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KRISLAI
Iškilmių išvakarėse 
Mūsų nuoširdi padėka 
“Revoliucija”
Kvaila liekana
Pagalba Nixonui!

— A. Bimba —
Jaugei a pat mūsų didžioji 

švente, žinau, kad jos laukia 
kiekvienas nuoširdus laisvie- 
tis, mūsų skaitytojas ir rėmė
jas.

Jau šį šeštadienį, bal. 24 d., 
kaip žmonės sako, “visi keliai 
turėtų vesti į Maspethą,” kur 
įvyks mūsų Spaudos Bendro
vės dalininkų suvažiavimas. 
Tai bus jubiliejinis suvažiavi
mas. Jame entuziastiškai ^į- 
žy mesime mūsų “Laisves” 
garbingą 60 metų gyvavimo 
sukaktį.

Bet tai bus daugiau negu 
dalininkų suvažiavimas. Ten 
pat tuoj po jo šauni meninė 
programa. Joje bus kas nors 
labai nepaprasta ir nauja: 
Girdėsime žodžiu sveikinimus 
iš Lietuvos.

Na, o po meninės progra
mos, bus banketas. Vadinasi, 
bus net trys dideli įvykiai. 
Džiugu bus juose susitikti su 
svečiais iš visos apylinkės.

Šiuo klausimu mus gražiai 
pralenkė mūsų laisviečiai Ta
rybų Lietuvoje. Jie jau įvyk
dė visą eilę “Laisvės” garbin
gojo jubiliejaus atžymėjimų. 
Vilniuje įvyko net du. Vienas 
buvo suruoštas Kaune. IŠ ki
tų vietovių dar neturime ži
nių.

Leiskite man visų Amerikos 
laisviečių vardu išreikšti mū
sų gimtojo krašto veikėjams 
giliausią padėką už tokį platų 
mūsų “Laisvės” jubiliejaus 
atžymėjimą. Džiugu mums, 
kad “Laisvė” Lietuvoje turi 
tiek daug nuoširdžių bičiulių.

Tikra revoliucija prasidėjo 
prieš FBI (raganga u d i š k ą 
Federal Bureau of Investiga
tion) ir jo amžinąjį direkto
rių reakcininką Edgar -Hoo
ver. Pasirodo, kad visoje ša
lyje nebėra tokio veikėjo, 
kuris nebūtų įtrauktas į FBI 
prakeiktųjų sąrašą. Pasirodo, 
kad nebėra tokio susirinkimo, 
kuriame nesivalkiotų FBI šni
pai ir neregistruotų, kas ką 
pasakė, kokios buvo nuotai
kos, kaip kas dūmoja apie 
Nixono politiką ir t. t.

Iš kantrybės išėjo jau ir 
demokratų partijos šulai, — 
M U s k if, Bogg ir kiti. J i e jau 
irgi FBI sąraše kaip nusipel
nę sekiojimo...

Tolimojoje Califomi j oje, 
miestelyje Pacifica, kilo dide
lis skandalas. Paaiški, kad 
vietos katalikų bažnyčios dar 
tik 47 metų kunigas Robert 
Duryea yra vedęs ir turi šei
mą -— žmoną ir 5 metų sūne
lį. Tikrai “baisu”! Be jo
kių ceremonijų “vargšas’ ta
po nusutanuotas.

Tuo tarpu balandžio 15 d. 
“The N. Y. Times” skelbia 
neseniai pravestą laikraščio 
korespondentų platų apklau
sinėjimą tarpe katalikų ku
nigu. Didelė jų dauguma pa
sisakė prieš celibatą ir pa
reiškė norą ženytis ir kurti šei
mas. Celibatą jie teisingai lai
ko sena ir kvaila liekana. Ji 
turėsianti eiti laukan iš ka
talikų bąžhyčios.

Tąs patš didlapis tos pačios 
dienos vedamajame entuzias-

Kaip taikos organizacijos 
ir unijos ruošiasi prie 
bal. 24 demonstracijų

Amerikiečiai pasiliksią 
Indokinijoje neribotai, 

sako sekretorius Laird
Washingtonas. — Balan

džio 24 d. prieškarinės de
monstracijos rengėjai ra
portuoja, kad taikos orga
nizacijos ir unijos rytuose 
užsakė šešis traukinius ir 
950 autobusų vežti taikos 
kovotojus į demonstraciją 
Washingtone.

Kitos taikos organizacijos 
ir unijos panašiai ruošiasi 
prie San Francisco demon
stracijos. Mobilizuoja va
karuose taikos šalininkus, 
kad jie irgi daylvautų * de
monstracijoje balandžio 24 
dieną.

Nacionalinė Taikos Veik

Bengaliečiai pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe

New Delhis, Indija. —Ry
tų Pakistane bengaliečiai 
paskelbė savo šalies nepri
klausomybę ir sudarė val
džią. Bengalo radijas pas
kelbė nepriklausomybės de
klaraciją ir atsišaukimą į 
“visas demokratines šalis,? 
prašant pripažinimo ir para

mos kariauti prieš Pakista* 
no valdžios jėgas.

Bengaliečių jėgos šiuo me
tu kontroliuoja daugiausia 
žemės ūkio rajonus, o Pa
kistano jėgos įsitvirtinę 
miestuose.

Kinija vėl įspėjo Indiją ir 
Tarybų Sąjungą, kad ne
remtų bengaliečių. Kinijos 
valdžia remia Pakistano 
valdžią. Indija reiškia sim
patiją bengaliečiams.

Leidžia veikti 
partijoms Argentinoje
Buenos Aires, Argentina. 

—Militaristų paskirtas nau
jasis prezidentas gen. La- 
nusse panaikino įstatymą, 
kuris draudė partijų veiklą.

Grąžinamos konfiskuotos 
partijų nuosavybės. Ruošia
mas planas partijų veiklos 
koordinavimui. Žadama eiti 
prie demokratinių rinkimų.

tiškai kalba apie naują erą 
Amerikos santykių su Kinija. 
Kinijos vadų staigus pasisuki
mas esanti didelė prezidentui 
Nixonui paslaugą. Ji atėjo 
kaip tik dabar, kada visas 
Washingtonas susijaudinęs 
dėl prieškarinės demonstra
cijos balandžio 24 dieną.

Jau jeigu, sako, Kinijos va
dai pagaliau įsitikino, kad 
Nixonas iš tikrųjų nori išsi- 
krausyti iš Indokinijos, tai 
daugelis pagalvos, kam čia 
prieš jį Washingtone betriukš- 
mauti ?

Kas liečia mus, tai mes abe
jojame, kad ši nauja “era” 
neigiamai paveiktu prieškari
nei jėgas Amerikoje. Balan
džio 24 dieną žygis į Washr 
ingtoną žada būti tikrai mil
žiniškas.

los koalicija nori gerai pa
siruošti demonstraci j o m s. 
Ji organizuoja 14,000 mar
šalų tvarkai išlaikyti. Ti
kisi turėti keletą šimtų 
tūkstančių dalyvių. Tikisi, 
kad apie 100,000 demon
strantu vaiku ten bus. Nori, 
kad demonst r a c i j o s būtų 
tvarkingos.

San Francisco, Calif. —19 
dienų streikas baigtas. Mo
kytojai grįžo darban. Jie 
iškovojo geresnes sąlygas. 
Grįžo į mokyklas 89,000 mo
kiniu.

Newark, N. J. — Teisėjas 
Sullivan paleido iš kalėjimo 
Mokytojų Sąjungos vadovus, 
išbuvusius kalėjime 7 savai
tes,

Socialistu-komunistu 
laimėjimai Japonijoje
Tokijas. — Komunistų ir 

socialistų bendras frontas 
pasiekė nemažai laimėjimų 
municipaliniuose Japonijos 
rinkimuose.

Bendro fronto remiamas 
Minobe buvo išrinktas Toki
jo gubernatorium. Osako 
miesto majoru išrinktas 
Kuroda. Komunistai padi
dino atstovybę distriktų le- 
gislatūrose.

Balandžio 25 d. bus kiti 
lokaliniai rinkimai, kuriuose 
bendras frontas taipgi tikisi 
laimėti.

Pittsburgh, Pa. — Jung
tinės Plieno Darbininkų uni
jos prezidentas Abel atme
tė prez. Nixono įspėjimą, 
kad unijos reikalavimai ga
li padidinti infliaciją. Ne 
unija, bet plieno korporaci
jos prisideda prie infliacijos 
didinimo. Unija reikalauja 
pakelti algas tik tada, kai 
produktai ir pragyvenimas 
pakyla.

Norėtų šiemet grįžti 
iš Pietų Vietnamo

Saigonas. — Kongresma- 
nas McCloskey susitiko su 
daugeliu amerikiečių karių. 
Beveik visi jie pareiškė, kad 
šiemet norėtų namo grįžti 
iš Pietų Vietnamo, nevėliau 
šių metų pabaigoje.

McCloskey sako: Nėra 
jokios priežasties amerikie
čiams kariauti. Visi jie ga
lėtų grįžti namo nors ir ry
toj. McCloskey yra marinų 
rezervo narys.

Montreal. —Kanados jau
nieji komunistai kovoja už 
daugiau darbų jaunuoliams.

Nixonas gerina santykius 
su liaudiška Kinija

Washingtonas. — Prezi- tartis prekybos ir kitais rei- 
dentas Nixonas, išleidęs 15 kalais. Nixonas norėtų at- 
amerikiečių stalo teniso žai- naujinti Varšuvoje pasitari

mus tarp JAV ir Kinijos 
ambasadorių. Apie diploma
tinių ryšių užmezgimą dar

dejų į Kiniją, pasisakė už 
gerinimą santykių su Kini
ja. Jis pareiškė, kad norin
tiems Vykti į‘Kiniją išduo-i nekalbama, nes Nixonas ne
darni pasportai, kad preky
bos uždraudimas bus nuim
tas ir nestrateginiai produk
tai bus leidžiami į Kiniją, En-lai gana prielankiai at- 
taipgi galės atsiųsti į Ame- siliepė apie Nixono žygius 
riką savo įvairių produktų.

Greitoje ateityje manoma jų šalių.

TARYBŲ LIETUVOJE
Keturių dešimtmečių kūryba

Vilniuje, Dailės parodų 
rūmuose, atidaryta dailinin
ko Jono Prapuolenio baldų 
paroda, skirta autoriaus 
septyniasdešimtmečiui.

Jonas Prapuolenis — žy
miausias mūsų dailininkas 
baldininkas, 40 metų atida
vęs baldų kūrybai. Jo savi
ti, paprasti ir eligantiški 
baldų kompleksai, artimi 
liaudies meno tradicijoms, 
jau nuo 1930 m. eksponuo
jami vietinėse ir tarptauti
nėse parodose? •

Jubiliejinėje J. Prapuole
nio baldų parodoje lankyto
jai gali susipažinti su ge
riausiais dailininko darbais, 
pripažintais Tarybų Sąjun

Prašome visus įsitėmyti!
> “Laisvės” dalininkų jubiliejinis suvažia

vimas prasidės lygiai 10 vai. ryto. Meninė 
programa su dainomis, muzika ir sveikini
mais prasidės 2:30 vai. po pietų. O banke
tas prasidės 4 valandų.

FBI uždaro kai kurias 
savo raštines

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris įsakė 
uždaryti kai kurias lokali
nes raštines “dėl saugumo 
priežasčių”.

Priežastys tame, kad pa
teko į FBI in vesti gaci jos 
komiteto rankas svarbių 1,- 
000 dokumentų. Komitetas 
nori patirti, kaip plačiai 
FBI užsiima šnipinėjimu.

Addis Ababa. — Etiopija 
ir Sudanas pasižadėjo paša
linti visas nesutikimų kliū
tis ir pradėti draugiškai su
gyventi, prekybą padidinti.

Dykinėtojams nelaimė
Havana.—Kuboje paskelb

tas įstatymas, kuris drau
džia dykinėtojams būti be 
darbo, kuomet darbininkų 
stoka.

Tuoj 55,000 dykinėtojų 
užsiregistravę vykti į cukri
nių nendrių ląukus. Jie pa
bijojo bausmių, tai dabar 
sutiko Wbti.

nori išsižadėti Čiang Kai- 
šeko.

Kinijos premjeras Chou 

gerinti santykius tarp abie- 

goje ir užsienyje, peržvelgti 
visą jo nueitą kūrybinį ke
lią.

Į sanitarijas ir poilsio 
namus

Ona Milevičienė — geriau
sia Papilės paukštininkys
tės tarybinio ūkio paukšti- 
ninkė. Pernai ji iš kiekvie
nos dedeklės surinko dau
giau kaip po 250 kiaušinių. 
Skirstydamas keli a lapius 
poilsiui, profsąjungos vietos 
komitetas šiai paukštinin- 
kei kelialapį į Druskininkų 
sanatoriją paskyrė vienbal
siai.

Per pirmąjį šių metų ket
virtį šalies ir respublikos 
sanatorijose bei poilsio na
muose ilsėsis 28 Akmenės 
rajono žemdirbiai.

Atsisakė šaudyti 
civilinius

Detroitas. — Namo grįžęs 
iš Pietų Vietnamo James 
Wynsperge pareiškė spau
dos reporteriams, kad jis ir 
kai kurie kiti atsisakė šau
dyti civilinius.

Helikopt erių skrendant 
per kaimą buvo įsakyta 
šaudyti visus, kas tik juda. 
Bet jis ir kai kurie kiti ne
pildė įsakymo, paleido šū
vius į ryžių lauką.

Jis sako, kad žudikas Gal
ley nėra joks didvyris.

Jungtinėse Tautose Ekva
doro atstovas Rodriguez 
pareiškė: “TSRS yra vadas 
kovose už rasių ir tautų ly
gybę, prieš rasinę diskrimi
naciją ir priespaudą”.

Žuvo 7 mainieriai
Golconda, III. — Septyni 

mainieriai, gazais apsinuo- 
dinę, kasykloje mirė. Kiti 
septyni spėjo iš kasyklos iš
eiti, nors ir buvo gazais ap- 
troškinti.

Washingtonas. — Gyny-l 
bos sekretorius Laird pa
skelbė Nixono administra
cijos planą neribotam lai
kui laikyti Indokinijoje tam 
tikrą amerikiečių skaičių, 
kuris būsiąs sargyboje 
Jungtinių Valstijų interesų 
Pietryčių Azijoje.

Laird pareiškė, kad ame
rikiečių kariaujantis vaid
muo Vietname baigsis šią 
vasarą. Ho to sumažintas 
amer i k i e č i ų skaičius bus 
nau d o j a m a s tik “apsigy
nimui nuo priešų.” Tam! 
tikslui bus naudajamas lai-! 
vynas ir orlaivynas.

Demonstracijas prieš karą 
užgyrč negrų vadovai

Washingtonas. — Kon-® 
gresmanas Mitchell ir dau
gelis kitų negrų vadovų už- 
gyrė prieška vines dęmon- 
stracijas balandžio 24 , d. 
Mitchell pareiškė, kad jis 
ragina amerikiečius daly
vauti demonstracijose.

Martin Luther King naš
lė Coretta King bus pirmo
je kalbėtojų vietoje Wash- 
ingtono demonstr a c i j o j e. 
Taipgi kalbės senatorius 
Hartke, kongresmanai Ba
dillo ir Abzug.

Vietnamo kariai užgina 
taikos demonstracijas
Saigonas. — 50 pirmosios 

kavalerijos divizijos narių 
pasirašė atsišaukimą, kvie
čiantį dalyvauti prieškari
nėse demonstracijose balan
džio 24 d.

“Mes raginame jus mar- 
šuoti balandžio 24 d. Mes 
irgi maršuotume, bet mes 
esame Vietname”.

Jų atsišaukimas su visais 
parašais tilpo “New York 
Times’e. Jie nustebino Nix
ono administraciją ir Penta
goną.

Milwaukee, Wis. — Ame
rican Motors korporacija ir 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija susitarė dėl 
keturių metų ekonominio 
kontrakto, kuris apima 11,- 
000 darbininkų. Naujas kon
traktas baigsis 1974 m. rug
sėjo 16 d.

Moterys prisirakino 
ir protestavo

Washingtonas. — 37 mo
terys prisirakino prie Bal
tųjų Rūmų tvoros, pareikš
damos protestą karui Indo
kinijoje.

Prez. Nixonas galėjo jas 
ten matyti ir protestą gir
dėti. Taipgi matė jas tūks
tančiai žmonių, daugelis jų 
prisidėjo prie reikalavimo 
baigti karą.

Tuo pačiu metu Jungtines 
Valstijos teiks gausią fi
nansais ir ginklais paramą 
tų valstybių valdžioms, ku
rios sutiks artimai koope
ruoti su Jungtinėmis Vals
tijomis. O tai reiškia, kad 
karui pabaigos visai nesi
mato.

Montpelier. — Vermonto 
valstijos legislatūra ragina 
prez. Nixona paremti siūlo
mą “liaudies taikos sutartį”, 
kuri reikalauja ištraukimo 
iš Indokinijos visų ameri
kiečių militarinių jėgų.

Mexico City. — Čia suda
rytas komitetas kovai už iš
laisvinimą Angela Davis.

Areštavo suokalbinin
kus užmušti Daley

Chicago. — Policija areš
tavo ir teismui pristatė 
Earl P. Dilard, Howard 
Harris ir dar du kitus.

Juos kaltina suokalbyje 
nužudyti miesto majorą Da
ley ir negrų kunigą Jack- 
son, pasižymėjusį kovotoją 
prieš rasinę diskriminaciją. 
Jie bandę pasamdyti žudi
kus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pereitą sekmadienį Aero

flot lėktuvu iš Maskvos i 
Junglines Valstijas atvyko 
Įžymus Lietuvos veikėjas, 
buvęs argentinietis, listori- 
jos mokslų kandidatas ir 
spaudos bendradarbis Pra
nas Ulevičius. Jis čia žada 
viešėti apie šešetą mėnesių. 
Tikisi aplankyti visą eilę lie
tuviškų kolonijų nuo New 
Yorko iki Kalifornijos. No
rės susitikti ir susipažinti su 
kuo daugiausia lietuvių. JĮ 
čia atsikvietė mūsų veikėjai 
Nele ir Povilas Ventai. Ti
kimės!, kad svečias daly
vaus ir mūsų “Laisves” ju
biliejinėse iškilmėse atei
nantį sekmadienį. Linkime 
Pranui Ulevičiui linksmos ir 
laimingos viešnages.

Newark, N. J. — Pagaliau 
pasibaigė šio miesto vienuo
lika savaičių nusitęsęs mo
kytojų streikas. Streikas 
baigtas miesto majoro Ken
neth Gibsono pastangomis. 
Susitikimo sąlygos nepa
skelbtos.

Jackson, Miss. — Per visą 
154 metų istoriją pirmą 
kalią Mississippio Demo
kratų partija į valstijos gu
bernatorius nominavo ne
grą veikėją James Charles 
Evers, kurio brolį taip pat 
veikėją, prieš keletą metų 
kukluksklaniečiai nužudė.
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Trys civiliniai karai
RETAI kada istorijoje yra pasitaikę tokių laikų, 

kad vienu kartu siautėtų net trys baisiai kruvini civili
niai karai, j 
žinome.

Jau. nereikia nė kalbėti apie Vietnamo civilinį karą, 
į kurį mūsų Amerika yra iki ausų įsivėlusi ir kuriam 
galo dar vis nesimato. Šiomis dienomis vulkaniškai išsi
veržė karas Pakistane, kuris yra padalytas į Rytinį ir 
Vakarinį. Rytiniame Pakistane prasidėjo sukilimas 
prieš federalinę valdžią už nepriklausomybę. Sakoma, 
jog tai vienas iš pačių brutališkiausių ir kruviniausių 
civilinių karų visoje žmonijos istorijoje. Bijoma, kad 
jeigu karas užsitęs, tai į jį gali aktyviškai įsivelti In
dija ir Kinija.

Taip pat staiga prasidėjo prieš valdžią sukilimas 
Ceilone. Ten klausimas neaiškus. Sakoma, kad sukili
mui vadovauja “kairieji” žmonės. Betgi iki šiol Ceilono 
politinė santvarka buvo laikoma viena iš pažangiausių. 
Tad kaip išaiškinti prieš ją sukilimą? Žinoma, su laiku 
viskas .išryškės. Kol kas nesigirdi, kad į Ceilono kon
fliktą siektų kuri nors didžioji valstybė įsivelti.

mės ūkio žaliavos perdirbi
mo įmonių pajėgumus.

Toliau specializuoti žemės 
ūkį pieno bei mėsos gyvu
lininkystei ir b e k o n i n e i 
kiaulininkystei. Nusausin
ti 750 tūkstančių hektarų 
pelkėtų ir pernelyg drėgnų 
žemiu ir atlikti kultūrtech- 
nįnius darbus 400 tūkstan
čių hektarų plote.

Įrengti 300 tūkstančių 
hektarų labai produktyvių 
pievų ir ganyklų.

Elektrifikuoti Vilniaus
geležinkelio mazgą.”

Bent jau musu atsiminime tokių laiku ne- PRIEVARTA PRIEŠ 
BIEDNAS MOTERIS

Pažangus anglų kalba sa
vaitraštis “Guardian” bal. 
10 d. patalpino korespon
denciją iš Tennessee valsti
jos sostinės Nashville. Jo
je kalbama apie naują su
manymą valstijos seimelyje, 
nukreiptą prieš iš pašalpos 
gyvenančias moteris. Siūlo
ma išleisti įstatymą, kuris 
verstų biednas motinas pa
siduoti operacijai (sterili
zacijai), kurios pagalba bū
tų iš jų atimtas pajėgumas 
gimdyti. Tegu gimdo tik 
pasiturinčios moterys, o ne 
vargdienės!

“Guardian” koresponden
tas kreipia dėmesį į pasi
keitimą šiuo klausimu nusi
statymo. Pasirodo, kad la
bai, labai seniai, kai dar 
klestėjo juodųjų žmonių 
vergija, jų savininkai rei
kalaudavo iš negrių mote
rų be jokių vedybų kuo 
daugiausia gimdyti vaikų. 
Baltieji'viešpačiai tai laikė 
ne tik ekonominiai labai 
reikalingu, bet ir morališ
kai visiškai priimtinu daly
ku.

Vis prieš darbininkus
MŪSŲ prezidentas išleido trečią eilinį aliarmą “prieš 

infliaciją.” Dabar jis smarkiai užatakavo plieno pramo
nes darbininkus. Jis reikalauja, kad jie nereikalautų 
“per aukštų” algų, nes toks reikalavimas padidintų in
fliaciją, ir nuo to mes visi skaudžiai nukentėtumėm.

To jau per daug net mūsų darbo unijų konservatiš- 
kiausiems lyderiams. Pries “aliarmą” jau tiesiog sukilo 
ir George Meany, kuris iki šiol taip ištikimai rėmė pre
zidento Nixono vedamą karą Vietname ir purvino visus, 
kurie norėtų, kad tas karas būtų nutrauktas ir kad vi
sos Amerikos karinės jėgos būtų tuojau iškraustytos iš 
Indokinijos. Net ir dabar, griežtai smerkdamas prezi
dento aliarmą prieš plieno darbininkus, ponas Meany 
nė žodeliu nepasmerkia karo, kuris yra svarbiausia prie
žastis ne tik infliacijos, bet ir daugelio kitų nelaimių 
mūsų šalyje.

Žinoma, mes sveikiname Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) va
dovybę už išstojimą prieš administracijos neteisingą ir 
darbo žmonėms labai žalingą ekonominę politiką. Ne
svietiškas kainų kilimas verčia darbininkus ieškoti išei
ties. Tokiose sąlygose kitos, išeities jiems nėra. Jie tu
ri reikalauti jiems uždarbį pakelti.

Prezidentas turėjo mušti savo aliarmą ne prieš dar
bininkus, bet prieš pelnagrobius, prieš kapitalistus, prieš 
kompanijas ir korporacijas, kurių pelnai iškilo iki de
besų ir tebekyla.

Kas ką rašo ir sako
ŽURNALO “MOKSLAS 
IR GYVENIMAS” 
SVEIKINIMAS

Bene pats populiariausias 
ir labiausiai išsiplatinęs Ta
i’ y b ų Lietuvoje žurnalas 
yra “Mokslas ir gyve n i - 
mas.” Mums džiugu, kad ir 
šiame žurnale yra gražiai 
paminėta mūsų “Laisvės” 
60 metų gyvavimo sukaktis. 
Šių metų 4-tame numeryje 
prisiminimas baigiamas:

“Už pažangią demokrati
nę veiklą ‘Laisvės’ redakci
ja ir laikraštis nekartą bu
vo persekioti. Tačiau ne* 
bodama sunkumų ‘Laisvė’ 
visada remiasi demokrati
niais ir socializmo princi
pais, ji ištikima savo pasi
rinktai krypčiai.

‘Laisvės1 šešiasdešimt
mečio proga sveikiname vi
sus jos darbuotojus ir rė
mėjus, linkėdami negęstan
čios kūrybinės dvasios, ge
ros sveikatos, ilgų gyveni
mo metų.”

širdingai ačiū už šiuos 
šiltus linkėjimus.

KO NUTARTA SIEKTI
TARYBŲ LIETUVOJE?

Lietuvos spaudoje tapo 
paskelbtos Tarybų Sąjun-

Laiškai redakcijai
Brangus drauge, 

siunčiu pasveikinimą “Lai
svei”

Tauragnai šiandien
Muziejaus atidarymo pro- 

ryšium su artėjančiu ga apsidairėm plačiau po 
jos jubiliejum — 60 metų 
sukaktim. Bijau, kad suvė
lavau, nebespėjęs?per visus 
savo darbus darbelius atlik
ti būtiną ir garbingą savo 
kaip “Laisvės” skaitytojo ir 
visų pirma bendradarbio 
pareigą.. P r a š a u atleisti, tai yra, gimnazijos naujus 
Patikėkite, viskas be blogos papildomus korpusus, erd- 
mano valios. 4 š /

Mes čia dirbam krutam 
po senovei. Nemažai rūpes
čių kelia artėjantis pavasa
ris, beužgriūvantieji jo dar
bai, nors šitiem darbam pa
siruošta, viskas mobilizuo
ta. Lietuviai visada buvo 
darbštūs, rūpestingi. Dabar kinga atrodytų, kad apraši- 
už jų darbštumą ir mokeji-Įnėju apie tokius daiktus, 

kaip karštas vanduo. Bet 
gi Lietuva — nei Amerika, 
gerai atsimenu, kaip atro
dė mokyklos tokiuose vals
čių centruose, kur gimnazi
jų visai nebuvo, o pradinės 
mokyklos lindėjo medinėse 
pastogėse. Tai kaip gi man

Poeto pagerbimas |^pasidžiaugti dabar? Pas- 
. _ itatyta čia ir visuomeninių

Vakar, tai yra, kovo 27-tąjpas^^.- puikios parduotu- 
dieną, buvau nuvykęs| Tau-jVgS) paštas, apylinkės tary- 
ragnus Utenos rajone, kur (bos būstinė, žodžiu, gyvena

JAUTRI ŠNEKA AMŽININKUI

Jo žmogus nušvinta patosišku 
veržlumu, nerimasčių, degimu

Tauragnus. Tai buvęs nedi
dukas miestelis, valsčiaus 
centras, o dabar Tauragnų 
kolūkio centrinė gyvenvie
tė. Labai sparčiai statosi, ir 
vis mūro namus. Neseniai 
'pastatė vidurinės mokyklos,

mą tvarkyti reikalus dauge-

nių, įstaigų, mokyklų, kol
ūkių atžymėti aukštais vy
riausybiniais ordinais ir 
medaliais. Vyksta didelės 
šių apdovanojimų įteikimo

Santa Monica. — Kalifor
nijos Demokratų Partijos 
taryba išrinko negrą Hol
den prezidentu 19-oje meti
nėje konvencijoje.

Jungtinės Tautos pasmer
kė Portugalijos naudojimą 
nuodingų gazų ir chemika
lų prieš kovojančius koloni
jų žmones.

vius, saulėtus, su labai pa
togiai įrengtais mokymo 
kabinetais, Taboro tori jomis, 
klasėmis, centriniu apšildy
mu, karštu vandeniu moki
niams praustis.

Žinoma, amerikono aki
mis žiūrint, gal kiek ir juo-

tiems, kurie ir tamsiais tau
tininkų priespaudos metais 
skriejo per gyvenimą, kaip 
skrieja spindulys per juo' 
džiausius debesis — švytė- 
dami.

Tais kovotojais pasekė 
Juk jis šimtai, tūkstančiai žmonių, 

žygiais ir išpuošė Ir štai sušvito epocha, kada 
amžininkas gali ramiai so
dą sodinti, šilką austi, na
mus statyti (lyrinis hero
jus didvyriškai kovojo prieš 
hitlerininkus, kurie Lietu
vą apsėjo griuvėsiais!), 
žvaigždes studijuoti, poe
mas rašyti. O tai be galo 
kilnus idealas.

Todėl žmogus tai, kas ant 
kranto iškovota, 

labai vertina. “Atošvais
tės” — tai poezija apie tie-

gos Kom u n i s t ų Partijos 
XXIV suvažiavimo priim
tos direktyvos. Jose labai 
trumpai pasakoma, ko pa
grindiniai per ateinančius 
penkerius metus bus siekia
ma kiekvienoje tarybinėje 
respublikoje. Mums, žino
ma, įdomiausia, kas direk
tyvose pasakyta apie Lietu
vą. Skaitome:

“Lietuvos Tarybų Socialis
tinėje Respublikoje padi
dinti pramonės produkcijos 
gamybą 46-49 procentais, 
žymiai išvysčius daug me
talo nereikalaujančių ma
šinų gamybos šakas, leng
vąją ir maisto pramonę.

Padidinti elektros energi
jos gajnybą 1.5 karto, mine
ralinių trąšų — 1.7, audi
nių — 1.8, šaldytuvų — 3.5 
ir baldų — 1.7 karto. $

Atiduoti naudoti pirmąją 
naftos perdirbimo gamyk
los eilę, naujus pajėgumus 
Lietuvos valstybinėje rajo
ninėje elektrinėje, pirmuo
sius šiluminės elektros cen
trinės agregatus Kaune. 
Pastatyti drenažo vamz
džių gamyklą Ignalinoje, 
mėsos kombinatą Utenoje, 
stambią konservuoto pieno 
gamyklą. Padidinti Akme
nos cemento gamyklos ir že-

Caracas. — 20,000 Vene- 
zuelos farmerių maršavo 
250 mylių į sostinę užpro
testuoti prieš žemas farmų 
produktų kainas ir aukštas 
žemės ūkio įrankių kainas. •

BALTASIS BERŽAS
Glaudžiu aš veidą 
Tau prie balto kūno, 
Jaučiu raukšles 
Ir kvapą žirginų,

Ir nežinau kodėl
Kartais man šitaip bū- 
Kad aš su beržu [na, 
Net kalbėt galiu.

Galiu pajust kaip
Baltas kraujas teka 
Tampriu lyg styga 
Liemeniu dailiu.

Girdžiu, atrodo, 
Ir mįslingą šneką 
Lipnių lapelių 
Žirginų gelsvų.

Juk neseniai
Šalta, žiauri žiemužė
Kedeno tavo
Garbanas retas,

Bet štai srautu 
Pavasaris atūžęs..
Užgrobė galvą tūli 
Skara žalia. •

Ir ne tik tu,
Brangusis svyruonėli, 
Džiaugies pavasario
Švelnia gamta.

Pažvelk į saulę, 
Kyla vyturėlis, 
Gėlelės šypsos, 
Pieva jau žalia.

O. GaudeŠiene

gimė Gaidžių kaime mūsų 
įžymus poetas Teofilis Til
vytis. Čia gražiuose Kultū
ros namų rūmuose, pasta
tytuose paties Tilvyčio rū- 

I pėsčiu, buvo atidarytas me
morialinis Teofilio Tilvyčio 
muziejus.

Jo žemiečiai rūpestin
gai surinko daiktus, foto 
nuotraukas, rankra š č i u s, 
knygas ir taip gražiai įkū
rė muziejų, kad susijaudi
nau beapžiūrinėdamas vis
ką. Poetas tarytum atgyja 
mūsų akyse. Čia ir jo gim
tojo namo vaizdas, ir tėvai, 
ir broliai, ir draugai, čia ir 
gražios Tauragnų apylin
kės, ir jo rašomoji mašinėlė, 
ir stalas, prie kurio jis pa
rašė įžymius savo kūri
nius — poemą “Artojėliai,” 
kitą poemą “Usnyne.” 
Visaks sutvarkyta paty
rusiu 
komis, dekoruota dailinin
kų paruoštais interjerais, 
puikiai sutvarkytos šviesos. 
Kartoju, poetas tarytum at
gyja prieš akis.

Susitikimas
Atidarymo iškilmėse da

lyvavo rašytojas Augusti
nas Gricius, abu poeto sū
nūs — Valentinas ir Rytis, 
abi marčios, “Eltos” di
rektorius D. Rodą, “Šluo
tos” vyriausias redakto
rius J. Bulota, visi Utenos 
rajono vadovai, labai gau-; 
sus kolūkiečių būrys, užpil
dęs visą Kultūros namų sa
lę. Čia netikėtai susitikau ir 
profesorių, įžymų mūsų ma
tematiką V. Statulevičių, vi
sai neseniai sugrįžusį iš ke
lionės į Jungtines Amerikos 
Valstijas, Jis labai daug ir 
su dideliu pasigėrėjimu pa
sakojo apie susitikimus su 
Jumis bei kitais “Laisvės” 
darbuotojais, perdavė man 
daug gražių sveikinimų bei 
palinkėjimų iš Jūsų visų. 
Labai ačių Jums, drauge 
Bimba, prašau taip pat per
duoti mano padėką visiems, 
kurie neužmiršta manęs, 
linki gero.

Prof. Statulėvičius, pasi
rodo, besąs uteniškis, kilęs 
beveik iš tų vietų, kaip ir 
Teofilis Tilvytis, tad jo at
vykimas pagerbti poeto at
minimą buvo itin svarbus 
bei jaudinantis. Atvyko jis 
su žmona, simpatiška ir 
puikia moterim.

muziejininkų ran-

toliau

Juozas Macevičius tik ką 
nupynė didelį savo poezijos 
vainiką — rinktinę “Atoš
vaistės”. Ją autorius sudarė 
dar kartą pasvėręs, pavėtęs 
brandžius savo lyrikos pos
mus. Labai daug jų paskyrė 
savo amžininkui, 
darbu, 
Nemuno kraštą.

Kuo būdingas šis lyrinis 
herojus? Jo širdis plaka 
kilnios tiesos ritmu. Jis 
jos pasiekė mūšyje. Todėl 
jis ją ne tik vertina, bet ir 
savo polėkiu, mintimi ir ki
tą uždega jos švyturį neš
ti, nešti. N es nau j as gyveni

mas — t:•’ nuolatos tekanti 
upė. Reikia skubėti, net Nemuno 
bėgti, kad neatsilikus nuo 
jos tėkmės. Ir J.Macevi
čiaus žmogus sušvinta to- i 
kiu patosišku veržlumu, ne
rimasčių, deginimu. Auto
rius jo lūpomis tauriai ta
ria:
“O reikia susilieti su idėjom, 
Kurios nepasiduoda 
Ir nemiršta.”

Va žmogus kasdien, kas
met ant Nemuno kranto 
įmina pėdas, kurių neuž
pus tys jokia pūga. Jis sau 
reiklus ir savo amžininkui’ 
nubrėžia nelengvus takus. 
Bet kiekvienas, juo žings
niuojąs, pajunta ir savo, ir 
kitų laimę.

J. Macevičius labai subti
liai atskleidė savo herojaus 
dvasinį augimą, kultūrinį I 
išprusimą naujos visuome
nės sąlygomis. Šis amži
ninkas ir iškilo, ir sušvito 
todėl, kad jo talentui pasi
reikšti atsivėrė saulėtos er
dvės. . Tačiau jis ne tik 
džiaugiasi ta šviesa. Jis 
stengiasi jos juo daugiau 
paberti ir kitiems. O kai 
visi vieningai, broliškai tai 
daro, tai iš tų spindulių, 
spindulėlių suspindi kurian
čiajai visuomenei, kraštui 
didelė saulė.

Kuo tas poeto lyrinis he
rojus būdingas? Tuo, kad 
jis kuria, kad jis daugina 
medžiagines ir kultūrines 
gėrybes, kad jam po ranka 
knyga, kad prieš jo akis 
banguoja kolūkiniai laukai

žmonės ir ruošiasi 
gyventi dar šviesiau.

Ir Utenoje
Užsukome ta proga ir į 

Uteną. Kadaise esu buvęs 
joje, dar savo jaunystėje, o 
paskui pokario metais. Nie
ko dabar nebepažinau, iš 
senų pastatų liko tiktai bu
vę Šaulių namai. Dabar jie 
rekonstruoti, juose įkurdin
ti rajoniniai Kultūros na
mai, biblioteka. Visa kita 
Utena visai nauja, neatpa
žįstama. Apskritai turiu pa
sakyti, kad 
sparčiai 
vaizdai.
Molėtus, ir vėl nieko nebe
pažįstu, tiktai ežerai tie pa
tys gražiausiai tyvuliuoja, o 
kadangi sekmadienis, tai 
žvejų pritupinėję ant ledo, 
užsiėmę visi besibaigiančia 
poledine meškerione. Sakau, 
ar neįlūšit kartais, Jedas 
jau korėtas, tuoj subyrės? 
O žvejams kas! Kad tiktai 
dar laiko tas ledas, tai ir 
sėdi, trukia ešerius ir ki
tokią žuvį. Na, o Molėtai—■ 
visai jau kiti. Ir gatvės ki- b r a n d ž i o m i s varpomis. 
tos, ir namai. Ypač puoš
nios naujosios parduotuvės, 
kino teatras, paštas.

Tokie tad reikalai. Tuo 
norėčiau ir baigti laišką, 
nes jau vakaras o rytoj 
anksti rytą teks vykti į 
Radviliškį, kur susitiksiu su 
jaunaisiais mokytojais, pa
sakosiu jiems apie naujus 
mūsų rašytojų darbus. La
bai mane pradžiugino mūsų 
talentingasis Justinas Mar- ,v . . .. T . x . 
cinkevičiųs, parašydamas nu”
gražią dramatinę poemą j 
“Katedrą”, kur vaizduoja
ma pirmojo lietuvių archi
tekto Lauryno Stuokos-Gu
cevičiaus gyvenimas, kūry
ba, kova už savo idealus. 
Kai skaičiau, negalėjau at
sigrožėti. Dabar ši drama
tinė poema jau pastatyta 
Vilniaus dramos teatre, 
gausiai lankoma. Dirba ir 
kiti mūsų rašytojai.

Dar . sykį ačiū už gerus 
palinkėjimus. Mano žmona 
Monika ir aš su anūku kar
štai sveikiname. Jus • visus, 
linkim labai daug gero.

Jūsų — t 
Juozas Baltušis

Knygoje švyti ir tie auto
riaus lyriniai posmai, ku- > 
riuos autorius pabėrė per g 
pastaruosius 2-3 metus. Tai 
gan brandus dainiaus žodis, 
muzika.

Lietuvių poezijos orkest
re J. Macevičiaus garsai 
aidi gan skardžiai. Jis švys
telėjo puikiu lyrikos meist
ru. Su kiekviena knyga ap
lanko skaitytoją gan origi
naliais posmais.

Jis atėjo į literatūrą po 
karo. Šioje knygoje išri
kiuotos ir 1946-1956 m. su
žėrėjusios eilės. Veikalas 
liudija — autoriaus talento 
nuolatinį tobulėjimą.

smarkiai ir 
keičiasi Lietuvos 
Štai važiuoju per

I J. Macevičius—savito po
lėkio poetas. Jo posmai la
bai patosiški, muzikalūs. Ir 
Nemuno krašto skaitytojai 
už tai jį labai vertina.

Džiugu: J. Macevičius ne 
tik įžiebė ryškią lyrikos ug
nį. Šioji ugnis su kiekviena 
nauja knyga sužėri dar ne- r 
matytomis varsomis. Tai 
liudija: dainius auga,turtė
ja, kaip ir jo amžininkas.

A. Liepsnoms
Kaunas, 1971-11-22-23

Nori — atidarai varte
lius į sodą. Nori — žengi 
į fabriką. Nori—kopi moks
lo laiptais. O poetas visa tai 
išaudžia labai žėrinčiai.

Ir vis J. Macevičius vaiz
duoja žmogų, kupiną kūry
binio užsidegimo. Vis skiria 
savo dainą darbščioms ran
koms. Jis atskleidė Nemuno 
krašto amžininko kultūrinį 
išprusimą, atskleidė jo mo
ralinį skaistumą, jo vidinį

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisivė«s,, parkmkL

rinis herojus dega šiais kil
niais polėkiais, vis kopia į 
kalną.

Poetas gan jaudinančiai 
ataudė ir temas, skirtas 
praeities kovai. Jis saule 
spindinčiomis eilutėmis pri
mena K. Požėlą, K. Giedrį. 
Jie krito. Krito, kad gyvieji 
laisvai klausytųsi ant Ne
muno krantų ne tik lakštin
galos giesmės, bet ir “Ka
pitalo” eilučių simfoniją. 
Poetas primena ir birželio 
22 dieną. Kai į namus, kai 
į mokyklas, kai į pionierių 
stovyklas iš Berlyno įsiver
žė hitleriniai hunai. Tačiau 
poeto lyrinis herojus nesu
drebėjo. Jis susikovė su 
naktimi. Laimėjo diena.

Taip, J. Macevičius nupy
nė daug posmų vainikų

Neseniai Blue Valley mies
telyje (JAV, Ohio valsti- 
ija) buvo apiplėštas ban
kas. Į įvykio vietą su pa
dėjėjais atvyko miestelio 
šerifas Rodžeris Blankas. 
Prie banko jie sutiko uni
formuotų žmonių, kurie 
prisistatė kaip “kaimyni
niai policininkai,” atvykę į 
pagalbą. Blankas kreipėsi 
į juos aistringa kalba, už
tikrindamas, kad šaunių ir 
ištikimų kolegų veiksmai 
nebus pamiršti. Kaip, ve-., 
liau paaiškėjo, “kaimynai”1'* 
buvo tie patys vagys, išplė
šę banką. Išklausę šerifo 
tiradą, gangsteriai su pini
gais ramiai paspruko.

Tiek deguonies, kiek žmo
gus sunaudoja per visą gy
venimą, vienam automobi
liui užtenka 1,000 kilome
tru.

Patį nutrūktgalviškiau
sią šuolį atliko prancūzė 
Andrė Aodė. Ji nušoko nuo 
Bresto tilto, kurio aukštis 
52.4 metro. Merginos, kri
timo greitis — 112 kilome
trų per valandą.

93 procentą^ Japonijos 
valstiečių žem£s sklypų ne 
didesni kaip .2 hektarai.

Pakalbinkite savo kaimynus į 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi
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pensininkai, laukdami pava
sarinės šventės, užpildė 
Laiškanešių salę, kaip visa
dos, norėdami pasivaišinti, 
pasikalbėti ir sukirsti pol-

Susėdus prie stalų, lau
kiant atnešant patiekalų, 
pasigirdo balsas nutraukti 
asmeninius pasikalbėjimus. 
Tuo tarpu aptarnauto jos 
skubiai dėstinėjo ne valgį, 
bet taureles “linksmesnės. ’ 
Sužiurome, iš kur atsirado 
toksai geras fundatorius. 
Pramogų pirmininkas pra
bilo su pasveikinimu Povi
lo Aleknos, “Laisvės” vaji- 
ninko, likusio vajuje pir
mauto ju. O jis, lyg norėda
mas atsimokėti tiems, ku
rie jam talkavo, užvijo po 
taurelę. Pas visus nuotaika 
pagyvėjo.

Iškviestas Povilas Alekna 
pakalbėti. Iš pradžios, lyg 
susijaudinęs, tarė nesitikėjęs 
gauti vajaus pirmąją dovaną 
tokioje mažoje kolonijoje, 
kaip ši. Kitų miestų kele
tas vajininkų bendrai dėjo uumie. 
punktus vienam asmeniui,!neteko darbo. Šneka 
kad gautų dovaną, o man 
vienam prisiėjo sužvejot ne
menkai naujų skaitytojų. 
Padėkojo LLD 45 kuopos 
nariams ir simpatikams už 
pataikavimą surasti naujų 
skaitytojų ir panaujinti se- 

’ niems. Galų gale jis pareiš
kė: Lai bus paaukštintas 
kuopos ir šios kolonijos var
das! Dirbome visi iš šir
dies, apvainikuotas ne aš 
vienas, bet visa kolonija 
skleidime pažangios spau
dos ! ,

Jo tiesa. Kaip ■ neseniai 
sveikinome “Vilnies” vietinį 
vajininką Joną Stančiką, 
supliekusį visų kolonijų va- 
jininkus, dabar sveikiname 
P. Alekną. Už energingą 
darbuotę Alekna susilaukė 
karštų sveikinimų nuo visų.

Pagarbai vajininko Dai
nos mylėtojai, vad. Adelės 
Pakalniškienės, labai har
moningai sudainavo “Vil
niuje žydi liepos.” Ši daina 
buvo linkėjimas Povilui ir 
jo žmonai Aldonai Alek- 
nams sėkmingai pasiekti 
vasaros metu ne vien Vil
nių, bet plačiau pasidairyti 
po Tarybų Lietuvą.

Po pasivaišinimo vėl Dai
nos mylėtojai sudainavo ke
letą liaudies dainų, užbaigė 
su linksmai nusiteikusia 
publika “Pensininkai.”

Valys Bunkus atsišaukė,

New Haven, Conn.
Dailidžių (karpenterių) 

baigti rinkimą sveikinimų unijos lo’kalas 79 jau du 
“Laisvės” 60-metinės sukak
ties nuo pavienių žmonių. Į 
jo atsišaukimą atsiliepta 
gražiai. Bunkus mano, jog 
su sveikinimais ši kolonija 
pasirodys nešykštuolė.

Pramogų šeimininkė Ale
na Sholunienė nesi jaučia 
gerai, negali darbuotis pa
miltam šeimininkės darbe. 
Ji yra dirbus per ilgą eilę 
metų.

LLD 45 kuopos susirinki
mas atsibus sekmadienį, ge
gužės 2 dieną, 11 vai., Laiš
kanešių salėje, 314 — 15th 
Ave. So. Svaipu nariams 
dalyvauti ir duokles užsimo
kėti, kurie nepasimokė j ę.

Vikutis

mėnesiai streikuoja. Unija 
reikalauja $8.15. į valandą. 
Dabartinė mokestis $6 į va
landą. Kontraktoriai neno
ri nė kalbėti apie tokį pa- 

! kėlimą algų.

Brockton, Mass.
Čia siautėja didelis nedar

bas. Kasdien eilės bedarbių 
prie Unemployment Office. 
Nedarbas dar padidėjo, kai 
išsikraustė Knapp Brothers 
Shoe Co. į Bedford, Mass. 
Dirbo keturi šimtai darbi
ninku. Nemažai lietuvių 

,, kad1

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko balandžio 5 d. 
Nelabai skaitlingas buvo su-

Connecticut valstija kas
met paskelbia laikraščiuo
se, kiek per metus valstijos 
keliuose užmušama žmonių. 
1970 metais buvo užmušta 
457. Valdžia žada smarkiai 
bausti neatsargius automo
bilių vairuotojus, ypatingai 
tuos, kurie vairuoja būda
mi girti.

New Havene keletas krau
tuvių buvo apgautos falšy- 
vomis dešimtinėmis. Dabar 
valdžia ieško pinigų dirbė
jų. Patartina būti atsar
giems su dešimtdolerinė- 
mis.

Žurinalo “Šviesa” šių metų 
Nr. 1 labai patinka ne tik 
man, bet ir kitiems skaity
to jamsė. Štai padaviau vie
nam “ponui,” paskaitė ir 
grąžino. Padaviau kitam.

Miami, Fla.
Mirtys ir ligos

Balandžio 8 dieną palydė
jome į amžiną atilsį seną 
(C

Johns (Slieką), išgyvenusį 
Amerikoje virš 64 metų. 
Povilas Johns buvo gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apylin
kėje, Šilagalės vietovėje. 
Paliko liūdesyje mylimą 
žmonelę Alice Antonaičiū- 
tę, dvi dukteris — Ruth ir 
Helen, brolį Juozą Slieką su 
žmona Emma ir daug anū
kų ir proanūkių. Ilgiausiai 
gyveno Pittsburghe, Pa. Iš 
amato buvo automobilių me
chanikas, bet dirbo ir kitus 
darbus. Buvo pavyzdingas 
lietuvis. Priklausė prie Lie
tuvių Socialio Klubo ir kitų 
organizacijų. Pagal išgalę 
jose veikė.

Gražioje šermeninėje S. 
Zavis atliko atsisveikinimo 
apeigas. Palaidoti išvežė į 
Pittsburghą, kur visa skait
linga jo šeima gyvena. Po, ■ . - . v .
apeigų, velionio žmona Alice samdys vietą ir^pranęs ka- 
pakvietė visus palydovus į 
lietuvių Socialį Klubą už- 
kandžiams. . . _ . ~

Ilsėkis, mielas drauge, to- niom.enB ir Antanas Burt.^ 
limoje nuo Lietuvos padan- Taipgi nutarta : __

HELP WANTED-MALE-FEMALE

šimt narių su visu komite
tu.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Centro apie “bowling” tur
nyrą, kuriame prašoma pa
remti finansiniai. Nutarta 
iš iždo paskirti $10.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad turime 
tris ligonius: Adelę Kum- 
pan, Mary Yankauskienę ir 
Ona Wellus, A. Maldeikienė 
pranešė, kad Josephine Na- 
valinskienė ir Antanas Na
valinskas randasi Nursing 
Home. Maldeikienė perdavė 
mums Navalinskų linkėji
mus. Ačiū jiems.

Už komisiją rengimui va
karienės, gegužės mėnesyje, 
J. Vaicekauskas pranešė, 
kad negavo svetainės.

Dabar nutarta rengti pik
niką vasarą. Mary Lynn pa-

SHORT ORDER COOK. Must be 
experienced. Salary 
person. PEDICINI 
& TAVERN, 527 
Summit, N. J.

open. Apply in 
RESTAURANT 
Morris Avenue, 

(30-31)

OPTICIAN. All around optician. 
Ideal working conditions. Liberal 
salary, pension plan. No night work. 
Call or write: George Brammer Op
ticians, 221 E, State St., Trenton, 
N. J. 08608. Tel. 1-609-393-4979.

(30-33)

OPTICAL BENCHMAN. All ar
ound Benchman. Ideal working con
ditions, liberal salary, pension plan. 
No night work. Call or write George 
Brammer Opticians 221 E. State St., 
Trenton, N J. 08608. Tel. 1-609-393- 
4979. (30-33)

MAINTENANCE. General main
tenance and grounds care work, 
year round permanent position for 
leading bank in Union. Excellent 
work conditions and benefits, Call 
Personnel for appointment.

201-686-4800. (30-31)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
BODY SHOP MANAGER

Completely experienced. 
Independent Shop.

Good pay and benefits.
Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.

201-381-5790
(27-31)

Washing Machine and refrigerator 
serviceman. Experienced. Driver's 
license. Fringe benefits. In Sullivan 
County, New York. Salary open. 
Call collect. If you are the right 
man you might be surprised.

914-794-8700. (28-311

AUTO BODY MAN
Must be experienced. All benefits, 
top wages.

HACKENSACK AUTO BODY
201-342-4311

(28-31)

SALESLADY. We will train. Hours 
from 2 to 9:30 PM.

No Sundays or holidays. Call for 
appointment.

MAJESTIC BAKERY
201-353-5970.

(26-31)
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kompanija pabėgo nuo CIO rpas ir giria, ir prašo duoti 
unijos.

Bridgewaterio Darbininkų 
Kooperat y v i š k a čeverykų 
dirbtuvė buvo įsteigta 1915 
m. kovo 1 dieną. Pereitais 
metais ir šių metų pradžioje 
darbai labai sušlubavę, ne
dirbo nė pusės laiko. Buvo 
manoma, kad turės pasiduo
ti “ant bankruto.” Tuo bu
vo labai susirūpinusi koope
ratyvo valdyba, labiausiai 
daugelį metų dirbęs genera
linis menadžeris Ralph Sti- 
tilis. Bet dabar ten darbai 
pagerėjo. Tik nežinia, kaip 
ilgam.

George Shimaitis

New Jersey valstijoje po
licija areštavo 41 narkoti
kų pardavinėtoją.

Colombo. — Ceilono val
džia skelbia, kad ji nugali 
sukilimą teroristų ir kitų 
nepastovių elementų iš deši
nės ir Kinijos vado Mao se
kėjų.

IEŠKOJIMAI
Ieškau moters, kuri sutiktų su 

manim kartu gyventi. Turi , būti 
rimta, nerūkanti tabaką ir nenau- 
dojanti svaiginančių gėrimų, ir be 
šeimos. Esu senyvo amžiaus mote
riškė, vienai ilgu. Rašykite seka
mu adresu. I rimtą laišką suteiksiu 
atsakymą. Petronėlė Buidinavich, 
245 Pontiac St., Lester, Pa. 19113.

(31-32)

geje.

da tai įvyks. Dirbti tame 
piknike apsiėmė A. Maldei
kienė, A. Strolienė, L. Mai-

MECHANIC. Experienced on mo
tor trucks, established new truck 
dealership. Will earn $240. per week.

201-MA 2-2908.
(30-33)

pasiskaityti, kai gausiu ki
tus “Šviesos” numerius.

J. Kuncas

Norwood, Mass.
Kovo 27 d. skaudi nelai

mė ištiko “Laisvės” skaity
toją ir LDS 3 kuopos narį 
Juozą Sadauską. Arti jo gy
venimo vietos, jo kaimyno 
kieme buvo sumesta neblo
gų medžio lenčiukių, kurios 
buvo galima panaudoti bent 
kokiam tikslui prie namo 
reikalų. Jam besidarbuojant 
prie tos medžių krūvos, ne
tikėtai teko parvirsti. Virs
damas smarkiai trenkė de
šine ranka į žemę ir sulau
žė rankos kaulą per riešelį. 
Dabar žmogus labai susirū
pinęs. Girdi, atėjo pavasa
ris, reikia sutvarkyti darže
lis, sodinti gėles, ir šiaip 
viskas sutvarkyti po žiemos, 
bet tuo pačiu laiku turiu 
sirgti ir laukti, kol ranka 
sugįs.

Jo žmonos Mary sveikata 
taipgi nėra pergeriausia. 
Jau kelinti metai kaip ją 
skaudžiai vargina

Gaila gerų 
riuos ištinka nelaimės ir ku
riems sveikata sušlubuoja.

Linkiu Juozui ir Mary ge
riausios sėkmės, greit pil
nai pasveikti.

M. Ulždavinis

ro-

Savaite prieš tai, labai ma
žai kam žinant, tapo palai
dotas Charles Aleksynas. 
Jis ilgokai dainavo Brookly- 
no Aido chore ir ten 
dos, ilgiausiai gyveno,
liausiu laiku gyveno tai 
Brook lyne, tai Miamyje. 
Porą metų gyveno Socialio 
Klubo patalpose ir prižiūrė
jo klubo namą.

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
sesuo ir švogeris, irgi Alek
synai. Brooklyniečiai daug 
daugiau apie jį žino, negu 
mes čia Miamyje.

t nutarta rengti 
banketą spalio mėnesį. Ir 
čia Mary Lynn apsiėmė nu
samdyti vietą.

Susirinkimui pirmininka
vo A. Žemaitienė.

J. Vaicekauskas
Nuo redakcijos: Jūsų apra
šymą dėlei nesusipratimo su 
viena nare apleidžiame. Ge
riausia tokius dalykus ant 
vietos aptarti.

MERROW SINGER OPERATORS. 
High earnings on piece work, year 
round employment, all benefits, 
pleasant surroundings. Apply in 
person. HOWARD MARTIN, Knitt
ing Mills, 395 Broad Ave., Ridge
field, N. J. (28-34)

BUSINESS OPPORTUNITY

OWNER RETIRING. Modern res
taurant, bar, 3 banquet halls. Ex
cel. location on 2% acres in N. J. 
nr. Rt. 22, brick construction open 
5% days. Excel, terms avail. $450,- 
000. FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-889-5415.

(30-32)

MECHANIC. To repair trucks 
for truck leasing company.

Good company benefits, good pay 
and working conditions.

518-463-6603.
(28-31)

REAL ESTATE
„ SOUTH JERSEY FARM. 5 acre.
6 rooms ranch home. 100 ft. long 
chicken coop. Barn with hay loft, 2 
car garagę. Ideally located. $16,900. 
THOMAS P. BROWN, Realtor, 800 
High St., Milville, N.J.

609-825-2687. (30-33)

New Haven, Conn.
Editor of Laisve:
Dear Sir:

Our dear friend and 
member of the Internation
al Women’s Group, Mrs. 
Margaret Valinchus, had 
recently been in the hospi
tal where she underwent a 
very serious eye operation.

We know- how devoted 
she is to the Laisve news
paper so we thought that it 
would please her more to 
contribute to your paper 
instead of buying her flow
ers.

Therefore it gives us 
great pleasure to send this 
check for $10 in her honor. 
She is dearly loved by all 
of us in our club.

Sincerely,
Pauline Kreas

Su pavasariu ir pavasa
rišku šiltu oru pas mus at
keliavo ligos. Kada visas 
gyvas pasaulis pavasarį at
gimsta, pajaunėja, tai mes 
čia pradėjom negaluoti. Ch. 
Aimontas atsidūrė ligoninė
je. Jį ten, rodos, operuoja.

John ir Marie Kochiai ko
voja su įkyria influenza.

Margaret Walley pasidavė 
į ligoninę ištyrimui jos ne
galavimų. 1 Į kitą kambarį 
ligoninėje, šalia jos, pagul
dė stiprų, kaip ąžuolį dzū-

artritis. ką ir uolų Socialio Klubo na- 
žmonių, ku- r į Joe Krupp.

Emilija Lack negaluoja 
gana seniai ir kovoja už gy
vybę visomis savo spėkomis. 
Ją lanko ir prižiūri Olga 
Shimkus. f

Taipgi ilgai ipsunkiai ser
ga Paul M: 
brooklynietis, 
nis). Gydosi namie.

Kiti klubiečiai: nors kau
lai ir braška, bet su daktarų 
pagalba dar stovi ant kojų 
!ir kai kada net ir polkutę 
sutrepsi.

Kadangi šiaurėje praeita 
žiema buvo šaltoka, tai pas 
mus Floridoje gerokas bū
rys taurių lietuvių žiemojo 
ir laukė pavasario. Dabar 
mes, floridiečiai, pradėsime 
keliauti į šiaurę atsivėsinti.

S. Zavis

sell (buvęs 
5aul Masilio-

Mirė A. Murelienė
Sekmadienio rytą, balan

džio 4 dieną, mirė ilgametė 
Roselando kolonijos gyven
toja Aleksandra • Murelienė- 
Kavaliauskaitė, sulaukusi 79 
metus amžiaus. Velionė bu
vo Roselando Lietuvių Mo
terų klubo narė ir gana 
stambiai jį paremdavo, kuo
met dėl silpnos sveikatos ne
galėjo dalyvauti susirinki
muose.

Velionė taipgi buvo viena 
iš seniausių Roselando Aido 
choro narių ir jame dainavo 
kol sveikata leido. Pasta
ruoju laiku dainuoti jau ne
galėjo, tai buvo jo nuoširdi 
rėmėja, kaip kad ir jos ve
lionis vyras Albertas, 
taipgi priklausė LDS 139 By ownef- 
kuopai, LLD 79 kuopai, Ro
selando Žemaičių klubui ir = 
kitoms organizacijoms. 
Taipgi buvo nuolatinė dien
raščio “Vilnis’ skaitytoja 
ir rėmėja.

Drg. A. Murelienė paliko x .
giliame liūdesyje myiimą gyste_ turėjo įsteigus stip- 
vientūrtį sūnų Walterj, gėrimų užeigą —Skeet 
marčią žymią muzikę ir cho- Club, 6 Arthur St. Per dau- 
rų vadovę Daratėlę, pusbro- gelį metų darė neblogą biz- 
lį A. Maziliauską, pusseserę nį. Bet paskutiniais lai- 
Oną Putrimienę jr šiaip p.aįs įstaiga pradėjo nešti

SOUTH JERSEY FARM, 59 acre 
Produce farm, 2 house, 1 fairly 
new rancher, the other a large 2 
story family home. Ideal for ren
tal income, plus out buildings, barn, 
shed, packing house, greenhouse. 
3-car garage, irrigation system, 
good condition. Asking $55,000. THO
MAS P. BROWN, realtor, 808 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

(30-32)

Country Property. Adirondack 
Country Home with the privacy of 
18 acres, 2 spacious bedrooms, bath, 
knotty' pine kitchen, 36’ knotty pine 
liv. rm., stone fireplace, cathedral 
ceilings, 2 car garage with ample 
working area. Screened eating 
house, outside fireplace, small sec
luded guest house nestled in Pine 

[Grove. 1300 ft. on peaceful town 
7 road. 5Q0 ft. on clear trout stream. 

Ji 12 minutes to Gore Mt. Ski Center. 
$59,000. 518-998-2148.

(31-35)

vienturtį

daug giminių ir idėjos drau
gu-

“Laisvės” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

Pittsburgh, Pa. — Jung
tinė Plieno Ddrbininkų uni
ja pranešė aluminumo kom
panijoms, kad 34,000 darbi
ninkų reikalaus žymiai pa
kelti algas ir pagerinti dar
bo sąlygas. Kontraktas bai
giasi gegužesi31 d.

Maskva. — Mirė Nobelio 
premijos laimėtojas tarybi
nis mokslininkas I g o r 
Ta mm 75 m etų amžiaus.

Opportunity—Experienced Want- 
ed-At-Once TOOL MAKER for jig 
and fixture work plus simple die 
making in expanding manufacturing 
plant. Call Henry Feay, 518-372- 
4726. Yankee Motor Co., Schenect
ady, N. Y. (28-34)

Experienced Job Shop Polishers 
(2). Full or part time. Hard 
Chrome Plater (1). Specialist.

G. H. METAL FINISHERS 
282 Dakota St., Paterson, N. J.

523-0307 ( 31-32)

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our fine in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup
plied. Applications please call 201- 
524-2468 between 1:30 PM.— 4:30 
PM. The Macke Co.

(30-32)

DOMESTIC

COUPLE—CARETAKERS. Live 
iin. Religious institution. Salary plus 
apartment. Call Mon. thru’ Thurs. 

110 to 6 PM. 363-2800.
(31-33)

Montello, Mass.
St. Roko Pašalpinė Drau-

nuostolius. Kovo 24 d. bu
Reiškiu gilią užuojautą sušauktas specialus su- 

sūnui, marčiai ir kitiems gi- sirinkimas ir per “auction 
minėms, netekusiems myli- 

asmenybės.
J. Urmoniene

rnos
sale” Skeet Club likosi par
duotas. Šiaip Draugija fi
nansiškai gerai stovi. Dar 
gyvuos daug metų.

Ly
ta-

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor 
ceum Association buvo
rimas, kad klubo nariams 
būtų pagaminta pietūs ge
gužės 2-rą d. pirmą vai., 
15-17 Ann Street.

Cleveland, Ohio. — Pick 
Carter viešbutyje nuo gais
ro dūmų nutroško 7 žmones.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužės 
2 dieną Liet. Tautiškame 
Name, 8 Vine St. Pradžia 2 
valandą popiet. Prašomi vi
si nariai dalyvautų Pasikal
bėsime apie pavasarinį pik
niką. Jį surengti mus įga
liojo 7-tos apskrities ir Mo
terų Sąryšio metine konfe
rencija, atsibuvusi kovo 7 
dieną So. Bostone.

George Sbimaitis

Newark, N. J.
Newarko mokytojų strei

kas ir jo sulaikymas visai 
išėjo iš vėžių. Daugželis 
nuogąstauja ir sako, kad 
Newarko padėtis daug ar
šesnė negu buvo 1967 m. *

Juodieji kunigai atsikrei
pė į visas, ir į baltųjų, baž
nyčias, kad kunigai atsives
tų savo parapijomis prie 
miesto rotušės ir ant laiptų 
laikytų pamaldas, kad ponas 
dievas įkvėptų taikos dva
sią politikieriams ir prives
tų prie susitarimo. Toks 
susirinkimas įvyko Velykų 
dienoje. Kaip policija ra
portuoja, tose pamaldose 
dalyvavo apie 500 žmonių. 
Baltųjų žmonių buvo labai 
mažai ir nė vienas baltas 
kunigas neparodė savo vei
do. Kadangi jie mato pa
dėties pavojų, tai jie įsteigė 
kunigų tarybą, kuri daly
vaus derybų susirinkimuo
se. Toje kunigų taryboje 
yra pora ir baltųjų kunigų.

Ignas
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A. PETRIKĄ

Iš M. K. Čiurlionio gyveninio
savaitėm anksčiau, negu 
Vilniaus ir Gardino sritys, 
kurios laikėsi Rusijos se
nojo kalendoriaus. Kai Dni- 
skininkai po karo atiteko 
lenkams, -jie buvo galutinai 
sulenkinti, 
kaimuose 
lietuviškai.

nors apylinkės 
žmonės kalbėjo 

Namas, kuria
me gyveno Čiurlioniu šei
ma, dabar yra memorialinis 
muziejus, kurį turėjau lai
mės atlankyti 1966 m. Ten 
yra ir Čiurlioniui Ogins
kio padovanotas pianinas.

Čiurlioniui teko augti di
delėje 9 vaikų šeimoje. Var
go buvo pakankamai! Tė
vas)- vargonininkaudamas, 
gaudavo tik 10 rublių mė
nesiui. O kai ten atkėlė 
lenkomaną kleboną, tas lit- 
vomaną vargonininką atlei
do ir šis liko be jokio už
darbio: rašinėjo pasitai
kančias teismui “prosbas”, 
laiškus ir Nemune žvejojo, 
o pagautas žuvis parduo
davo vasarotojams. Kai pa
augo vaikai, jie tėvui padė
davo. Tik nepaprasto su- 
gabumo, kaip šeimininkės, 
dėka—šeimai nęreikėjo ba
dauti. nors nedavalgius bū
ti tekdavo gana dažnai. 
Tačiau visi vaikai buvo iš
mokslinti, įsigijo specialy
bes, išaugo dorais žmonė
mis. Vyresnieji padėdavo

Vilniaus leidykla “Vaga” 
1970 metais išleido labai 
įdomią ir pamokančią mu- 
ziko-dailininko, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio, bio
grafiją, “Atsiminimai apie 
M. K. Čiurlionį,” kurią pa
rašė jo jauniausioji sesutė, 
muzikologė Jadvyga Čiur
lionyte- - Abraitienė - Borų- 
tienė. I

M. K. Čiurlionis gimė i)' 
, augo lenkiškoje atmosfero

je. Abu jo tėvai, Konstan
tinas Čiurlionis ir motina 
Adelė Radmanaitė-Čiurlio- 
nienė, mokėjo lietuviškai 
kalbėti, bet namų kalba bu
vo lenkiška. Abu augę su
lenkėjusioje Dzūkijoje: tė
vas kilęs iš Liškiavos, o 
motina iš Seirijų. Tėvas 
buvo muzikalus žmogus, 
vargonininkavo Varėnoje, 
o kai persikėlė į Druskinin
kus, Ratnyčioje. Varėnoje 
1875 m. lapkričio mėn. 22 
d. gimė ir M. K. Čiurlionis, 
iš pat mažens rodęs savo 
muzikinius gabumus. Rim
tai pradėjo muziką studijuo
ti 1888 m. kunigaikščio M.. 
Oginskio orkestro mokyk
loje Plungėje. To paties 
Oginskio dėka M. K. Čiur
lionis 1893 m. stojo į Var
šuvos konservatoriją, kurią 
baigė 1899 m., ir tobulinosi 
Leipcigo konservatorijoje.
Tačiau velionis vėliau susi- jaunesniesiems. Pav., Kons- 
domėio paišyba, grafika, tantinas (taip jį visi vadin- 
tanvba ir lankė dailės mo- 1 * 1
kykla Varšuvoje.

Taigi Čiurlionio jaunystė 
praėjo lenkuojančiose sąly
gose- Jo draugai buvo tikri 
lenkai, arbe sulenkėję lietu
viai. Pats Čiurlionis silp
nai kalbėjo lietuviškai. Tik 
1904 m. atgavus spaudą, 
jis rimtai pradėjo studijuo
ti lietuvių kalbą. Jo įtako
je ir tėvai pradėjo namuo
se kalbėti lietuviškai, savos 
kalbos išmoko jo broliai ir 
seserys. Pats Čiurlionis vis 
labiau įsitraukė į atgims
tantį lietuvių tautinį judė
jimą. Protarpiais jis gyve
no Vilniuje, ten su kitais 
lietuviais dailininkais (A. 
Žmuidinavičium, P. Rimša 
ir kitais) ruošė parodas, li
teratūrinius vakarus, kon
certus ir t.t. Kai jis pra
dėjo su lietuviais bendrau
ti, lenkai n u o jo šalinosi. 
Varšuvoje atsisakė groti jo 
simfoniją ir panašiai. Net 
ir kaimynai sulenkėjusiuo
se Druskininkuose jo šei
mos nemėgo todėl, kad jie 
kalba “chlopų” (valstiečių) 
kalba. Lenkavimu ten tuo 
metu didžiuotasi, kaip “kul
tūringumu”.

Dėl taip susiklosčiusios 
anlinkos, knygos autorė 
Pratarmėje sako:

• “Skaitvtojas gal atleis, 
kad ne visur mano pasako
jimo centre yra Čiurlionis, 
kad yra pašaliniu dalykų 

i ir personažų, kurie jo tie
siog neliečia. Tačiau pali
kau juos dėlto, kad jie su
daro jo gyvenamojo laiko
tarpio anlinkos foną, o šis 
labai skiriasi nuo mūsų lai
ku anlinkos. ir todėl daž
nai snelioiimai anie ii būna 
klaidingi. Pagaliau tie fak
tai ir žmonės turėjo kažko
kį salvtį.su juo, o gal ir są- 
veiklą”.

Druskininkų sąlygos
Iki pirmojo ■ pasaulinio 

karo Druskininkuose kry
žiavosi trys gubernijos: 
Gardino, Vilniaus ir Suval
kų, kurią skyrė nuo pirmų
jų Nemunas. Velykas su
valkiečiai švęsdavo dviem

latinis fizinis darbas atbu
kina žmogų,” o motina irgi 
“labai bijojo, kad vaikams 
netektų fiziniu darbu pel-
nyti duonos.” Tad pastoviu 
darbu jie ir nesirūpino, bet 
“uoliai skaitė, mokėsi ir 
uždarbiaudavo privačiomis 
pamokomis, rengė pasitu
rinčių žydų vaikus į gimna
ziją arba mokydami skam
binti fortepionu... Tik vė
liau — sako knygos auto
rė — susikūręs savąją šei
mą, brolis ypač sunkiai pa
juto materialinį skurdą, ta
čiau ir tuomet didelė, visa 
apimanti meilė ir laimė su
švelnino jo kančias.”

1909 m- sausio mėn. pra
džioje M. K. Čiurlionis ve
dė rašytoją Sofiją Kyman
taitę ir tuoj išvyko į Petro
gradą. Tačiau tų pačių me
tų kovo mėnesį abu grįžo į 
Druskininkus, tėvų sąskai- 
ton bei 
veikslų 
pamokų 
skurdas
varteliuose. Jo jauna žmo
na, nepratusi prie tokios 
asketiškos dietos, net su
sirgo, jis pats nervavosi, 
raminosi pianinu. Vasarą 
jaunavedžiai praleido pas 
Sofijos dėdę kunigą Plun
gėje. Žiemai juodu vėl iš
vyko i Petrogradą, bet tuoj 
no kalėdų (1.910 m.) grįžo į 
Druskininkus. Čiurl i o n i s 
sirgo nervų liga. Į pavasa
ri liga, dar pablogėjo ir jis, 
draugų padedamas, išvyko 
į Varšuvą gydytis, o iš ten 
i Pustelniko nervų ligoninę. 
Gegužės 30 d. jiems gimė 
dukrelė Danutė.

1911 metų pradžioje tė
vai gavo iš Varšuvos laiš
ką, jog “Kastukas pasvei
ko,” o pats Čjurlionis šei- 

kad “Vasarą
praleisime Druskininkuo
se.” Tačiau jis nusišaldė ir 
tų pačių metų balandžio 11 
dieną atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Velionis palaidotas 
Rasų kapinėse, Vilniuje.

Sofija Čiurlionienė mirė 
1958 metų pabaigoje. Jų 
dukrelė Danutė Zubovienė, 
rašytoja, gyvena Kaune.

Jadvygos Čiur1 i o n y t ė s 
knyga parašyta labai švel
niu stilium, visur jaučiama 
šilta šeimos meilė-

atsakomybėn. Pa
purdavę nedaug, 
kaip ir nebuvo, 

žydėjo vartuose ir

Prisimenant
Izidorių Pranaitį

Jubiliejaus specialaus 
numerio reikalu

Parengimų Kalendorius
Balandžio 21 d.

Liet. Spaudos Koop. Ben
drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Mieste pasidairius
Miesto sveikatos ir ligo

ninių korporacija praneša, 
kad finansinė krizė gali pri
versti uždaryti 8 ligonines 
ir klinikas. Tai būtų didelė 
sergantiems nelaimė.

Senatorius Ed. Kennedis 
buvo čia atvykęs ir lankėsi 
keliose ligoninėse susipažin
ti su kritiška padėtimi.

- S-
•

Trys plėšikai, pasiskelbę 
detektyvais, pagrobė $250,- 
000 veteranų ligoninės pini
gų iš Community National 
Bank and Trust Co. Brook- 
lyne. _  •_

•

Teroristų žydų vadas ra
binas Kahane priteistas už
simokėti $500 arba kalėjime 
išbūti 90 dienų. Jis apeliuo
ja teismo nuosprendį. Jis 
turi ir daugiau kaltinimų, 
už kuriuos teisme turės at
sakyti.

«

Kollsman Instrument kor
poracijos 1,200 darbininkų 
sustreikavo dėl darbų ap
saugos.

Federalinis teisėjas Judd 
nusprendė, kad ištikimybės 
priesaikos metu gali sėdėti 
tie studentai, kurie priešin
gi priesaikai.

Abrahomo Linkolno bri
gada užgyrė prieškarinę de
monstraciją balandžio 24 d. 
Kviečia visus taikos šalinin
kus vykti į Washingtona.

•
Taksių vairuotojai smar

kiai supyko ant prez. Nixo
no už kaltinimą, kad jų at
lyginimai prisideda prie in
fliacijos.

“N. Y. Times” reporteris 
Durdin gavo leidimą iš Ki
nijos valdžios atvykti į Pe
kiną.

Taipgi pirmu kartu iš 
New Yorko buvo telefonu 
susisiekta su Pekinu.

•
, Žydų kongresas ruošė de
monstraciją prieš Tarybų 
Sąjungą. Tikėjosi turėti ma
žiausia 5,000 žmonių, bet su
sirinko vos 500 protestuoti.

Dėl finansų stokos pla
nuojama panaikinti 11,250 
mokytojų vietas. Mokytojų 
ir dabar stoka mokyklose.

Rep. '

Jis mirė 1971 m. kovo 12 d.
Izidorius Pranaitis gimė 

1885 metais Jasaičių sodžiu
je, Šiaulių apskrityje. Į JAV 
atvyko 1907 m. Apsigyveno 
Minersville, Pa., ir dirbo 
anglies kasyklose. Vėliau 
susituokė su Veronika Vi- 
nickaite, sukūrė šeimos ži
dinį ir užaugino dukrą Ju
liją ir sūnų Jurgį. į

Kuomet tais laikais ang
liakasiai dirbo ilgas valan
das ir už mažas algas, dar
bininkų gygvybė ir sveikata 
nuo anglių griuvimo ir du
jų degimo nebuvo apsaugo
tos, kasdien mirtis tykojo, 
o dujos gadino plaučius. 
Tad Z. Pranaitis vietoje tik 
dejuoti, nusitarė kovoti už 
darbo sąlygų pagerinimą. 
Abu su Veronika įsijungė į 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijas, kurios kovoja už al
gų pakėlimą, už trumpesnes' 
darbo valandas ir už geres
nę apsaugą nuo anglių griu
vimo.

Pranaičiai visuomet daly
vavo su pažangiais lietu
viais, rėmė jų. spaudą finan
siškai, su trumpomis per
traukomis skaitė “Laisvę” 
nuo pat jos įsikūrimo.

Priklausė prie Lietuvių 
Darbininku Susivienijimo ir 
LLD.

Pranaičiai, išgyvenę 21 
metus Minersville, Pa., per
sikėlė į Brooklyn, N. Y., o 
vėliau į Flushingą. Persi
kėlęs čia dirbo dideliuo
se apartm e n tnam i u o s e 
kaip superintendentas. Di
delių apartmentn am ių 
priežiūra reikalauja 24 
valandų darbo dienos, tad 
I. Pranaitis atliko darbo 
pareigas, o Veronika, sulyg 
išgale, dalyvavo pažangiųjų 
lietuvių judėjime. Praeity
je ji dalyvavo Jono Juškos 
saviveiklos meno grupėje ir 
puikiai pasižymėjo vaidy
boje. ęYJ:

Pranaitis džiaugėsi, kad po 
21 metų požeminių darbo 
dabar gali dirbti saulės švie
soje. Deja, jo akys pradė
jo silpnėti ir pagaliau visai 
užgeso. Atsidūręs tamsia
me pasaulyje, metė darbą ir 
nusipirko namuką. Kad pa
laikyti namą, Veronika dir
bo ir šen ir ten, o Izidorius 
tamsoje sėdėdamas prie ra- 

. dijo sekdavo pasaulines ži
nias. Vakarais, Veronikai

davo, niekas nevadino Mi
kalojum. o artimieji vadino 
Kastu ku) Varšuvoje vertė
si pianino pamokomis ir iš
laikė du savo broliu, lei
do juos i mokykla. Vyres
nioji Valerija. Karužienė 
nadėio savo seseriai Jadvy
gai studijuoti Berlyne ir 
Leipcige. Du broliai išvy
ko i Ameriką. Dėl to visi 
vaikai savo motiną labai 
gerbė ir mylėjo.

M. K. Čiurlionis buvo ge
nialus muzikas ir dailinin
kas, tačiau labai nepraktiš
kas gyvenimo reikaluose. 
Vilniuje jam su parodomis 
ir paišymu nelabai sekėsi, 
pirkėjų buvo nedaug, b pa
mokų sunku gauti. Teko 
skursti. Tačiau grįždamas 
į Druskininkus, nusivylęs, 
dar parsivežė naują pia
niną (pirkęs skolon), ku
rį po dviejų mėnesių 
t u r ėjo savininkui grą
žinti. Išvyko į Peterburgą, 
tikėdamas ten atsigriebti, Ti^bnv^kaltinZ grįžus iš darbo- skaitydav0
Kot- tv’ Jan nacicaVa aiifilzn I ‘I* vam liof iiviclriia Ifiilrvaanina

mai rašė,

Įvairios Žinios
Niew Yorkas. —David Po

indexter, laimėjęs teisme, 
dabar ruošiasi plačiam mar
šrutui už Angela Davis iš-

Gražiai plaukia sveikini
mai “Laisves” 60 metų Ju
biliejaus proga. Gauta nuo 
šių gerųjų prietelių suka
mai: Per J. P. Miller nuo 
LLD 45 kp. narių ir sim
patijai, St. Petersburg, Flo
rida:

Po $60: A. Antananavi- 
čius, J. Ragauskas.

Po $20: Rože Samulionie- 
ne, Wm. ir O. Stakenai.

Po $10: J. M. Miller, J. 
Stančikas, N. Sereika, J. F. 
Davidoniai, O. Daukus, A. 
Pakalniškiene, A. J. Rusec- 
kai.

Po $5: J. S. Vinikaitis, J. 
J. Gendrėnai, J. A. Puišiai, 
A A. Jocis, R. Zaluba, A. 
Čelkis. F. Kalanta, J O. Rū
bas. J. P. Blaškis A. 'Pa
leckis, B. Salaveičikas, R. 
A. Bruwer, J. O. Greblikas,

S. Chebat, J.A. Stu’kai,' 
Ch. T. Sholunai, D. Lesnik, 
O. Klimienė.

H. Sholunienė $3.

Per Povilą Bečį, Great

Povilas Beeis, $60.
Po $5: J. Kupčinskas, 

Katkus, M. Adomonis.
M. Hacinkevičius, $2.< 

Višinskas, $1.

San
Francisco, Calif., $210.

Po $60: LLD 153 kuopa ir 
V. Sutkienė.

Marie B ai tu Ii onytė, $30.
Tekia King, $30.
Po $10: J. M. Ginaičiai, 

M. R. Mijat, J. A.
A. Norkienė, $5.
A. Cneesh, $3.

. P. Williams, $2.

Nuo kitų gauta sekamai: 
LLD 45 kp., per J. Rūbą, 

St. Petersburg, Fla. $600.
Sofija ir Jurgis Stasiu- 

kaičiai, Fairview, N. J., $60.
Juozas N. Zajankauskas, 

Brooklyn, N. Y., $50.
Po $20: Nellie DeSchaaf, 

Chicago, Ill., ir Albina Mi- 
kalaus, Ozone Park, N. Y.

Antanas Martinionis, Ci
cero, III., $11.

Po $10: Ignas Kamaraus
kas, San Leandro, Calif., ir 
H. P. Siauriai, Woodhaven,

Aido chorui
Šį penktadienį, balandžio 

16 d., pamokas turime pra
dėti 7:30 vakare, nes yra 
labai svarbiu reikalu, dėl 
kurių keletas choristu turi 
dalyvauti kitame susirinki
me.

Kviečia Aido choro
Pirmininkas

Motery Klubo Narėms
Trečiadienį, balandžio 21 

d., įvyks Niujorko Lietuviui 
Moterų Klubo susirinkimas 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Po susirinkimo mus pa- 
. v. ivaisins kavute ir pyragu 

Nastė Buknienė ir Adelė 
Rainienė.

Visos dalyvaukime.
Pirmininkė (30-31)

bet ir ten nesisekė, sutiko 
gan šaltą atmosferą. Be to, 
susirgo gripu ir nusivylęs 
grįžo pas tėvus į Druski
ninkus.

Čiurlionio optimizmas
Jo jaunesnysis brolis Po

vilas, grįžęs po 16-os metų 
iš Amerikos, apie Konstan
tiną savo seseriai Jadvy
gai kalbėjo:

“Kastuko įtaka ypač sti
pri buvo vaikinams (bro
liams), bet ji bu^o jiems 
nenaudinga, nes jie. pripra
to nerealiai žiūrėti j gyve
nimą ir neišmoko prie pa
prasto gyvenimo sąlygų 
prisitaikyti. O nesitaikyti 
prie aplinkos gyvenimo tu
rėjo teisę tik Konstantinas, 
m's jis buvo genijus — visi 
kiti privalėjo norm alia i 
gyventi ir dirbti. Tuo tar
pu jie ieškojo kažko nepa
prasto, nekasdieniško ir, 
brolio aukštomis idėjomis 
persiėmę, perdaug kritiškai 
žiūrėjo į aplinką (taip pat 
ir į save), būdavo kitiems 
netolerantiški ir tuo pačiu 
kenkė sau.”

Čiurlionis teigė, jog "nuo-

jam lietuviškus laikraščius
.. Zidorius visuomet 

domėjosi pasauliniais įvy
kiais ir liaudies laimėjimais. 
Pranaitis daug kentėjo nuo 
žaizdų viduriuose—jos daž
nai atsidarydavo ir kraujas 
tekėdavo per burną ir ki
tur, taip kad dažnai turėda
vo gulėti ligoninėje, kur 
įleisdavo jam kraujo.

Paskutinėse dienose Zido- 
' rius Pranaitis lig o n i n ė j e 
sunkiai sirgo, ir visuomet' 
reikėjo kam nors būti prie' 

— čia 3°‘ SamdVti sl* Peri 
daug kainuoja mažų pa ja-' 
mų žmogui. Tad Veronika 

(mos slaugė jį per diekas ir 
naktis iki jo gyvybė užgeso.

Reiškiu Verutei ir jos 
šeimai gilą užuojautą jų liū
desyje.

U. Bagdonienė
P. S. Veronika skundžia- 

Paryžius. — Prancūzijos si, kad ir jos sveikata su- 
Kompartijos organe “L’Hu-i silpnėjo ir širdis sušlubavo 
manite” tilpo Izraelio Kom-’taip, kad negali išeiti iš bu- 
partijos generalinio sekre- to.
toriaus Vilnerio pareiški- Linkiu Verutei greito svei- 
mas, kad dauguma Izraelio katos sustiprėjimo, kad ga- 
gyventojų nori taikos su lėtų vėl pasirodyti sueigose 
arabais. ir visur kitur. •; B. |

mas A. Davis globojimu ir j v

N. Valaitis, Hayward, Ca
lifornia, $6.

Ačiū viršminėtiems už jų 
dovanas.

Administracija

Nakvynių registravimas
Mes tikimės turėti sve

čių ir iš toliau, atvykstant 
į “Laisvės” 60 m. Jubilieji
nį banketą (ir į suvažiavi
mą), tad draugai, kurie ga
lės priimti svečių pernak- 
vojimui, prašome pranešti i 
“Laisvės” raštinę. Kaip ži
note, Jbanketas įvyks balan
džio 24 d. Tel. MI 1-6887.

“Vilniės,’ kalendorius 
1971 metams

IKalendoriuje telpa daug įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saikų sistemos lentelės. . . 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstykles, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.09.
Persiuntimas 15 c.

bandymu išvesti į Kanadą. 
Buvo kartu areštuotas su 
A. Davis.

Denver, Colo, — Piliečių 
Komitetas švietimo ir socia
liniais klausimais pasisakė 
už reikalavimą išlaisvinti 
Angela Davis.

Kreipkitės į LAISVĘ 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

Washingtonas. — Senato
rius Muskie tvirtina, kad 
prez. Nixono siūlymas di
džiajam bizniui sumažinti 
3 bilijonus metinių taksų 
yra nelegalus ir sudarytų 
taksų mokėtojams didesnę ( 
naštą.

Washingtonas. — Laivyno 
komandierius Connelly pa
žemino leitenantus Geary ir 
Macdonald už pasisakymą 
prieš karą Indokinijoje.

Detroitas. — Michigano 
valstijos unijos užgyrė 
prieška r i n e s demonstraci-

Philadelphia, Pa. — Kve- 
kerių suvažiavime buvo-pa
reikšta, kad kvekeriai išsi
žada prez. Nixono, kaip ka
ro šalininko. Kvekeriai prie
šingi karui. ( ♦

<!>

<♦>

(♦>

Lagos, Nigerija.
ivyko 42 amerikiečių disku-
‘ • i XT* •• XIIH 4HIVK U.I» • X M. YUlVlimasijos su Nigerijos pareigu-Ju]ija pasikeisda. 
nais. Amerikiečių grupėje J K
buvo kongresmanas L. Sto-1 
kės, senatorius Muskie,!
Manhattano boro preziden
tas Sutton, buvęs generali
nis prokuroras Clark.
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JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laikraščio “Laisves” 60 metų Sukaktį

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lietuvių Piliečių Klubo salėje

69-61 ir 63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y.
---------------1 e---------------

Iš ryto, 10 vai. prasidės Liet. Koop. Spaudos B-vės dalininkų suvažiavimas, 
po to seks banketas. Programoje dalyvaus vietinis AIDO CHORAS ir 
jo solistai. Bankete tikimės turėti svečių iš arti ir toli.
DĖMESIO. PROGRAMA BUS 2:30 VAL., O BANKETAS 4-tą VAL.

Banketo bilietas $6 asmeniui

Tai bus^istorinis įvykis balandžio 24 dieną. Prašome šėrininkus būti 
laiku, 10 vai. ryto. Kvieskite ir savo draugus dalyvauti šiame pokylyje.

Mielai laukiame visų! Rengimo Komitetas
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