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Tegyvuoja šaunusis 

jaunimas
Saulėtos dienos didvyris 
Jiems ja sunku nusikratyti 
Jau pardavinėja lietuvius 
Šaukia kaip pablūdęs 
Pavojinga kryptis

A. Bimba
Vėliausia iš Lietuvos gauto

je spaudoje plačiai rašoma 
apie neseniai įvykusį Lietuvos 
Komunistų Komjaunimo Są
jungos XVII suvažiavimą. Tai 
buvo istorinis jaunų žmonių 
sąskrydys. Jame, dalyvavo 
729 delegatai.

Suvažiavimas prasidėjo su 
šūkiu “Mūsų ryžtas, energija, 
žinios — Tau, Tėvyne“, ir 
baigėsi su — “Negailėsime 
darbo, jėgų ir energijos suva
žiavimo nutarimams ir pasi- 
brėžtiems tikslams įgyvendin
ti“.

Iš sekretoriaus V. Morkūno 
ir kitų pranešimų sužinome, 
kad šiuo laiku Lietuvos Kom
jaunimo Sąjunga turi 295,000 
narių. Kokia didelė jaunų žmo
nių jėga! Na, o jeigu dar pri
dėsime Pionierių (jaunųjų le
niniečių) organizaciją, kuriai 
priklauso daugiau kaip 200 
tūkstančių vaikučių, tai pa
matysime, kad veikiausia jo
kia kita tauta pasaulyje pro- 
porcionaliai neturi tiek daug 
ir taip gražiai ir tvirtai orga
nizuoto jaunimo.

Todėl su pasididžiavimu ir 
mes Amerikos pažangieji lie
tuviai sakome: “Tegyvuoja 
šaunusis Lietuvos jaunimas!“

Prieš ketvertą metų Ameri
kos politinėje padangėje bu
vo gana skaisčiai švystelėjusi 
senatoriaus Eugene McCarthy, 
kaip pažangaus ir kovingo 
politiko, žvaigždė. Bet jo de
mokratai nenominavo į pre
zidentus. Jie nominavo John- 
sono kolegą Humphrey. Rin
kimus laimėjo Richard Nixo- 
nas. McCarthy nusivylė.

Tačiau daugelis jo pasekė
jų, ypač jaunųjų, manė ir ti
kėjosi, kad McCarthy nenu
leis rankų, nepabėgs iš kovos 
lauko, visomis jėgomis dar
buosis prieš karą ir reakciją. 
Deja, jis visus juos skaudžiai 
suvylė. Per 'paskutinius tre
jetą metų jis beveik niekui’ 
nepasirodė.

Bet dabar matome, kad tas 
pats McCarthy, gerai išsimie
gojęs, vėl perša savo kandida
tūrą į prezidentus.

Tokiuo žmogum sunku pa
siketi.

Garbė kongresmanei Bella 
Abzug! Norėdami ją nusikra
tyti, New Yorko valstijos re
publikonai panaikino jos di- 
striktą. Bet Mrs. Abzug kan
didatuoja kitame distrikte.

Tai neišsemiamos energijos 
pažangi moteriškė. Tikėkime, 
kad ji vėl laimės.

Pastebėjau, kad Maryland© 
valstijoje koks tai dr. J. Ge
nys susišaukė Lietuvių pilie
čių grupę ir sušilęs ragino vi
sus balsuoti už prezidentą 
Nixoną ir jo politiką lapkri
čio rinkimuose. Girdėtis, kad 
ir kituose miestuose lietuviš
kieji agentai, žinoma, riebiai 
apmokami, Nixona perša lie
tuviams.

Kunigų dienraštyje (kovo 
17 d.) vedamajame šaukia
ma, kad niekas, o niekas iš 
Amerikos lietuvių neturėtų 
savo sūnus bei dukras siųsti 
j Vilniaus universitetą lituani
stinėms studijoms.

Kam tuo "Draugo“ redakto
rius pasitarnauja? Tik jau ne 
lietuvių tautai. Tik jau ne 
Amerikos lietuviškam jauni-

Unijų vadai išstojo prieš 
Nixono administraciją: 
republikonai susirūpinę

Amerikos niilitarin es j egos 
bus Indokinijoje ir po 
prezidentinių rinkinių

Washingtonas. — A F L- 
GIO prezidentas Meany, 
Jungtines Plieno Darbinin
kų. unijos prezidentas Abel, 
International Machinists As
sociation prezidentas Smith 
ir Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos preziden
tas Woodstock pasitraukė 
iš Pay Boardo, kuris suma
žino Vakarų Atlanto uostų 
dokininkų algas 5 proc.

Unijų vadai pareiškė, 
kad Pay Board yra Nixono 
administracijos kontrolėje. 
Jis skriaudžia darbininkus, 
padeda milijonieriams. Al
gos palieka įšaldytos, bet 
prekių kainos nuolat kyla 
ir kyla, pelnai taipgi didė
ja ir niekas jų nekontro
liuoja.

TSRS unijistai smerkia JAV 
agresiją Indokinijoje

Maskva. —- Tarybų Są
jungos Darbo Unijų kong-
resas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, griežtai smerkian
čią Jungtinių Valstijų ag
resiją Indokinijoje.

4,925 kongreso delegatai 
karštai sveikino Pietų Viet
namo Darbo Unijų Federa-

30 dienų pakanka 
persiregistravimui

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas pripažino 
nekonštituciniais kai kurių 
valstijų įstatymus, kurie 
reikalauja net keleto mėne
sių naujai atsikėlusiems gy
ventojams persiregistruoti, 
kad jie galėtų rinkimuose 
dalyvauti.

Teisėjai siūlo visoms val
stijoms persitvarkyti, kad 
naujai atsikėlusieji gyventi 
piliečiai galėtų persiregist
ruoti į 30 dienų. Tas siū
lymas gali suteikti 5 mili
jonams piliečių teisę rinki
muose dalyvauti.

Cincinnati, Ohio.—Iš ka
lėjimo pabėgo apie 40 ka
linių.

mui. įPlūsdamas, niekinda
mas ir šmeiždamas Vilniaus 
universitetą, jis tik atkrato 
Amerikos lietuvių vaikus nuo 
lietuvybės ir padeda jiems iš- 
tautėti. Kas kunigą J. Pr. pa
samdė taip daryti ?

Pažangiečių dienraštis “Dai
ly World” teisingai pastebi 
neseniai įvykusiame juodųjų 
žmonių politiniame suvažia
vime pavojingą kryptį. Pasi
rodo, kad ten beveik daugu
ma stojo už tai, kad juodie
ji žmonės dar labiau save 
izoliuotų nuo baltųjų žmonių, 
kad tarp vienų ir kitų visose- 
se gyvenimo bei darbo srity
se būtų pastatyta dar aukštes
nė siena. O tokia izoliacija, 
toks rasinis atsiskyrimas su
daro derlingiausią dirvą rasiz
mui klestėti.

Nixono administracija da
bar susirūpinusi unijų va
dų žygi ii, kuris gali repu h- 
likonams smarkiai pakenk
ti rinkimuose.

Anglija smarkiai 
sumažino taksus

Londonas.—Anglijos val
džia pranešė, kad sumažina 
taksus 3 bilijonais 14 mili
jonų dolerių. Taksų suma
žinimas gyventojui, abelnai 
imant, lieka kišenėj maž
daug $2.60 į savaitę.

Tuo žygiu valdžia mano 
pakelti šalies ekonomiką, 
sumažinti nedarbą ir išlai
kyti savo prekių kompeti- 
ciją Europos bendrojoje 
rinkoje.

cijos atstovą Hoa ir Šiau
rės Vietnamo Darbo Unijų 
Federacijos atstovą Viet, 
kurie dėkojo Tarybų Sąjun
gai už visokią paramą Viet
namo liaudies kovose prieš 
imperialistų agresiją, kuriai 
vadovauja JAV valdžia.

Šaukia antikarinę 
demonstraciją

NewYorkas. — Liaudies 
koalicija taikai ir teisingu
mui, taipgi Angelos Davis 
išlaisvinimui komitetas šau
kia antikarinę demonstra
ciją balandžio 1 d., Harris- 
burge, kur teisiami 7 anti
kariniai kovotojai.

Iš New Yorko veš de
monstrantus specialus trau
kinys. Taipgi vyks į de
monstraciją iš plačios apy
linkės.

Demonstrantai reikalaus 
baigti karą, taipgi paleisti 
iš kalėjimų visus politinius 
kalinius.

Kalėjimuose sukilimai
Washingtonas.—Šiuo me

tu beveik visuose kalėji
muose jaučiami neramumai, 
kai kur atviri sukilimai, 
kuriuose dalyvauja apie 3,- 
000 kalinių.

Kalėjimu viršininkai ra
portuoja, kad visur kali
niai reikalauja už darbą di
desnio atlyginimo ir teisės 
išsirinkti savo komitetus. 
Daugelis kalinių reikalauja 
teisės nešioti ilgus plaukus 
ir barzdas.

Buenos Aires, Argentina. 
—Partizanai pasigrobė Ita
lijos kontroliuojamos Fiat 
automobilių komp a n i j o s 
prezidentą O. Sallustro, 
taipgi politikierių Pedro 
Donati. Sumokėjus $37,000 
Donati buvo paleistas.

Oslas — Norvegijos sostine.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Draugystės koncertai

Į Gruziją ir Armėniją iš
vyko grupė Lietuvos filhar-

Tūkstančiai jaunųjų 
specialistų

Daugiau kaip trys tūks
tančiai jaunųjų specialistų, 
baigusių technikumų dieni
nius skyrius, kovo 1 d. ga
vo special i o j o vidurinio 
mokslo diplomus. . Vien Vil
niaus statybots technikumas 
išleido į gyvenimą daugiau 
kaip 300 statybininkų, san
technikų, geodezininkų.

•

Mokslininko daktaratas
Lietuviu kalbos ir litera

tūros instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis Vy
tautas Kubilius apgynė fi
lologijos mokslų daktaro 
disertaciją.

V. Kubilius — žinomas 
literatūros tyrinėtojas ir 
kritikas, vienas iš “Lietu
vių literatūros istorijos” 
autorių. Jis parašė kelias 
monografines apybraižas ir 
brošiūras apie lietuvių po
etus, paskelbė daug straips
nių apie praeities ir tary
binių rašytojų kūrybą.

Daktaro disertacijoje jis 
išnagrinėjo XX amžiaus 
ikitarybinio laikotarpio lie
tuvių lyrikos stilių raidą.

Brežnevo kalba - patikusi
Washingtonas. — Baltų

jų rūmų spaudos sekreto
rius Zeigler ir valstybės 
departamentas par e i š k ė, 
kad Brežnevo kalba darbo 
unijų kongrese buvo pozi
tyvi ir prielanki Jungti
nėms Valstijoms dėl gerini
mo tarp abiejų šalių santy
kiu.

10 milijoną italą 
sulaikė darbus

Roma. — 8 milijonai Ita
lijos darbininkų kovo 21 d. 
sulaikė darbus 24 valan
doms. Prie jų prisidėjo ir 
apie 2 milijonus žemės dar
bininkų.

Darbo unijų federacijos 
vad o v a u j a generaliniam 
streikui. Socialistai ir ko
munistai sveikina kovoto
jus, kurie parodė organi
zuotos veiklos vienybę.

monijos artistų.
Šios išvykos į brolišką

sias respublikas skiriamos 
Tarybų Sąjungos įkūrimo 
50-mečiui. Per mėnesį lai
ko Lietuvos artistai paro
dys tų respublikų gyvento
jams specialiai paruoštą 
programą, supažindins juos 
su lietuviu nacionalinės 
kultūros laimėjimais.

Pavasarį Lietuvos kai
muose koncertuos Rusijos 
Federacijos artistai.

V. Petkevičienė

Tūkstančiai ir milijonai
Dar nė vienais metais Jo

niškio raiono Satkūnų ta
rybinio ūkio paukščių fer
mos darbuotojai nepasiekė 
tokių darbo rezultatų kaip 
pernai. Per metus jie su
rinko beveik 4.5 milijono 
kiaušinių.

Nemaži ir šių metų pla
nai ir pirmieji rezultatai. 
Sausio mėnesį ūkyje su
rinkta daugiau kaip 360 
tūkstančių kiaušinių, iš ku
rių apie 290 tūkstančių 
parduota valstybei.

A. Janinas

Diplomatijoje manoma, kad 
Nixono viešnagė Maskvoje 
tikrai gali būt naudinga ne 
lik abiem šalim, bet ir 
pasaulio taikai.

Osorno, Čilė.-— Autobu
sui nuslydus nuo kelio už
mušta 13 žmonių, sužeista 
34.

Ragina Pakistaną 
pripažinti Bangladešą
Dacca. — Bangladešas ir 

Indija susitarė nepaleisti 
namo pakistaniečių karo 
belaisviu, iki Pakistanas 
nepripažins Bangladešo ne
priklausomybės.

Indija laiko apie 90,000 
pakistaniečių kareivių, tarp 
kurių yra 1,500 karių, ku
rie gali būti teisiami už 
kriminalinius aktus: benga- 
liečių žudymą, civilinių žmo
nių kankinimą ir tt.

Washingtonas. — G y n y- 
bos sekretorius Laird pasa
kė spaudos atstovams, kad 
prieš rinkimus lapkričio 7 
d. karas Indokinijoje nebus

105,000 mokyto jų 
streikuoja

Bogota, Kolumbija.—Mo
kytojų Federacija išvedė 
streikan dar 70,000 moky
tojų. Nuo vasario 21 d. 
streikuoja 35,000. Tokiu 
būdu dabar pasidaro 105- 
000 mokytojų streiko lauke.

Mokytojai reikalauja pa
kelti algas 40%. Jie gau
davo nuo $100 iki $400 į 
mėnesį. Taipgi jie nori dar
bo sąlygų pagerinimo.

Gub. Rockefeileris užgyrė 
Nixono rasistinį planą

Albany, N. Y. — Guber
natorius Rockefeileris pa
reiškė spaudos konferenci
jai, kad jis užgiria Nixono 
siūlomą rasistinį planą mo
kinių pervežimui į desegre- 
guotas mokyklas sulaikyti.

Gubernatorius taipgi pą- 
..--------------—..... i .

Bijo TSRS branduolinės 
lygybės su Amerika
Washingtonas. — Senato 

subkomiteto nacionaliniam 
Saugumui pirmininkas Jack- 
son raportavo, kad TSRS 
baigianti pasiekti branduo
linę lygybę su Jungtinėmis 
Valstijomis ir tokiu būdu 
sudaranti “tam tikrą pavo
jų”, galinti paskaityti Ame
riką “popieriniu tigru” ir 
įsitvirtinti kai kuriose ša
lyse.

Ultrareakcinis senatorius 
Jackson siūlo paspartinti 
branduoliniu ginklų gamy
bą, kad galėtų parodyti di
desne militarinę jėgą Tary
bų Sąjungai.

Trenton. — New Jersey 
tūkstančiai motoristų igno
ruoja trafiko tikietus ir to
kiu būdu valstijai yra sko
lingi daugiau kaip 25 mili
jonus dolerių bausmėmis.

Negras galįs laimėti
Washingtonas. — Vidaus 

reikalų sekretorius Morton 
mano, kad juodas kandida
tas galėtu laimėti vice pre
zidento vietą.

Taipei. Tai van a s. — Čiang 
kai-šekas asamblėjoje vėl 
išrinktas prezidentu penk
tajam terminui. Jis dar 
vis skaitosi “Kimios res
publikos prezidentu”.

Jungtinių Valstijų lėktu
vais keleivių skaičius vasa
rio mėn. padidėjo 14%. 

baigtas ir kad apie 60,000 
amerikiečių karių bus Pie
tų Vietname po rinkimų.

Laird aiškina, kad ame
rikiečiai pasiliks Pietų Viet
name, iki bus paleisti ame
rikiečiai belaisviai. Bet 
Vietnamo patriotai nesu
tinka pirma paleisti ameri
kiečius belaisvius. Jie rei
kalauja Amerikos karinių 
jėgų ištraukimo, tuomet 
bus paleisti karo belaisviai. 
Tuomet ir karas galėtų 
baigtis.

Republikonai mano, kad 
demokratai negalėsią karo 
klausimą naudoti prieš Ni- 
xoną, kadangi Nixono pra
vesta vietnamizacijos prog
rama gerai veikianti ir 
amerikiečių dabar visai ma
žai bežūsta Indokinijoje.

sakė, kad jis nebūtų prie
šingas kartu su Nixonu 
kandidatuoti kaip republi- 
konų kandidatas vice prezi
dento vietai. Todėl Rocke- 
felleris labai pataikavo Ni- 
xonui, kai jie susitiko New 
Yorko mieste.

Arabai kariausią nors 
ir šimtą metu

Beirutas, Lebanonas. — 
Tunisijos prezidentas Bour- 
guiba pasakė, kad Vidurio 
Rytuose krizė gali tęstis 
“per šimtą metų”. Arabai 
nepasiduos, k a d Izraelis 
juos dominuotų.

Kiekvieną kartą norint 
tartis dėl taikos susiduria
ma su vis didesnėmis pro
blemomis ir tokiu būdu ne
galima prieiti prie susita
rimo, kol Izraelis neatsisa
kys nuo agresijos, nepasi
trauks iš arabų žemių.

VĖLIAUSI0SŽ1NI0S
San Salvador, Lotynų 

Amerika. — Karininkai bu
vo suruošę sukilimą prieš 
valdžią. Bet prezidentas 
Sanchez sako, kad sukilimas 
sutriuškintas, sukilimo va
dai suimti. Susikirtime iš 
abiejų pusių žuvo daugiau 
100 žmonių.

Belfast — Anglijos val
džiai paėmus į savo rankas 
pilną ir tiesioginę Šiaurės 
Airijos kontrolę, bent jau 
čia sostinėie teroristiniai 
aktai laikinai sumažėjo. 
Katalikai Anglijos valdžios 
žygį užgiria, o protestantai 
smerkia.

Londonas. — Viduržemio 
Jūros salos Malta valdžia 
nusileido Anglijai ir sutiko 
leisti pastarajai toliau salo
je palaikyti savo militarinę 
bazę. Anglija sutiko mokė
ti Maltai $46,800,000 nuo
mos per metus.
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Kad tos viltys išsipildytŲ...
DABAR jau visi žinome, kad mūsų prezidentas 

Nixonas į Tarybų Sąjungą vyks gegužės mėnesį, gal 
kada nors apie jo pabaigą. Dabar taip pat jau turime 
viešus mūsų prezidento ir Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos vado Brežnevo pasisakymus. Abudu pareiškė 
viltį bei troškimą, kad šis prezidento vizitas bus vi
siems naudingas, kad jo tikslas pagerinti santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos ir padėti bend
ram pasaulinės taikos reikalui. Tai gražios ir aukštos 
viltys. Tikėkime, kad nebus suvilti nei Amerikos, nei 
Tarybų Sąjungos, nei viso pasaulio žmonės.

Deja, negalima būti ir per dideliais optimistais. 
Reikia žinoti, kad toms viltims išsipildyti kelyje randa
si daug pinklių, didelių sunkumų. Ar gali tie santy
kiai staiga smarkiai pagerėti ir pasaulinė taika sukles
tėti, kol Amerikos agresija Indokinijoje tebesitęsia, ir 
kol Amerikos karinės jėgos iš to žemės kampo nėra iš
trauktos, kol mūsų valdančioji klasė yra pasirinkus vi
so kapitalistinio pasaulio globotojo, sargo, gynėjo ir va
do, net žandaro vaidmenį? Nepamirškime, kad šian
dien ši šalis užsienyje užlaiko daugiau kaip du milijo
nus ginkluotų jėgų, kad ji turi daugiau kaip ketinius 
šimtus militariniu bazių, aprūpintų branduoliniais gink
lais !

Reikia turėti galvoje ir tai, kad pas mus namie iš 
naujo kelia šaltojo karo reakcijos slibinas, kurio jau 
bijo net ir toks senatorius Fulbright. Tik pagalvoki
me, kaip biauriai čionai yra terorizuojami tarybiniai 
atstovai ir tarybinės įstaigos. Juk tai pikčiausi ir 
pavojingiausi geriems santykiams nuodai. Atrodo, kad 
dėlei to teroro jau turės pakrikti visos kultūrinių mai
nų tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos programos. O 
ką daro pats prezidentas Nixonas tam terorui padary-
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Visi matome, kad paskutiniais pora metų santykiai 
tarp šių dviejų kraštų yra smarkiai pablogėję. Juos 
galėjo ir gali pataisyti Washingtono administracija, bet 
neatrodo, kad stengtųsi. Taipgi, negalima smerkti 
žmonių, kurie abejoja mūsų prezidento reiškiamų vil
čių ryšium su šiuo jo vizitu nuoširdumu.

Generolas Harry E. Gold
sworthy yra vienas iš tų, 
kurie sėdi Jungtinių Valsti
jų militariniu jėgų “viršū
nėse”. Jis didžiuojasi ka
daise baigęs 
State universitetą, kur 
dijavęs istoriją.

Na, ir prieš keletą 
tų jis turėjęs progos

Washington 
stu-

me
at

tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininkas V. 
Karvelis, “Tiesos” laikraščio 
redaktorius A. Laurinčiukas, 
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektorius V. But
kus, Respublikinės moterų ta
rybos pirmininkė, “Tarybinės 
moters” žurnalo redaktorė B. 
Boreišiene, poetas J. Marcin
kevičius ir daugelis kitų. 
Konferencijos dalyviai priėmė 
rezoliuciją.

Šiais metais Lietuvos taikos
garbės lankytis įvairiose (šalininkai dalyvaus daugelyje 
prie Viduržemio jūrų šaly
se. Ypač gerai Romoje ir 
kitur susipažinęis su seno
vės civilizacijos griuvėsiais. 
Ir generolas tiesiog šaukia:

“Ir kai aplankai tos senos 
visuomenės, kadaise buvu-l . .
įsios tokios galingos ir su (tojais P. Dobrovolskis 
tokia turtinga kultūra, li-T 
kučius, žmogus negali ne
nusistebėti, kaip tautos, to
kios tvirtos ir kūrybiškos, 
galėjo taip susmukti, jog 
tiek mažai kas bepaliko iš 
jų kultūros”.

Generolo išvada: mes tu
rime daugiau ginkluotis, 
kad ir mūsų amerikiečių 
tautą neištiktų tokia baisi 
nelaimė.

Vienas iš dviejų: arba ge
nerolas studijavo istoriją ir 
jos nesuprato, arba tik gi
riasi studijavęs, kad savo . . „
autoritetą pakeltų agitaci
jai už militarizmą. Juk 
kaip tik tas žiloje senovė
je galingas ir su turtinga 
kultūra tautas ir susmukdė 
militarizmas. Taigi, gen.
Goldsworthy su savo pro- rinitų“ c^tancie’ry”),’ 
paganda už militarizmą kininkų ir fabrikantų, 
meškiškai patarnauja šiai žinoma, trokšta, kad jųjų 

Rei- meniniai kapitalai 
kad Amerika 8'iau padidėtų,

susitikimų užsienyje, aktyviai 
ruošis pasauliniam taikos kon
gresui, kuris įvyks 1973. m., 
stiprins ryšius su pažangio
mis organizacijomis.

Lietuvos TSR Taikos gyni
mo komiteto pirmininku1 vėl 
išrinktas J. Baltušis, pavaduo-

(žaliukas, atsakingąja sekre
tore — L. Pakeryte.

ATKAKLIEJI BROLIAI
Dešimt kilometrų nuo 

Ukmergės į rytus yra Sie
sarties kaimas. Teisingiau 
pasakius, kaimas buvo prieš 
karą ir jame kunkuliavo 
gyvenimas: trys broliai ka
pitalistai Pagiriai turėjo 
čia du malūnus, lentpjūvę 
ant Siesarties upės ir dar 
137 hektarus žemės. Jiems 
kumečiavo penkios šeimos, 
o aštuoni vyrai dirbo malū
nuose ir lentpiūvėje.

Karui praūžus Siesarties 
kaime liko pelenų krūvos ir 
kažkaip atsitiktinai nesu
degusi viena troba... Da
lis gyventojų išsikėlė į mies
tus, o dalis griebėsi su at- 
atkaklumo pavyzdį rodžiu
siais broliais Jurais statyti 
naują malūną, o vėliau — ir 
nedidelę lentpiūvėlę. Vėl 
Siesartyje atgijo gyveni
mas, tačiau žmonės vienas 
po kito palikdavo savo kai
mą: jie norėjo gyventi leng
viau, linksmiau...

Tik jie — trys broliai Jū
rai iki galo liko ištikimi sa
vo gimtajam kaimui, savo 
darbui. Du iš jų dabar jau 

. Stasiui šešias-

DAR APIE PADĖTĮ 
URUGVAJUJE

Kaip žinia, Urugvajuje 
neseniai įvykusiuose rinki
muose laimėjo reakcinės jė
gos. Su kovo 1 d. susidarė 
ir vietą užėmė nauja val
džia. Mūsų draugų “Dar-1 pensininkai, 
bas” (kovo 18 d.) apie ją dešimt pirmi, jis malūni- 
rašo:

Naujas Prezidentas (Juan 
Maria Bordaberry) 43 metų 
amžiaus ir jau turi 8 vaikus

tautai ir jos kultūrai, 
kalaudamas,
taptų dar žiauresniu pa
saulio militariniu žandaru, 
jis Amerikai neria kilpa 
ant kaklo.

Įvairenybes
Rastų daiktų biui*ų spe

cialistai tarptautiniame su
važiavime Romoje tvirtino, 
kad žmones raktus ir pini
gines dažniausiai pameta

Dėl padėties Vakarti Vokietijoje
PERNAI Vakarų Vokietijos socialdemokratų va

dovaujama valdžia padarė nepuolimo ir taikaus sugy
venimo sutartį su Tarybų Sąjunga ir Lenkija. Iki šiol 
šios sutartys tebėra V. Vokietijos parlamento neužgir- 
tos, todėl jos negalioja, v

Kodėl delsiama su sutarčių užgyrimu? Premjeras 
Brandt ir jo vadovaujama vyriausybė prisibijo parla
mentą paspausti, kad jis sutartis padėtų svarstyti. 
Esanti susidariusi pavojinga padėtis. Krikščionys de
mokratai griežtai sutartim priešingi. Jie tikisi par
lamente laimėti. O tai reikštų dabartinės valdžios nu
vertimą ir prie valstybės vairo krikščionių demokratų 
sugrįžimą. ' . . - jčvj -

Reikia nepamiršti, kad 1969 metais parlamente 
krikščionys demokratai nuversti tik keliais balsais. So
cialdemokratai laimėjo tiktai penkių balsų daugumą. 
Jiems valdžią sudaryti padėjo “Laisvieji demokratai,” 
kurių, tiesa, parlamente nedaug, bet užtenka kelių na
rių parėjimo į opoziciją, ir Brandto valdžia nuvirs nuo 
kojų. Matyt, pats Brandt supranta situacijos kritiškumą 
ir su jėgų išbandymu nesiskubina.

Bet kada nors sutartys turės būti apsvarstytos. 
Gal tai būsią padaryta balandžio mėnesį, o gal gegužės. 
Abi pusės prie to ruošiasi.

Brandto valdžios siekimas pagerinti santykius su 
socialistiniais kraštais yra sveikintinas. Reakcininkų 
laimėjimas pablogintų santykius ne tik su Tarybų Są
junga ir Lenkija, bet su visais kitais socialistiniais kraš
tais. Sakoma, kad visur reiškiamas didelis susirūpini
mas: kurį kelią Vakarų Vokietija pasirinks?

GELEŽINĖ DUONA?
Šiuolaikinio žmogaus ra

ciono tyrimai rodo, kad ,į

išvengti chroniško geležies 
trūkumo, kuris sukelia ma
žakraujystę. Jų nuomone, 
kepant duoną, į kiekvieną 

mūsų organizmą kartu su miltų kilogramą reikia 
maisto produktais patenka j įmaišyt 60 mg geležies, 
per mažai geležies. Ameri-I---------- —
kiečių tyrinėtojų duomeni
mis, dėl geležies trūkumo

NAMAI Iš ŠIUKŠLIŲ
Naujovė statybos techni- 
je yra namai iš didmies- 
i šiukšlių. Teigiama, kad 

gauna tik po 11 mg geležies, atsparumu jie nė kiek ne
panašią išvadą padarė VFR nusileidžia statiniams iš be- 
dietologai: 40% gyventojų, tono. Neįprastos statybinės 
daugiausia moterims, medžiagos pagaminimo me- 
trtiksta geležies. Ekspertai todą sukurė belgų inžinie- 
rekomenduoja budus, kaip irius A. Kenrionaš.

ypač kenčia moterys: joms kpj 
kasdien reikia po 18 mg, o Čių

IR LIETUVOS TAIKOS 
ŠALININKU BALSAS 

“Gimtasis kraštas” (kovo 
8 d.) rašo:

Kovo pradžioje Vilniuje 
įvyko ketvirtoji respublikinė 
taikos šalininkų konferencija. 
Pranešimą joje padarė Taikos 
gynimo komiteto pirmininkas, 
liaudies rašytojas Juozas Bal
tušis.

Paskaičiuota, kad per pus
šešto tūkstančio metų pasau
lyje įvyko 14,530 karų, kurių 
metu žuvo 3 milijardai žmo- 

'nių — tiek, kiek šiandien gy
vena žemės rutulyje. Kraupūs 
skaičiai! Rodos, jie turėtų bū
ti pamoka visiems laikams, 
bet dar liejasi kraujas Indoki- 
nijos žemėje, imperializmas 
žvangina ginklais kituose kon
tinentuose. Kova už taiką vi
same pasaulyje stiprėja, Ta
rybų Sąjunga žengia pirmo
siose taikos šalininkų gretose. 
Ryškiai skamba ir Tarybų 
Lietuvos taikos gynėjų balsas. 
Konferencijoje buvo pažymė
ta, kad pastaruoju metu Ta
rybų Lietuvos pasiuntiniai da
lyvavo taikos šalininkų susiti
kimuose Austrijoje, Egipto 
Arabų Respublikoje, Italijoje, 
Japonijoje, Kanadoje, Suomi
joje, Švedijoje, Lenkijoje, Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje ir kitose šalyse.

Daug prisideda prie taikos 
reikalo Tarybų Lietuvos meni
ninkai. į daugianacionalinės 
tarybinės liaudies taikos ju
dėjimo fondą įėjo Justino 
Marcinkevičiaus poema “Krau
jas ir pelenai”, 
mino Jokūbonio 
“Pirčiupio motina”,

mo. Nuo kovo menesio pir
mos dienos jau užėmė Uru
gvajaus Prezidento vietą, ku
riam terminas baigsis 1977 
metais kovo 1 dieną. Visa val
džia — buržuazinė, sudaryta 
iš didelių žemės valdovų-dva- 

b au
kų r i e 

as
i dar dau- 
nors jie visi 

kalba Tėvynės vardu, bet ją 
plėš kiek galėdami.

“Plataus Fronto” draugai 
turės Parlamente penkius se
natorius, aštuoniolika deputa
tų ir Miesto savivaldyboje 
penkiasdešimt vieną atstovą 
(edil).

“Platus Frontas” pasisako 
kad iš Parlamento postų ko
vos prieš Naują valdžią, ku
ri yra valktis senosios Pače- 
kistų valdžios.

“Plataus Fronto” tikslas yra 
ginti teises darbininkų, stu
dentų, mokytojų, valstiečių, 
i n t e 1 ige nt ų, p e nsi n i nk ų
smulkių komercijantų.

Kova nebus lengva, nes opo- 
Baltųjų partija talki- 

reakciniuose veiks- 
Mes progresyvūs šios 
lietuviai sveikiname 

draugus ir 
už

ir mano pinigai nuplaukė...
— Aš tai ne vietinė, — 

įsiterpia Adelė Jurienė. — 
Nuo Balninko. Tėvai turė
jo 3 hektarus, o vaikų —_ 
septynis. Negalėjome iš- spalio mėnesį akinius ir 
misti. Pradėjau tarnauti brangenybes—birželio. Apie 
turtingiesiems nuo devynių pamestus žiedus savininkai 
metų. Paskui stojau čia Šie-i dažniausiai praneša karštą 
sartyje dirbti pas kapitalis-1rugpiūčio mėnesį, 
tus kambarine. Va čia ir 
susipažinau su Mykolu, pa
milome vienas kitą, bet tė
vai vis neleidžia už jo te
kėti, “Kad jis plikas, jokio 
turto neturi,” — buvo tik 
toks tėvų atsakymas. Be
pigu dabar — įsimyli jauni 
ir gali tuoktis, niekas jiems 
netrukdo, niekas į turtą ne
žiūri. Mes pasiryžom: lei
džia, r Neidžia— apsivesim! 
Abu ir poterių nemokėjom, 
o ir pinigų trūko: klebonas 
reikalavo 50 litų, o mes vos 
30 sukrapštėme.. Bet My
kolas įdėjo pinigus į knygą, 
užvertė ją... Nei šaukšto, 
nei bliūdelio — nieko netu
rėjome. ..

— O vaikai?—teiraujuosi.
— Vaikai vaikais, — filo

sofiškai atsako Mykolas Jū
ras. — Išaugo ir išskrido... 
Nuobodu jiems buvo. Na, 
žinoma, ir darbo čia neuž
tektų. Sūnus Staisys, betar
naudamas Tarybinėje Ar
mijoje, įsimylėjo Kazach- 

Įstane, apsivedė, taip ir liko 
ten. Kiti vaikai po Lietu-1 
vą išsisklaidę, irgi turi šei
mas. Vladas dirba Anykš
čiuose vairuotoju, Pranutė 
Ukmergėje, rajono vykdo
majame komitete buhalte
re, Vytas—Buivydiškių že
mės ūkio technikume...

Tokia jau fėvų dalia šiais 
laikais... Antai, Stasys Jū
ras turėjo aštuonis vai
kus, irgi visi išsiskirstė 
kas kur. Tiktai Vladas Jū
ras šeimos nesusilaukė, to
dėl jiems su žmona Ona ne
teko pergyventi išsiskyrimo 
su vaikais.

Taip ir šiandien trys at
kakliausi vyrai broliai Jū
rai liko savo gimtajame 
Siesartyje ir čia tebedirba. 
Jų žmonos tvarko ūkį. Lais
valaikiais jie dažnai susiei
na visi įsu šeimomis pava
karoti. Įdomiausia, jog per 
visą savo gyvenimą broliai 
nėra nė karto susipykę!

O kodėl, turėdami pensi
jas, Mykolas ir Stasys ne- 
siilsi?

— Kol sveikatos turime 
tol dirbsime, — aiškina My-'i 
kolas Jūras. — Nepratę mes 
be darbo. O ir mūsų dar
bas reikalingas žmonėms. 
Iš mūsų suplautų lentų sta-

Londone gyvenantys tė- i 
vai daugiau nesikankins dėl 
to, kad negali susigaudyti . 
šiuolaikinių techninių žais- : 
lų įvairovėje. Žaislų par
duotuvės jiems suorganiza
vo specialius kursus. “Užsi
rašykite į kursus:—kvietė 
reklaminiai plakatai. —Mes 
atskleisime jums sudėtingų 
techninių žaislų paslaptį, ir 
vaikai liausis į jus žiūrėję 
iš aukšto!”

Žmonės visą laiką svajo
jo išmokti skraidyti kaip 
paukščiai — savo raumenų 
jėga, štai svajonė virsta 
realybe: beveik vienu metu 
Anglijoje, Japonijoje, Ka
nadoje ir JAV sukonstruo
ti ir išbandyti pirmieji lėk
tuvai, varomi žmogaus jė
gos. Numatomos tarptau
tinės figūrinių skraidymų J 
varžybos ir paskirtas 24 
tūkstančių dolerių prizas. 
Viena Anglijos firma paga
mino net dvivietį lėktuvą, 
kuriame vienas žmogus tik 
suka paminas, o antrasis 
vairuoja ir šiek tiek pade
da pirmajam. Žinoma, vi
si šie modeliai pakyla labai 
ne-aukštai (2-4 metrus nuo 
žemės), reikalauja daug jė
gos, neslankstūs posūkiuo
se. Tačiau, matyt, skraidy
mas savo jėga greitai taps 
populiaria sporto šaka.

ninkauja, o šešiasdešimties 
• trejų metų Mykolas ir šiai 
brolių brigadai vadovauja 
kartu su penkiasdešimties 
metų Vladu dirba lentpjū
vėje. Abi šios įmonėlės pri
klauso Ukmergės rajono 
buitinio gyventojų aptarna
vimo kombinatui.

Vieną lapkričio popietę 
mes su minėto kombinato 
direktoriumi Jonu Vasi- 

•-[liausku atvykome pas bro
lius Jurus. Aplinkui gero 
puskilometrio spinduliu — 
pušynai, prie Siesarties — 
senas vandens malūnais...

Ši idilija žavi tik atvykė
lį, kuris nori pasilsėti nuo 
miesto triukšmo. Ir tai, tur 
būt, neilgai—vieną kitą sa
vaitę, nes po to jis ima il
gėtis ž m o n i ų , kultūrinių 
pramogų. Matyt, todėl ki
ti vietiniai pamažėle ir iš
sikėlė.

Mykolas Jūras pakviečia 
gryčiom Ji neseniai staty
ta, keturi kambariai. Žvali 
o pati ant stalo padeda rū
kytu lašinių, sūdytų rud
mėsių ir... išsišnekame.

— Dabar žymiai geriau 
žmonės gyvena, — dėsto 
Mykolas. — Štai ir mes vi
si savo namus po karo pa
sistatėme? O anksčiau. . . 
Kapitalistai mokėjo mums 
rodos ir nemažą algą, bet 
beveik viską atgal susi- 
glemždavo: reikia bulvių 
pasisodinti—mokėk, už bu-

ir

zicinė 
ninkaus 
muose. 
šalies
“Plataus Fronto’’ 
linkime sėkmingos kovos 
darbo žmonių geresnį gyveni
mą.

skulptūra 
Eduardo

Balsio ir Violetos Palčinskai
tės oratorija “Nelieskite mė
lyno gaublio” ir daugelis kitų 
kūrinių.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės aktyviai remia taikos fon
dą. Laisvanoriški darbo žmo
nių įnašai 1971 m. 
beveik šimtą tūkstančių rub
lių. YU'U < ---------

Konferencijoje kalbėjo Kul- riai. . .

SMERKIA VEIDMAININ
GAS AŠARAS

Noveliistė Grące Paley 
savo straipsnyje “The Man 
in the Sky is a Killer” 
(“The N.Y. Tinies”, kovo 
23 d.) labai taikliai užva
žiuoja tiems, kurie spaudo
je, per radiją ir televiziją 
tiek daug ašarų išlieja dėl 
amerikiečių karo belaisvių 
Šiauriniame V i e t name. 
Kaip žinia, beveik visi tie 
belaisviai yra lakūnai.

Grace Paley sako: kai girdi 
tą politikierių ašarojimą, 
tai suisidarb įspūdis, kad 
mūsų lakūnai buvo vietna
miečių pagrobti čionai Io
wa arba Minnėsbtos valsti
jose. “Iš tikrųjų gi”, ji sa
ko, “jie buvo tie lakūnai, 
kurie buvo nušauti iš oro 
virš Šiaurės Vietnamo, ten, 
kur jie neturėjo reikalo bū
ti; iš tų mėlynų dausų jie 
sėjo mirtį ant žmonių, kai
mų ir laukų. Niekas tuos

sudarė vyrus neprivertė tokiu dar
bu užsiimti. Jie nebuvo 
draftuoti, jie buvo savano-

Pulkovo ir Krymo obser
vatorijų astronomai savo
tiškomis “dangaus svars
tyklėmis,” kuriose vietoje 
svarsčių buvo kometos ir 
asteroidai, išmatavo Jupi
terio masę. Pasirodė, kad 
šios planetos masė 1,047 
kartų mažesnė ųž Saulės ir 
316 kartų didesnė už Žemės 
masę. Astrofizikai apiben
drino mažų dangaus kūnų 
orbitų stebėjimų duomenis, 
kurie parodė, kad šie “kos
moso klajokliai,” veikiami 
Jupiterio traukos, pastebi- 
bimai keičia savo trasas.

Rybinskio motorų gamyk
los kolektyviniame sode au- 

’ ga nepaprasta obelis “so- 
"'das”. Ji kiekviena rudeni 

duoda 20 rūšių obuoliu der
lių.

tą niokok... Nelabai kas lių brigada rajono gyvento- 
ir belikdavo. O jau kaip jų butus remontuoja! Kai 
sukčiavo ! Pašaukė inane mes nebegalėsime—Siesar- 
antrą kartą smetoniškon tyje nutils ir girini dūzgi- 
kariuomenėn. Užeinu pri-lmas ■ ‘‘ ' * ‘
klausančios algos atsiimti, o nes niekas šioje nuošalioje

ir pinklų žviegimas,

jie kad sušuks ant manęs: 
^Kam tarnausi, tegul tas 
tau ir moka!” Išvarė ir nė 
cento nedavė.. Tuomet Uk
mergėje stojo hdujas darbo 
inspektorius, toks jaunas, 
energingas. Pasiskundžiau. 
Jis patikrino ir atrodo, kad 
kapitalistai per visą laiką 
man nusuko du tūkstančius 
litų! Bet prasidėjo karas,

vietoje nenorės apsigyventi
Feliksas Laurinaitis

Kiek jie yra išžudę nekal
tų vietnamiečių!

Grace Paley sako, kad 
gaila šių lakūnų šeimų, bet 
jos turi suprasti, kad jų sū
nūs (karo belaisviai Šiauri
niame Vietname) nebus pa
leisti, kol karas bus tęsia
mas. Todėl, jeigu jos nori 
jų susilaukti, turi t versti 
valdžia karą nufrduKti,

Iš laiškų
Dig. J. Juška,

Miamio Aido cho r3fS laikė' 
mėnesini susirinkimą ir ta
me susirinkime aš suorga
nizavau jūsų pagerbimui 
trumpą programą. Žmonių 
buvo apie 20, gražiai pavy
ko.?

Mes visi sveikiname Jus, 
brangus veikėjas, kultūros 
ir meno srityje. Linkime 
geriatišios sveikatos ir ilgo 
amžiaus, ir dar parašyti 
daug gražių eilėraščių.

Draugiškai,
J. W. ’Thomsonaš

ŠALTINIO SPINDULIAI
Perbėgę rasotą mišką, 
taip linksmai, žvaliai 
šaltinėlyje sutvisko 
saulės spinduliai.

Ir nusijuokė šaltinis 
skambančiu juoku...
O tas juokas sidabrinis 
nulėkė mišku...

^Skubėkime, mieloji, 
skubėkime abu, 
kol šaltinį saulė kloja 
sidabru...

O atbėgę prie šaltinio, 
prie versmių gilių, 
prisisemsime krūtinę 
ryto spindulių.

Spinduliai te visą dieną 
širdyje liepsnos 
ir sapne per mėnesieną 
tyliai atplasnos...

Tad bėkime, mieloji, 
skubėkime abu, 
kol šaltinį saulė kloja 
sidabru.

teitas fcdščiiiš
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Nepramanyta istorija Bronius Jauniškis

KUO MAN TIKĖTI
Tada iš buvau menkas ninku. Su dideliu susitel-

pusbernėlis, ir švelnus pū
kelis vos buvo prasikalęs 
ant kampuotos barzdos, bet 
garbanotus plaukus nešio
jau ilgus tarsi didžiuoda
masis jais. Sekmadieniais 
nuo ankstyvo ryto sukioda- 
vausi savo —Vajesiškio — 
parapijos bažnyčioje. Mane 
gerai pažinojo ne tik visos 
apylinkės davatkėlės, besi-

BRONIUS JAUNIŠKIS
tūpsiančios priešais didįjį al
torių bet ir visi zakristijos 
darbuotojai, kruopščiai be- 
sisukioją už dievo stalo. O 
aš irgi stengiausi iš visos 
širdies įtikti ne tik viešpa
čiui dievui, viena akimi 
žvelgiančiam nuo bažnyčios 
palubės, bet ir parapijos 
klebonui Antanui Bačkiui, 
tuo metu pakeltam į kanau
ninkus už ypatingą stropu
mą, kovojant su bažnyčios 
atskalūnais ir parmazonais. 
Aš didžiai nužemintai lenk- 
davausi prieš kanauninką, 
laikydamas jį dangaus ir 
žemės, visų šventųjų, ange
lų ir pragaro velnių tarpi-

kimu ir dvasiniu atsidavimu 
patarnaudavau jam šven
toms mišioms, mišparams ir 
niekada net mažiausiu krus
telėjimu neparodydavau nė 
mažiausio nepasitenkinimo, 
kai po r ilgiausių pamaldų 
liepdavo pravesti Jėzaus 
Kristaus kančių stacijas 
aplink bažnyčios pakraš
čius.

Tik sutemus gaubiant baž
nyčios bokštų kryžius, aš 
baigdavau kilmingą dar
bą ir, klebono šeimininkės 
Marceliukės pakviestas, ne
drąsiai užeidavau pas para
pijos šeimininką arbatėlės 
išgerti. Ilgai aš įsėdėdavau 
kanauninko svetainėje, ty
lus ir susimąstęs, sekdamas 
kiekvieną dangaus tarpi
ninko Antano Bačkio jude
sį ir žodį. Jo smailios, ka- 
tiniškos akys, per ilgai žvel
giančios į Marceliukės put
nų veidelį, mane truputį 
erzindavo, bet aš tada 
stengdavausi savo žvilgsnį 
nukreipti į šventosios Te
resėlės paveikslą, iškilmin
gai kabantį virš naujos, 
pūpsančios sofos.

Marceliukei išėjus virtu
vėn, klebonas mane pradė
davo klausinėti apie para
pijos naujienas, kai kuriuos 
parapijiečius ir šiaip pažįs
tamus žmones iš kitur.

Aš gerai žinojau, kad ka
nauninkas labai nemėgsta 
tų parapijiečių, kurie ne
klauso jo palaimintųjų žo
džių. įtarinėjo nepaklusnu
mu tuos, kurie šventųjų mi
šių metu per patį švenčiau
siojo pakylėjimą nesiklaup- 
davo, klusniai nenulenkda

vo galvos. Pamatęs tokį pa
rapijietį, jis suvirpėdavo, 
lyg elektros nukrėstas. Ir 
v*s įtarinėdavo mūsų—B ai
bių — neperseniai paskirtą 
pradinės mokyklos mokyto
ją Alfonsą Grigėną, gyvą, 

j judrų, giliai įsilavinusį sa
višvietos keliu. Šeštadienio, 
o kartais sekmadienio va
karais mokyklos salėje jis 
skaitydavo įvairiausio turi
nio paskaitas, pradėdamas 
nuo žemės susiformavimo, 
jos istorinės raidos ikiCiol- 
kovskio “fantazijos,’’ kad 
žmogus pakils į erdvę pa
sižiūrėti, n r danguje sėdi 
ponas dievą

Į jo paskaitas žmonės tie
siog verždavosi, ateidavo 
prieš gerą valandą užimti 
vietų, nes salėje dažnai jų 
pritrūkdavo, ir pavėlavusie
ji stovėdavo lauke prie ati
darytų langų. Klausytojų 
tarpe dažnai galima buvo 
pamatyti ir maršalką, ir 
brostvininką. Kanauninkas 
pasiųsdavo ir mane į tas pa
skaitas ir liepdavo viską su
sižymėti, kad sekmadieniais 
aš galėčiau k u o smulkiau
siai paskaitos turinį atpasa
koti, o kai kurias vietas ir 
aprašyti.

Kanauninkas Bačkis la
biausiai nemėgo S k e 1 d ų 
kaimo — mūsuose vadina
mo Berankio — Juozo Dei- 
nio. Kur jis rankos nete
ko — nežinojau. Dažnai jį 
s u t i k d a v a u žiemą, ant 
plento veždamas akmenis. 
Matuodavo jis štabeliais su
krautus riedulius ir suraši- 
nėdavo į išgrafuotus lapus. 
Sunku būdavo žiūrėti, kai 
jis viena ranka rašydavo, 
ypač vėjuotą dieną. Šiaip 
jis stovyniuodavo tarp ak
menskaldžių ir kažką poli
tikuodavo. Užsukdavo ir 
pas mus į namus. Tėvas jam 
siūdavo drabužius. Kartais

plaukai dar labiau pabalda
vo, ir jis man sakydavo:

— Bolševikas tas Beran
kis, dievo jis nebijo! Bet 
aš jį, ir Grigėną, paklupdy
siu prieš viešpatį dievą.

Matydavaus aš bažnyčioje 
ir vieną, ir kitą, pastebėda
vau, kad per mišias, ar per 
pamokslą, ne tik kad nesi- 
žegnodavo, netgi nekluptelda- 
vo švenčiausio sakramento 
adoracijos metu. Pamažu 
ats i" r a s d a v o ir daugiau 
panašių į juos vyrų ir jau
nuolių.

Man labai rūpėjo pama
tyti, kaip klebonas užsispy
rėlį Deinį ir mokytoją Gri
gėną paklupdys. O jau ką 
kanauninkas Bačkis užsi
manydavo — ar jam pats 
liuciperius, ar visi angelai 
padėdavo, — būtinai pada
rydavo. Ir aš, ir zakristijo
nas, ir maršalka — visi žy
miausi bažnyčios veikėjai iš 
visos širdies pritarėme ka
nauninko Bačkio pasiryži
mui ir su iškilminga viltimi 
laukėme tos palaimingos 
dienos: “Platink įdomias 
proklamacijas, bet dievo 
nepamiršk,” — tada aš taip 
galvojau.

Dienos slinko, sekmadie
niai bėgo.

Praleidome kelis atlaidus:

O sutikęs mane Deinys 
skatindavo:

— Brolau, kol jaunas — 
skerbkis į mokslą. Savi
švieta, skolindamas knygas, 
egzaminus eksternu laiky
damas—siek. Tamsus žmo
gus — aklas. Vėliau aš ta
ve įtrauksiu į mūsų veiklą 
už tėvynės šviesesnę atei- 
tį...

Jo žodžiai mane jaudino.
(Bus daugiau)

ŠIRDIS IR VAISTAI
Sčecino medicinos insti

tuto ir Vroclavo politechni
kos instituto mokslininkai 
sukonstravo aparatą, kuris 
padeda nustatyti, kaip šir
dis reaguoja į vaistus. Apa
ratas regist r u o j a širdies 
darbo ir kraujo apytakos 
venose duomenis. Tai pa
lengvina fiziologinius, far
makologinius ir kardiologi
nius tyrimus.

Viena stambi Amerikos 
įmonė pakeitė baldus savo 
konferencijų salėje, kur 
vyksta kontrolės tarybos 
posėdžiai: vietoj patogių 
fotelių —- kietos kėdės. Ta
rybos posėdžiai sutrumpėjo 
40 procentų.

HELP WANTED--MAI-E-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

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)

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)

MEN
Vinyl Wall Covering Plant 

Experienced Only
Front and back windups. Good pay, 
hospitalization as well as other 
fringe benefits. Kindly call 

201-933-7373 
or apply in person.

50 Amor Ave., Carlstadt, N. J.
(23-29)

SHEET METAL, precision, fab
ricators, assemblers, job shop exper
ience, All benefits.

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

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)

WANTED
FOR NEW PLANT 

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS
EXPERIENCED ONLY 

(201) 427-3132, 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)

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)

Tarybų Lietuvoje leidžiama labai 
daug vaikiškų knygelių su įspū
dingomis iliustracijomis—medžio rai
žiniais, linograviuromis, spalvingais 
akvarelės piešiniais. Už menišką vai
kiškų knygų apipavidalinimą lietuvių 
dailininkai ne kartą yra apdovanoti 
tarptautinių parodų prizais, diplo
mais, garbės raštais.

Nijolės Kryževičiūtės-Jurgeliavi- 
čienės iliustracija V. Žilinskaitės kny
gelei vaikams “Mikė milžinas.”

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Shimkus
Mirė kovo 30, 1959 m.

Jau trylika metų kai mirė mano mylimas 
vyras. Prisimename jį su liūdesiu mūsų širdyse. 
Niekuomet mes tavęs neužmiršime.

Felicia, žmona
Eugene, sūnus
Sony a ir Trudy, marčios 

anūkai ir anūkės
Arlington, N. J.

tėvui jis įduodavo kažko
kius lapelius, kuriuos mano 
gimdytojas, Berankiui išė
jus, saugodamasis namiškių 
skaitydavo. Kartą neturė
damas laiko, lapelius užkišo 
už balkio. Vakare, kai tė
vas buvo iėjęs pas gyvu
lius, išsitraukiau tuos lape
lius ir savo akimis nepati
kėjau: komunistiški atsi
šaukimai.

“Valstiečių jaunime! Tu 
laistai prakaitu tėvų žemę. 
Bet žiauri fašizmo ranka 
išvaržo tavo tėvu ūkius... 
Tu trokšti mokslo... Bet 
fašizmui nereikia nei moks-i 
lo, nei m^.o. Jie bruka tau 
į rankas kastuvą ir siunčia 
akmenis tašyti,” — patyliu
kais skaičiau ir stebėjausi, 
iš kur ta gili tiesa. Tėvas, 
visą gyvenimą siuvęs, pirko 
nedidelį ūkelį, tai dabar 
skolų negali išsimokėti. Iš 
ketvirto skyriaus paėmė 
mane gizeliu prie siuvimo, o 
apie mokslą nen u s t o j a u 
[svajoti.

O kitame atsišaukime 
perskaičiau, kad kažkur 
Sovie tuose žemė bendra, 
skolų nereikia mokėti, ir 
mokslas veltui. Tos žinios 
man tiesiog gulė š i r d i n : 
svajojau, kad mūsų šalin 
ateitų tie Sovietai.

Prie arbatėlės aš ir po
rindavau kanauninkui Bač- 

Įkiui apie mokytojo Grigėno 
mokslus, prasitardavau ir 
apie slaptus lapelius, gau
tus iš Berankio. Tik vis 
bijodavau ’Prasitarti apie 
raudonų j ų valdžią ir 
mokslą nemoka m ą . Bi
jojau, kad kanauninkas ma
nęs neišvytų iš klebonijos. 
Bet ir šiaip nugirdęs apie 
proklamacijas, parausdavo 
jo veidas, akys dar labiau 
pabrinkdavo, o šarmoti

niekas — nieko.
Mokytojas Grigėnas mo

kyklos įšalėję pradėjo pa
skaitų ciklą apie atskirų 
žmonių genčių ir grupių su
sidarymą. Ir iš vienos se
niausios grupės esą lietuvių 
tauta susikūrusi: su savo 
tautiniais papročiais, su sa
vais dievais ir savo tikyba, 
kas ir sudarė lietuvišką 
dvasią. Nekaltos mergelės 
vaidilutės garbinusios, se
neliai vaidilos apgiedoję lie
tuviškos dvasios didybę, 
pranašaudami daug didin
gesnius už kunigaikščių lai
kus.

New Haven, Conn.
Draugė Mary Svinkūnie- 

nė praneša, kad svetainė 
dėl LDS 5-osios apskrities 
konferencijos ant balan
džio 30 dienos jau paimta. 
Konferencija įvyks Water- 
būryje., V;

Visos kuopos kviečiamos 
prisiųsti delegatus. Ši kon
ferencija labai svarbi. Apie 
ją daugiau spaudoje bus 
pranešta vėliau. Bus pakel
tas klausimas ir apie LLD. 
Svarbu dalyvauti ir sve
čiams, kurie myli apšvietą.

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)

BUSINESS OPPORTUNITY

MERROW OPERATORS 
and

FLOOR GIRLS WANTED
Greenpoint

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)

Ir tos mokytojo kalbos 
teikė malonų pasididžiavi
mą.

Deinys vis dažniau tėvui 
atnešdavo slaptų lapelių, 
kuriuose rašė apie vis sun- 
kėjantį darbininkų ir vals
tiečių gyvenimą; skatino 
kelti balsą prieš fašizmą 
beplintantį Lietuvoje.

Balandžio 23 d. Hartfor
do Laisvės choras rengia 
gražią popietę su dainomis 
ir pietumis. Čia bus proga 
susitikti su gerais draugais 
ir praleisti popietę kartu 
su Laisvės choru ir pasi
klausyti jo gražių dainų.

J. Kunca

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service station 
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. 

Į 782-1787, eve’s, 722-0018, 722-8425
(23-29)

WORCESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

KAZIMIERAS KIBIRKŠTIS 
Mirė birželio 16, 1953

DOMININKAS MARGIS
Mirė balandžio 5, 1967

Mano brangūs mylimi vyrai! Laikas nesulaikomai 
eina pirmyn, kiekviena tik trumpa diena atneša didelį 
sudėtingo gyvenimo kavalkėlį. Džiaugsmų, laimės, liū
desiu Širdgėlos. O man visuomet primena, kad trumpom 

' praėjusių dienų minutom mirtis sulaikė jūsų širdžių 
plakimą, uždarė akis, kurios sveikino prašvitusias sau
lėtos dienos rytą. Atėmė jūsų gyvybę, kuri siekėsi žy
giuoti į šviesų rytojų. O per bėgančius metus nei pa
tekėjus saulutė, nenuskąidrina jūsų mirties man palikto 
liūdno nykumo. Mano mylimi vyrai, aš jūsų labai pa
sigendu, ilgiuosi. Visados esate mano mintyse, širdyje. 
Brangieji, ilsėkitės ramiai gražiose Vilties kapinėse, kol 
gyva būsiu jūsų kapą lankysiu, gėlėmis puošiu. Būsite 
mano širdyje aihžinai.

Anna Margiėnė-Kibirkštienė 
žmona

Miami, Fl a.

MACHINIST Experienced in work
ing small tight toleranced electronic 
parts. Must be capable of setting 
up and running mills and lathes. 
Be self starting. Salary commensur
ate with experience and ability. Cali 
Mr. Robert Maggio, Tek Wave, Inc. 
Box 994, Old Camplain Rd., Somer
ville, N. J. 526-1150.

(23-28)

Kovo 15 d. LLD 75 kuo
pa gražiai atžymėjo Tarp
tautinę Moters Dieną. Pir
miausia buvo priruošti pie
tūs, o po pietų graži meni
ne programa.

Pietus prirengė draugai 
Kanceriai, Olga Šimkienė, 
T. Jurevičienė ir S. Šukaitie- 
nė. S. Danienė iškepė visus 
pyragus. Prisidėjo su dar- 
vu M. Kvietkiene, E. Stan- 
kienė, Chuladienė, Helen 
Hinman, draugės kanadie
tės ir M. Friburg.

Po pietų kuopos pirmi
ninkas V. Bovinas padarė 
1 žanrine kalba paaiškindd- 
mas narenrimo tikslą. Jis 
na,kvietė Aido Choro pirmi
ninką Joną Tamsoną n rū
dėti programą. Aido Chd- 
ras, kad ir nelabai didelis, 
ne jaunuoliai. ne nrofesid- 
nalai, bet lahri orą?1’ai pub
lika naliksmino su savo dai
nomis. Geriau nepriima 

dainas 
Frank

nukalanti. Kelias 
nudainavo duetas - 
ir Helen Mankauskai. He
len Mankauskienė taindi 
nadainavo solo keletą dai
geliu. Peikia duoti kreditą 
Krank Mankauskui, kuris 
iau nejaunas būdamas iš
moko akompanuoti pianu. 
Taipgi Helen Hinman su
dainavo keliaš dainas sold 
—viena iŠ jų buvo rusiškai.

Ukraina Choras taipgi 
dainavo. Jų choras jauneš-

nis, bet balsai stiprūs. O 
kitas dalykas, jų moterys 
pasipuošę tradiciniais tau
tiniais kostiumais, tai su
daro gražų vaizdą. Choro 
vedėjas Maigarusky gražiai 
išlavinęs chorą.

Mildred Savukaitė - Fri
burg pasakė atatinkamą 
kalbą angliškai Moters 
Dienos klausime. Ji plačiai 
aiškino Angelos Davis rei
kalą, ragino gelbėti šią 
nekaltą profesorę nuo mir
ties bausmės.

Publika buvo pilnai pa
tenkinta programa. Oras 
irgi buvo gražus tą dieną, 
tai svečių susirinko geras 
būrys.

Atrodo pelno spaudai liks 
nemažai nuo šio parengi
mo.

E. K. Sliekienė

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 2 d. 
antrą valandą po pietų, toj 
pačioj salėj. Dar kartą pa
sitarsime apie būsiantį pa
rengimą balandžio 23 dieną.

Parinksime kandidatus 
LLD Cėritro Valdybai, taip
gi ir kitus draugijos reika
lus aptarsifriė.

Šis susirinkimas labai 
svarbus; todėl visi nariai 
privalo atsilankyti.

Valdyba
(24-25)
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$50

“Laisves” Reikalais
Prašome pasiskaityti, kaip kas remia mūsų 

rasti:
Brangūs draugai: Čia rasite čekį sumoje

Gal jau žinote, kad mūsų LLD 45 kuopos ir Dainos My
lėtojų narys Jonas Yuknis mirė š. m. vasario 12 d.

Jojo gyvenimo draugė Stefanija siunčia “Laisvei” 
šią auką, nes Jonas buvo didelis mūsų laikraščių skai
tytojas. Viso gero visiems,

Adelė Pakalniškienė
St. Petersburg, Fla.

Nuo kitų gauta sekamai:
P. Kukonis, Brooklyn, N. Y............
M. Liužinienė Binghamton, N. Y. . 
Amelia Aimont, Hollywood, Fla. . . 
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y. 
J. U. Detroit, Mich., per V. Žabui . 
Anna Pankow, Stamford, Conn. ..
P. Gavin, Tillsonburg, Canada........
B. Kirstuk, Chicago, Ill....................
J. A. Miller, Rochester, N. Y............
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J.

.. $51.00 

... 50.00 
.. 50.00 
... 50.00 
. .. 20.00 
.. .10.00 
... 10.00 
..... 8.00 
.... 6.00 
.... 6.00 
.... 6.00

J. K. Vaicekauskai, J. Juškos dovana, Bingham
ton, N. Y. .. ... ... ...... .............. . . .. . .
Aukotojas, Binghamton, N. Y. ... ..... 
A. Klimas Hartford, Conn. ..7...... . 
Elzbieta Jusienė, W. Boyston, Mass. .. 
Mrs. M. Jurevich, Brooklyn, N. Y. ... 
Bevardis, Miami, Fla. ................. 
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. . .
O. Kontautas, Chicago, Ill......................
M. Kamasauskas, Grand Rapids, Mich.
P. Kuliaskas, Gardner, Mass..................
J. B. Palonis, Pittston, Pa.......... .
Frank Ramanauskas, Dorchester, Mass.
Brooklynietis ......• ........ 
John Gabrys, New York City, N. Y. ... 
Marcella Klastow, Scottsville, Mich. ... 
A. Davydas, Pittsburgh, Pa. .... .. ... 
A. Martinonis, Cicero, Ill. . . .. ...... . 
Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada .. 
Po $1: J. V. Grigai, Hudson, Mass.;

Miami, Fla.; R. Chuberkienė, Middletown, N. J. 
Rainienė, B’klyn, N. Y.;

5.00
5.00
5.00
5.00

PER ISTORIJOS KRYŽKELES

Anglų kalba knyga apie Lietuvą
Neseniai Lietuvoje pasi

rodė naujas “Gintaro” lei
dinys anglų kalba — prof, 
dr. K. Navickio “Lietuvių 
tauta kovoje už savo vals
tybingumą” (“The struggle 
of the Lithuanian people 
for statehood”).

Žinomas mokslininkas jau 
daugelį metų tyrinėja lietu
vių tautos istorijos kelius 
mūsų amžiuje, jos kovą 
prieš imperializmą ir fašiz
mą. Šio kruopštaus darbo 
vaišins — mokslinės kny
gos lietuvių bei rusų kalbo
mis, straipsniai mokslinėje 
bei plačiojoje periodikoje.

Naujojoje knygoje auto
rius apžvelgia sudėtingą 
Lietuvos istorijos laikotar
pį: nuo pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos iki Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvo
je (1940 m.) bei jos išvada
vimo iš hitlerinių okupąn- 

Prieš tai

kieti jos, tai Anglijos — po- 
Tai buvo Lietuva 

o ve- 
uosto

kurio
ne

5.00 tų (1945 m.).
5.00 glaustai nušviečiami pag-
5.00 rindiniai Lietuvos XVIII—
4.00 XIX a. raidos etapai.
4.00
3.00 koji buržuazija, mėginda

ma įtvirtinti savo viešpata
vimą, paskelbė krašto “ne
priklausomybę”, susiedama 
tautos likimą su imperialis
tiniais Vakarais, ’pajungiant

... 1918 metai. Lietuviš-

.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

reikiai. 
be sostinės Vilniaus, 
liau ir be vienintelio 
Klaipėdos.

Tai buvo kraštas,
politinis egzistavimas 
kartą kabojo ant plauko. 
Tos Lietuvos vaikai buvo 
pasmerkti skurdui ir tam
sai. Jie dešimtimis tūkstan
čių plaukė laimės ieškoti į 
tolimus užjūrius.

Tarybų Sąjunga, nuosek
liai gindama mažųjų vals
tybių nepriklausomybę, ne 
kartą kėlė balsą prieš im
perialistų kėslus lietuvių 
tautos atžvilgiu. Jei ne is
toriniai 1940-ieji metai, na
šlavę nuo politinės arenos 
reakcingąjį režimą, Lietu
vą būtų prarijusi fašistine 
pabaisa...

Apie visa tai nuosekliai 
pasakojama šioje nemažoje 
(176 psl.) knygoje, pasire
miant archyvuose saugo
mais valstybiniais ano meto 
dokumen t a i s , diplomatine 
korespondencija, politiniu 
partijų pareiškimais, spau
dos medžiaga. Pateikiamos 
ir daugelio tų tekstų foto

Praeitą savaitę staiga su
sirgo mūsų senas veikėjas, 
“Laisves” linotipininkas ir 
Spaudos Bendroves Direk
torių Tarybos sekretorius 
Steponas Večkys. Gavo taip 
vadinamą “stroke”. Kalba 
visiškai atimta. Dešinioji 
ranka suparalyžiuota, jos 
nevaldo. Guli Jamaica Hos-

Bet atrodo, kad krizė bus 
praėjusi. Sekmadienį jau 
truputį geriau atrodė. Jau 
galėjo* pažinti lankytojus. 
. Linkime mūsų Steponui 
greitai ir pilnai susveikti.

ĮVAIRIOS žinios
Belfast. — Nuo 1969 me

tų Šiaurės Airijoje užmuš
ta 198 civiliniai, 55 Angli
jos kareiviai, 22 policistai 
ir 11 apsaugos nariu, viso 
286.

Lima, Peru.—Žemės dre
bėjime žuvo 7 žmonės, su-
žeista daugiau kaip

Washingtonas. — 
natoriu siūlo taksu 
mas.

12 se- 
refor-

jos interesams.
jau buvo nugriaudė jusi Di- 

J. D. Sliekas, džioji Spalio socialistinė re- 
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Rainienė, B’klyn, N. Y.; Martin Johnson, Hartford,'kiai brendo ir karo bei oku- 
Conn.; J. J. Pupis, Pasadena, Calif.; A. Ramanauskienė, pantų nusiaubtoje Lietuvo-

Prieš skaitytoją praslenka
Lietuvą kaizerinės Vokieti- sudėtinga politinė kova, vy-

Jacksonville, Fla. — Lai
vyno komandieriaus žmona 
ir kita moteris liudijo teis
mui, kad jos turėjo lytinius 
susinėsimus su kapelionu 
(kunigu) Jensen. Kapelio
nas sakė esąs visai nekal
tas.

Chicago. — Illinois vals
tijoje demokratų preziden
tinis kandidatas Muskie 
pirminiuose rinkimuose ga
vo 63% balsų.

Maskva. —Pakistano pre
zidentas Bhutto porą dienų 
tarėsi su TSRS premjeru 
Kosyginu ir Kompartijos 
sekretorium Brežnevu. Po 
pasitarimų išvyko namo.

Atėnai.—Graikijos prem
jeras Papadopoulos atstatė 
karaliaus pavaduotoją (re
gentą) gen. Zoldakis ir pa
siėmė visą valdžios galią į 
savo rankas.

Pramogų Kalendorius
Balandžio 16 d.

Lie tuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas.

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

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

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

------ , ~. . — j—,------- —, ~— ------------ ------- , 
Kingston, Pa.; John Urėdaitis, Elizabeth, N. J.; Michael 
Machonis, Worcester, Mass.; A. Latven, Windsor, Conn.; 
J. Slėnis, Newark, N. J., S. Bistras, Great Neck, N. Y., 
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass., 70c.

R. Chuberkienė, iš Middletown, N. J., prisiuntė mi
rusio vyro Charles Chuberkis Liet. Namo B-vės Šerą 
vertės $25. Aukoja laikraščiui “Laisvei”.

Ačiū prieteliams už gražią paramą laikraščiui.

Dabar jau laikas galvoti apie sveikinimus suva
žiavimui, kurie įvyks balandžio 16 . Organizacijos, tu
rinčios LKS B-vės Šerus, prašomos išrinkti atstovus į 
suvažiavimą.

Suvažiavimas prasidės lygiai 10 vai. ryto, o 2-rą 
vai. bus banketas. Lauksime sveikinimų.

. Administracija

statymą. J. Juška sugrupa
vo vaidintojus ir režisavo.

Per Jono Juškos pasidar
bavimą ir aktorių išlavini
mą, “Gražioji Mageliona” 
buvo vaidinama per du va
karus— šešt a d i e n y j e ir 

Niekur ki-

Pastebėjimas
“Laisvė” (kovo 10 dieną) 

įtalpino A. Gilmano rašinį 
apie Jono Juškos nuopelnus 
meno veikloje ir apie jo at
vykimą į USA.

Gilmanas, veikiausia neži- sekmadienyje.
nodamas tikrų duomenų įtur visoje USA lietuvių 
apie Juškos veikimą, sako: veikloje nebuvo jokis vei-
“Jis jau rado čia lietuvių 
socialistų organizacijos 
(kodėl ne Sąjungos? — V. 
Z.) 83-čiąją kuopą...”

Pi nu as — drg. Gilmanas

kalas vaidintas du kartus.
A. Gilmanas taipgi nepri

siminė apie J. Juškos veiki
mą Central Brooklyn ir jo 
dainavimą chore, kuriam

j e. Susikūrė Lietuvos Ko
munistų partija. Gruodžio 
mėnesį, laužydama okupa
cinio režimo ledus, gimė 
Lietuvos Tarybų Respubli
ka. Netrukus ją pripažino 
Tarybų Rusija, tuo būdu 
tarptautiniu mastu patvir
tinusi lietuvių tautos vals
tybingumo atkūrimą XX 
amžiuje.

Tačiau jauna Tarybų res
publika nepajėgė atremti 
koordinuoto imperialistinių 
valstybių ir vidaus reakci
jos puolimo. Prireikė dvie
jų dešimtmečių, kol Lietu
vos liaudis atgavo savo tei
ses, atkūrė Tarybų valdžią, 
galutinai pasuko socializmo 
keliu.

Vyresniosios kartos žmo
nės dar gerai prisimena 
buržuazijos valdymo dvide
šimtmetį. Tai buvo Lietu
va, kurias ekonomikos po
būdį ir ryšius diktavo ne 
jos pačios interesai, o did
žiųjų valstybių — tai Vo-

kusi 1919 -1940 m. Lietu
voje. Ryškiai parodomas 
Lietuvos. Komunistų parti
jos vaidmuo kovoje prieš 
lietuviškųjų fašistų politiką, 
už tikrąją liaudies valdžią 
ir Lietuvos nepriklausomy
bę, už plataus antifašisti
nio fronto sukūrimą.

Per tris dešimtmečius di
džiausioje tarybinių tautų 
sandraugoje plačiai sukles
tėjo nauja, socialistinė Lie
tuvos respublika. Lietuvių 
tautos suvereninės teisės ir 
nacionaliniai interesai šian
dien, kaip niekada anksčiau, 
visapusiškai realizuo j a m i 
valstybėje, kur valdžia pri
klauso darbo žmonėms, kur 
gerbiamas visų nacijų ly
giateisiškumas, kur Lietu-j 
va, kain ir kitos tarybinės 
respublikos, turi plačias po
litinės - socialinės, ekonomi
nės, kultūrinės raidos per
spektyvas.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Prancūzijoje A. K. Watson 
už girtuokliavimą atstaty
tas iš vietos; daugiau jis 
nebesitars su Kinijos amba
sadorium.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasirašė bilių ko
vai su narkotikais. Tam 
tikslui skiria bilijoną dole
riu. €• A

Belfast. —šiaurės Airijos 
protestantai susigrupavo į 
militantinę organizaciją, ku
ri vadinasi Ulster Vangu
ard, kovai prieš kovojan
čius katalikus.

Washingtonas. — Sena
torius Ogden R. Reid pa
reiškė, kad jis meta Repub- 
likonų partiją ir mano pri
sidėti prie demokratų, kaip 
padarė N. Y. majoras Lind- 
isay. Reid griežtai priešin
gas Nixono - Agnew pol 
kai.

Londonderry, šiaurės Ai
rija. — Čia bombos sprogi
mas sužeidė 26 žmonesA. M.

Redakcijos pastaba: Mes 
šios knygos dar negavome. 
Atrodo, jog tai gera kny
ga ir turėtų būti plačiai pa- to kompanijos, skelbia ])er 
skleista ir Jungtinėse Vals- 9 mėnesius padariusios pel-

Laukiame jos atei- no 26% daugiau, kaip pir
miau per tą patį laiką.

New Yorkas. — General 
Mills ir Pidsbury, dvi mais-

nepasako, kur 83-čioji kuo-!vac^ovavo Ereminas.
pa gyvavo.

Antras—Jonas Juška ne
rado Socialistų Sąjungos 
83-čios kuopos, nes kuopa 
buvo suorganizuota pra
džioje 1914 metų Central 
Brooklyn. Pirmojon 83-čios 
kuopos valdybon buvo iš
rinkti: A. Baltaitis, organi
zatorių, J. Semėnas, tur
tų rašt., Petras Repečka, 
iždininku, V. Žabui, tarimų 
užrašėju. Tarpe naujųjų 
narių buvo ir Jonas Juška

Kai Socialistų Sąjungom 
83 kuopa pasinuomavo ne 
didelę salę, 33 Hudson Ave. 
Brooklyn, čia p r a s i d ė j c 
veikimas ir Jono Juško? 
pradinė meninė veikla.

Taipgi, A. Gilmanas nepa
sakė apie J. Juškos nu
veiktus darbus Centra’ 
Brooklyn ir apie jo dviejų 
veikalų (dramų) “Kryžius” 
ir “Gražioji Mageliona” pa-

Kai susiorganizavo Lie
tuvių Literatūros Draugija 
1915 metais ir kai įsisteigė 
1921 m. Aukščiausios Prie
glaudos kuopa Central 
Brooklyne, Jonas Juška ta
no nariu, kaip ir kiti.

Mano geram bičiuliui Jo
nui Juškai priklauso pa
garba už jo veiklą meno 
srityje ir jo paties rašytas 
trumpas komedijas, kurios 
’nokino publiką.

Šis rašinėlis padidins Jo
no Juškos veiklos nuopel
nus.

Vincent Žabui

JAV chirurgai, ištyrę 100 
ūksiančių naujagimių, Įvir
ina: kūdikiai, p'agimdyti 
’ūkančių motinų, sveria vi- 
iutiniškai 200 gramų ma
nau. Be to, tokios motinos 
gymiai dažniau gimdo prieš 
laiką.

tijose. 
nant.

Mieste pasidairius
New Yorko Blue Cross 

gavo federalinės valdžios 
užgyrimą pakelti 14.8 proc. 
hospitalizacijois apdraudos, 
kurios nariais yra 3 milijo
nai 4 šimtai tūkstančių 
žmonių, ■i.. •

New Yorke šiuo metu 
yra 400,000 narkotistų, ku
rie apiplėšimų padaro apie 

I pusantro bilijono dolerių 
vertės į metus,.

Miestas pradėjo gauti 
daugiau finansinės para
mos iš federaliniu fondu c c

kovai prieš . narkotizmo 
siautėjimą mieste.

Brooklynietis 86 metų Da
vid Kickerson rastas savo 
maudynėje peiliu subady
tas.

Šeštadienį, balandžio 1-ą 
specialus traukinys veš an
tikarinius kovotojus į Har
risburg, Pa., kur įvyks de
mons traci j a prieš karą ii' 
politinių kalinių išlaisvini
mą. Traukinys išeis išPenn 
stoties 9:10 vai. ryto ir grįš 
iš Harrisburgo 5:50 vai. v. 
Bilietas — $16. Autobusai 
išeis 7 vai. ryto. Bilietas— 
$10. Rezervacijas galima 
gauti šaukiant 255-1075.

Kongresmanė Abzug kan
didatuos dabar 20-ame kon
gresiniame dis t rikte prieš 
kongresmaną Ryan. Jos di- 
striktas buvo panaikintas— 
nrijungtas prie kitų dis- 
triktų. Rep.

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.

LDS 1 KUOPOS 
NARIAMS

Pirmosios kuopos susi
rinkimas neįvyks balandžio 
mėnesį.

Sekantis pirmosios kuo
pos susirinkimas bus gegu
žės 2 d., 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Sekr. A. Gilman

Nelaimė ligoninėje
Praęitos savaitės “Lais

vėje” rašėme, kad laisvietis 
Juozas Zajankauskas vėl iš
ėjo .i ligoninę, kur jam bus 
padaryta operacija ant 
abiejų akių. Deja, jam nu
vykus j ligoninę ir einant į 
X-ray kambarį, Juozas pa
slydo ir parpuolė. Labai 
skaudžiai susižeidė galvą. 
Dabar gydosi namie, o ope
racija ant akių, aišku, tapo 
atidėta. Kalbėjausi per te
lefoną. Sako, “jaučiuosi la
bai prastai.”

Labai gaila, kad tokia ne
laimė Juozą ištiko. Linki
me greitai ir pilnai susveik
ti. Rep.

Šveicarijoje yra daugiau 
bankų, negu dantų gydyto-

Neseniai Klaipėdos liaudies operoje dainavo Virgilijus Noreika. Opero
je “Čigonų baronas” jis atliko pagrin dinį Barinkajaus vaidmenį.

Nuotraukoje: TSRS liaudies artistas V. Noreika, liaudies operos di
rigentas K. Kšanas, solistė V. Kubilienė ir liaudies operos režisierius V. 
Paukštė po spektaklio Klaipėdos liaudies operoje.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Maskva. — Kalbama, kad 
Tarybų Sąjunga ruošiasi j 
nlanetą Marsą gal dar 1973 
metais pasiųsti ir nuleisti 
erdvėlaivį ar “rabotą”. Ta
rybiniai mokslininkai gal
voja, kad tikslas bus pa
siektas.

Bolonės kalėjimo (Italija) 
kalinys nurijo šaukštą, to
dėl buvo nubaustas ir už 
valstybės daiktų vogimą.

Kada moteris perka sau 
mėgstamą daiktą? Ameri
kos reklamos specialistai 
teigia: jeigu daiktas mote
rį daro patrauklesnę, jeigu i 
niekas jo neturi ar nenešio-’ 
ia, jeigu kaimynės negali 
io įsigyti, jeigu prieštarau
ja vyras ir jeigu be jo ga
lima apsieiti.

----------
Tbilisio centrinio pašto in

žinierius Artčilas Karakaš- 
vilis padarė laikrodį, kuris 
rodo 63 pasaulio miestų lai
ką.

Patyrinėta, kas daugiau
sia šeimoje užima poilsio 
vietos. Pasirodė, 54 procen
tus - žmona, 42 — vaikai 
ir 4 vyras.

“LAISVĖS” 60-MEčIO
■'.T : •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 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




