padėtį labai 
vaizdžiai aprašo Gražina 
Aleknienė “Kultūros barų” 
praeitų metų nr. 12. Ji sa
ko:

nauskas, J. Tallat-Kelpša, J. 
Štarka, V. Grigaitienė, A. 
Galaunięnė, J. Dvarionaitė, 
J. Vencevičienė, P. Oleka, 
A. Sodeika, J. Byrąs ir kiti. 
Sekcijos darbo pradžioje K. 
Petrauskas dar nebuvo grį
žęs iš Rusijos, J. Šimkus iš 
Amerikos... Svarstyta ko
kią operą pasirinkti pirma
jai premjerai. Pasiūlymų 
buvo daug, tačiau viso- 

jsė šiose operose didelis 
vaidmuo tenka chorui 
ir baletui, n e k a 1 bak t jau, 
kad reikia nemažo or
kestro, o jam pasamdyti 
nebuvo lėšų (solistai sutiko 
dirbti be atlyginimo).

Sugrįžus K. Petrauskui, 
buvo apsistoja ties ‘Travi
ata.’ Operos kūrimo entu-

miesto te-
drabužius

visus kitus pirmosios operos 
trūkumus. Be to, ‘Traviato
je’ mažiau choro ir baleto 
numerių.”

Orkestrui samdyti nebuvo 
lėšų, nebuvo net operai par
titūros (gaidų). “Tik išsi
rūpinus paskolą, A. Kača- 
nauskas išvyko į Rygą par
vežti partitūros.”

J. Štarka organizavo cho
rą, o A. Kačanauskas ir J. 
Tallat - Kelpša orkestrą.. 
Muzikantai, kurie buvo, gro
jo restauranuose, kavinėse, 
klubuose. Jie nenorėjo eiti 
į operą, nes ten nebuvo pi
nigų. Valdžia varu vertė 
muzikantus ten stoti. Reži
sierium buvo pakviestas K.

_______

DVIDEŠIMTMEČIAI
Dvidešimtmečiai išėjo į kalnus.
Dvidešimtmečiai parsinešė sniego.
Dvidešimtmečiai malkas skaldo
Ir kartais iki dvyliktos miega.
Dvidešimtmečiams kelias — atviras, 
Dvidešimtmečių svajonės — tolimos. 
Dvidešimtmečiai — kieti kaip akmenys 
Dvidešimtmečiai — aštrūs lyg uolos.

Irena Muzikevičiūtė

ŽIEMOS AKVARELĖ
Baltas metas...
Baltos dienos ...
Baltos naktys — mėnesienos.
Medžiuos ramuma sustingo,
Sninga, sninga, 

sninga, sninga. ..
Baltas laukas...
Baltas kelias...
Net ir mintys baltos kelias,—
Kaip gerai, kad jos ne juodos,
Kad ne pilkšvos, 

nenuobodžios.
Baltos rankos...
Žodis baltas —
“Meile,” “draugas,” aš nekaltas, 
Nemeluok, neperdėk nieko,— 
Kris dėmė

ant balto sniego. X
Elvyra Kubiliūte

LIGI) NA S P RIS ĮMINIMAS

Kazimieras Lopą lt a
Mirė vasario 5, 1964 m.

Jau septyneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras. Ilsėkis ramiai Laudin kapinėse Baltimore, 
Md. Prisimenu tave su liūdesiu širdyje.

Veronika, žmona
St. Petersburg, Fla.

Glinskis. Solistai buvo be ras ir pagerbti teatro-ope- 
praktikos, daugelis dainavo ros veteranai; A. Sodeika, 
operoje pirmą kartą. “Ope- T. Oleka, A. Zauka, V. Mar- 
ros repeticijos atskleidė, ne 
tik pirmosios dainininkų 
kartos talentingumą, bet ir 
jos nepatyrimą, meninį ‘ža
lumą’. J. Tallat-Kelpša pri
simindavo, jog artistai, va
dovų pastabų, dvasinių JT 
fizinių jėgų įtempimo iš
varginti, repeticijose kar
tais verkdavo kaip vaikai. 
Orkestre daugelį instrumen
tų pavadavo lortepionas ir 
fisharmonija. Dekoracijoms 
buvo panaudoti 
atro paviljonai,
daugelis artistų pasiskolino 
iš pažįstamų.” ]

Taigi pirmoji Lietuvoje 
statyta opera gimė gana 
skurdžiomis sąlygomis. Ta
čiau dabar — visa tai pra
eityje, tai tik skaudūs pri
siminimai! Vėliau solistų 
kadrai praturtėjo naujomis 
jėgomis. Atėjo gabus diri
gentas M. Bukša, solistai A. 
Staškevičiūtė, A. Dambraus
kaitė, M. Rakauskaitė, V. 
Jonuškaitė - Zaunįenė, E. 
Kardelienė, J. Babravičius,
J. Mažeika, A. Kučingis, E. 
Mickūnaitė, Ip. Nauragis,J. 
Butėnas ir kiti.

Pirmoji premjera (“Tra
viata”) buvo rengiama pus
trečio mėnesio. Ji pastaty
ta Kauno Valstybiniame te
atre 1920 m. gruodžio 31 d. 
Publiką labiausiai žavėjo 
pagrindinių rolių atlikėjai:
K. Petrauskas,. A. Galaunie- 
nė ir A. Sodeika (buvęs 
amerikietis).

Naujosios (tarybines) 
eros opera ■

Tik antrojo pasaulinio ka
ro audroms aprimus, kai
muose dar tebesiaučiant hit
leriniams banditams, imtasi 
atgaivinti. Lietuvos teatrą 
bei operą. Dar buvo keletas 
pirmesniosios laidos kolek
tyvo dalyvių: K. Petraus
kas, A. Sodeika, A. Staške- *1 '
vičiūtė, M. Rakauskaitė, J. 
Babravičius, J. Byra ir kiti. 
Buvo režisierių ir kitų va
dovų. Kai kurie, silpnesnie
ji, pabėgo į Vakarus, kiti 
paseno, dar kiti mirė. Ta
čiau, vyriausybei padedant, 
— opera netrukus sužydėjo 
visu grakštumu. Prie senų
jų jėgų stojo naujos, o spra
gas užpildė kitataučiai. Pra
plėstas operos repertuaras. 
Atėjo ir tarybinės konser
vatorijos auklėtiniai. Su
organizuota choras, baletas, 
orkestras. Į sceną stojo R. 
Siparis, E. Kuodis, P. Kas
paravičius, K. Šilgalis ir 
kiti. Tokie amerikiečiams 
pažįstami solistai, kaip V. 
Noreika, V. Daunoras, E. 
Kaniava ir kiti jaunesnieji 
artistai, tai dabartinės lie
tuvių operos bei koncerto 
atrama. Yra ir pasižymė
jusių moterų solisčių graži 
plejada: E. Čiudakova, D. 
Almonaityte, G. Kaukaitė, 
E. Saulevičiūtė ir kitos.

Lietuvos operos 50-metinė 
sukaktis Vilniuje plačiai at
žymėta. Gruodžio 29 d. ma
siškai nueita į Rasų kapi
nes, kur ilsis pirmieji ope
ros kūrėjai bei jos puose
lėtojai. Atlankyta kapai K. 
Petrausko, J. Banaičio, M. 
Bukšos, J. Tallat-Kelpšos ir 
kitų. Lėtai krintančių snai
gių fone, momentui pritai
kytas kalbas pasakė muzi
kas V. Laurušas, solistė M. 
Saulevičiūtė, teatro vetera
nas A. Zauka ir kiti.

Gruodžio 30-osios vakarą 
buvo iškilmingas minėji- 
mas-koncertas. Paša k y t a 
daug kalbų,^sudainuota ke
letas solų, pašoko baletas, 
harmoningai sudainavo cho-

cinkus. Buvo uaug sveiki
nimų nuo K. Tart,įjos, ta
rybines vynausyoes, Kultū
ros Ministerijos, meno or
ganizacijų ir kitų muzikos 
uei meno sambūrių. K. 
ketrausKo keae, pirmoje 
parterio (orkestro) eneje, 
ouvo tuščia — ji buvo pa
puošta gėlėmis.

Naujųjų Metų išvakarėse 
ouvo pastatyta tradicine 
Traviata," Kurios Aiireuo 

partiją dainavo V. Norei
ka, Violetos E. Čiudakova, 
rioros B. Almonaityte. 
oiaip operoje taipgi daly
vavo V. Daunoras, K. Sil- 
galis, R. Siperis, K. Kaukai
te, F. Kasparavičius ir kiti, 
bpektakų vede dirigentas 
it. Geniušas.

Ona Narbutaitienė, kuri 
labai vaizdžiai :

i KOMENTARAI

Jiems jokios logikos nereikia
Buržuazinėje spaudoje įp- aimanos apie, taip sakant, 

rasta rengti įvairiausius be-, “pakrikusią Lietuvos kaimo 
i'v t i ■vvx 1 nlrit is 1 r za Iri i i.in i i /-< ui ' O t" H tlT I A <~1 lprasmiškus konkursus, jų 
tarpe — ir melagių. Kadai
se, pamenu, vieną tokį kon
kursą laimėjo studentas. 
Pretenduodamas į geriau
sius melagius, jis pareiškė, 
kad turėjo gimti šeštadienį, 
tačiau, motinai esant tą die
ną labai užimtai, jį pagim
džiusi teta. Studentui aiš
kiai pasisekė, kad tuomet 
dar nebuvo “vaduotojų7' 
spaudos: pastarieji galėtų 
dažnu savo straipsniu apie 
Tarybų Lietuvos gyvenimą 
lengvai laimėti net labiau
siai prityrusių melagių kon
kursą.
Skleisdami nesąmones apie 

mūsų respubliką, užjūrio 
šias' trijų 'lietuviškieji rašeivos taiko 

dienų jubiliejines iškilmes, vieną ir tą patj metodą, 
aprašė Lietuvos TSR Ku- Perskaitę Tarybų Lietuvos 
rybingųjų Sąjungų savait- spaudoje kokį nors straips-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MOLD MAKERS 1st class. Die 

cast and plastic molds. Apprentice 
2 years or more experience, machi
nist. 516-997-7666.statybą?”

N audodamiesi tokiu pat 
metodu, “vaduotojų” spau
dos bendradarbiai Kiek ank
sčiau lygiai taip pat ko
mentavo Tarybų Lietuvos 
sveikatos apsaugos darbuo
tojų pasitarimą. O ar gan 
outi kokios nors rimtos mu
sų sveikatos apsaugos bė
dos, jeigu šiandien turime 
daugiau kaip 7,0u0 gydyto
jų, t. y. keturis Kartus dau
giau, negu tuomet, kai mu
sų kraštą valdė buržuazija. 
xr visi 'tarybų Lietuvos gy
dytojai, beje, gyuo veltui, 
unirurgai atlieka sudėtin
giausias operacijas, kurios 
jungtinėse Amerikos Vals
tijose atsieina ne vieną 
vuKstantUKą dolerių.

“Vaduotojų" spaudos skai
tytojai, matyt, nepratę sa
varankiškai galvoti. Kitaip 
jau seniai butų atsiradęs ne 
vienas, kuris paklaustų re
daktorius: “Sakykit, gerbia
mieji, kaip čia dabar išeina? 
i’aryuų sietuvos spaudoje 
skelbiamais teigiamais jų 
gyvenimo i aktais jūs nepa
sitikite, sakote, jog tai pro
paganda. Tai kokia logika 
vadovaudamiesi tikite nei
giamais taktais, kuriuos jie 
patys iškelia”?

Į šitą klausimą nebūtų 
sulaukta argumentuoto at
sakymo, nes jo negali būti. 
U gal aš klystu? Gal apie 
tai skaitytojai ne kartą rasė 
marijonų “Draugo” ir pana
šaus plauko redakcijoms, 
bet 
mo,

(8-10)

SUPERINTENDENT and WIFE. 
Experienced in general maintenance 
tor 56 unit complex. Free apt. utili
ties, bonus, $125 a week. Call: 215- 
Al 6-9279, evenings. (8-10)

ADDO-X-Ot'FICE MACHINES in 
juittle Ferry needs qualified men to 
.service adding and accounting ma- 
cmnes. Will train on Company pro 
aucis. All Co. benefits and vacation. 
<Jail Mr. Tagestam, 201-489-1060.

(8-10)

MAINTENANCE ELECTRICIAN. 
a one year old manufacturing plant 
.n r lenungton area has an uiune- 
u.aie opening lor a capauie and 
.ugmy motivated maintenance elec- 
viician wno can aiso nanuie the me
chanical end of maintenance. We 
need a hard working man, motiv
ated by a challenge, wno canneip 
aus piant grow uito a piouuctive 
arm piontaoie part ot tne corpora
tion. it you are interested, call per
sonnel manager. Reims Co., Inc. 
xxoute 12, Flemington, N. J. 201- 
(82-5858. An Equal Opportunity Em
ployer. (8-10)

iii, kuriame aprašomi ne 
vien nuveikti darbai, bet

I trū
kumai, jie pasiraito ranko-i 
ves ir imasi darbo. Iš pra
džių vienu kitu sakiniu pa
reiškiama, kad Tarybų Lie
tuvoje šis tas daroma, o po 
to prie objektyvios informa
cijos kamino prikergiamas 
ištisas melo pastatas. Šitaip 
manipuliuojant, norima 
skaitytojams sudaryti įspū
dį, kad gimtajame krašte 
viskas bloga.

Prieš kurį laiką “Tiesoje” 
buvo išspausdintas •straips
nis, pavadintas “Auga pas
toliai kaime”. Jame, žino
ma, paminėtos ir kai kurios 
kaimo statyboje pasitaikan
čios, kuo greičiausiai šalin- 
tinos negerovės. Čikagos 
marijonų “Draugo” laikraš
čio rašeivos, nusispiovę į aš
tuntąjį jų gerbiamo dievo 
įsakymą “Nekalbėk netie
sos”, savaip atsiliepė į šią 
Vilniaus spaudoje paskelbtą 
medžiagą ir savo komenta
rus pakrikštijo ne kitaip 
kaip “Pakrikusi kaimo sta
tyba”.

Parinkę atitinkamą ant
raštę “vaduotojai”, ko gero, 
ilgai taręsi, nusprendė vis 
tik tam tikro objektyvumo 
dėlei iš pradžių parašyti štai 
ką: “Per pastaruosius ket
verius metus išleista 1.3 bi
lijono rublių žemės ūkio lel- 
kalams. Nemaža šios gi
rnos dalis skirta žemės ūkio 
statybai ir žemdirbių per- 
keldinimui į gyvenvietes”. 
Viskas! Daugiau galite ne
sivarginti ir neieškoti — vis 
vien nerasite nė vieno' ■ go
rėlesnio žodžio apie Tary
bų Lietuvos kąimo statybą, 
kuriai paskirta milžiniška 
suma. Rašeivos, mat, neno
rėjo pastebėti, kad straips
nyje kalbama apie žymiai 
išaugusius kaimo statybi
ninkų ir melioratorių dar
bų mastus, apie tai, jog kai
mo statybininkai pernai nu
veikė daug daugiau, negu 
1969 metais..

Užtat visa “vaduotojų” 
energija skirta išpūsti toms 
negerovėms, apie kurias jie, 
beje, sužino iš Tarybų Lie
tuvos spaudos. O .juk pa
kaktų kuriam nors marijo
nų laikraščio skaitytojui pa
imti į rankas pieštuką ir 
truputį paskaičiuoti. Tuo
met jis sužinotų, kad per 
pastaruosius kelerius metus 
žemės ūkio reikalams kas
met skirta po 325 milijo
nus rublių (arba 361 milijo
ną dolerių). Kiekvienam 
aišku, kad net už dalį to
kios milžiniškos sumos gali
ma daug ką nuveikti. Tad 
ko vertos Čikagos rašeivų

raštyje “Literatūra ir me
nas77 sausio 9 d. laidoje, sa
vo reportažą baigia’ visai'taip pat kritikuojami 
optimistiškai:

“Vargu ar kada nors per 
visą savo gyvavimo musų 
teatre istoriją Dž. Verdžio 
‘Traviata’ yra skambėjusi su 
tokiu įkvėpimu, įtaiga, dL 
džiule menine jėga! Au
dringos ovacijos, kilusios po 
spektaklio, tartum palydė
jo teatrą į naują kūrybos 
etapą, į naujas meno aukš
tumas.”

Visai teisingai pasakyta!

Miami, Fla.
Sausio 27 LLD 75-ta kuo

pa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą ir pietus. Pel
no liko gerokai parėmimui 
pažangios spaudos.

Po posėdžio buvo ir pro
gramėlė paminėjimui 200 
metų nuo Bethoveno, pa
saulinio genijaus muzikos 
srityje gimimo. V. Bovi
nas parašė ir Šarkiūnas 
perskaitė trumpą paskaitą 
apie Bethoveną. S. Zavis 
sugrojo gramafonu plokš
telę — ištrauką iš Betho
veno Devintosios simfoni
jos — Chorolle.

Yra būdinga, kad Betho
venas beveik visą savo gy
venimą, nuo 28-rių metų 
amžiaus iki 56-rių jo mir
ties metų buvo visai kur
čias. Bet jis sukūrė šedev
rų muzikos srityje, kuriems 
nėra lygių pasaulyje. Šis 
faktas dar kartą patvirtina, 
kad žmogaus protas, ryž
tas ir pasišventimas nuga
li visas kliūtis.

Pageidaujama, kad LLD 
dažniau surengtų tokių pro
gramėlių iš kultūros sri
ties. Nesvarbu, kad esame 
jau seni, bet niekada nėra 
per vėlu išmokti ką nors 
apie kilnesnius gyvenimo 
siekius.

Philadelphia, Pa.
Šiuo pranešu, kad LLD, 10 

kuopos , susirinkimas įvyks 
vasario 13 dieną privačiame 
name, 1415 S. 2nd St., antrą 
vai. po pietų. Kviečiami vi
si nariai atvykti į šį taip 
svarbų susirinkimą, nes bus 
svarstoma mūsų veiklios 
kuopos ateitis: svarbiausia, 
kur laikysime nuolatinius 
susirinkimus?. . Ir plačiai 
pasitarsime apie mūsų 
draugišką sueigą su vaišė
mis. Tądgi, gerbiamieji, ne
pamirškite šeštadienio po
pietes, vasario 13.

Valdyba

nesusilaukdavo atsaky 
Galimas dalykas...

Česlovas Viduolis

Jvairenybės
Šiaurės Vakarų Indijoje 

gyvena mokslui visai neži
nomų ir mažai ištyrinėtų 
gyvūnų. Tačiau nieKas ne
sugeba prasibrauti į tropi
nes gamtos kampelį, esant] 
Narbarto upės krantuose, 
nes ten iš senų laikų gyve
na daug laukinių bičių. Jų 
.įgėlimai labai skausmingi, 
žaizdelė ilgai neužgyja, o, 
įgėius kelioms bitėms, žmo
gus gali mirti. )

Anglų mokslininkai ren
giasi įsibrauti į šį rajoną 
su specialiais skafandrais.

Didelį rūpestį Kenijos gy
ventojams ir vyriausybei 
kelia plaukiojančios salos 
Viktorijos ežere. Kai kelios 
salos pasiekė Kisumu uos- 
tą, į jį prigūžėjo gyvačių, 
krokodilų ir kitokių padarų. 
Be to, salos keliauninkės la
bai kliudo laivams įplaukti 
į patį uostą. Kisumu mies
to valdžia kreipėsi į šalies 
gynybos ministeriją, prašy
dama “valkataujančias” sa
las sušaudyti iš patrankų 
arba subombarduoti.

Viena anglų firma pradė
jo gaminti laikrodžius iš 
plastmasės. Juos 
lankstyti, Įk e is t i 
Tikslumas nuo to 
žėja. ?

galima 
formą, 
nesurna-

Fotografas Lenartas 
Nilspnas pag ars ėjo ntlo- 
traukų ciklu “Gyv e n imas 
prieš gimimą? Dabar ben- 
dradarbiąud amas su įvai
riomis Švedijos ligoninėmis, 
jis supažindiną sū serija 
seųsacingų nuotraukų “Kū
nas, kurio niekas nematė.” 
Nuotraukos padarytos nau
ja technika su elektroniniu 
mikroskopu

Vienoje nuotraukoje, ku
ri primena mišką, buU kar
tų padidinti musų plauKai. 
Nuotrauka su “grynais” — 
tai žmogaus liežuvio pavir
šiaus iškilimai, Kuriais ski- 
riame skonį, padidinti 60 
kartų.

Viena Amerikos firma 
nutarė padėti moterims. 
Tries Naujuosius metus 
Niujorko parduotuvėse pa
sirodė miniatūrinė elektro
ninė skaičiavimo mašina. 
Kaip tvirtina reklama, na
mų šeimininkė be jokių 
sunkumų galės planuoti šei
mos biudžetą ir sudaryti 
racionalų meniu. Lieka pri
durti, kad ši “paslaugi” ma
šina kainuoja... 10 tūks
tančių dolerių.

Kalbėdamas Pietų Afri
kos Respublikos parlamen
te Capetown, vidaus reikalų 
ministras Miuleris pranešė, 
kad spaudinių kontrolės 
valdyba per šešerius metus 
uždraudė 4,402 knygas. Į 
uždraustų knygų sąrašų 
cenzoriai įtraukia visą lite
ratūrą apie komunizmą ir 
rasinius klausimus, taip pat 
knygas, išleidžiamas socia
listinėse šalyse. Į sąrašą 
pateko net Gorkio “Moti
na?

Švedų mokslininkas V. H. 
Forsmanas originaliu būdu 
impregnavo medį, padary
damas jį nepaprastai tvirtą 
ir atsparų drėgmei, karš
čiui, rūgštims, riebalams, 
aliejams, benzinui...

To medžio klijuotė žymiai 
plonesnė už paprastą klijuo
tu, yra labai tvirta. Ji va
dinama Forsmano medžio 
skarda.

Didžiosios Britanijos-Vy- 
riausybė nutarė padėti Ni
gerijai, kuri gydo neseniai 
vykusio pilietinio karo žaiz
das. Oficialiais duomenimis, 
ta pagalba yra labai svari— 
39 tonos. Jas sudaro.,. 59,- 
000 egzempliorių biblijos. ,

Pranešimas
LAWRENCE, MASS.

LDS 125 kp. ir LLD 37 kp. 
susirinkimas įvyks vasario 
13 d., 2 vai. popiet, Julian 
Stopjia Post, Polish Amer
ican Veterans, 23 Montnd- 
uth St. Valdyba
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Liudvigas van Bethovenas gimė 1770 m.

Jis buvo didesnis už didelius
V. Bovinas

(Tąsa iš pereito num.)
Liaudis 

oveno s 
veikla, 
gi finalai 
se piešia 
Muzikoje 
mišką maršo energija, so
ldo polėkis, dainingos džiau
gsmingų himnų intonacijos.

1824 m. gegužės mėn. pir
mą kartą atlikta Devintoji 
Bethoveno simfonija, kurios 
instrumentiniam finalui bu
vo panaudoti Šilerio žodžiai. 
Muzikos meno istorijoje De
vintoji turi tokią pat didžią 
reikšmę, kaip Dantes “Die
viškoji komedija” arba Gė
tės “Faustas” literatūros is
torijoje. Daugelis jos pusla
pių byloja apie tai, koks 
kartais nepakeliamas sun
kus žmonijos kelias į ateitį, 
kokia žiauri kova už švie
sius idealus, gėrį, teisingu
mą. Bet tai kelias iš tamsos 
į šviesą”. (Iš “Leteratūra ir 
menas”, 1970, N r. 51).

Didžio kūrėjo gyvenimas
Didysis Bethovenas, paly

ginamai, mirė dar jaunas— 
sulaukęs 54 metų amžiaus. 
Jo nelaimė—sužlugusi klau
sa, kuri laipsniškai silpnėjo, 
o antra — vidurių (skran
džio) negalavimai. Muzikas 
buvo dar tik 28 metų, kai 
jo klausa pradėjo silpnėti. 
Bet jis tik savo d raugams 
apie tai pasisakydavo. Jis 
tikėjosi, kad klausa pagerės, 
bet ji blogėjo — apie 1814 
metus muzikas jos visai ne
teko.

1801 metais Bethovenas 
rase Vegeleriui: “Štai jau 
pora metų, kai vengid bet 
kokios draugijos, nes nega
liu pasakyti žmonėms: aš 
kurčias”. Sergančiam muzi
kui dar sukeldavo malonias 
nuotaikas “mielą, žavi men 
gaitė, kuri myli mane ir ku
rią myliu aš”. Bet mergaitę 
muzikas negalėjęs vesti, nes 
ji kitokio luomo. Jis sakė, 
kad. prieš tuos luomus “pri
valau kaip reikiant pakovo
ti”.

Didžiojo kompozitoriaus 
gyvenime buvo momentai, 
kad jis galvojo ir apie savi- 
žudvstę. Tačiau jam buvo 
lemta gyventi ir kurti mu
zika. Jis sake: “Nėra dides
nės laimes, kaip kurti ir ro
dyti savo meną žmonėms”.

langelio Beth- 
bjų pagrindinė 

dėl pergalin- 
kompozicijo- 

iaudies iškilmes,
čia derinasi rit-

tikslus protestas prieš feo
dalinį etiketą.

Dąr jaunystėje (1802) 
Bethovenas parašė savo 
broliams—Karlui ir Johanui 
—testamentą — tai buvo li
gonio “išpažintis”. Tame do
kumente jis rašė: “O jūs 
žmonės, laikantieji ir pas
kelbusieji mane esant piktu 
užsispyrusiu ir mizantropu 
— kokie neteisūs jūs mano 
atžvilgiu. Jūs nežinote slap
tos priežasties, dėl ko aš 
toks atrodau... Štai jau še- 
šeri metai, kai mane palau
žė nepagydoma liga/ vis 
progresuojanti dėl nenusi
manančių gydytojų”.

Ten pat Bethovenas at
gailauja: “Ak, kaipgi gale?; 
jau prisipažinti, jog nusilpo 
tas pojūtis, kuris kažkada 
buvo tobulesnis, toks tobu
las, kokį turi ar turėjo tik 
nedaugelis mano profesijos 
žmonių”.

Po šios “išpažinties” Beth
ovenas, kurčias ir kitų ligų 
pažeistas — gyveno ir kūrė 
muziką per 25 metus. Pas
kutiniais gyvenimo metais,

SVEČIO Iš VILNIAUS ŽODELIS

“Tai pasišventę, idealams ir 
visuomenei pasiaukoję žmonės”

rūpinimą dėl to kad lietuviai)Pažvelgus atgaja jie pagal- 
išeiviai emigracijoje vis la
biau nutausta. Ką Jūs galė
tumėte pasakyti?

— Pirmiausia tai, kad iš
eivijos nutautimo procesas, 
jo priežastys ir sąlygos yra 
sudėtingas klausimas, rei
kalaujantis ir platesnės is
torinės jo analizės, ir komp
leksiško, dialektiško jo nag
rinėjimo. šiuo sykiu pasa
kyčiau, jog, kiek įsitikinau, 
viešėdamas JAV, nutauti- 
mas dargi karo metų emi
gracijos jaunajai kartai jau 
yra dienos tema.

Baigdamas noriu viešai 
padėkoti mieliesiems I. ir A. 
Bimboms,/S. J. Jpkubkai ir 
visiems kitiems draugams, 
bičiuliams ir pažįstamiems 
už tą nuoširdumą, draugiš
kumą, kurį patyriau, viešė
damas JAV. Kur besilan
kiau Floridoje ar Kali
fornijoje, Čikagoje ar Va
šingtone, Filadelfijoje ar 
Niujorke- — * 
rūpestį, paramą, gerą širdį

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTIS Parengimų Kalendorius
Auksinė vedybų sukaktis 

yra reikšmingas momentas 
vedusių žmonių gyvenime.

Kaip žinia, po poros mė
nesių viešnagės Amerikoje 
pradžioje sausio Lietuvon 
sugrįžo Bronius Raguotis. 
“Gimtojo krašto” darbuoto
jas Antanas Burda turėjo 
su juo trumpą pasikalbėji
mą. Jis toks:

— Kaip žinoma, Jūs seno
kai domitės JAV lietuvių iš
eivijos kultūros ir literatū
ros istorija bei dabartimi. 
Ar ne šis mokslinis intere
sas Jus ir paskatino apsi- 
’ankyti JAV?

— Į Jungtines Amerikos 
Valstijas buvau pakviestas 
žymaus JAV lietuvių pažan
giojo visuomenės ir kultūros 
veikėjo Antano Bimbos, su 
kuriuo mus sieja moksliniai 
interesai ir bendravimas. 
Man, tyrinėjančiam JAV 
lietuvių kultūros, skyrium, 
spaudos ir publicistikos is
torijos klausimus, susidarė 
galimybė betarpiškai, vieto
je susipažinti su lietuviškų 
amerikų gyvenimu, žmonė
mis ir problemomis, su ten 
esančia archyvine ir kita

VASARIO 28 d.
Įvyks “Laisves vajaus už

baigimo popietė, Laisves sa
lėje. 1 vai. dieną.

cija kas anais laikais buvo 
retenybė.

Už metų laiko jie susilau
kė dukros Lilijos, tačiau tas 
nesulaikė jų nuo visuomeni
nės veiklos. Per ilgą laiką 
juodu dainavo tuo metu 
buvusiame C e n tr i n i a m e 
Br o o k 1 y n e “Darbininkų” 
chore, kuri mokė L. Eremi
nas.

Per visą laiką draugai E. 
ir M. Liepai laikėsi prie 
pažangiųjų lietuvių, nežiū
rint kokie politiniai vėjai, 
pūsdavo. Draugė Emilija 
yra ilgametė Lietuvių Mo
terų klubo narė. Nors dėl 
nesveikatos ji negali i kiek
vieną susirinkimą ateiti, bet 
retkarčiais ji atsilanko, ir, 
žinome, jos širdis visuomet 
su mumis...

Draugų Liepų dukra Lili
ja baigė N. Y. Universite
tą ir turi svarbų darbą. Jų 
didžiausias džiaugsmas — 
tai anūkės Linn ir Lor
raine, kurios abi b a i g ė 
Rhode Island universitetą 
ir darbuojasi savose srityse.

Penkiasdešimt metų — 
gražus skaičius. Daug pra
leista, daug pergyventa, bet 
malonu žvilgterėjus atgal 
pamatyti, kad atlikta daug 
geru darbų.

Nuoširdžiausi linkėjimai 
draugams Emilijai ir My
kolui Liepams jų auksinės 
vedybų sukakties proga, kad 
būtumėte sveiki ir sulauktu
mėte dar daug saulėtų die-: 
nu.

voja, kaip pradėjo grumtis 
su gyvenimu, kaip augino 
vaikus, ir, apart to, jiems 
dar rūpėdavo dalyvauti vi
suomeninėje veikloje.

Panašių vedusių porų ži
nome nemažai, bet šį kartą 
noriu papasakoti apie mie
lus laisviečius newyorkie- 
čius iš Woodhaveno—Emi
liją ir Mykolą Liepus, ku
riems sausio 27 dieną suka
ko 50 vedybinio gyvenimo 
metu.

Draugų Liepų dukra Li
lija Lason, norėdama atžy
mėti savo tėvelių 50 metų 
vedybinę sukaktį, šia proga 
sukvietė gimines, tėvelių 
artimuosius draugus ir kai
mynus į auksinės vedybų 
sukakties puotą, kuri įvy
ko sausio 30 diena Winter 
Garden patalpose, Ridge- 
woode (N. Y.).

Prie puošnių stalų su 
įvairiais maisto patiekalais 
vaišinosi mišraus amžiaus 

o pakėlus, tostą, 
sudaiuota “Ilgiausių Me
tų” ir “Anniversary Song.” 
Puotoje dalyvavo giminės, 
atvažiavę iš kitų miestų. Iš 
Windsor, Conn., atvyko drg. 
Em. Liepienės sesuo Ona 
K v a r t ū n i e n ė ir sūnėnas 
Stanley Kvartūnas su šei
ma. Iš Milton, N. J., atva
žiavo brolis Jonas Sirgedas 
ir jų sūnus Feliksas su šei
ma iš New Brunswick, N.J. 
Atvyko net ir iš tolimos Flo
ridos drg. E. Liepienės sū
nėnas Walteris Kvartūnas su 
žmona Billy., Linksmai ir 
jaukiai visi vaišinosi, o 
draugų Liepų dukra Lilija 
ir žentas Julius maloniai su 
kiekvienu svečiu kalbėjosi. 
Jiems teko, arčiau pažinti ir 
tėveliu draugus. Po vaišių 
buvo šokiai iki vėlumos.

Emilija ir Mvkolas Lie- 
dar toli gražu nuo” norma- pai yra ilgamečiai laisvie-• 

ciai. Jie priklauso darbi
ninkų organi z a c i j o m s ir 

Bronxo piliečiai, kurie iš- dažnai paremia materialiai 
rinko kongresmana Badillo, pažangiąją spaudą ir Aido 
protestuoja, kam jis paskir- chorą. Auksinės vedybų šu
tas į agrikultūros komite
tą, o ne į miestu priežiūros io “Laisvei” $50 ir argen- 
komiteta. Badillo taipgi ne-(tiniečiu “Vagai” $5. Ju fi- 
natenkintas paskyrimu i to-'nansinė 
kias pareigas, kurios jam/vertinama.
svetimos.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jiinas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų, v

Kovo 14 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 1 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum-

visur jaučiau rVnėiai » •• • •* Cl A y

Tarp lietuvių
Juozas Zajankauskas gra

žiai sveiksta. Frank Jakštys 
koją pataisė, bet akis turė
jo būti operuota. Ims kele
tą savaičių pagyti.

Adomas Malkus (Malku- 
nas) išvežtas r ligoninę. Gu
li Parkway Hospital, 7035 
113th St., Forest Hills, N. Y.

O čia pranešimas.'Planuo
ju važiuoti Į Floridą. Žadu 
išvykti kovo T dieną. Vyk
siu automobiliu. Jeigu kas 
norėtų kartu važiuoti, ga
lėtų nuvažiuoti už pusę 
kainos. Aplankytumėm St. 
Petersburgą ir Tampą, nuo 
kovo 15 iki 31 Miamyje.

Kuris norėtų važiuoti, tu- 
• susitarti.

pirmas 
vietą gaus. Galite pašaukti 
“Laisvės” telefonu 641-6887 
arba mano namų—VI.6-4774.

ir gerus norus-- ----- ---------- --- ••V, ------- 7 ------
po kelių operacijų, gydytojų medžiaga. Tai buvo įvairio-j 

pai naudinga kaip mokslo 
darbuotojui, literatui, žmo
gui. Turėjau progą giliau 
iš arti, stebėti, objektyviai 
suvokti tiek JAV lietuvių 
išeivijos sudėtingos istori
jos, tiek ne mažiau sudėtin
gos jos dabarties raidą ir 
padėtį.

— Kokį įspūdį Jums pali
ko JAV pažangiųjų lietuvių 
visuomeninis gyvenimas?

— Klausimas platus ir pa
kankamai sudėtingas. Trum
pai į jį atsakydamas, norė
čiau pirmiausia pabrėžti, 
kad JĄViietuvių pažangusis 
judėjimas remiasi ilgus de
šimtmečius kurtomis tradi
cijomis, dideliu ir vertingu 
visuomeninės minties ir kul
tūros palikimu. Šiandien šio 
judėjimo dalyviai jau yra 
sulaukę garbingo amžiaus, 
tačiau tiesiog pavydėtinas 
ir žavintis tebėra jų visuo
meninis ir dvasinis aktyvu
mas. Tuo galėjau įsitikin
ti, viešėdamas pažangiųjų 
lietuvių klubuose, jų laik
raščių redakcijose, jų visuo
meniniu o s e susibuvimuose 

Aido choras nuoširdžiai M* koncertuose. Jie dešimt- 
I mečiais išlaikė ir šiandien 
išlaiko pažangios minties ir 
kultūros židinius.

— Jūsų, kaip literatūros 
kritiko ir publicisto, nuomo
nė apie šiandieninius JAV 
pažangiųjų lietuvių spaudos 
darbininkus...

— Pasakysiu apibendrin
tai ir nesigėdydamas aukš
tos epitetikos, nes ji tikra: 
tai pasišventę, idealams ir 
visuomenei pasiaukoję žmo
nės.

— Tikriausiai buvote su
sitikę su JAV gyvenančiais 
rašytojais ir kitais intelek
tualais ...

— Viešnagėje teko susi
tikti su vyresnės ir jaunes
nės kartos rašytojais, daili
ninkais bei apskritai kultū
rininkais. Dauguma jų pa
laiko kultūrinio bendravimo 
su gimtuoju kraštu idėją ir 
praktiką, įdėmiai seka ir 
domisi tarybinės literatūros 
vyksmu ir kūriniais. Atrodo, 
rašytojams išeivijoje vis 
tragiškesnė darosi esminė 
kiekvienai kūrybai knygos 
ir skaitytojo problema. Ieš
kodami jos ir kitų savo pro
blemų sprendimo, jie vis la
biau suinteresuoti ryšiais su 
gimtuoju kraštu.

— Daugelis reiškia susi-

priežiūroje būdamas, dar 
bandė rašyti Dešimtąją sim
foniją. Sakoma, kad sergan
tis kompozitorius ir alkoho
liniais gėralais mažindavęs 
ligos skausmus. Tačiau nie
kas negelbėjo — energingas 
kompozitorius, tik keliomis 
dienomis prieš mirtį, pasa
kė: “Viskas! Daugiau aš ne
berašysiu”. Jis mirė 1827 
metų kovo 26 dieną, bet jo 
muzika liko gyva. Tūkstan
čiai jos klauso ir šiandien.

1971-1-27

Aido choro žinios
Aido choras gavo, Naujų 

Metų pasveikinimą iš Lietu
vos nuo Lietuvos TSR 
Lengvosios pramonės mi
nisterijos moterų choro 
“Aidas” ir nuo Vilniaus 
miesto Pramonės darbuoto
jų vyrų choro “Aidas.” 
Abiejų chorų dirigentas J. 
Vanagas.

Po sveikinimu pasirašo: 
dirigentas—J. Vanagas, pir
mininkė — Baltrušaitytė, 
pirmininkas — A. Vaisys.

dėkoja.

Kitaip sakant — liaudžiai. Paskutinėse pamokose pa- 
Galinie sakyti, kad šimtine-lsvfik™?me ,su gimtadieniu 
čiui praėjus šią Bethoveno 
analogiją .pakartojo Leni
nas, pabrėždamas, kad “me
nas priklauso ne mažai gru
pei išrinktųjų, bet milijo
nams dirbančiųjų”.

Kompozitorius Bethove
nas, kaip ligonis, turėjo įsi
kalu su to meto gydytojais 
—suprato gydymo netobu
lumą. Pats muzikas pasa
koja šitokį incidentą: “Stai
ga kažkoks medicina besi
verčiantis asilas prirašė 
man šaltas vonias, o kitas, 
protingesnis—paprastas šil
tas Dunojaus vandens vo
nias”. Žinoma, tas “asilas” 
nepagelbėjo, bet “protinga
sis” kompozitoriui padaręs 
“stebuklą” - 
durius (skrandį), bet girdė
jimą ne*

Sužalota klausa, vidurių ne
galavimas veikė ir Bethove^ 
no charakterį. Antra, jis 
gimė ir gyveno neturtingai. 
Didžio kompozitoriaus ap
ranga buvusi prasta, jo elg
sena neatitikusi diduomenės 
elegancijai. Tokia jo cha
rakteristika galėjo būti ir

mūsų chorstus V. Bekerį ir 
P. Ventą, o po pamokų — 
pasivaišinome.

Dėkojame už vaišes ir 
linkime Viktorui ir Povilui 
geriausios sveikatos bei il
go gyvenimo.

Aido choras pakviestas 
dainuoti “Laisvės” 60 metų 
jubiliejiniame paminėjime. 
Girdisi, kad atvažiuos me
nininkų ir iš kitų miestu. 
Laukiame jų atvykstant. Bū
tu smagu su d a i n uoti dainą 
kitą visiems bendrai, kar
tu. H. F.

pataisęs jo vi-

New Yorkas. —. Buvęs 
FBI agentas J. F. Shaw pa
traukė teisman direktorių 
Ilooveri, kuris išmetė iš 
darbo Shaw už pakritikavi- 
mą Hooverio, kaip direkto
riaus ir asmeninio kulto pa
laikytojo. Amerikinė Civili
nių Laisvių Sąjungos Fon- 
dacija remia Shaw skundą 
prieš Hooverį. Shaw reika
lauja gražinti darban su pil
nu atlyginimu nuo paleidi
mo iš darbo dienos.

Mieste pasidairius
Vasario 2 d. Manhattan 

Centre i vyko. masinis mitin
gas reikalavimui išlaisvinti 
iš kalėjimo Angela Davis.

22 protestantų ir katalikų 
dvasiškiai sėdėjo A & P raš
tinėje, 420 Lexinton Ave. 
Jie reikalavo panaikinti ra
sinę diskriminaciją samdant 
darbininkus.

Majoras Lįndšay lankėsi 
Tombs kalėjime ir surado, 
kad po kaliniu riaušių žy
miai daug padaryta refor
mų: beveik pusiau sumažin
tas kalinių skaičius, remon
to nemažai padaryta, bet

lės padėties.

kakties proga. iie paauko-

Poli c i i o s komisionierius kyti. 
Murnhv iškėlė 302 jaunus 
nnlicistns iš kai kuriu sto
čių i kitas. Daugelis mano, 
kad iie baudžiami už strei- 
kavima. bet Murnhy sako, 
kad iškėlimas nieko bendro 
su streiku neturi.

Iš Los Angeles ątvvkes dra
bužių agentas Fernandez 
iššoko pro viešbučio langą 
ir užsimušė, kai jo kamba
ryje gaisras kilo nuo ciga
retės sofoje.

Invalidas Julius Dickman 
sudegė savo kambaryje gai
srui kilus apartmente 2 
Fifth Ave.

Vasario 5 ęL prof. Apthe- 
ker duos lękėiją marksizmo 
ir darv i n i z m o klausimu 
Center of Marxist Educa
tion, 29 W. 15 St., Manhat
tan. Pradžią 8 vai. vakare. r '

Mirė pasižymėjęs laivų 
kapitonas p n e g r a s Hugh 
Mulzac 84 metų 
Jis daugiausia pasižymėjo 
pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo metu vairuodamas1 kovo j o reakciją, rasinę dis- 
laivus, kai vokiečių subma- kriminaeiją, karą, 
rinai juos skandino. Po an- Rep.

amžiaus.

H. Feiferiene

Aldersonville, W. Va. —
Buvusi vienuolė Marjorie
Melville paleista iš kalėjimo, rite pašaukti ' ir 
kuriame išbuvo porą metų. ipjj.mas pašauks —
Ji buvo apkaltinta su 9 ki
tais, sunaikinusiais drafto 
sąrašus 1968 m., protestuo- 
iant prieš karą Vietname. 
Tarp jų buvo ir broliai ku
nigai Berriganai. Jos vyras 
buvęs kunigas Melville gavo 
3 metų kalėjimą.

Didžiulės statybos
Raseiniai. Kaip Elta pra

neša, šalia senosios Rasei
nių kaimo profesinės tech
nikos mokyklos vyksta di
džiulės statybos. Ant kalvos

Philadelphia, Pa. — Nusi-įi 
bankrutavęs pramonininkai 
Edward Pruyn užmušė sa-H 
vo žmoną ir keturis vaikus; 
ir pats nusišovė. Tik 8 me
tų dukra Ii go gyva.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas

parama širdingai išaugo modernus bendrabu
tis, mokamasis korpusas, re-

Apie šiuos širdingus drau- monto dirbtuvės, atlikti di- 
gus norisi daugiau pasisa- deli darbai, tiesiant pože- 

•minius inžinierinius tinklus.
Mvkolas Liepus, viduti- Neseniai baigtas statyti 

nio ūkininko sūnus, gimė praktinių užsiėmimų korpu- 
Šabaldausku kaime, Utenos sas. Jame įsikurs traktorių, del spalvotų televizorių 
valsčiu je, Ukmergės apskr. i kombainų, žemės ūkio maši- 
Sukakęs 17 metų, paliko 
Lietuva ir 1910 metais at- 
vvko i New Yorką. Iš pra
džių dirbo cukraus fabrike, 
Brooklyne, o vėliau, jau ve
dės. įsigijo restoraną, ku
ri išlaikė 24 metus. Įsijun
gė i pažangųjį veikimą 1916 
metais, tapo “Laisvės” šė- 
rininku ir dalyvavo organi
zacinėje veikloje.

JSmilija Sirgedaitė-Liepie- 
nė gimė Pakalnių mieste
lyje. Jos tėveliai turėjo ma
žą ūkelį ir nemažą šeima 
Paliko tėvynę dar jaunutė 
būdama, tik 15 metų, 1914 
metais atvažiavo į New 
Yorką pas seserį Oną. Dir
bo fabrike, paskui prie na-, 
mų ruošos. Susipažino su 
Mykolu, kuris tuo metu gy
veno pas seserį, ir 1921 m. 
susituokė civiline registra-

nų, elektrotechnikos kabi
netai, laboratorijos.

Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- į 
2327. REDDING ELEC-Maskva. — Kanados pre

kybos delegacija tarėsi su TRONICS, 3414 Fulton St 
TSRS prekybos pareigūnais. Brooklyn, N. Y. 11208.

Tiktai Limituotam Laikui
Geriausią dovana jūsų giminėms, gyvenantiems 

Sovietų Sąjungoje yra: automašina MOSKVICH 
408-IE TURIME TIKTAI APRIBOTĄ SKAIČIŲ 
AUTOMAŠINŲ.

KAINA $2,875.

PIRMAM ATĖJUS — PIRMAS PATARNAVIMAS

trojo pasaulinio karo jis įsi
jungė į pažangųjį judėjimą,

Užsakymą ir pinigus siųskite tiesiog 
į įstaigą —

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003




