
r——— ------ -----------------------—

LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. ¥. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ....................      $10.00
Kitur užsienyje .............................  12.00
Jungtinėse Valstijose ...................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų 

; ' ; /. ■ o—■— ——— — j

PRICE 10c

No. 22 Antradienis, Kovo (March) 21, 1972 Ozone Park, N. Y. 11417 * ★ * ★ ★ ★ Metai 61-ieji

KRISLAI
Galvokime ir ruoškimės 
Washingtonas susirūpinęs 
Dar viena' partija
Nekvalifikuoti mokytojai 
gaisus čia daiktas!

— A. Bimba —
Nė nepastebėsime, kaip pri

artės balandžio 16-oji. O 
mums laisviečiams tai bus la
bai svarbi diena.

Tą dieną įvyks metinis Spau
dos Bendrovės, kuri leidžia 
“Laisvę,” dalininkų (šėrinin- 
kų) suvažiavimas. Kaip ir 
praeityje, ne visi dalininkai 
<?alės asmeniškai suvažiavime 
dalyvauti. -Jie išsimėtę po vi
są platųjį kraštą. Bet kiekvie
nas laisvietis gali ir turėtų su
važiavimui prisiųsti savo pa
sveikinimą ir pasiūlymus dėl 
“Laisvės” stiprinimo ir atei- 
ies.

Ryžkimės ateinantį suvažia
vimą padaryti vienu iš pačių 
geriausių visoje “Laisvės’’ jau 
šešiasdešimt vienerių metų is
torijoje.

Pranešama, kad Washingto- 
no valdžia labai susirūpinusi 
Angela Davis bylos poveikiu 
Amerikos prestižui užsienyje. 
Mat, su reakcijos sąmokslu 
prieš šią drąsią kovotoją jau 
yra plačiai susipažinęs visas 
pasaulis. Milijonai žmonių jau 
yra užprotestavę prieš jos per
sekiojimą :

Sužinota, kad propagandinė 
valdžios Informacijos Agen
tūra yra išleidus visoms JAV 
ambasadoms, konsul a t a m s 
ir kitoms amerikinėms įstai
goms užsienyje slaptą įsaky
mą paleisti darban, nesigai
lint lėšų, visas įpropaandines 
priemones tą poveikį “atmuš
ti” (sukaneveikti). Vadinasi, 
šis rasistų ir reakcininkų są
mokslas prieš profesorę Ame
rikos žmonėms atsieis keletą 
milijonų dolerių.

Plačiai žinomas pažangus 
veikėjas dr. Benjamin Spock 
praneša, kad tapo suorgani
zuota nauja partija (People’s 
Party) ir kad jis bus jos kan
didatas į prezidentus lapkričio 
mėnesio rinkimuose.

Ar tokios partijos reikėjo? 
Ar ne protingiau ir praktiš
kiau būtų dr. Spock ir jo pa
pkėj ams paremti Komunistų 

Partijos kandidatus Gus Hali 
ir Jarvis Tyner? Kam skal
dyti jau ir taip smarkiai su
siskaldžiusias pažangiąsias jė
gas?

Noriu žodį kitą pasakyti 
apie du, mano supratimu, vi
siškai nekvalifikuotus “moky
tojus.”

Paimkime Emiliją čekienę. 
Ji sako, kad jai jau dasiėdu- 
sios “vaduotojų” vadų tarpe 
nesibaigiančios rietenos, “ta
lentų niekinimas,” “besiliejan
ti neapykanta” ir t. t. O mes, 
girdi, turime “vertinti talen
tus bei darbus griežtai va
dovaudamiesi aukštos toleran
cijos dvasia.’’

Bet kaip elgiasi pati Emi
lija? Ar ji yra kada nors 
parodžius nors krislelį tole
rancijos dvasios, vertindama 
Lietuvos veikėjus, rašytojus, 
žurnalistus, mokslininkus, me
nininkus? Niekados!

Paskui seka vyskupas Vin
cas Brizgys. Jis ilgame straips
nyje “šeimos židinio šiluma” 
užsispyręs reikalauja gerbti ir 
šlovinti “moterystę” ir neipa-

(Tąsa 4-ame puslapį

Užtvanka, uzmususi 117 žmo
nių, netinkamai pastatyta, 
inspektoriai pripažino

Pavasarines demonstracijos 
prieš karą Indokinijoje 
prasideda su kovo 26 d.

Washingtonas. — Vidaus 
reikalų sekretoriaus asis
tentas Hollis M. Dole ra
portavo Atstovų buto sub- 
komitetui, kad Buffalo 
Creek, W. Va., užtvanka 
nebuvo tinkamai pastatyta, 
kad būtų galėjusi padidin
tą vandens spaudimą atlai
kyti.

Vandens sriautui smar
kiai padidėjus vasario 26 d. 
užtvanka buvo sulaužyta ir 
visas slėnys vienu kartu 
patvino. Kasyklos buvo ap
semtos. Darbe daug mai- 
nierių prigėrė. Vandens 
sriautas nuvertė šimtus na
mų ir palaidojo nemažai 
žmonių. Viso žuvo 117 žmo
nių.

Federalinės ir valstijos 
valdžios inspektoriai juk 
matė, kad užtvanka sudaro

Kambodijos studentų kovos 
prieš militarinę diktatūrą

Phnom Penh, Kambodija. 
— Kai diktatorius Lon Nol 
prisiekė būti “respublikos 
prezi dent u”, universiteto 
studentai sustreikavo. Užė
mė universiteto pastatus, 
pasisakydami prieš milita
rinę diktatūrą ir reikalau
dami laisvės bei demokrati
jos. Kartu jie pasisakė 
prieš karą ir amerikinį im
perializmą.

Bangladesh reikia 
skubios pagalbos

New Yorkas. — 70 ame
rikiečių, 10 dienų viešėję 
Bangladešo Liaudies Res
publikoje, grįžę namo pa
reiškė, kad Bangladešo 
žmonėms reikia skubios pa
ramos.

Jie aplankė 15 rajonų ir 
matė visur didžiausią skur
dą, maisto trūkumus. Pa
galba būtinai reikalinga 
per sekamus tris mėnesius, 
iki jie galės užauginti der- 
bu. . .

Florence, Italija. — Poli
cija areštavo 5 šmugelnin- 
kus. 'Kaltina juos slaptai 
išvežimu iš Italijos milijo
no dolerių vertės meno da
lykų.-■ ....

Mao sekėjai susmuko 
Indijos rinkimuose

New Delhis, Indija.—Va
karų Bengalo valstijoje Ki
nijos vado Mao sekėjai, tu
rėję 111 atstovų asamblė
joje, šiuose rinkimuose bai
siai susmuko — telaimėjo 
tik 5 vietas.

Gandhi vadovaujama 
Kongreso partija laimėjo 
98 vietas. Komunistų par
tija laimėjo 13 vietų. Da
bar Gandhi turės 70% vie
tų valstijos asamblėjoje.

gyventojams pavojų, bet 
nieko nedarė.

Kunigai nusigando 
liaudies kovų

Denver, Colo. — Romos 
katalikų kunigų tarybų fe
deracijos suvažiavime dau
guma kunigų pasisakė prieš 
dalyvavimą socialinėse liau
dies kovose už gynimą civi
linių teisių ir kitų svarbių
jų problemų.

Kunigas Boyle iš San 
Francisco smarkiai kritika
vo tuos kunigus, kurie bijo 
padėti liaudžiai kovoti 
prieš visokias skriaudas ir 
nori užsidaryti bažnyčioje, 
kad daugiau nebegirdėtų 
visuomeniniu kovu, c- v

Maršalas Lon Nol pasa
kė, kad jis dabar turi val
stybės pildomąją ir juridi
nę galią, kokią pirmiau tu
rėjo karaliai.

New Orleans, La. — Tri
jų kuro tiekėjų ekspertai 
metiniame susirinkime pa
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos gali į 12 metų pradėti 
natūralinio kuro pritrukti.

42% demokratę balsavo 
už rasistą Wallace

Miami, Fla. -— Nominaci
jų balsavimuose Alabamos 
rasistas gubernatorius ga
vo daugiau kaip pusę mi
lijono demokratų balsų ar
ba 42% visų balsavusių de
mokratų.

Antroje vietoje stovi 
Humprey, gavęs 18 proc., 
Lindsay gavo 7 proc. Re- 
publikonai daugiausia bal
savo už Nixoną.

Balsuo tojai daugumoje 
pasisakė prieš autobusais 
vežiojimą mokinių į deseg- 
reguotas mokyklas, kartu 
p a s i s akė už lygią tei
sę visiems siektis mokslo.

Mirtina muzika
Roma, Italija, Ar ga

li muzika būti mirties prie
žastimi? Pasirodo gali. 
Šiaip ar taip, pop muzikos 
festivalis, įvykęs netoli Ita
lijos miesto Udino, kainavo 
gyvybę 200 vištų.

Elektros gitarų griaudė
jimas sukėlė tokį šoką kai
myninės fermos vištoms, 
kad 200 jų žuvo iš baimės. 
Negyvi paukščiai buvo su
simetę į vištydės kampą.

Jhansis, Indija. — Susi
daužė autobusas, vežęs ves
tuvininkus. Žuvo 12 žmo
nių, sužeista 25.

Sapiegineje už Vilniaus. (B. Baranausko nuotrauka)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Taikos ir šalininkų 

konferencija
Vilniuje įvyko ketvirtoji 

Lietuvos TSR taikos šali
ninkų konferencija. Joje 
dalyvavo darbo žmonių, kū
rybinių, visuomeninių, jau
nimo organizacijų atstovai, 
žinomi visuomenės, kultū
ros, mokslo veikėjai, religi
nių bendruomenių pasiun
tiniai.

Pranešimą apie Lietuvos 
TSR taikos gynimo komite
to darbą, apie respublikos 
taikos šalininkų veiklą ir 
uždavinius padarė Taikos 
gynimo komiteto pirminin
kas, liaudies rašytojas Juo
zas Baltušis.

Diskusijose kalbėję kon
ferencijos dalyviai griežtai 
pasmerkė JAV bei jų są
jungininkių, taip pat Izra
elio agresiją prieš laisvę 
mylinčias tautas, vieningai 
pritarė Tarybinės vyriau
sybės vykdomai politikai, 
užtikrinančiai taiką ir sau
gumą visame pasaulyje. 
Konferencijoje priimta re
zoliucija “Už tvirtą taiką 
visame pasaulyje”.

Išrinktas naujas Lietuvos 
TSR taikos gynimo komite
tas. Jo pirmininkas—rašy
tojas Juozas Baltušis.

Rotacinis dokumentacijos 
daugintojas

Šimtą keturiasdešimt ko
pijuotojų pakeičia rotacinė 
elekt r o g r a f i n ė mašina 
REM-200, kuri pradėta ga
minti Kaune.

REM-20 — stalinis dau
ginimo aparatas, kuris ant 
paprasto popieriaus per mi
nutę padaro 6 spausdinto 
arba ranka rašyto teksto,

Dokininkai vėl uždarė uostų
Philadelphia, Pa. — Šio 

miesto didžiulis uostas už
darytas nuo trečiadienio, 
kai apie 5,000 dokininkų, 
laivų valytojų ir kitų dar
bininkų , paskelbė streiką. 
Tai jau trečias streikas nuo 
spalio mėnešiDr*^, ■

Pacifico uostų dokininkai 
irgi gali vėl sustreikuoti. 
Jie nepatenkinti, kad Wa

brėžinio kopijas.
Augančiam informacinės 

medžiagos srautui apdoro
ti kauniečiai paruošė ir 
daugiau naujų kopijavimo 
aparatų kopijų ofsetinėms 
formoms gaminti, mikrofil
muose užfiksuotai medžia
gai ant popieriaus perkelti.

V. Petkevičienė
• • • * **•*“

Audėjų diena
Į Švenčionyse surengtą 

audėjų dieną savo darbus 
atgabeno audėjos, mezgė
jos, drožėjai. Į šventės ati
darymą atvyko audėjos J. 
Rimšelienė iš “Aušros” ko
lūkio, Z. Kairienė iš “Pava
sario” kilūkio, labanoriškė 
T. Lipinskienė ir kitos.

Džiugu, kad greta senųjų 
audėjų, mezgėjų savo me
džio drožinius eksponavo 
ir septintos klasės mokslei
vis D. Cijūnėlis.

E. Andrulienė
m • • • • *"•"* "*•**

Statybos Rokiškyje
Auga ir gražėja šiaurinis 

Tarybų Lietuvos miestas 
Rokiškis. Neseniai Respub
likos gatvėje duris atvėrė 
ryšių mazgo rūmai. Netru
kus čia bus sumontuota 2,- 
000 abonentų telefono sto
tis.

Miesto centre atidaryta 
pramoninių prekių parduo
tuvė, kurioje prekiaujama 
savitarnos būdu. Pirmuo
sius svečius priėmė 30-ties 
kambarių viešbučio priesta
tas. Statoma 1,280 vietų 
vidurinė mokykla, 280 vie
tų vaikų darželis - lopšelis, 
Tarybų rūmai ir kt.

V. Pranskūnas

shingtone kainų kontrolės 
komitetas pasisakė prieš 
sutarti,. kuri pakelia algas 
20%. Komitetas leidžia pa
kelti algas tik 15%.

Kanbera. — 1971 metų 
gruodžio mėnesį Australi
joje gyveno 12 milijonų 881 
tūkstantis žmonių. Per me
tus gyventojų skaičius pa
didėjo 252 tūkstančiais.

Washingtonas. —Antika
rinės grupės paskelbė pla
ną pirmajai pavasarinei 
protesto demonstracijai 
prieš prezidento Nixono 
vadovaujamą karą Indoki
nijoje. Demonstracija ruo
šiama sekmadieni, kovo 26, 
prie Baltųjų rūmų, kad Ni- 
xonas pro langą galėtų de
monstraciją matyti.

Nacionalinės Taikos Vei
klos Koalicijos koordinato
rius Jerry Gordon tikisi ke
liu tūkstančiu antikariniu 
kovotojų dalyvaujant pro
testo demonstracijoje. Tai 
bus kart u reikalavimas 
baigti karą ir sudaryti są
lygas amerikiečiams karo 
belaisviams grįžti namo.

Su šia demonstracija bus 
pradėta plati šį pavasarį

NATO valstybės jau pritaria 
Eur. saugumo konferencijai
Londonas. — NATO mi- 

litarinės sąjungos valsty
bės, prie kurių prisiskaito 
Jungtinės Valstijos ir Ka
nada, jau nusitarusios už
ginti sušaukimą Europos 
saugumo konferencijos, ku
rią pirmiausia sumanė 
šaukti Varšuvos pakto so-

Angela Davis priėmė 
vien baltųjų (Įžiurę

San Jose, Calif. — Pirmą 
kartą teismabutyje Angela 
Davis prakalbėjo. Ji pasa
kė, kad nepatenkinta vien 
tik baltųjų džiure, bet pri
ima ir tikisi, kad 8 moterys 
ir 4 vyrai teisingai ir beša
liškai išneš nuosprendį.

Buvo i džiurę pakviesta 
ir viena negrė moteris, bet 
valdžios advokatas ją at
metė, tokiu būdu pasiliko 
vien tik baltųjų džiure.

Pineville, W. Va. — Šios 
apylinkės mainieriai baigė 
6 dienų streiką, kai gavo 
federalinio teisėjo ragini
mą grįžti darban.

Valdžios liudininkas 
smarkiai aprimdavo
Harrisburg, Pa. — Val

džios liudininkas, keletą 
kartų buvęs kalėjimuose, 
Boyd F. Douglas buvo ke
letą kartų pagautas meluo
jant Romos katalikų kuni
go Berrigano ir kitų šešių 
teisme.

Jam moka FBI po $36 į 
dieną, kaip svarbiausiam 
liudininkui prieš kal- 
tinamuosius antikari
nius kovotojus, kurie neva 
suokalbiavę kidnapinti Kis- 
singerį ir išsprogdinti val- 
džios pastatų apšildymo 
sistemą Washingtone.

prieškarinė veikla visoje 
šalyje.

Ispanijos policija 
puola demonstracijas

Madridas.—Ispanijos po
licija visur žiauriai puola 
prot e s t o demonstracijas. 
Protestai plečiasi prieš po
licijos šaudymą streikuo
jančių laivų statybos darbi
ninku. Du darbininkai už
mušti, 50 sužeista, 12 areš
tuota.

Daugelyje fabrikų darbai 
sulaikyti. Universitetų stu
dentai prisidėjo prie pro
testo demonstracijų. Ištiko 
grumtynių tarp policijos ir 
studentu. Nemaža sužeistu 
ir areštuotų.

Suomijos sostinė Helsin
kis gali būt konferencijai 
patogiausias miestas. Ma
noma konferenciją sušauk
ti apie 1973 metų vidurį.

Milanas, Italija. — Poli
cija areštavo 250 žmonių ir 
suėmė narkotikų $500,000 
vertes.

Vėliausios
Žinios

Washingtonas.—Tik pen
ki demokratų partijos pre
tendentai į prezidenti n i u s 
kandidatus gaus federalinės 
slaptosios policijos apsaugą. 
Jais yra: George Wallace, 
George McGovern, Henry 
Jackson, Edmund Muskie ir 
Hubert Humphrey.

Maskva. — Išva karėse 
JV prezidento Nixono lan
kymosi Tarybų Sąjungoje, 
tarybinė valdžia gauna iš 
daugybės merikos kompani
jų ir firmų pasiūlymų pirk
ti jų gamybos produktus. 
Jos mano, kad po šio vi
zito prekyba tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos kelerio
pai padidės.

Varšuva.—Išrinktas nau
jas Lenkijos seimas iš 460 
narių. 97 procentai balsuo
tojų pasisakė už dabartinę 
Lenkijos Komunistų parti
jos vadovybę. Iš šių 460 
nariu 255 komunistai. 117 
yra valstiečių partijos, 39 
demokratinės partijos ir 
49 įvairių katalikiškų orga
nizacijų nariai.

Marshfield, Mass. — Na
mo gaisre žuvo trys vaiku
čiai.

Saigonas. — 5,100 ameri
kiečių karių išvyko namo. 
Dabar Pietų Vietname liko 
114,500 amerikiečių.
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Ką parode Floridoje balsavimai?
TAI jau ir po pirmų balsavimų (“primaries”) Flo

ridoje. Apie juos daug ir ilgai buvo kalbėta bei speku
liuota. Tai būsiąs didelis demokratų pretendentų į pre
zidentus kandidatus populiarumo išbandymas. Na, da
bar jau turime rezultatus. Kai kurie pretendentai la
bai džiaugiasi, o kai kurie labai nusivylę. Labai nusi
vylęs mūsų majoras John Lindsay. Jis tapo nublokštais 
net į penktąją vietą, gavęs tik 7 procentus visų paduo-1 
tų balsų. O jis daug dėmesio i Floridą kreipė, daug'j 
dienų joje praleido agituodamas už savo kandidatūrą. 
Nemažai nusivylęs ir senatorius Muskie, nes jis surinko 
viso labo tik 9 procentus balsų.

Iš kitos pusės, tiesiog nesitveria džiaugssmu už
kietėjęs rasistas George Wallace iš Alabamos. Tiesa, 
jis tikėjosi gauti daugiau balsij už visus krūvon sudė
tus savo oponentus, bet laimėjo tiktai 41 procentą, ta
čiau vis tiek čia jo didelis laimėjimas, nes visi kiti kan
didatai jį smarkiai bombardavo kaipo rasistą ir reak
cininką. Labai patenkintas savo pasirodymu ir Hu
bert Humphrey, buvęs viceprezidentas iš Minnesotos, 
nes jis laimėjo 19 procentų balsų.

Ar ką šie balsavimai Floridoje išsprendė ir įrodė?
Politiniai spekuliantai turi gražaus, darbo surasti 

atsakymą. Vieniems šie balsavimai jau pilnai įrodė, 
kad nei Muskie, nei Lindsay nebeturi jokios vilties no
minacijas laimėti Demokratų partijos suvažiavime, ir 
kad jeigu Lindsay vadovautųsi sveiku protu, tai jis iš 
tų lenktynių pasitrauktų.

Kitiems nieko panašaus nereiškia. Juk Florida yra 
pietinė valstija, “per mažius” rasistų ir reakcininkų 
valdoma. Wallace jų žmogus. Todėl nereikia stebėtis jo 
tokiuo pasirodymu. Bet negalima nė dasileisti tos min
ties, kad jis laimėtų suvažiavime. Humphrey irgi ar
čiau prie širdies reakciniams elementams kaip buvęs 
Johnsono dešinioji ranka, todėl jis Floridoje gerai pa
sirodė, bet suvažiavime tas mažai tereikš.

Kaip žmonės sako: Pagyvensime—pamatysime!

Pavojus!
VISOS apsigynimo advokatų pastangos Angela Davis 

teismą iškelti iš Santa Clara County, kur prieš ją reak
cinės propagandos žmonės sukurstyti iki aukščiausio 
laipsnio, buvo veltui. Visi argumentai, kad tokioje įkai
tintoje atmosferoje jai gauti bešališką džiūrę, nepaju
dino teisėjo iš jo nusistatymo su tokiais gynybos ar
gumentais nesiskaityti.

Bet štai dar bjauresnė valdžios prokuroro elgsena. 
Iš pradžios į džiūrę buvo patekusi viena juodveidė (ne
grė) Mrs. Hemphill. Nors per apklausinėjimą valdžios 
prokuroras prieš ją nieko blogo nesurado, bet jis ją 
iš džiūrės vis tiek be jokio pasiteisinimo ar apkaltinimo 
išmetė. Išmetė tiktai todėl, kad ji juoda, kaip ir tei
siamoji profesorė Angela Davis! Prokuroro pasielgi
mas ne tik biaurus, rasistinis, bet ir neleistinas jokiame 
teisme.

Dabar džiūrė susideda iš aštuonių moterų ir ke
turių vyrų. Visi jie balti.

Tik įsivaizduokite, ką baltieji rasistai sakytų, jeigu 
būtų teisiama balta profesorė, bet džiūrė susidėtų tik
tai iš juodųjų žmonių?! Jie šauktų, jog tai juodasis 
rasistinis sąmokslas baltą mokslininkę arba tiesiog mir
ties bausme, arba amžinu kalėjimu sunaikinti...

vo nubalsuota, iki šiol vartotą 
kongreso ženklą <— Vytį pa
keisti kitu — dail. Kuraus- 
ko suprojektuotu balandžiu su 
nuleista uodega. Vasario 28 
dienos “Draugo” laidoje Jo
nas Šoliąnas apie ženkliuką 
mus i nf or mu o j a : “Dauge Ii ui 
ženkliukas patiko, bet buvo ir 
priešininkų, kurie aiškino, kad 
ženkle esąs karvelis netinka 
dėti, nes jį vartoja. . . daug 
komunistinių grupių. Kokia 
silpna šito argumento logika!” 
Vadovaujantis Jono šoliūno 
logika, neturėtumėm atmesti 
nė kūjo su pjautuvu.

Kadangi pasiūlytas ženkliu
ko projektas neturi nieko lie
tuviško ir yra visai panašus 
į komunistinių grupių simbo
lį, kongresui jis yra visiškai 
nepriimtinas.

Dar galima poniutei at
leisti už bijojimą kūjo ir 
pjautuvo, nes jie vaizduoja 
darbą, bet kuo jai yra pa
vojingas balandis, kuris šiais 
laikais yra taikos simbolis? 
Be to, balandis yra ir šiaip 
gražus paukštelis. Gal tik 
negerai, kad dail. Kurausko 
balandis yra su “nuleista 
uodega.” Tokio balandžio iš 
tikrųjų mums dar neteko 
matyti.

JULIUS BUTĖNAS

Augustino Griciaus netekus
Vasario 28 dienos popie

čiu Vilnių apskriejo skaudi 
žinia: staiga mirė rašyto
jas Augustinas Gricius.

Dažnas, tą žinią išgirdęs, 
aikčiojo: čia vakar, čia už
vakar rašytoją matęs gat
vėje, su juo kalbėjęs... Deja, 
tikrovė lieka tikrove. Iš gy
vųjų tarpo pasitraukė vy-

Valstybės teatro scenoje, 
pasirodė Pivošos komedija 
“Palanga”, kurioje buvo 
aštriai kritikuojamas bur
žuazijos moralinis išsigimi
mas, karjerizmas. Žiūrovų 
tarpe spektaklis turėjo ypa
tingą pasisekimą, bet jis 
nepatiko valdanti esi em s 

i sluoksniams. Autorius bu-

tantas.
Pokario metais A. Gricius 

daugiausia pasireiškė dra
maturgijos srityje. Parašė 
kelias pjeses, kurios buvo 
pastatytos Vilniaus, Kauno 
ir kitų miestų teatruose. 
Tai “Liepto galas” (vėliau 
perdirbta ir pavadinta “Iš
vakarės”), “Karšta vasara,” 
satyrinės komedijos “Sėja 
ir piūtiis,” “Buvo buvo, kaip 
nebuvo... ” Be to, parašė 
scenarijų kino kome d i j ai 
“Kalakutai.”

1954 m. A. Griciui suteik

Kas ką rašo ir sako
“JIE BAISESNI IR Už 
KORIKĄ MURAVJOVĄ”

Su pilnai teisingu pasipik
tinimu “Vilnies” redakto
rius S. J. Jokubka rašo:

Amerikos miestuose veikia 
kilnojamoji TSRS meno ir 
amatų paroda, kurioje ekspo
nuojami ir lietuvių liaudies 
meno eksponatai. Kiekvienam 
doram lietuviui tai kelia 
džiaugsmą, kad jo tautos liau
dies menininkų darbai keliau
ja per pasaulį, šimtai tūkstan
čių žmonių juos stebi ir gro
žisi.

Fašistuojantiems nacionalis
tams tai baisus dalykas. Bur
žuazinio nacionalizmo raugs
iąs VLIKAS atvirai sakė, jog 
Lietuvos liaudies menininkų 
darbai parodoje hetdrėtų bū
ti. Vadinas, kad apie Lietu
vą niekas nieko nežinotų.

Kodėl taip? Ogi todėl, kad 
Lietuvos liaudis pasirinko so
cializmo kelią. Lai Lietuva 
prasmenga užmarštin visiems 
laikams.

Kaip tokius antilietuvius pa
vadinti, aš nerandu žodžių. 
Jie baisesni ir už koriką Mu- 

ira V jo vą.

ARGI ŠIAM 
PASIUTIMUI 
NEBUS .GALO?

Kovo 6 dieną iš Wash- 
ingtono buvo pranešta, 
kad Amerikos Nacionalinė 
Mokslų Akademija Pieti
niame Vietname du akrus 
žemės apipurkš nuodin
gais chemikalais išbandy
mui jų efektyviškumo su
naikinti visokią gyvybę, 
tame ir augmenis.

Komentuodamas šią ži
nią, “New York Post” (ko
vo 8 d.) vedamajame sa
ko:

“Kam tie dar du akrai?
Tais metais, kai iš lėk

ti u v ų buvo sistematiškai 
apipurkščiami chemikalais 
dirvos ir džiunglės, pagal 
vieną gerai pagrįstą apskai
čiavimą, buvo taip apipurkš
ta mažiausia 688,000 akrų. 
Svarbiausias tikslas buvo 
sunaikinti augmeniją. Pas
kui paaiškėjo, kad tokia 
veikla davė ir daugiau 
biaurių rezultatų, netgi ir 
žmogaus gyvybei.

Tais pačiais metais, pa
gal kitą apskaičiavilną, to
kių chemikalų kiekis siekė 
apie 90,000 tonų arba 180,- 
000,000 svaru.

Jau nebekalbant apie 
tuos nekaltus žemės akrus, 
būtų kriminališkai neatsakinga 
apnuodinti nors dar vieną 
Vietnamo žemės ketvirtai
nį colį. Nėra jokio moks
linio, militarinio, politinio 
arba moralinio šiam pasiu
timui pateisinimo.”

Iš tikrųjų, tas tik paro
do, kad militarizmo pasiu
timas nepripažįsta j o k i ų 
ribų.

AUGUSTINAS GRICIUS

tas Lietuvos TSR nusipel
niusio meno veikėjo garbės 
vardas.

Paskutiniaisiais metais A. 
Gricius planavo rašyti atsi
minimus ir šį tą parašė, bet 
'produktingiau dirbti trukdė 
prieš keletą metų persirg
tas insulas.

Jo naujus kūrybinius už
mojus nutraukė staigi mir
tis.

A. Griciaus kūrybinis pa
tikimas, ypačiai dramatur- 
Igija, susilaukė literatūros 
i tyrinėtojų dėmesio. Jo ma
išas i lietuviu literatūra sva
rus ir reikšmingais.

i

Iš laiškų
Didžiai gerbiamas 
Redaktoriau,

i Nuoširdžiai dėkoju už 
man siunčiamas “Laisvę” ir 
.“Šviesą” ir atsilygindamas 
prie šio laiško pridedu du 
straipsnius. “Po Žemės plu
ta” gal tiks “Laisvei,” o an-

gaila mielo žmogaus ir arti
mo draugo, kurį teko paly
dėti į Antakalnio kapines, 
kur jį palaidojome g r e t a 
A. Venclovos ir J. Švedo.

Gi ką tik sužinojau, kad 
vakar Vilniuje palaidoj) 
mūsų Metuzalių, seniausią 
Lietuvos partietį Viktorą 
Brigmaną, kurį turbūt ir 
Sveikas pažinai, būdamas 
Lietuvoje.

Elegiškos nuotaikos ap
imtas 1963 metais rašiau 
tokį ketureilį:

Lankau draugų kapus dažnai — 
Kq lems rytojus — nežinai.
O čia taip daug mielų draugų, 
Kad net ir mirti nebaugu.

Tikrai, vis daugiau gerų 
draugų susirenka ten, iš kur 
nebegrįžtama. Bet tokia 
jau gyvenimo eiga, o atro
do, kad darbų taip daug, 
kad nėra laiko mirti, gi lai
kas bėga taip greit, jog imi 
abejoti, ar bespėisi viską pa
dirbti.

Džiaugiuosi, kad Jūs ir 
kiti draugai anapus Atlan
to dirbate energingai, jo
kioms audroms nenusileis
dami.

Siunčiu labas dienas ir 
geriausius linkę j i m u s vi
siems.

Su pagarba
Justas Paleckis 
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tras, ilgesnis “Menuleigis ir

Anglijoje pagaminti dažai 
iš silikatų ir organinių me
džiagų. Leidžiant jais elek
tros srovę, atsiranda šilu
ma. Šią naujovę ketinama 
panaudoti patalpoms apšil
dyti.

TEGYVUOJA BALANDIS 
IR KŪJIS SU 
PJAUTUVU!

Kunigų “Drauge” (kovo 
10 d.) tūla Milda Tamulio- 
nienė jaudinančiai skun
džiasi :

Plačiajai visuomenei, besi
dominčiai mūsų jaunimu bei 
jo šiuo metu rengiami u ant- 
truoju Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresu, dar nėra pla
čiau žinoma, kad š. iftėn. 12 
d. įvykusiame jaunimo kon
greso komiteto posėdyje bu

KANALUS VALO 
SPROGIMAS

Šiaurės Hi tr o technikos ir 
mėli o r ą c i j o s instit u to 
mokslininkai pasiūlė kana
lų dugną valyti sprogdini
mu. Tam reikia polietilei- 
ninius šlangus, kurie gali 
būti iki 150 mm storio, už
pildyti sprogstamos i o m i s 
medžiagomis, šlangai už
kasami kanalo dugne maž
daug 30-40 centimetrų gy
lyje* \

Nuaidėjus sprogimui, vi
sas kanale susikaupęs dum
blas išmetams į krantą. 
Naujoji technologija 5 kar
tus padidina darbo našumą.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisveis’', paramai.

Iresniosios kartos talentin
gas rašytojas, pasitraukė 
žmogus, nuėjęs didelį gyve
nimo kelią, pasitraukė mie
las, draugiškas bičiulis.

Dažnai A. Gricius prisi
mindavo žodžiu ir raštu 
Šiupylių kaimą prie Gruz
džių, Šiaulių rajone. Šiame 
kaime jis 1899 m. gruodžio 
25 d. gimė, augo ir pradėjo 
plunksnos darbą, kurį vai
singai dirbo ligi paskuti
niųjų savo gyvenimo dienų..

Baigęs Šiupylių pradinę 
mokyklą, A. Gricius nenu
traukė ryšių su knyga — 
pats savarankiškai lavinosi, 
skaitė laikraščius ir pradė
jo juose . bendradarbiauti, 
būdamas 14 metų (1913 m.).

Pirmojo pasaulinio karo 
metu vokiečiams okupavus 
Lietuvą, nutrūko bet ko
kios svajonės apie tolesnį 
mokslą: okupantai gaudė 
jaunus vyrus katorginiams 
darbams. Buvo į Rytų Prū
siją išvežtas ir A. Gricius. 
Metus išvargęs, iš ten pa
bėgo ir turėjo slapstytis, 
kad vėl nepatektų į žanda
rų rankas.

Po karo susidarė palan
kesnės sąlygos gabiam, ir 
mokslo ištroškusiam jau- 

inuoliui, jis stengiasi įsigy
ti kokią nors specialybe. 
Baigia pašto-telegrafo kur
sus Šiauliuose. Persikėlęs į 
Kauną, svajoja apie teatrą: 
lanko vaidybos studiją, da
lyvauja “Vilkolakio” vaidi- 
jnimuose ir kartu dirba 
| spaudos darbą — rašo fel
jetonus.

Kai}) feljetonistas, A. Gri
cius išpopuliarėja Pivošos 
slapyvardžiu. Jo feljetonai 
laukiami laikraščiuose ir 
žurnaluose, pasirodo atski
rais rinkiniais: “Pamokslai 
idėjos broliams”, “Vyrai, 
nesijuokit”, “Žvilgsnis į gy
venimą”.

Feljetonuose rašytojas iš
juokė įvairius buržuazines
tikrovės reiškinius.

Prieš 40 metų

vo apkaltintas antipatrioti- 
nėmis tendencijomis, o ko
medija išimta iš repertuaro.

Sau duoną A. Gricius 
pelnė, dirbdamas žurnalisto 
darbą. Kurį laiką dirbo 
“Eltoje”, vėliau — “Lietu
vos aido” redakcijoje, dar 
redagavo žurnalą “Bangos”, 
aktyviai dalyvavo žurnalis
tų profesinės organizacijos 
veikloje, būdamas valdybos 
nariu, o 1939-1940 — Žur
nalistų sąjungos pirminin
ku.

Tuo pat laikotarpiu A. 
Gricius rašė ne tik feljeto
nus, bet ir realistinius ap- 
saky m u s, bendradarbiavo 
“Keturių vėjų,” “Baro”, 
“Gairių” žurnaluose. 1926 
m. jis drauge su trimis ki
tais rašytojais buvo gavęs 
stipendiją studijuoti litera
tūrą Paryžiuje, bet po fašis
tinio perversmo stipendija 
buvo nutraukta.

Realistiniuose apsakymuo
se A. Gricius vaizdavo dau
giausia kaimo gyvenimą, 
.parodydamas būdingus vals
tiečių psichologijos bruožus, 
kritikuodamas klasinį iš
naudojimą, religinius prie
tarus ir tamsybiškumą. 
Vertingiausi jo prozos kū
riniai išleisti tarybiniais 
metais rinkinyje “Žmonės^’

Atkūrus Lietuvoje Tary
bų valdžią, A. Gricius dirbo 
“Tiesos” redakcijoje. Karo 
metais atsidūręs Tarybų 
Sąjungos gilumoje, dirbo 
L i e t u v o s TSR meno an
sambliuose. Pagal jo sukur
tą libretą buvo pastatytas 
montažas “Iš rytų šalelės.”

Po karo grįžęs į Lietuvą, 
rašytojas kurį laiką dirbo 
Meno reikalų vald y b o j e , 
daug prisidėjo prie hitleri
nių okupantų sugriautų te
atrų atstatymo, naujų or
ganizavimo. Vėliau buvo 
Rašytojų (sąjungos sekreto
rius, darbavosi teatruose 
kaip literatūrinės dalies ve-

Apolonas tyrinėja Mėnulį” 
— “Šviesai.”

Naudojuos šia proga pa
sveikinti Jus ir kitus lietu
viškos spaudos darbuoto jus 
ir palinkėti ištvermės sun
kiame spaudos darbe toli 
nuo Tėvynės.

Su nuoširdžia pagarba
Antanas Juška
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VFR įsteigtas klubas 
“Promenada” (pasiva i k š- 
čiojimas). Kiekvienas narys 
turi įrodyti, kad per metus 
vaikščiojo 300 valandų.

Kaune,

DĖKOJAME!
Šiandien, kovo 7-tą, prieš 

didelę Moters šventę Kovo 
8-tąją, gavome “Laisvės” 60 
metų Jubiliejaus albumą, 
kurį visi su džiaugsmu iš
žiūrėjome.

Dėl to labai norime pa
dėkoti per laikraštį “Lais
vę”—;

Mr. Anthony Kairys, jo 
žmonai Mrs. Juzefai ir jų 
mamytei už užprenumeravi- 
mą jau 10 metų man “Lais
vės,”

Mrs. Bronei Ramanaus
kienei ir jos vyrui Antanui 
Ramanauskui, gyv. Sellers
ville, Pa., už padovanojimą 
“Laisvės” Jubiliejinio Albu
mo. Nuoširdžiai dėkojame 
jiems ir linkime sėkmės ir 
geros sveikatos! Ą

Liucyte, Stefa 
Stasys Kairiai

Barbelė, Bauskos ra j. 
Latvija, USSR

Mielais' Drauge!
Kaip jau esu rašęs, šiuo 

m etų daugiausiai gyvenu 
Maskvoje drauge su sūnu
mi, kuris dabar dirba Už
sienių reikalų ministerijoje. 
Tačiau dažnai nuvažiuoju į 
Vilnių. Mano paskutinis at
vykimais į Vilnių supuolė su 
liūdnu įvykiu — rašytojo 
Augustino Griciaus mirti
mi. Tai dar vienas stiprus 
mūsų 1 i te ratu r o s šulas 
griuvo, ir taip netikėtai. 
Tiesa, jis jau seniai sirginė- 
jo, bet paskutiniuoju laiku 
jautėsi tvirtais, o štai stai-

dejas, Rašytojų sąjungoje ga širdis nustojo plakusi 
buvo dramaturgijos konsul- pakeliui į ligoninę. Taip

BROLIAI IR RUGIAI
Buvo laikas, 
Buvo dienos: / 
brolių — daug, 
o dalgis — vienas. 
Bet užteko, — 
nets rugių — 
gal koks dešimt 
pradalgių.
Plaka dalgį 
brolis vienas, 
antras pusto 
dalgio plieną, 
trečias mosteli 
dalgiu 
ir nebėr lauke 
rugių.

Naujas laikas, 
naujos dienos:

, dalgių — daug, 
bet brolis—vienas.
O rugių, 
savo rugių — 
milijonai 
pradalgių!
Vienas, karo 
vėtrai ūžiant, 
lyg ir tas rugys ; 
palūžo
Prie Alaušo 
mėlynų, 
ir pursluotų 
vandenų.
Slogios naktys 
kulkom lijo . . .— 
Antrą brolį 
Vokietijon 
Išgabeno 
traukiniai, 
išgabeno 
amžinai.
Traukia skambią 
darbo dainą 
brolio trečiojo 
kombainas, 
traukia 
klodamas rugių 
milijonus 
pradalgių.

,«Pranas Raščius
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PAUL SIMONS
SENAME SKANDINAVIJOS MIESTE

Iš įvairių pasaulio religijų 
suartėjimo asamblėjos

Ilgai negeso šviesa vieno 
kambario lange. Senas uni
versitetinis Skandinav i j o s 
miestas tapo ginčų arena 
vienai savaitei — čia vyko 
Pasaulio religijų suartėji
mo asamblėja.

Viešbučio kambaryje sė
dėjo trys žurnalistai. Mau- 
rya Čandra, vieno žurnalo 
korespondentas, baigė pa
sakoti apie sati arba ištiki
mos žmonos susideginimą 
per mirusio jos vyro kūno 
kremaciją tolimame Indijos 
užkampyje.

Našlės ir mirties baimė
Bet juk jau devyniolik

tojo šimtmečio pradžioje 
vienam anglų lordui, Indi
jos generalgubernat oriui, 
pavyko pasiekti, kad pana
šius našlių susideginimus 
ugdraustų įstatymas, — ta
rė Ričardas Mentoras, žur
nalistas iš Australijos.

— Kaip ta našlė nugali 
mirties baimę? — pasitei
ravo trečiasis žurnalistas, 
vengras Zigmantas Deva.

— Ją priverčia dvasinin
kai ir giminės, — paaiškino 
Čandra. — Be to čia prisi
deda ir fanatiškas įsitikini
mas, kad ji po mirties pra
dės naują gyvenimą su vy
ru. O įstatymas juk ne iš 
karto pašalina įsigalėjusius 
religinius papročius.

— Taip ji pati ima ir už
lipa ant laužo? — teiravosi 
Deva, negalėdamas įsi vai
ruoti tos šiurpios savižudy
bės.

Čandra vėl aiškino:
—Nieko panašaus. Kre

maciją lydi didelės gęręmo- 
nijos su muzika, šokiais, 
giedojimu. Susideginti skir
tą moterį, galima sakyti, 
atveda surištą. Visos tos 
apeigos išryškina kažko
kį šiurpų moters ištikimy
bės bruožą. Ji miršta, apsi
kabinusi mirusio vyro lavo
ną, ir jos, gyvos, susidegi
nimas ant laužo 
centuoja bendrą 
vyro ir žmonos 
Dvasininkams ši
ja labai pravarti užhipnoti
zuoti laidotuvių dalyvius.

Dar ir šiandien baisi 
religijos galia

— Kokią baisią galią te
beturi religijos mūsų lai
kais! — pats sau nusiste
bėjo Zigmuntas Deva, pri
siminęs tą margą dvasinin
kų minią, kuri zujo dienos

tarsi ak- 
pomirtinį 

gyvenimą, 
ceremoni-

metu siauromis ir rūsčio
mis, viduramžius primenan
čiomis gatvėmis. Čia matei 
ir Taivanio bei Hong Kon
go bonzas ilgais oranžiniais 
rūbais, ir hinduistų brama
nus iš Indijos, ir vienuolius 
skustom galvom iš Rangu- 
no. Bet daugiausia buvo 
suvažiavę juodai vilkinčių 
krikščionybės kunigų ir pa
storių. ■'

— Veltui sugaištas laikas 
ir išmesti pinigai, — tarė 
australietis, mėgi n d a m a s 
susumuoti jau į pabaigą ar
tėjančios asamblėjos rezul
tatus. — Nors pranešėjams 
buvo nurodyta liesti tuo s 
savo religijos aspektus, ku
rie bendri ir kitoms reli
gijoms, bet nieko iš to ne
išėjo. ,

— Kodėl?—nesutiko ven
gras Zigmuntas. — Pavyz
džiui, kūno geismų tramdy
mas, norų apribojimas, že-1 
miškų malonumų atsižadė-| 
jimas, klusnumas valdo-' 
vams — argi tai ne pagrin
diniai bruožai, būdingi vi
soms religijoms?

si su pasauliu, su žmonija, 
savaime sudievino pasaulio 
evoliucijos procesą. Krikš
čionybės kryžius arba sava
noriškas įsipareigojimų pri
siėmimas išreiškia pagrin
dinį pažangos dėsnį, puikiai 
nusakytą romėnų patarle: 
“Per aspera ad astra!” — 
“Per sunkias pastangas į 
aukštesnę pakopą!” Tarna
vimas Kristui tokiu būdu 
tapo tarnavimu pažangai.

—Bet juk tai eretiškos fan
tazijos! — nusijuokė ven
gras. — Tokius skelbėjus 
bažnyčia iškart raganiais 
apšaukdavo. Apie evoliuci
ją ar žmonijos pažangą jūs 
ir su žiburiu nerasite nė 
vienos eilutės visuose reli-

gintuose jų tomuose. Dar' 
ir šiandien kunigai šaukte 
šaukia apie apokaliptinę pa
saulio pabaigą.

— Nesvarbu, kad ši pa
žiūra oficialiai nepaskelbta, 
— nesutiko Mentoras. — 
Svarbu, kad objektyviai šis 
kryžiaus arba per pastan
gas į pažangą kopimo dės
nis daugiau ar mažiau ne
sąmoningai reiškėsi krikš
čionybės praktikoje.

Į tai sarkastiškai atkirto 
Zigmuntas:

— Reiškėsi viduramžių 
laužais, mokslo persekioji
mu, karų kurstymu, parazi
tinio gyvenimo propagavi- 

h mu?
(Pabaiga sekamam num.)

nės esą gerai apsirengę ir 
sočiai pavalgę, nesą alkanų, 
kaip pirmiau Kinijoje bū
davę ir t. t.

Nixonas yra oportunistas 
politikierius. Jis visuomet 
stengsis, kiek jis galės, so
cialistiniam pasauliui pa
kenkti.

Kiekvienoje savo kalboje 
Nixona nuduoda taikos an
gelą. Bet tuo pat laiku jo 
komandoje Vietname, Kam- 
bodijoje ir Laose Amerikos 
lėktuvai iš oro degina mies
tus, kaimus ir žmones. Mū
sų prezidentui nerūpi, nors 
ten 
jas

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

nekaltų žmonių krau- 
upeliais tekėtų.

J. K.

Įvairios Žinios

WATCH MAKER
Experienced in pin lever work. 
Call 914-356-6800 or 914-356-7860 

or write P. O. Box 415 
Spring Valley, N. Y.

10977
(21-25)

OPERATORS
Singer, Blind stitch, Button and 
Button hole. Permanent work.

V & K KNITTING CORP.
70 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. 456-7108
(21-25)

FOREMAN
Set up and supervisory exp. in spot 
welding dept. Familiar with jigs 
and fixtures. Substantial salary 

and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.

251 S. 31st St., Kenilworth, N. J.
I 201-241-8400

(17-23)

Santykiai tarp JAV-jų ir Kinijos
Mūsų Amerika visomis 

jėgomis rėmė Čiang Kai-še- 
ko režimą Formozoje (Tai- 
vane) ir visuomet varė 
žiau r i a u s i a propagandą 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką. Štai 1954 m. Ge- 
nevoje, Šveicarijoje, įvyks
ta didžiųjų valstybių diplo
matų konferencija Indoki- 
nijos reikalams svarstyti. 
Ten dalyvauja ir Kinijos 
diplomatai, Čou En-lai va-

-TaYXu budistinėms paujami, ir mūsų Ame-
religijoms, — įsiterpė Čan
dra.—Norų tramdymas ar
ba nirvenos, tos palaimin
gos atsižadėjimo būsenos, 
siekimas yra didžiai pražū
tingas šią religiją išpažįs
tančioms tautoms. Šis pa
syvumo reikalavimas para- 
ližavo tikinčiųjų prigimtį, 
linkstančią siekti pozity
vaus tikslo.

— Bet juk tas pat sieki
mas tramdyti prigimtį bū
dingas ir krikščionybei? — 
nesutiko Zigmuntas.

Kryžiaus reikšmė
Čandra ėmė aiškinti:

—Mano supratimu, krikš
čionybės kryžius yra kan
čios sudievinimas. Ne bė
gimas nuo jos, o paverti
mas jos nuopelnu. Pagrin
dinis priesakas: “Mylėsisa
vo artimą kaip pats save!” 
norom nenorom bent mažu 
laipsniu skatino tikintįjį 
prisiimti kančią “artimo” 
labui kaip nuopelną. Šis 
krikščionybės bruožas -ir 
nulėmė, kad šių religijų 
tautos žymiai toliau nu-j 
žengė civilizacijos išvysty
me.

— Tai panašu į tiesą, — 
tarė australietis. — Krikš
čionybė, antrąjį savo dievy
bės asmenį arba “dievo žo
dį,” arba lOgosą, sutapinu-

menduoja su ja prekiauti, 
būk tai dėl laimėjimo jos 
draugiškumo, patraukimo 
mūsų pusėn, bet tas dar la
biau kiniečius- nuteiktų 
prieš mus.”

Bet ketvertais metais vė
liau, šis buvęs kandidatas, 
o dabar jau prezidentas, iš
tarnavęs virš trejų metų, 
1971 metais jau pats pa
siūlė Kinijos Liaudies Res
publiką priimti į Jungtines 
Tautas ir nuimti kai ku
riuos prekybos varžtus ir 
pradėti prekiauti. O š. m. 
vasario 17 dieną jis vyksta 
į Pekiną tartis su Kinijos 
vadais Mac Tse-tungu ir 
Chou En-lajumi.

Kas tą visą politiką 
suko kita kryptimi? 
Nixono triksas įvaryti 
lį tarp Tarybų Sąjungos ir

Manama, Bahrein. —Per
sijos įlankos kalnuose nu
krito Danijos lėktuvas. Žu
vo 112 žmonių.

Paryžius. — Prancūzijos 
greičiausias traukinys nu
šoko nuo bėgių. Žuvo 4 
žmonės, 41 sužeistas.

Zaragoza, Ispanija. —Du 
Jungtinių Valstijų militari- 
niai lėktuvai susidūrė. Žu
vo 4 vairuotojai.

PHILADELPHIA, PA.

Anelė Griciūnieiiė-Gratzon
Mirė kovo 6 d., š. m.

Kovo 11 d. atsisveikinome su mylima drauge 
ant visados. Reiškiame gilią užuojautą sūnui 
Edward ir anūkams Fred, Russell ir Edna, gimi
nėms, idėjos draugams ir bičiuliams.

Dominick Gurklys
Cassie ir Pete Valantai

Egg Harbor, N. J.
Elzbieta Mulokaitė
K. Antonaitė
Mrs. Silver
P. Kaspariūnienė
J. Kazlauskas
R. Merkis
Augustina Mačiūnas
Antanas Fergisori
Benedikta

Navalinskienė
Vladė Paliepis
H. Tureikienė

Frank Navardauskas 
Nelė Halford
J. F. Logisky
A. E. Švėgždai
A. Griciūnienės 

draugai
Edward Gratzon 
Fried Gratzon 
Edna Gratzon 
Russell Gratzon 
Benjamin Fisher
Beri Halpern 
L. M. Krause
F. P. Walantai 
Fred Gratzon

NURSES
R.N.-LPN by exam. Full time. 3-11 
& 11-7, in modern convalescent cen
ter. Pleasant working conditions 
and benefits.

CARNELL HALL 
CONVALESCENT CENTER 

234 Chestnut St., Union, N. J. 
201-687-7800

(19-25)

NURSES
Dream opportunity to start from 
scratch and grow with a beautiful 
new facility. Openings R'N’ 7 to 
3:30 & L. P. N. 11 to 7.

, Call 201-697-7800
(19-25)

COOK—HOUSEKEEPER
Permanent

2 adults. Five day week. 
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area. 

201-531-2901
(20-26)

DAIRYMEN
needed for general farm work at 
once on 75-cow dairy in Canjohari, 
N. Y. Must have complete know
ledge of every phase of dairy farm
ing. Must have excellent references. 
Beautiful home, all utilities, excel
lent pay. Only top men need apply. 
Phone collect (607) 432-0698.

(19-25)

WANTED
FOR NEW PLANT 

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS
EXPERIENCED ONLY 

(201) 427-3182, Mr. Immerman 
Paterson, N. J.

(19-25)

MACHINIST, experienced, qualifica
tions: engine lathe, verticle miller, 
horizontal miller, lite fabricating. 
Full benefits. Apply in person, 

PATERSON MACHINE CO.
130 Furler St., Totowa, N. J.

(19-25)

rikos šaltojo karo architek
tas John Foster Dulles. 
Chou gerai nusiteikęs, pa
bengia link Dulles ir ištie- 
' šią ranką pasisveikinti. Bet 
mūsų Dulles susibruka ran
kas į kišenes, kažin ką su
murma ir išmaršuoja iš 
konferencijos. Tai buvo 
Maurus įžeidimas ChouEn- 
lajaus ir visos Kinijos de- Kinijos. Ir tai dar tik pra- 
legacijos. Ir taip buvo Ki- džia. Kai jie susipažins, 

traktuojama per 25 Į dar atras ir bendrų reika- 
ilų. Kai kurie mūsų “čyfai” 
sako, kad Nixonas prižadė
jo Kinijai atiduoti Taivaną. 
Dabar visa propaganda už
sukta į kitą pusę. Dar prieš 
Nixono nuvykimą į Pekiną, 
jau pradėta kasdien televi
zijoje Kiniją girti ir kelti į 
padanges. Jau viskas ten 
esą pusėtinai gerai, būk Ki
nijos Liaudies Respublika 
nesanti taip bloga, jos žmo-

nija 
metus.

1968 m. spalio mėnesį Re- 
publikonų partijos prezi
dentinis kandidatas Rich
ard Nixon padarė tokį pa
reiškimą: “Aš niekuomet 
nepripažinsiu Kinijos Liau
dies Respublikos. Aš nie
kuomet nesutiksiu ją įleisti 
į Jungtines Tautas, ir aš 
niekuomet nesutiksiu su 
tais žmonėmis, kurie reko-

O
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Karačis. — Kinija sutiko 
padėti Pakistanui pastatyti 
36 milijonų dolerių plieno 
liejyklą.

Paryžius.—Vietnamo tai
kos derybos vėl prasidėjo 
po trijų savaičių pertrau
kos.

NURSES—R. N.’s. Full and part 
time. Openings on afternoon and 
night shifts. No rotation, compet- 

■ ative salaries.
NEW AND PROGRESSIVE 

NURSING HOME AND E. C. F.
Call 201-233-9700, for Appt. 

1515 Lambermill Rd. 
Westfield, N. J.

(20-22)

TOOL & DIE MAKERS
1st class.

Progressive dies.
Salary open.

Overtime.
EEC MFG. CORP.

201-342-2277
(20-22)

Port-au-Prince. — Haiti 
prezidentas Jean C. Duva
lier ir Nicaraguos prezi
dentas Somoza turėjo čia 
pasitarimą. Vėliau paskel
bė, kad jie nusitarė bendrai 
“kovoti komunizmą,” žino
ma, su Jungtinių Valstijų 
parama.

Roma. — Italijoje dabar 
lengvai gali gauti skyrybas 
(divorsą), jeigu vienas ar 
abu narkotistai ar alkoho
likai. »3S.J J* '

Geneva. —Šveicarija pri
pažino Bangladešo nepri- 
klausomybę.

Vilniaus Valstybiniame akademiniame dramos te-
atre rampos šviesą išvydo F. Šilerio drama “Klasta ir 
meile,” kurią režisavo Vokietijos Demokratinės Respub
likos Veimaro miesto Nacionalinio vokiečių teatro reži
sierius profesorius Otas Langas.

Nuotraukoje: (iš kairės) aktoriai I. Leonavičiūtė ir 
T. Vaisieta kalbasi su režisierium Oto> Langu.

J. Jurkšto nuotrauka

LIŪDNAS PRISIMINIMAS I

Antanas Lukaitis I
Mirė kovo 23, 1971

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras ir vaikų tėvas. Liūdime jo.

Martha, žmona
Bertha, dukra
Leon, sūnus

Bayonne, N. J.

BUSINESS OPPORTUNITY

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service stations, 
fully equipped for extensive repairs. 
Prominent location, approximately 
50,000 gallons monthly. $115,000.
K. H. WANKOW REAL ESTATE 

Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J. 
782-178, eves’s, 722-0018, 722-8425 

(21-27)

WANTED
FIRST CLASS SKILLED

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY
Able to set up work from blue 
prints. Work to very close toler

ances & required finishes.
Job shop, tool room experience 

desirable.
Good pay, all benefits.

D. M. E. CORP.
1217 Central Ave., Hillside, N. J. 

201-355-3500
(14-23)

Pakistano valdžią 
kovoja korupciją

Karačis. —Pakistano val
džia paskelbė kovą prieš 
korupciją, kuri buvo smar
kiai įsigalėjusi visoje šaly
je.

Daugiau kaip 1,200 įvai
rių valdžios pareigųnų ne
teko darbo. Kai kurie bus 
pristatyti teismui, kaip ky
šių ėmėjai, parsidavėliai 
ir tt.

Miami, Fla.
Dėkoju

Pergyvenau skaudžią gal
vos operaciją, kuri grėsė 
mano gyvybei. Bet dėka 
šių dienų medikališkos pa
žangos, iš giltinės nagų ta
pau išgelbėta. Pagulėjus 
tam tikrą laiką ligoninėje, 
dabar jau esu namie, ir 
sveikata, nons lėtai, jau tai
sosi.

Dėkoju visiems mano 
draugams ir draugėms už 
lankymą manęs ligoninėje ir 
namuose, taipgi už laiške- 
kelius, velijančius susveikti. 
Tas, žinoma, man daug gelį 
bėjo ir davė vilties gyveni
mą tęsti toliau, nežiūrint 
to, kad jau didelė krūva 
metų išgyventa.

Dar kartą dėkoju visiems 
ir visoms,

A mile Miller

EXPERIENCE 
NECESSARY

Male or Female:
Clerk Typists

Full Charge Bookkeepers 
Payroll Clerks

Male:
Office Men

Warehouse Men
Truck Drivers

Now Taking Aplications 
COLINO ELECTRICAL 
CONTRACTORS, INC.

Call 201-575-0830 
Must Speak English

(22-24)

MERROW OPERATORS
<in<i

FLOOR GIRLS WANTED 
c V Greeripoint

Close to Williamsburg 
and GG Station

Call:
212-389-1175

(22-24)

MASON SUB-CONTRACTORS
Long term jobs in Hightstown, N. J.

Brick Block, & Footing Crews.
Immediate availability.

Top Pay.
Call

(609)-448-7789
(22-28)

ŽEMĖ DAROSI 
SUNKESNĖ

Maskvos Bernadskio geo
chemijos ir analitinės che
mijos instituto mokslinin
kai nustatė, kad kasmet ant 
mūsų planetos nusėda 2-5 
milijonai tonų kosminių 
dulkių. Lygindami juodų 
magnetinių rutuliukų — su
silydžiusių kosminių dalelių 
kiekį atmosferiniuose kritu
liuose, sniege, jūros dumble 
ir senose druskingose nuo
gulose, jie padarė išvadą, 
kad k o s m o so pasiuntinių 
dabar pasiekia Žemę ne 
daugiau, kaip ir prieš 500 
milijonų metų; per tą laiką 
planeta “pasunkėjo” dau
giau kaip milijoną bilijonų 
tonų., Tačiau tai sudaro tik 
0.01% visos Žemės masės.

Waterbury, Conn.
Iš Moters Tarptautinės 

Dienos minėjimo
Minėjimas įvyko kovo 12 

d. Jį surengė Liet. Litera
tūros Draugijos 28 kuopa. 
Dalyvių susirinko iš visos 
Connecticut valstijos.

Reikia parengimą laikyti 
tikrai pavykusiu. Nors oras 
buvo prastas, bet gražios 
publikos buyo pilna salė.

Programa buvo plati ir 
įvairi. Atrodo, kad visi da
lyviai buvo patenkinti, nes 
visi atidžiai klausėsi pro
gramos eigos.

Amilija Juškevič i e U ė iš 
Stamfordo savo kalboje pla
čiai nušvietė moterų kovas,

ką jos atliko ir dar ko rei
kia siekti. Onutė Šilkienė 
gražiai padeklamavo* Hart
fordo Laisvės Choras labai 
vykusiai sudainavo keletą 
dainelių. Helena Brazaus
kienė sudainavo dvi daine
les solo. Choro vadovė Wil
ma Hollis sudainavo porą 
'dainų, solo, Irena Janutienė 
sudainavo keletą dainų. Tik 
.sugrįžęs iš Lietuvos Richar
das Janulis pasakė kalbą.

J. Strižauskas

| Maskva.—Tatybų Sąjun
ga ir Kanada nusitarė pa- 
sik e i s t i parlamėntinėmis, 
pramoninėmis if kultūrinė- 

•’mis delegacijomis.
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Soviet Art Exhibit 
Viewed By 101,085

Soviet arts and crafts 
exhibit in Washington has 
broken a record. People
white and black, old and 
young — visited the exhi
bition in bigger numbers 
than any other exhibition 
before. An average of 3,486 
visited it daily. On week
ends long lines of people 
were waiting to buy tickets.

The exhibit was held 
over for an extra week 
before departing on Febru- 
ary 14 for Los Angeles. 
New York will be one of 
the later stops.

A friend of mine who visit
ed the exhibit told me that 
a woman of I^atvian origin, 
Mrs. K a 1 n b e r z i na, was 
acting as a guide to visi
tors and answered many 
questions asked by the pe
ople, questions like how the 
Soviet government supports 
the artists, how they pres
erve the works of art and 
cetra. There were some 
very funny and silly ques
tions also. One woman had 
asked if Russian wo men 
are allowed to use lipstick 
or do they have to get the 
permission of the govern
ment.

The comments in the 
guest book praised the ex
hibition.

“I think it is a very 
unusual event for this 
country,” said one. “If 
more attention and time 
and devotion were put to
wards cultural exchange, 
the world would be hap
pier.”

Another said: “A magni
ficent display. I hope our 
people will learn to live to
gether in this world in 
peace.”

Ilsęe

Garbingas scenos veterano

SUSl- 
arti-

1886

Neužilgo režisierius, įžy
mus darbininkų veikėjas, J. 
Šukys pakvietė J. Jušką vai
dinti spekta k 1 y j e “žmog
žudžiai,” ir nuo tos dienos 
jis nebesiskyrė su teatri
niu menu. Norėdamas pa
gilinti teatrinio meno ži
nias, 1913 m. J. Juška mo
kosi vaidybos ir režisūros 
New Yorke “Universal 
Pictures” filmų stu d i j o s 
parengiamojoje mokykloje, 
kuri jam davė daug vertin
gų žinių.

1917 m. J. Juška pasireiš
kia kaip režisierius. Po pir
mojo jo pastatyto spektak
lio—B. Vargšo “Kryžius”— 
sekė dramų, komedijų ir 
operečių pastatymai, kaip 
“Daktaras iš prievartos,” 
“Kuprotas oželis,” “Kurčias 
žentas,” “Trys mylimos,” 
“Gieda gaideliai,” “Lažy
bos,” “Vargšas Tadas,” “Či
gonai,” “Amerika pirtyje” 
ir eilė kitų, kurių pats re
žisierius nebesuskaičiuoja. 
1947 m. laikraštis “Laisvė,” 
minėdamas scenos veterano 
Jono Juškos kūrybinę vei
klą, nurodė, kad jau iki ta
da buvo pastatęs 38 spek
taklius.

Šiuose spektakliuoseęyai- 
dino eilė gabių aktorių mė
gėjų, kaip J. Judžentas, M. 
Stakovas, M. Juškienė, J. 
Lazauskas, V. Bunk i e n ė, 
N. Buknienė, 
k i e n ę,
Kavaliauskaitė, P. Grabaus
kas, J. Kaulinis, A. Ve
lička, N. Pakalni š k i s , J. 
Rušinskas, J. Graunienė, O. 
Kazlauskienė, J. Klimas, V. 
Kazlauskas ir daug kitų.

J. Juška, jausdamas didelį 
sceninių veikalų trūkumą, 
pats imasi plunksnos ir pa
rašo eilę to meto darbinin
kams aktualia ir patriotine 
tematika pjesių bei opere
tėms tekstų. 1925 m. J. Juš
ka parašo pirmą pjesę revo
liucine tema — “Rusijos 
Darbininkų darbo biuras.” 
Toliau rašo pjeses, kuriose 
išryškina socialinę nelygy
bę, meilės intrigas, Lietuvos 
kaimo biednuomenės kovą 
prieš dvarininkus. Tai 1936 
m. parašyta pjese “Dvaro 
bernas,” 1937 m. — “Išdy
kusi pati,” “Trilypė pora.”

liams, vėliau, buržuazines
Lietuvos laikotarpiu, politi- KRISLAI Jau laikas subrusti

Fighting discrimination 
against the foreign born 
of 75 pickets at Federal 
Plaza in New York City, 
outside the hearings of the 
House Subcommittee on Im
migration and a parade of 
witnesses inside—expressed 
growing opposition to the 
developing anti-alien drive. 
The March 10-11 Subcom
mittee hearings focussed on 
the Nixon administration 
bill (H. R. 2328, Sections 26 
& 28), which would impose 
criminal penalties on non
residents who work without 
permission and on employ
ers who kno w i n g 1 y hire 
them.

Dramati zing the dan
gers implicit in the bill, 
three trade unionists 
costumed as Washing ton, 
Jefferson and Lincoln led 
the demonstration outside. 
Their picket signs urged 
friendship towards immi
grants and warned that an
ti-alien campaigns are an 
entering wedge for attacks 
against citizens. Promi
nent trade unionists and 
r e p r e sentatives of Asian, 
Greek, Ukrainian, and 
other nationality groups 
participated in the demon
stration.

In his testimony, Henry 
Foner, President of the 
Fur, Leather and Machine 
Workers Unions Joint 
Board, vigorously opposed 
Sections 26 and 28 of HR 
2 3 28 as “pitting native 
against foreign bom work
ers.” His Union’s resolution 
termed the bill as part of

Kai vieną pavakarį žy
drūs saulutės spinduliai nu
švietė Vilniaus kalvas, klo
nius, miesto bonias ir žais
mingai vinguriuojančią Ne
rį, susipažinau su tauriu, 
progresyviu JAV lietuvių 
meno saviveiklos veikėju, 
draugu Jonu Juška, kuris 
1959 metais rugpjūčio mė
nesį, viešėdamas Lietuvoje, 
vadovavo antrajai lietuvių 
turistų grupei.

Kelionių metu aš susidrau
gavau su turistinės grupės 
tautiečiais, o su Jonu Juš
ka mus surišo bičiuliški ry
šiai, kurie metai iš metų 
stiprėjo nes jis dar aplankė 
tėviškę tris kartus. Nors 
tarp mūsų yra amžiaus skir
tumas, bet mus suartino 
meilė menui ir mes 
draugavome, tapome 
mais bičiuliais.

Jonas Juška gimė
m. gruodžio 15 d. Būtėnų 
kaime, buv. Anykščių vals
čiuje. Baigęs pradinę mo
kykla Svėdasu miestelyje, 
išvyko į JAV 1906 m., bi
jodamas caro valdžios per
sekiojimų ir paėmimo ka- 
riuom e n ė n , nes dalyvavo 
1905 m. revoliucijos judėji
me.

Atvažiavusį į New Yorko 
miestą, kaip ir kitus Lietu
vos jaunuolius, J. Jušką su
tiko sunki emigranto dalia.

J. Juška, būdamas pro
gresyvių pažiūrų, susidrau
gauja su lietuviais vienmin
čiais ir aktyviai lanko dar
bininkų mitingus, klausosi 
prakalbų, eina į lietuviškus 
parengimus, chorų koncer
tus ir spektaklius. Jau 1912 
m. jis pradeda dainuoti Lie
tuvių Darbininkų chore ir 
vėliau įstoja į Aido chorą, 
kuriam šiandien vadovauja 
puikiai išmananti chorinį 
meną, sumani ir energinga 
dirigentė M. Steuslerienė.

Nuo 1911 m. ir vėliau J. 
Juška dalyvauja pažangių 
lietuviu mėgėjų teatrų veik
loje kaip “Lietuvių Liaudies 
Teatre,” “Lietuvių Meno 
Sąjungoje.” “Amerikos Lie
tuvių darbininkų literatū
ros draugijoje” ir kitose. 
Labiausiai J. Juškai patiko 
įvairūs dramos spektaklių 
vaidinimai, o pirmoji matv-,___
ta operetė “Malūnininkais ir J. Juška parašo trumpas 

vienaveiksmes kome d i j a s 
gavo chorvedys L. Eremi- “Komų gydytojas” ir “Už- 

... 1 guitas vyras,” kurios buvo

kaminkrėtys,” kuriai diri

Rušinis-
N. Ventienė, L.

nių kalinių šelpimui, Di
džiojo Tėvynės karo metais 
— Tarybų Lietuvos išlaisvi
nimui.

J. Juška gerai prisimena 
1915 metus, kai, jam bū
nant LSS 83 - čios kuopos 
nariu, jie pakvietė rašyto
ją J. Žemaitę ir advokatą 
A. Bulotą atvykti Brookly- 
nan ir ten kalbėti mitin
guose prakalbas. 1916 m. 
atvykęs Vincas Mickevičius- 
Kapsukas buvo pažangie
čių mokytojas ir draugas, 
kuris po spektaklių sakyda
vo prakalbas, o J. Juška ir 
kiti aktoriai rinkdavo au
kas Lietuvai.

Minint draugo Jono Juš
kos 60 metų kūrybinę pro
gresyvią veiklą ir 85 metų 
gimimo jubiliejų, norisi pa
brėžti, kad jo suvaidinti 
skaitlingi vaidmenys', sure
žisuoti spektakliai ir para
šyti eilėraščiai palieka ver
tingą, nepamirštamą indėlį 
Amerikos lietuvių kultūros 
bare. Jo svarbus indėlis 
kovoje prieš darbininkų iš
naudojimą, priespaudą, pro
gresyvios minties persekio
jimus, už taiką ir Tarybų 
Lietuvos išlaisvinimą iš hit
lerinės okupacijos kelia visų 
mūsų pasigėrėjimą.

Linkime Jums, brangus Jo
nai Juška, geriausios svei
katos, daug džiaugsmo, ne
nuilstamos energijos ir il
gus, ilgus metus džiuginti 
mus savo kūryba.

Vytautas Pečiūra
Lietuvos TSR Nusipelnęs 

meno veikėjas

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

miršti, kad “šeima yra šventa 
ir sakramentas,” ir dar “ne 
kokia poetine prasme, o tie
siogine prasme.”

Betgi vyskupas dar ir šian
dien galvą guldo už celibato 
dogmą. Neabejoju, kad ją ir 
pats praktikuoja. Bet tai ne
suderinama nei su moteryste, 
nei su šeima. Kas atsitiktų su 
šeima, jeigu vieną gražią die
ną visi vyrai paklustų vys
kupo mokymo ir taptų celiba
tais? Juk šeimos iš viso ne
būtų.

Todėl ir vyskupą Vincą 
Brizgį skaitau visiškai netin
kamu mokytoju tokiais klausi
mais, kaip moterystė ir šeima.

Vaje, kiek lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų spaudo
je šiomis dienomis tapo prisi
džiaugta, kad graikų kompo
zitorius Mikis Theodorakis nu
sivylė komunizmu ir pasitrau
kė iš Komunistų Partijos, nes 
komunizmas nei Tai*. Sąjun
goje, nei Kinijoje, nei visoje 
Rytų Europoje nepajėgęs, pa
gal jo supratimą, “išspręsti 
laisvės problemos.”

Matyt, Mikis priėjo išva
dos, kad jam kapitalizmas ar
čiau prie širdies už komuniz
mą. Bet kas čia tokio bai
saus? Būtų keista, būtų ne
natūralu, jeigu iš šimtų tūks
tančių intelektualų komunistų 
nė vienas nenusiviltų ir nepa
bėgtų.

Bet kaip su nusivylusiais ka
pitalizmu intelektualais? šim
tais jie stoja po marksizmo- 
komunizmo vėliava.

nas, paliko atmintyje visam guitas vyras,” kurios buvo 
gyvenimui ir sužadino pa- vaidinamos per mitingus bei 
čia m norą vaidinti. ruošiamas prakalbas ir iš-

the administration’s pro
gram of “political repres
sion and economic depres
sion.”

Dr. Paul Lehman, in his 
statement for the American 
Committee for Protection 
of Foreign Born, warned 
against Commissioner Far
rell’s recommendation that 
citizens be required to car
ry a “citizen identification 
card,” to distinguish them 
from aliens. Dr. Lehman 
pointed out that this pro
posal, as well as those for 
imposition of criminal pen
alties, is of doubtful con
stitutionality.

“If, in any sense, the 
proposed criminal penalties 
are a cure,” Dr. Lehman 
concluded, “they are far 
worse than the disease. If 
offered as a solution to 
growing unemployment and 
other problems, they are a 
cruel hoax.”

The United States needs 
an extension of democracy, 
not a police state!

O jie nenori ne girdėti
Kiek “vaduotojų” i 

gracijoje kalbama apie jau-, 
nimą!

Kalba veikėjai, kalba pats 
jaunimas, kalba katalikai, 
kalba menševikai, kalba 
smetonininkaį, kalba tėvai, 
kalba mokytojai... Kvie
čiami pasitarimai, rašomi 
straipsniai, rengiamos kon
ferencijos. ..

O padėtis nesikeičia! Kaip 
rašo “vaduotojų” sociolo
gai, vis mažiau ir mažiau 
jaunimo kalba lietuviškai. 
Yra daug faktų, kai pačių 
didžiausių veikėjų vaikai 
nenori net namie lietuviš
kai kalbėti. Kur čia nekel
si aliarmo!..

Protingi žmonės mato: 
vienintelis to jaunimo išgel
bėjimas — ryšiuose su Ta
rybų Lietuvos kultūra.

Mato tai ir jaunimas, ieš
ko jis išeities. Tačiau daug 
kartų buvo rašyta, kad da
lis veikėjų, kalbančių apie 
Lietuvos “vadavimą”, neno
ri ir girdėti apie tokią iš
eitį, jiems dėl savo politi
kos interesų geriau jau pa
aukoti savo vaikų lietuvy
bę. Tai taip pat ryškiai 
rodo, jog nacionalistai auk
ščiau visko stato savo 
siaurai klasinius interesus, 
kurių idėjoms išreikšti tar
nauja jų antitarybiškumas, 
nors tokia socialinė politi
ka žlugdo tautinę jaunimo 
ateitį.

Tą faktą dar kartą pri
minė šių metų pradžioje 
Los Angeles įvykęs jauni
mo simpoziumas. Ten pats 
jaunimas kalbėjo apie lie
tuvybės gelbėjimą, ten jam 
patarinėjo senesnieji “veik
sniai”. Tema buvo gal net 
siauroka, teritorinė: Kali
fornijos lietuvių jaunimas

ruošiamas prakalbas ir iš
buvo scenoje scenoje nuo 
1930 iki 1950 metų.

1947 m. J. Juška parašė 
tekstą 4-ių veiksmų opere
tei iš įvykių Lietvoje 1940 
metais “Lietuvos žiedai.” 
(muzika V. Žuko). 1950 
m. parašė tekstą kitai ope
retei — “Sudrumsta širdis” 
(muzika R. Balevičiaus).

J. Juška apie 1930 m. pra
dėjo rašyti eilėraščius laik
raščiams, pasirašy damas 
slapyvardžiu “Juškutis.” 
Vėliau ir dabar rašo eilė
raščius “Laisvėje,” “Vilny
je” ir žurnale “Šviesa,” pa
sirašydamas tikra pavarde. 
Jonas Juška yra parašęs 
per tris šimtus eilėraščių.

Reikia taip pat pažymėti 
J. Juškos publicistinę vei
klą, jo straipsnius įvairiais 
teatro vaidybos, režisūros 
klausimais ir spektaklių re
cenzijas.

J. Juškos sceninė veikla 
buvo glaudžiai surišta su 
visuomene. Jis aktyviai da- dabar ir ateity/ 
lyvavo renkant aukas Pir- Tačiau jau pats..simpo- 
mojo Pasaulinio karo me- ziumas atsakė į dalį klausi- 
tais Lietuvos karo pabėgę- mo. Kaip rašo “Draugas”,

Artinasi Aido choro 60-osios metinės ir jau laikas 
subrusti priduoti asmeninius bei organizacinius sveikini
mus į Jubiliejinę Programą.

Kaip žinome, Aidas davė didelį įnašą pažangiųjų 
lietuvių veikloje, ypatingai rytinėse valstijose, talkinin
kaudamas spaudai ir organizacijoms. Tad norintieji pa
sveikinti Aido chorą Jubiliejinėje Programoje prašomi 
ir raginami paskubėti, nes sekančio mėnesio pradžioje 
programa bus pradėta spausdinti.

Aido Jubiliejinė šventė įvyks gegužės 7 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klube, Maspeth, N. Y. Bus šaunus banke
tas ir meninė programa.. Bilietas $6. Pradžia 1 vai.

Kviečiam atsilankyti.
Jubiliejinis komitetas

Mieste pasidairius PramogŲ Kalendorius
Staten Islando Sea View 

Hospital 150 gydytojų pa
skelbė streiką. Jie reika-

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės

lauja daugiau gydytojų at- Spaudos Bendrovės dalinin-
stovybės ligoninės pataria
moje taryboje, kurioje da
bai* yra tik vienas gydyto
jas.

kų suvažiavimas ir banke
tas.

Dr. G. Richstone ir jo 
akountantas apkaltinti už 
su o k a 1 b į iškolektuoti iš 
dviejų apdraudoš kompani
jų daugiau kaip $100,000 už 
daktaro draugės G. Richards 
apdraudą. Ji mirė nuo per 
didelio kiekio vaistu. Dabar 
tyrinėjama, ar gydytojas 
Richstone neprisidėjo prie 
jos mirties. Ji gyveno tuo
se pačiuose su daktaru 
kambariuose.

emi- išspausdinęs korespondenci- 
iją apie šį įvykį, salėje te- 
buvo vos 20 jaunuolių. Ki
ta dalis su Jaunimo ansam
bliu išvyko į Disneylandą.

žinoma, Disneylandą Ka
lifornijos jaunimas galėjo 
aplankyti bet kada, tačiau 
lyg tyčia pasirinko simpo
ziumo dieną.

O ką jiems beveikti sim
poziume, jeigu ten girdėti 
vėl tie patys naudos neduo
dantys patarimai?

Vienas jaunuolių pasakė, 
kad daugeliui jų “lietuvybė 
nieko neduoda”. Kitas skun
dėsi, kad lietuvišką jauni
mą patraukia Įdomesni da
lykai. Trečia simpoziumo 
dalyvė aiškino, kad jauni
mą nuo lietuvybės atstumia 
suaugusiųjų ginčai...

Bet, kas galėjo paaiškėti 
mažo būrelio pasitarime, 
jeigu jį “švietė” tokie re
akcininkai. kaip L. Valiu
kas, A. Skirius, B. Braz
džionis ir panašūs? Jau
nuoliams netgi aiškino, kad 
ginčai tarp veiksnių (kokie 
ten ginčai - ■ vienos šunų 
rietenos...) esą naudingi...

Apie Tarybų Lietuva, 
apie jos jaunąją karta, kul
tūra. kai]) rodos iš “Drau
go” informacijos, nebuvo ir 
užsiminta. Reikalas liko ne
išaiškintas: vis tiek jauni
mas dingsta, reikią ieškoti 
būdų. “Bet kaip?” —klau
siama korespondencijoje.

Atsakymas juokingas: “Ši 
sunkų klausimą, gerai pasi
ruošus, reikėtų pasvarstyti 
sekančiame simpoziume...”

Argi nuo panašių simpo
ziumų skaičiaus reikalai 
nasitaisys? Tik nuo vieno 
iki kito dar daugiau jau
nuolių atitruks nuo lietu
viškumo.

Juk visa kas ten kalba
ma — vis ne tai...

A* Skirmantas

] Balandžio 23 d.
*

Hartfordo Laisvės Cho
ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Areštuoti du broliai Ben
jaminai. Kaltinami už nar
kotikams gaminti dirbtuvę. 
Rasta pas juos nemažai 
narkotikų, penki užtaisyti 
šautuvai, falšyvų pinigų ir 
marijuana cigarečių. Teisė
jas paskyrė jiems po $10, 
000 kaucijos.

Rikers Island kalėjimo 12 
jaunuolių kalinių kaltina
mi už kalėjime riaušių su
kėlimą vasario 27 d. Pas 
juos tuo metu rasta įvairių 
ginklų. Riaušėse sužeista 
40 sargų ir 35 kaliniai.

200 miesto unijų atstovu 
susirinkime nutarė remti 
Burke-Hartke bilių Kong
rese. Jie nurodo, kad iš už
sienio įvairių prekių impor
tas į miestą sumažino dar
bus pusei milijono darbi
ninku.

Trys šio miesto psichiat
rai tvirtina, kad pas juos 
ateina nemaža jaunų vyrų 
gauti patarimų lyties klau
simu. Jie skundžiasi nega
lį lytiniai patenkinti jaunų 
moterų, kurios pasidarę 
“vyriškesnės” ir už vyrus 
ir vis daugiau iš vyrų rei
kalaujančios.

“Daily World” parengi
me dalyvavo daugiau kaip 
1,200 šio laikraščio skaity
tojų ir rėmėjų. Pasisakė 
visi už Angelos Davis iš
laisvinimą. Kartu 
Tarptautinės Moters 
nos minėjimas.

Rep.

buvo
Die-

gau-
Hus-

Washingtonas.—čia 
tas Jordano karaliaus 
seino planas sudaryti pu
siau atonominę Palestinos 
valstybę Izraelio okupuoto
je Jordano teritorijoje. Ka
raliaus planą Izraelio vald
žia jau atmetė, taipgi ne
gavo pritarimo ir kitose 
arabų šalyse.

Anglijos 
David 

šnipinėjimą 
Tarybų Sąjungai” nuteistas 
21 metus kalėti.

Winchester, 
laivyno oficierius 
Bingham už T ‘

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne Ave. 
Prašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Pirmadienį laisvietis Juo
zas Zajankauskas pasidavė 
į. ligoninę. Ten būsiąs ope
ruotas ant abiejų akių.. Jo
se atsiradęs koks ten augi
mas, kuris sukelia nereika
lingą ašarojimą ii' kuri ga
lima pašalinti tik operaci
jos keliu.. Operacija būsian
ti nepavojinga. Ligoninėje 
išbusiąs apie 10 dienų.

Ligoninė: Eye and E ar 
Hospital, Manhattane ant 
2nd Avė..

Šią nemalonią žinią tele
fonu pranešė pats Juozas. 
Linkime jam greito ir pilno 
su sveikimo. Rep.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

“LAISVES” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų gimines ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvi” 

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




