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išnešė nuosprendi: Angela 
Davis - nekalta nei viename 
kaltinime.

Apie porą metų profesorė 
Angela Davis buvo kankina
ma kalėjimuose. Ji pergy
veno begaliniai daug skaus
mų. Reakciniai suokalbi
ninkai norėjo su šia pasižy
mėjusia liaudies kovotoja 
apsidirbti, kaip jiems pasi
sekė apsidirbti su Sacco ir 
Vanzetti ir kaikuriais ki
tais. Bet šiuo kartu reakci
jai nepasisekė.

Tai didžiausias liaudies 
laimėjimas, teisme pareiš
kė Angela Davis. Tai plataus 
pasaulio liaudies laimėjimas 
prieš reakcinius suokalbi
ninkus.

Senatorius Jacksonas davė 
signalą Pentagonui ir vi
siems karo baubliams griež
tai priešintis Maskvoje pa
sirašytoms sutartims, kai 
ten lankėsi prez. Nixonas.

Visos karo rėmėjų ka- 
nuolės atsuktos vyriausia 
prieš strateginių ginklų li- 
mitacijos sutarti, kurimili- 
taristams nekošerna.

Senate tikimasi aštrių tuo 
klausimu susikirtimų. Jack
sonas tikisi, kad dauguma 
republikonų ir kai kurie de
mokratai pasisakys prieš 
svarbiausią sutarti. Pa
matysime.

JAV Komunistų partija, 
užgirdama Maskvoje pasi
rašytas sutartis, kartu pa
reiškė, kad Indokinijos kri
zės klausimu Nixonas netai
ko Maskvoje susitarimų dėl 
taikingo sugyvenime su vi
somis šalimis. Nixonas ir 
toliau palaiko imperialisti
nius siekimus.

Taikingo sugyvenimo ša
lininkai turės Nixoną nu- 
maskuoti, kad jis sekamuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
nelaimėtų. Maskvoje pasi
rašytos sutartys ir deklara
cija reikalauja tokio prezi
dento, kuris nuoširdžiai vy
kintų sutartis gyvenime.

Žinote, kad kongresmenai 
gauna į metus po $42,500 
atlyginimo. Dar gauna po 
geroką sumą7 ir kitokioms 
savo išlaidoms. Rodos, to
kio atlyginimo pilnai pakan-

J Bet pasirodo, kad apie 150 
kongresmenų turi šalutinius 
užsiėmimus, už kuriuos 
taipgi gauna riebius atlygi
nimus.

Kolumnistas Jack Ander
son rašo, kad 68 kongres
menai yra direktoriai ar 
viršininkai bankų, taupymo 
ir paskolų bei kitų finansinių 
ištaigų, 52 praktikuoja ad
vokatūrą, kiti Įsivėlę J kitus 
gerai aprhokamus biznius.

Kongresmenų darbas yra 
visuomeninis. Jie turėtų 

. visą laiką pašvęsti visuo-

Buvęs prokuroras Taylor 
ragina Kongresą svarstyt 

Nixono prasižengimą

Nixono administracija 
planuojanti kariauti 

dar keletą metų
New Yorkas. - Kolum

bijos universiteto teisių 
profesorius Telford Taylor 
ragina Kongresą nedelsiant 
svarstyti siūlomą rezoliu
ciją apkaltinti prez. Nixona 
už nelegalaus karo Indoki
nijoje tęsimą.

Nors Taylor nemano, kad 
Kongresas^ apkaltintų Nixo- 
ną, bet paties klausimo iš
kėlimas smarkiai gali pa-, 
veikti Nixoną, taipgipaaks- 
tintų amerikiečius smar
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Potvynis prigirdė keletą 
šimtų žmonių KABLIA,RAMOS IŠ LIETUVOS

Rapid City, S. D. - Po 
didžiulių liūčių, užtvankai 
neišlaikius spaudimo, 4,- 
000 gyventojų miestelis 
buvo apsemtas. Smarki 
vandens srovė viską naiki
no, griovė namus, nešėsi 
žmones ir šimtus prigirdė 
ar užmušė.

Apskaičiuojama, kad žu

Unija išrinko 
delegatus

Detroitas. - Jungtinė 
Automobilių Darbininkų 
unija išrinko 1,000 delega
tų į Taikos konferenciją, 
įvyksiančią birželio 23-24 
dienomis St. Louis, Mo.

Kitos unijos taipgi siun
čia didelius skaičius dele
gatų, kurie bendrai su dau
geliu visuomeninių organi
zacijų delegatų tarsis, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš 
karą Indokinijoje.

WASHINGTONAS.- Nixono 
administracija pareiškė 
nemananti šiuo metu gerin
ti santykių su Kuba, nors 
kalba apie gerinimą santy
kių su visomis šalimis.

MASKVA.- Jugoslavijos 
prezidentas Tito buvo iš
kilmingai priimtas ir ap
dovanotas Lenino ordenu. 
Aerouoste jį pasitiko Kom
partijos gen. sekr. Brež
nevas.

meniniams reikalams. Bal
suotojai turėtų reikalauti, 
kad jų išrinkti kongresme
nai nutrauktų visus šaluti
nius bizniškus užsiėmimus 
ir pilnai tarnautų tik visuo
menei, o ne kokiam nors 
bizniui.

Apie 18 milijonų ameri
kiečių kankinasi nuo prasto 
virškinimo, susijusio su 
įvairiomis virškinimo si
stemos ligomis, teigia virš
kinimo ligų specialistas Ro
senthal.

Dr. Rosenthal apskaičiuo
ja, kad vifškinimo ligų ty
rinėjimams išleidžiama J 
metus tik 13 milijonų dole
riu o tokių ligų gydymui iš
leidžiama 10 bilijonų do
lerių.

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879
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kiau kovoti prieš karą vi
sokiais galimais būdais.

Taylor nurodo, kad Ni
xonas yra prasižengęs 
Konstitucijos skyriui II ir 
gali būti teisiamas už 
Konstitucijos laužymą.

Taylor buvo vyriausias 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras po antrojo pasaulinio 
karo teisiant nacius karo 
kriminalistus Nurembergo 
teismuose.

vusių bus nemažiau 300, bet 
gali būti ir daug daugiau. 
Nuostoliai siekia milijonus 
dolerių.

2,500 nacionalinės gvar
dijos narių ir 2,000 miesto 
gyventojų ieško žuvusiųjų 
lavonų, palaiko tvarką, ^pa
deda nukentėjusiems su
rasti prieglaudą ir maistą.

Nixonas nori 
fondų

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas siūlo Kongresui 

.^suteikti 38 milijonus dole
rių “Radio FreeJSųrope“ 
ir “Radio Liberty” išlai
kymui.

Užsienio Santykių komi
teto pirmininkas Fulbright 
priešinasi tokiam siūly
mui. Jis nurodo, kad tos 
radijo stotys naudojamos 
subversyvei propagandai 
prieš Tarybų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis. O 
Nixonas Maskvoje sutiko 
palaikyti taikingą sugyve
nimą su socialistinėmis 
šalimis ir nesikišti i jų 
'vidaus reikalus.

Lietuviai “vaduotojai“ 
taipgi naudojasi tomis ra
dijo stotimis šmeižikiškai 
propagandai prieš Tarybų 
Lietuvą.

Belaisviai ragina
O

Kongresą
Washingtonas. -15 ame

rikiečių karo belaisvių iš 
Pietų Vietnamo per radiją 
ragino Kongresą sulaikyti 
“nemoralinį, tragišką 
karą“ Indokinijoje.

Karo belaisviai, kurių 
vardai buvo paskelbti, nu
rodo, kad šis karas sudaro 
“katastrofiškas pasek
mes,“ nuo kurių nukenčia 
Indokinijos žmonės ir 
amerikiečiai.

NEW YORKAS.-Naciona
linis Apkaltinimo komite
tas paskelbė “New York 

-Times** atsišaukimą, ku
riame ragina paremti kon
gresinę rezoliuciją Nixono 
patraukimui atsakomybėn 
už nelegalų karą Indoki
nijoje.

OZONE PARK, N.Y. 11417

Kaip ankstęsniais metais, taip ir šiemet, Poezijos pavasario 
atidarymo iškilmėse dalyvavo grupė tautiečių iš užsienio, be
sisvečiuojančių tėvų žemėje.

Nuotraukoje: “Gimtojo krašto” laikraščio redaktorius, poetas 
V. Reimeris, Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoja J. Narkevičiūtė, Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko pavaduotojas V. Kazakevičius, viešnios iš 
JAV Amelija Jeskevičiūtė ir Elena Jeskevičiūtė, “Tiesos” laik
raščio redaktorius A. Laurinčiukas.

* M. Ogajaus nuotrauka

Poezijos paukštė 
apskriejo Lietuvą

Vilnius. - Universiteto 
kieme baigėsi tradicinis 
poezijos pavasaris. Jis 
prasidėjo gegužės 26 d. 
prie Kauno marių. Po-to 
trys grupės, poetų bei jų 
svečiai iš Maskvos ir 
Azerbaidžiano - viso 40 
žmonių - keliavo po Suduvą, 
Žemaitiją, Dzūkiją. Gru
pės lankėsi Mykolaičio- 
Putino ir Salomėjos Neries 
gimtinėse, pagerbė Vaičai
čio," Krėvės Mickevičiaus 
ir Kudirkos atminimą jų 
amžino poilsio vietose.

Didelės poezijos šventės 
įvyko Radviliškyje, Lazdi
juose, Sakiuose, Vilkaviš
kyje, Šilalėje, Varėnoje.

Universiteto kieme buvo 
surengtas didelis poezijos 
vakaras, kuriame dalyvavo

Jungtinės Valstijos didina 
k ari ii jėgas Tailande

Bangkokas, Tailandas. - 
Jungtinės Valstijos per pa
staruosius keletą mėnesių 
čia padidino savo militari- 
nes jėgas nuo 32,000 karių 
iki 40,000.

Šešiose Tailando milita- 
rinėse bazėse amerikiečiai 
pilnai paruošti vyriausiai 
bombardavimams Siaurės 
Vietnamo ir liaudies jėgų 
įsitvirtinimų Pietų Viet

Užmušė 11 kalinių
Karačis, Pakistanas. - 

Kalėjime kilusiose riau
šėse sargai užmušė 11 ir 
sužeidė 35 kalinius.

Kaliniai sukilo prieš ne
pakenčiamas sąlygas ir 
sargų brutalumą.
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B RUSE LIS/ Belgija. - 
Aerodrome ieškant ginklų 
kartu rasta $45,000.vertės 
paslėptų deimantų.

M—If...............

SANTIAGO/ Čilės Cen- 
tralįnė Darbininkų Konfe
deracija pakvietė Angelą 
Davis atvykti j Čilę.

keli tūkstančiai vilniečių. 
Poetai padėjo gėlių prie 
Donelaičio paminklo, kuris 
stovi centrinių universiteto 
rūmų nišoje.

Kardiologų 
simpoziumas

Druskininkai. - Čia įvy
ko sąjunginis simpoziumas 
širdies elektrinio stimu
liavimo klausimais. Jame 
dalyvavo žymiausi Tarybų 
Sąjungos kardiologai, dide
lė grupė šios srįties spe
cialistų iš užsienio.

Lietuva yra vienas di
džiausių centrų Tarybų Są
jungoje gydyti širdies su
sirgimus. Lietuvių sukur
tais metodais širdies ritmo 
sutrikimams elektros im
pulsais gydyti naudojasi 
daugelis Europos klinikų.

A.VAIVUTSKAS

name.
Iš Tailando taipgi teikia

ma militarinė parama Lao
so ir Kambodijos val
džioms kariauti su liaudies 
jėgomis.
/Siaurės Vietnamo bom

bardavimas tęsiamas. 
Pietų Vietname iš lėktuvo 
per klaidą paleista napal
mo ugnis smarkiai apdegi
no keletą Saigono kareivių, 
taipgi 5 motinas su vaikais.

Nėra lygybės
Washingtonas. - Kokiuo

se darbuose moterys už- 
"dirba po $3 i vai., tai vyrai 
tuose darbuose uždirba po 
$5. skelbia Darbo departa
mento Moterų biuras. ,

1955 m. moterų atlygi
nimą i ^lyginos i 64% su vyrų' 
atlyginimais, o 1970 m. 
siekė tik 59.4%.

WASHINGTONAS.- Senato
rius Jackson smarkiai ko-* 
yoja prieš Maskvoje pada
lytas sutartis, ypač prieš 
strateginių ginklų limitaci- 
jos sutartį. v

Washingtonas. - Kon
greso ir Senatoasignavimo 
komitetuose svarstant Nix
ono siūlymą skirti karo 
reikalams 85 bilijonus do
lerių fiskaliniams metams. 
Gynybos sekretorius Laird 
ir Pentagono generolai pri
sipažino, kad Nixono ad
ministracija planuoja karą 
Indokinijoje tęsti dar ko
kius'4 ar 5 metus.

Nixono siūlymas yra 5 
bilijonais didesnis, kaip 
buvo nuskirta praėjusiais 
fiskaliniais metais. Pasi

Rodezijos kasykloje žuvo
467 angliakasiai

Salisbury, Rodezija. - 
Kasykloje ištikus dujų 
sprogimui buvo palaidoti 
467 angliakasiai - 434 af
rikiečiai ir 33 baltieji.

Gelbėtojai išlaisvino vie
ną angliakasį ir rado tris 
lavonus. Toliau prie kitų 
prieiti nebegalėjo, nes

Alžyras grąžins 
JAV #500,000

Alžyro valdžia sutiko 
grąžinti1 puse milijono do
lerių, kuriuos gavo iš Jung
tinių Valstijų lėktuvų kom
panijos lėktuvo .grobikas 
Wm. Holder, iš New Yorko 
nusivaręs Western Airlines 
lėktuvą j Alžyrą.

Grobikas Holder ir jo 
draugė Kerkow prašė “po
litinė s prieglaudos’ ’, tai jie 
galės pasilikti Alžyre, ne
bus Amerikon grąžinti.

Kitas lėktuvo grobikas, 
Robb D. Heady, buvo gavęs 
$200,000 ir parašiutu nu
sileidęs Nevadoje. Policija 
jį ten pagavo ir kalėjiman 
uždarė.

Ispanų streikierių 
atsišaukimas

Madridas, Ispanija. - 
Areštuoti 22 statybos 
streikieriai atsišaukia į 
pasaulio darbo žmones. Jie 
kviečia protestuoti prieš 
streikierių persekiojimus.

Policija kaltina juos su
kilimu prieš valdžią. To
dėl teismas gali juos sun-‘ 
kiai bausti. Skubi parama 
reikalinga.

ROMA. - Italijos Kom
partija 1971 metais gavo, 
100,000 naujų narių, rašo 
jos organas “L’Unįtą.“ 
Dabar Kompartija turi dau
giau kaip pusantro milijono 
narių.

JOHANNESBURG,Pietų Af
rika. - Policija, pasikvie-, 
tusi rezervistus, išdaužė 
didžiulę studentų demon
straciją, reikalaujančią 
reformų. Parlamentas 
svarsto Įvykį.
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Mėtai 61-ieji

rodo, kad Nixono adminis
tracija nelinkusi karo eigą 
mažinti ir eiti prie jo nu
traukimo.
\ Generolas Seigniaus pri
minė, kad Kambodijos, 
Pietų Korėjos ir Turkijos 
militarinei paramai taipgi 
reikia 514 milijonų dolerių. 
Pietų Vietnamas dabar nori 
gauti pusantro milijono do
lerių. Tailande ir Filipi
nuose reikia palaikyti mili- 
tarinės bazes karui tęsti c 
Indokinijoje. Ten irgi rei
kia milijonų dolerių.

trukdė dujų sproginėjimai.
Kasykla priklauso A nglo- 

American korporacijai, 
kurios - centras randasi 
Pietų Afrikos respublikoje. 
Tai grynai baltųjų kontro
liuojama korporacija, ku
rios kontrolėje yra nemaža 
ir deimantų kasyklų.

Konferencija kovai 
prieš teršima

Stockholmas, Švedija. - 
Jungtinių Tautų sušauktoje 
konferencijoje kovai supo- 
liucija (oro, vandens ir že
mės teršimu) dalyvauja 
apie 1,200 delegatų iš dau
giau kaip 100 šalių.

Švedijos premjeras Pal
me, konferencijoje kalbė
damas, aštriai kritikavo 
Jungtines Valstijas už tę
siamą Siaurės Vietnamo 
bombardavimą ir blokadą.

SEOUL, Pietų Korėja. - 
Naujos Demokratinės par
tijos atstovai demonstruoja 
gatvėse, reikalaudami su
šaukti nacionalĮnę asam
blėją, kuri buvo uždaryta, 
kai prezidentas Parkas 
gavo diktatorines teises. 
Policija puldinėja protes7 
tuojančius asamblėjos na
rius; keletą areštavo.

CINCINNATI,Ohio. - Jung
tinės Plieno Darbininkų 
unijos prezidentas Abel 
smerkė Nixono adminis
tracijos politiką ir užgyrė 
demokratų prezidentinį 
kandidatą lapkričio rinki
muose. Abel kalbėjo šios 
valstijos A F L-CIO konven
cijoje, kurioje dalyvavo 1,- 
800 delegatų.

KARAKAS, Venezuela. - 
Čia atvykoprez. Nixonopa
siuntinys John Connally. 
Jis lankysis 15-oje valsty
bių sū pranešimu apie 
Maskvoje susitarimus.

• • T

SALISBURY. - Rodezijos 
baltųjų mažumos valdžia 
uždraudė bent kokią gura
mą afrikiečių politinėms 
partijoms iš užsienio.
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Atrodo, kad McGovern laimės
Senatoriaus George McGov

ern dideli laimėjimai pirmi
niuose f rinkimuose (“prima
ries”) Californijoje ir daugely
je kitų valstijų daugeliui atrodo 
keistu, fenomeniniu reiškiniu 
mūsų amerikinėje politikoje. 
Juk Demokratų partijoje yra 
daug už jį garsesnių, plačiau 
žinomų ukvatininkh į preziden
tinius kandidatus, bet jie, pa
bandę, yienas po kito pasitraukė 
iš kovos lauko. Tiesa, Hubert 
Humphrey dar tebesilaiko ir 
žada tęsti kovą iki suvažiavimo 
ir suvažiavime, bet po prakiši- 
rrfo Californijoje ir jo progos 
laimėti nominacijas pasidarė 
labai menkos.

Associated Pref$ Wirepho4o
Nors Humphrey dr kiti Mc 

Governo oponentai teigia, kad 
jie neplanuoja jokios koalicijos senatoriui iš South Dakotos 
užkirsti kelią, bet niekas jais netiki. Tokių pastangų ženk
lai jau pasirodo ir komercinėje spaudoje. Antai, “The N. Y. 
Times”, kuris iš pradžių atrodė gana neutrališku šiame 
konteste, birželio 9 d. laidoje, jau “pranašauja,” kad jeigu 
McGovern laimės nominacijas, tai daugelis demokratų 
geriau balsuos už Nixoną, negu už jį. Toki esą rezultatai 
pravestų apklausinėjimų. Štai kas sakoma koresponden
cijoje iš Los Angeles: “Stebėtinai didelis skaičius bal
suotojų, kurie palaikė Humphrey kandidatūrą Californijoje, 
sako, kad jeigu McGovern laimėtų demokratų nominacijas į 
prezidentus, jie paliktų savo partiją ir balsuotų už prezi
dentą Nixoną lapkričio rinkimuose.”

Tai pasako gana daug. Tai pasako, kad dešinysis, reak
cinis elementas yra išsigandęs McGovernč pasisekimų 
pirminiuose balsavimuose ir grūmojimu pasitraukti iš 
partijos ir balsuoti už Nixoną siekia iš lanksto išgąsdinti 
delegatus i Demokratų partijos suvažiavimą. Antras, tas 
ryškiausiai parodo Humphrey pasekėjų reakcinę fizionomi
ją. Jie nemato didelio, pagrindinio skirtumo tarp Humph
rey ir Nixono. Jiems prie širdies arčiau Nixonas, negu 
McGovern.

Nežinia, kaip į šiuos gąsdinimus pažiūrės pats McGovern. 
Veikiausia jis yra susirūpinęs. Jis neabejoja apie didžiulę 
Humphrey įtaką Demokratų partijoje. Humphrey turės 
nemažai šalininkų ir partijos suvažiavime. Turėdamas tą 
mintyje, senatorius savo kalbose storai pabrėžia, kad jis 
Tienorįs atstumti nuo savęs nė vienos demokratų grupės. 
Jis visomis jėgomis siekiąs dabar ir sieksiąs tada, kada 
bus nominuotas, Demokratų partiją suvienyti. Kiektasjam 
padės laimėti Humphrey pasekėjus, kurie žada balsuoti už 
Nixoną, sunku pasakyti.

Kalbant apie McGoverno kandidatūrą, matome ir kitą 
labai įdomų reiškinį. Iš visų šalies kampų pranešimai 
kalba apie jaunų žmonių spietimąsi po jo kandidatūros vė
liava. Ir, žinoma, ne todėl, kad jis pats būtų dar jaunuolis, 
nes jis ne jaunesnis už Humphrey ir Muskie, bet kad jis 
žada dideles reformas beveik visose srityse. Jauniems 
žmonėms tas patinka. Ypač jiems patinka jo žadėjimas 
žymiai sumažinti lėšas, skiriamas karui ir militarlniams 
reikalams, ir tuojau nutraukti Amerikos agresiją Indoki
nijoje. Iš visų į kandidatus besiperšančių demokratų, jis 
vienas plačiai paskelbė savo siūlomas reformas. Tas irgi, 
matyt, jauniems žmonėms patinka. Piliečiai turi progą 
dar prieš rinkimus susipažinti su tuo, ko jie gali tikėtis, 
jeigu McGovern būtų lapkričio mėnesįišrinktas prezidentu.

Kaip ten bebūtų, Demokratų partija senatoriaus McGovern 
asmenyje turėtų populiarų, tvirtą kandidatą. Gal tik jis 

j vienas ir galėtų supliekti Nixoną. . .

kurstyti, prieš Tarybų Lie
tuvą. O tai labai labai gaila. 
Tai negarbinga misija. Tai 
tarnavimas lietuvių tautos 
priešams.;

Šią išvadą toliau patvirti
na dar ir leidinio redaktorių 
sapaliojimas apie “Lietuvos 
okupaciją”, apie “priespau
dą” Lietuvoje ir t. t. Kad 
“Lithuanian Youth Inforrpa- 
tion Center” yra dalis “Lie
tuvos vadavimo” aparato,, 
galima spręsti ir iš to, jog 
šiame “Lietuvių Jaunimas” 
numeryje plačiai populiari
nama ir giriama veikla 
ALTos, VLIKo bei PLB. 
Dargi leidinio skaitytojai 
labai negražiai apgaudinė
jami misinformacija apie 
’’veiksnių” palaikomą taip 
vadinamą “Eltą,” kurįps 
vienintelis tikslas yra pla
tinti ir populiarinti pačius 
šlykščiausius šmeižtus ir 
prasimanymus apie Lietuvą. 
Girdi: “Elta yra tokia įstai
ga, kuri visas žinias duoda 
tokias, kokias gauna. Savo 
nieko neprideda nei atima. 
Taip pat ji nedaro iš tų ži
nių jokių ypatingų išvadų.” 
Tuo tarpu ši įstaigą per visą 
savo egzistavimą nėrapada-- 
vus ne vienos žinios apie 
Tarybų Lietuvą, kaip žmo
nės sako, neūžtraukus ant 
savo kurpalio.

Kaip sakyta, mums labai 
gaila, kad Karosas ir jo 
draugai sutinka tarnauti 
“veiksniams” įrankiu puo
selėjimui šmeižikiškos pro
pagandos prieš mūsų mielą
ją Lietuvą lietuvių jaunime 
Jungtinėse Valstijose ir ki
tuose kraštuose.

Jauni žmonės: ne Tarybų 
Lietuvą vaduokite, bet va
duokitės patys iš “veiksnių” 
(ALT, VLIK ir PJB) raketo. 
Susisiekite su Lietuvos jau
nimu. Geri, nuoširdūs san
tykiai ir kultūrinis bendra
darbiavimas su juo yra vie
nintelis teisingas kelias puo
selėjimui lietuvybės lietuvių 
jaunimo galvose ir širdyse 
užsieniuose - Jungtinėse 
Valstijose, Australijoje, Ka
nadoj, Pietų , Amerikoje. 
Niekad OS neper vėlu pa s i- 
traukti iš klystkelio ir įsto
ti į teisingą kelią.

berašte, tačiau šviesi, pa
žangi moteris, ir ji rūpinosi, 
kad dukros mokytųsi lietu
viško žodžio ir rašto. Vy
resnioji sesuo Elena pasako
ja:

Laisvę pamenu nuo 
mažumės. Ateina, būdavo, 
“Laisvė” į namus, susėda
me mudvi su mama, ir aš 
balsiai skaitau. O vėliau, 
paaugusios, mes ir mamą iš
mokėme rašyti. Dar ir iki 
šiai dienai nenustojau gili
nus lietuvių kalbos žinoji
mo, nes ji man labai įdomi 
ir graži.

Jaunesnioji sesuo - Ame
lija Jeskevičiūtė-Young ži
noma, populiari, Amerikos 
lietuvių labai mėgiama dai
nininkė, daugiau kaip dvide
šimt metų dainavusi New 
Yorko “Aido” chore, kurio 
60-ties metų sukaktis ne
seniai buvo gražiai paminė
ta. Amelija Jeskevičiūtė su 
“Aido” choro grupe dalyva
vo 1970 m. Respublikinėje 
dainų šventėje. Ji dar ir 
dabar prisimena tą neišdil
domą įspūdį, kurį paliko ši 
šventė.

Viešnios dosniai pasakoja 
apie tą nepakartojamą, sun
kiai nusakomą įspūdį, kurį 
joms palikusi Kaune matyta 
Poezijos pavasario šventė, 
apsilankymas Salomėjos Nė
ries, M. K. Čiurlionio mu
ziejuose.

Per visą Lietuvą nusities 
seserų viešnagės kelias. 
Dar daug įdomių susitikimų, 
naujų pažinčių jų laukia tame 
kelyje. Gerų, saulėtų dienų 
joms tėvų žemėje!’*

GRAŽIAI APIE VIEŠNIAS 
IŠ AMERIKOS

Kas ką rašo ir sako
JAUNIEJI ŽMONAS : 
JŪS TARNAUJATE 
LIETUVIU TAUTOS 
PRIEŠAMS :

Gavome 24 puslapių žur
nalinio formato leidinį*‘Lie
tuvių Jaunimas" su paant
rašte “The World Lithuani
an Youth Magazine”. Jįlei- 
džia “Lithuanian Youth In
formation Center.” Centro 
pirmininkas Gintaras Karo
sas; vicepirmininkas dr. 
Viktoras Stankus; sekretorė 
Dalia Btelkevičiūtė; o iždi
ninkas Dangerutis A ukšti-

kalnis. Sprendžiame, jog 
visi dar jauni žmonės.

Jų misija esanti pasiekti ir 
laimėti lietuvybei lietuvių 
jaunimą visuose šio plataus 
pasaulio kampuose. Apie su
sisiekimą arba bent kokį 
bendradarbiavimą su Lietu
vos jaunimu nė neprisime
na. Jau iš to vieno galima 
spręsti, kad “Lietuvių Jau
nimas” leidėjai yra, sąmo
ningai ar nesąmoningai, lie
tuvių rautos atplaišų (visokio 
plauko “vaduotojų” ir 
“veiksnių ’ ’) į rankis padėti 
užsieniuose lietuvių jaunimą

Laiškai redakcijai
Mielas Drauge! ,

Rašau šį kartą jau užbai
gęs kelionę, apie kurią jau 
turbūt sužinojai iš “Vil
nies, ’ ’nes suspėjau parašyti 
tik jiems vieną laišką iš 
Italijos. Tikėjausi ir Jums 
parašysiąs, bet taip ir nesu
spėjau. Kelionėje buvome 10 
dienų, iš kurių keturias pra
leidome Romoje, o per li
kusias šešias dienas aplan
kėme penkis miestus - Bo
loniją, Redžio Emiliją, Mi
laną, Veneciją ir Florenci
ją. * Tokią programą sudarė 
mus pakvietę draugai iš Ita
lijos - Tarybų Sąjungos 
draugijos. O pakvietė jie ne 
šiaip sau pasivažinėti ir pa
sigrožėti Italijos menu ir 
gamta, bet supažindinti italų 
visuomene su nacionalinio c
klausimo išsprendimu Ta
rybų Sąjungoje. Tai vykdo
ma ryšium su TSRS įkūrimo 
50-mečio sukaktimi.

Iš Maskvos į Romą atvy
kome gegužės 8 d. Tai buvo 

.antroji rinkimų į parlamentą 
diena. Ne tik matėme mar
giausius įvairių partijų rin
kiminius . plakatus, bet ir 
domėjomės rinkimų rezul
tatais, apie kuriuos infor
mavo mūsų delegacijos są
state buvęs TSRS-Italijos 
draugijos gen. sekretorius 
L. Kapaletas, gerai pažįstas

unijos

? June 1, 1972 
Gerbiama ‘‘Laisvės’’ A d- 
ministracija,

Čia prisiunčiu $20 “money 
order” dėl “Laisvės” fondo. 
Maniau prisiųst laike Spau
dos tend rovės dalininkų su
važiavimo, bet čekius (S. S.) 
pradėjau gaut tik balandžio 
mėnesį, tai negalėjau. Ma
niau atvažiuot i Miko Masio c 
gimtadienio pare, į Detroit, 
nes “Laisvėje” buvo žymė
ta, kad gal tenai pribus LLD 
Centro sekretorė - Ieva Mi
zerienė, tai būčiau jai pri- 
davęs ir “Laisvei” auką 
parvežt, bet sekmadieniais 
čia busai sustojo kursavę, 
tai ir negalėjau.

Mes gyvename taip vadi
namoj Pietinėj dalyj Wind
sor. į Windsor miestą, kur 
randasi tunelis į Detroit, 
apie keturios mylios. .

Su geriausiais linkėjimais 
visam “Laisvės” kolekty- 
VUi’ M. STAKOVAS

Kaip žinia, šiuo metu Ta
rybų Lietuvoje lankose se
serys Jeskevičiutės - vi
suomenininke, veikėja Elena 
ir dainininkė Amelija. 
Joms pasiekus Vilnių, su 
jomis turėjo interviu dien
raščio “Tiesos” korespon-^ 
dentė Irena Litvinaitė. Jos 
su viešniomis pasikalbėji
mas buvo atspausdintas 
“Tiesoje” gegužės 30dieną. 
Korespondentė, tarp kitko, 
rašo apie mūsų drauges:

“Vasarėjant Lietuvon pa
traukia svečiai. Iš už jūrių 
marių, iš New Yorko pavie
šėti į tėvų žemę, atvyko se
serys Elena ir Amelija Jes- 
kevičiūtės, pažangios JAV 
lietuvių visuomenės veikė
jos. Jos žada viešėti treje
tą savaičių. Dar tik žengti 
pirmieji viešnagės žings
niai, tačiau viskas viešnias 
domina j jaudina, žavi.

Vakar seserys Jeskevičiū- 
>tes lankėsi “Tiesos” redak
cijoje, susipažino su redak
cijos bei spaustuvės darbu, 
dalijosi pirmaisiais viešna
gės Tarybų Lietuvoje įspū
džiais, pasakojo apie pažan
gių JAV lietuvių veiklą.

Viešnios, gimusios ir 
augusios Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, sakosi cįėka 
savo motinos ir “Laisvės” 
išmokusios skaitytNr rašyti 
lietuviškai. Motina buvusi

JUOS GALIMA 
PASVEIKINTI

Vyriškų drabužių 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America' organas 
“Advance” (geg. 29 d.) pa
duoda unijos Vykdomosios 
Tarybos ataskaitinį prane
šimą 28-ajai konvencijai. Iš 
jo šį-tą sužinome apie šios 
unijos vadovybės nusistaty
mą dviem labai svarbiais 
klausimais, būtent: Vietna
mo karo ir dabartinės vy
riausybės naminės politikos.

Unijos vadovybė nedvejoti- 
nai atmeta ir smerkia Viet
namo karo tęsimą. Ypač 
smerkia karo išplėtimą ir 
bombardavimo padidinimą.

“Naminėje scenoje”, sa
koma minėtame praneši
me, “prezidentui Nixonui 
pavyko pasiekti tai, kas, 
daugumos ekonomų supra
timu, neturėjo įvykti - tai 
tuo pačiu metu labai aukš
tas nedarbo lygis ir inflia
cijos besitęsimąs. . . O 
šios politikos vyriausiomis 
aukomis yra darbo žmonės.”

Kaip tik šiuo teisingu nu
sistatymu vyriškų drabužių 
siuvėjų unijos vadai išsiski
ria iš daugelio kitų didžiųjų 
unijų vadų, kurie, kaip žinia, 
atsidavusiai palaiko Nixoną 
Vietnamo karo klausimu. 
Kai kurie jų, kaip, pav., 
George Meany, dargi skati
na mūsų vyriausybę Vietna
mo karą tęsti iki pilnos mi- 
litarinės pergalės prieš 
vietnamiečius, nors tai at
sieitų neįsivaizduojamą 
kiekį aukų nekaltų žmonių 
gyvybėmis ir doleriais.

TOLIAU
YEBEIE5KOMA...

Ieškant vaistų nuo vėžio, surink
ta ir ištirta daugiau kaip 350 tūkst. 
įvairių pavyzdžių — pradedant 
sintetinėmis medžiagomis ir bai
giant vabzdžių ir jūrų gyvūnų 
ekstraktais. Kaip praneša Asošei- 
ted Pre s agentūra, iš 17 tūkst. me
džiagų, kurios bandomos šiuo 
metu, trijuose šimtuose rasta sa
vybių, kurios rodo, kad tikslinga 
toliau bandyti šių medžiagų gy
domąsias savybes, vykdant ekspe
rimentus su gyvūnais.

Romoje užmezgėme pa
žintį su draugais iš Italijos- 
TSRS draugijos, kuri veikia 
gana energingai ir turi ne
mažą pritarimą italų pažan
giojoje visuomenėje. Tiesa, 
yra jos narių tarpe ir veikėjų 
iš įvairių partijų, taip pat ir 
iš krikščionių demokratų. 
Beje, sutikau Romoje draugą 
V. Niunką, kurs atvykęs 
rinkti medžiagą savo moks
liniams darbams apie kata
likybę ir Vatikaną." Kiek 
laiko turėdami, ir mes ap
lankėme Vatikano dailės 
muziejų.

Nuvykę traukiniu į Bolo
niją (Bologna), turėjome pir
mą pasikalbėjimą su žurna
listais ir Italijos-TSRS vie
tos skyriaus darbuotojais. 
K a i p ir tolime sniuose pa s i - 
kalbėjimuose bei spaudos 
konferencijose man teko pa
daryti įžanginį pranešimą, 
kuriame apžvelgiau tarybi
nių respublikų susijungimo į 
vieningą Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungą isto
rinį kelią. Paskui atsaki- 
nėjofrie į. įvairius klausi
mus Visi delegacijos nariai 
- filologijos mokslų dakta
ras B. Bialikas, prof. Slad
kevičius, Moldavijos tarybi
nio ūkio direktorius A. Goch- 
bergas bei L. Kapaletas, 
kurs padėdavo ir kaip ver
tėjas.

Labai įdomių susitikimų 
turėjome Redžio Emilijoje, 
kur gyvos revoliucinės ir 
partizaninių antifašistinių 
kovų? tradicijos. Gi Milane 
įvyko plati spaudos konfe
rencija Tarptautinės politi
kos institute. Čia klausi
muose buvo paliesti ir Lie
tuvos reikalai. Jų tarpe ir 
apie propagandinį triukšmą 
sukėlusią “peticiją” dėl 
religinės padėties. Tai davė 
progos atskleisti tos “peti
cijos” falsifikaciją, nes pa
rašai buvo renkami mela
gingu būdu, nenurodant jų 
tikslo, bet įtikinėjantt jog 
reikia rašytis, nes būsianti 
uždaryta bažnyčia ar iške
liamas kunigas. Tokiu ap
gaulės būdu buvo renkami 
parašai į sąsiuvinius ar tuš
čius lapus, o paskui pridėti 
prie vadinamos “peticijos” 
Provokacinius klausimus

kėlė ypač sionistų reikalų 
gynėjai, arba jų paveikti 
žurnalistai.

Laisvesnį laiką turėjome 
Venecijoje, kur man teko 
būti pirmą kartą ir matyti 
tą nykstantį Adriatikos perlą 
su pasauliniai garsiais ar
chitektūros paminklais.

Florencijoje susitikome 
su daugeliu draugų, kurie 
ėjo mokslus Tarybų Sąjun
goje ir gerai kalba rusiškai, 
yra aktyvūs Italijos-TSRS 
draugijos veikėjai. Malonų 
susitikimą turėjome iietoli- 
mame nuo Florencijos mies
telyje Kapale. Čia mus pa
kvietė Italijos komunistų 
partijos- vietos sekcija į 
savo liaudies namus, kurie 
pastatyti pačių sekcijos na
rių lėšomis ir jų darbu. 
Susirinkę darbininkai, ama
tininkai, tarnautojai ir jų 
šeimos priėmė tarybinius 
delegatus entuziastiškai. Su 
dideliu pritarimu ir ploji
mais jięs sutiko mūsų pasa
kojimą apie Tarybų Sąjungos 
įsikūrimą ir dabartinę padė
tį, apie penkmečio planą, 
apie laimėjimus, apie mūsų 
šalies vykdomą taikos poli-1 remti spaudą įr kitus nau_ 
tika. -- — - -- - -c 

Vėl sugrįžę į Romą daly
vavome mūsų šalies nacio
nalinio klausimo išsprendi
mui skirtoje konferencijoje 
Gramši vardo institute. Čia 
dalyvavo mano senas pažįs
tamas senatorius Teračini, 
o taip pat Italijos-TSRS 
draugijos generalinis sek
retorius Dž. Adamoli, kurs 
pernai lankėsi Lietuvoje ir 
prisiminė su malonumu apie 
ten įgytus įspūdžius.

Nors trumpa ir gana var
ginanti’ ' buvo šioji kelionė, 
bet malonu aplankyti įdomią 
Italijos šalį, patirti, kad ten 
turime taip daug gerų drau
gų. !

Taproga siunčiu Judviems 
su drauge Ilze ir visiems 
draugams laisviečiams la
bas dienas ir nuoširdžius 
linkėjimus.

JUSTAS PALECKIS 
R omą-Maskva 
Gegužis 1972

Sveiki laisviečiai!
Sveikiem gerai džiaugtis 

pavasario gamtos grožybė
mis. Manes nelinksmina <
pavasario grožis, nes esu 
labai ligų varginama. Aš 
visada turėjau palinkimo pa -

i dingus reikalus. Kai buvau 
sveika, surengdavau pikni
kus pas save ir paremdavau 
spaudą. Bet dabar sveikata 
nebeleidžia tą padaryti. Tai 
nusprendžiau mano gimta
dienio proga, kuris įvyksta 
birželio 1 dieną, paremti 
“Laisvę” šimtine. Tiek pat 
gaus ir kiti laikraščiai, ir 
kiti reikalai, kaip tai - tarp
tautinis apsigynimas irjChi- 
cagos Milda.

Dar sykį, sėkmės, mieli 
draugai. Dirbkite, kas ką 
galite, aš ir dirbau, kai ga
lėjau.

Draugiškai,
VERA SMALSTIENE

Molėtai, 1972.V.7 
Gerbiamas Simonavičiau!

Gavau “Vilnį” ir “Lais
vės” albumą taip pat gavau. 
Nuoširdžiai dėkoju už tas do
vanas. Jau esu rašęs , kad 
dirbu mokytoju. “Vilnį” 
nusinešiau i mokyklą it- 
daviau pasiskaityti savo mo
kiniams. Jiems buvo labai 
įdomu skaityti tą laikraštį. 
Bent jie taip sako. Aš mo
kinių prašiau, kad jie at
kreiptų dėmesį i “Vilnies” 
kalbą. Man rūpėjo sužinoti, 
ar mokiniai sugeba surasti 
nors dalį tų kalbinių skir - 
tumų, kuriais “Vilnis” ski
riasi nuo mūsų “Tiesos”. 
Mokiniai daug tų skittumų 
rado. Kartoju: jiems “Vil
nies” laikraštis patikęs ir 
džiaugėsi gavę paskaityti, 
kaip jie sako, spausdintą 
“amerikonišką žodį.”

Suradęs gerą progą, i mo
kyklą nusinešiu ir “Lais
vės” laikraščio albumą. 
Kurie-ne-kurie mokiniai" tą 
albumą yra matę Molėtų bi
bliotekoje. Tačiau vienas 
dalykas knygą matyti ar ke
lis puslapius perskaityti, ki
tas dalykas - klausytis'pa
sakojimo apie ją.
STEPONAS ANTANA VlClUS

Malonūs draugai laisViečiai!
Sveikinu visus, linkėdamas 

geriausios ‘ sėkmės visame 
kame, ilgo amžiaus ir geros 
sveikatos. Ta proga, minė
damas savo gimtadienį, 
aukoju dėl “Laisvės” palai
kymo $83. Draugiškai,

P. J. Martin
Wexford, Pa.

Gerbiamajam “Laisvės” 
Jubiliejaus Komitetui ir 
Redakcijai!

Šių metų balandžio 28 d. 
gavau iš 'lamstų “Laisvės” 
60 m. sukakties garbingo 
jubiliejaus ^“Albumą.” Tas 
gavimas labai mane nuste
bino, o “Albumą” pavartęs 
negalėjau nuo jo atsitraukti 
per visą valandą.

Dabar visada traukia i ji. 
pažiūrėti ir atėjusiems kai
mynams parodyti. Jūs ten 
išeivijoj,nežiūrint sunkių są
lygų, išvarėte ir varote gra
žų barą lietuvių tarpe, Tė
vynės meilės neužmiršta- 
mume. Malonu pažiūrėti i 
tuos jau paaugusių žmonių 
chorus bei pavienius veikė
jus.

Labai dėkoju už “Albu
mą.” Jo vertė mums lietu
viams labai didelė. Leiskite 
man visus pasveikinti su tuo 
garbingu šešiasdešimtme
čiu ir palinkėti geriausios 
sėkmės darbe ir asmeninia
me gyvenime

Pakruojis, Lietuva

Vengrų tyrinėtojai L. Lakatošas 
ir E. Baranis4 sukonstravo prietai
są, kuriuo galima nustatyti vaisių 
brandumą ir momentą, kada pas
lankiausia juos krauti j saugyklas. 
Prietaisas gavo aukso medalj 
Tarptautinėje Briuselio parodoje.

Kachovkos medvilnės kombina
tas pradėjo gaminti naują, labai 
gerai kraują stabdančią hemo sta
tinę marlę. Tyrimai parodė, kad 
tokia marlė penkis kartus pa spar 
tina kraujo krešėjimą ir pagreiti
na chirurgines operacijas.
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Vėl sena giesmelė VILNIUJ ĮVYKO MIESTO DAINĘ ŠVENTĖ 
SKIRTA TSRS ĮKŪRIMO 50-MEČIUI

gui’- “festivalio žiūrovai 
gėrėjosi mūsų dramatur
gais, kurie pateikė ne tiktai 
aukšto meninio lygio veika
lus, bet juose iškėlė lietu
viams labai svarbias ir ak
tualias problemas”.

Tik geru žodžiu minint 
nuoširdžių scenos mėgėjų 
pastangas, negali nesiste
bėti tuo cypiančiai-reklami- 
niu balsu, kuriuo aprašo
mas “lietuviško teatro gel
bėtojas” - žemesnių bet ko
kios kritikos pjesiukių ra- 
Šfnėtojas A. Kairys, anot 
“Draugo”, “ant savo pečių 
išlaikęs I ir II teatro festi
valių ruošą.”

Visi Imagai tą pačią seną, 
graudžią melodiją: “vis
kas, kas mūs, nuostabu ir 
reikšminga, viskas, kas ki
tur, nieko neverta.”

Labai dažnai emigracijoje 
išleistų lietuviškų knygų ti
ražai iš vis nutylimi. Tai, 
aišku, daroma nė dėl per
dėtu autorių kuklumo, bet 
nenorint parodyti labai jau 
skurdžios padėties: 200, 
300, labai retai - 500 eg
zempliorių. . .

Ne kartą buvo keliamas 
klausimas, kodėl taip yra. 
Atsakymų surasta įvairių - 
tradicinis lietuviškas abe
jingumas, abejingumas kny
gai apskritai, nepasitikėji
mas’ “savųjų” sugebėjimais 
ir t. t. Štai Kanados “Ne
priklausoma Lietuva” dū
sauja:

“Nemaža lietuvių gal tik 
retkarčiais nuperka išeivi
joj išleidžiamą knygą (. .* .) 
Tokioje atmosferoje sunku 
susilaukti gausėsnio knygų 
skaičiaus, nes leidėjai negali 
tikėtis uždarbio.*’

Bet retai, palyginti retai 
pasigirsta taip reikalingas 
balsas:

- Didelė dauguma išlei
džiamų knygų yra žemo ly
gio, narstančios vis tas pa
čias temeles, persodrintas 
vis to paties smulkmeniš
kumo. . . Skaitytojas pa
siilgęs naujesnio, įdomesnio 
žodžio. 6

To geriausias įrodymas - 
Chicagoje išleista S. J. Jo- 
kubkos “Tėvų žemė.” Gabus 
publicistas gražiai ir teisin
gai papasakojo, ką matė ke
liaudamas po gimtinę, ir jo 
knyga neužsigulėjo lenty
nose.

Neužsigulėjo, nors išleis
ta 1.700 egzempliorių tira
žu!

NET AFRIKOJE!
Kas tik ir kaip tik “neva

duoja” Lietuvos!
Kalbomis, šmeižtais, iš

gėrimais. . , O prieš kiek 
laiko surasta ir naujesnė 
forma - turistinė: Vlikovei
kėjai už lengvatikių sudėtus 
pinigus bastosi po pasaulį, 
supažindindami (prie gerai 
apkrauto stalo) su “Lietuvos,, 
laisvės byla “Honolulu*’ ir 
panašių egzotiškų vietų gy
ventojus. Štai “veiksnių” 
spauda su pasididžiavimu 
praneša: “J. K. Valiūnas 
bent tris kartus keliavo po 
Europą, Aziją ir kartą po 
Afriką.”

Tik nežinia, ar labai daug 
kas patikės, kad “šios ke
lionės Vilkui nė kiek nekaš
tavo”, nes antrasis šio tei
ginio punktas - “o naudos 
atnešė labai daug” kelia šyp- 
Seną- JUOZAS LUKYS

Varšuva. - Lenkijos va
daipriėmė JA V prez. Nixo- 
no kvietimą lankytis Ame
rikoje.

Dideliam *‘veiksnių” nu
siminimui Tarybų Lietuvoje 
gausiai lankosi tokių išeivi
jos žmonių, kurių neapšauk
si neišmanėliais ar aklais - 
mokslininkų, literatų, kal
bininkų, menininkų; dideliam 
“veiksnių” pykčiui - dažnas 
jų pasako tiesą apie gyveni
mą gimtinėje, apie jos žmo
nių didelius ir svarbius 
darbus.

Ne vienas ir ne du svečiai 
tiek Lietuvos, tiek užsienio 
spaudoje puikiai įvertino tą 
tikrai milžinišką darbą, kuri 
atlieka Tarybų Lietuvos kal
bininkai (ir kuris įmano
mas tik tarybų valdžios są
lygomis), Tarybų Lietuvos 
literatų pasiekimus.

If vis tik reakcinėje emi
gracinėje spaudoje vėl pasi
girsta sena, kupina pasipūti
mo giesmelė: viską, ką mes 
čia, emigracijoje,' darome 
yra nepaprastai, epęchiškai 
reikšminga, gi Lietuvoje - 
vieni niekai. Deja, tą pri
mityvią melodiją švilpiniuo
ja ne tik primityviosios 
“Naujienos*’ bet ir kiekkul- 
tūringesnis (bent jau apie 
kultūrą dažniau parašąs) 
“Draugas”.
• Jis “kilniai” pripažįsta, 
kad, girdi, “kalbotyroj dar 
gali ką nuveikti” ir Lietuvos 
mokslininkai, tai “istorijoj 
ar iš dalies literatūroj” Ne
muno krašto atstovai esą 
bejėgiai, už virvutės vedžio
jami, - “literatūra žaloja
ma”, “istorija falsifikuoja
ma”, “daug kas stengiama
si apeiti, nutylėti, paslėpti ir 
sunaikinti. . . ”

Gal kartais “Draugas” 
negirdėjo apie J. Jurginio, 
“Vilniaus miesto istoriją”, 
B. Dundulio istorines studi
jas, puikiai leidžiamą “Li
tuanistinės bibliotekos*’ se
riją, daugybę istorinių, li
tuanistinių veikalų, sukėlu
sių didelį užsienio moksli
ninkų susidomėjimą, gal ne
skaitė J. Baltušio, J. Mar
cinkevičiaus, J. Avyžiaus, V. 
Petkevičiaus knygų?

Ne. Girdėjo ir skaitė. 
Bet - rašo jau cituotas ne
sąmones. Kodėl?

Pasirodo:
“Visa tai vis labiau mus 

(įdomu: kas tie “mes”:
keletas tikrų entuziastų, 
saujelė “politikierių” 
rėksnių, gražus būrelis gra
fomanų, ratelis “istorikų” 
- saviveiklininkų?! - J. L.) 
dirbti tą, ko jie (t. y. - pro
fesionalūs, puikiai paruošti 
Lietuvos istorikai, garsūs 
rašytojai - J. L.) negali.”

“Draugo” pasišovimas 
nuversti kalnus darbų, pasi
rodo, paprasta, tik skam
besnėmis frazėmis apkai
šyta reklama*, “remkite 
mūsiškius”. Tai yra - pa
dėkite tiems,'' kurie rašo 
jums malonius dalykus apie 
prieškarinėje Lietuvoje tarp 
sūrių krantų tekėjusios pie
no upės, padėkite tiems, ku
rie pagraudins Jūsų širdis 
Jums maloniomis istorijėlė- 
mis.

Kaip žinia, reklama - da
lykas lankstus; tik nereikia 
su ja painioti rimtų da
lykų. . .

Deja, panašus rėkiami- 
nis-pasipūtėliškas tonas 
“Draugui” tampa vis bū
dingesnis ir būdingesnis. 
Štai kad ir antrasis savi
veiklinio emigracinio teatro 
festivalis. Apie jo labai 
menką - net saviveiklai - 
lygi ir pašėlusiai dideles 
pretenzijas labai kritiškai 
buvo rašyta ir “veiksnių” 
spaudoje. Tačiau “Drau

Masių Seimą dėkoja
Ieva Mizarienė, N.Y. $10.00Gegužės 28 d. š. m. De- 

trdito LLD 52 kuopa surengė 
banketą atžymėjimui Miko 
Masio - detroitiečio 80-ojo 
gimtadienio. Banketas įvyko 
Detroito Lietuvių klubo pa
talpose. Prisirinko pilna 
salė jo gerų draugų ir prie- 
telių, ir skaniai papietavo.

Bankete dalyvavo daug ka
nadiečių ir jęvečių iš kitų 
miestų. Iš Cmcagos atvažia
vo vyriausias “Vilnies” re
daktorius Vincas Andrulis 
su žmona Julia. IsNewYor- 
ko atskrido LLD Centro Sek
retorė ir “Laisvės” redak
cijos kolektyvo narė Ieva 
Mizarienė.

Po banketo buvo muzikalė 
programa, vadovaujant mu
zikei Stella Smith. Dainavo 
duėtus ir trio Birutė Price, 
Antonette Garelis irStefani- 
ja. Vėliau buvo perstatymas 
svečių ir trumpi išsireiški
mai. Kalbėjo Vincas Andru
lis, Frank Yosčonis, Ieva 
Mizarienė ir pats jubilijan- 
tas. Stefanija perskaitė ke
letą sveikinimų iš draugų 
Tarybų Lietuvoje ir nuo at
sakingojo “Vilnies” redak
toriaus S. J. Jokubkos.

Banketas buvo gražus ir 
pelningas palaikymui pro
gresyvių lietuvių laikraščių.

Tad šiuomi Mikas Masys 
(Mikas Detroitietis), jo žmo
na Teofilė ir dukra Stefanija 
dėkojame visiems, o ypatin
gai maisto supirkėjams ir 
gamintojams: Mike ir Pat 
Stunskams, Elizabeth Ulins-' 
kienei, Adelei Klimavičie
nei, Sophie Nausėdienei, 
Emma Rye ir Antonette 
Garelis; muzikei Stella 
Smith ir jos dainininkėms 
Birutei Price ir Antonette 
Garelis; Alfons Rye ir Kęs
tučiui Gareliui ir jų šeimoms 
už didelę paslaugą prieš ban
ketą ir bankete, ir visiems, 
kurie dalyvavo tame banke
te. Taipgi ačiū LLD 52 Kuo
pai už surengimą šio banketo 
ir Detroito Lietuvių Klubui 
už patalpas.

Taipgi ačiū visiems kana
diečiams, chicagiečiams 
Vincui ir Juliai Andruliams 
ir New Yorkietei Ievai Mi- 
zarienei už atvažiavimą į 
šį banketą pagerbimui Miko.

Kaip jau buvo garsinta ir 
rašyta prieš banketą, šį gim
tadienio paminėjimą rengė 
LLD Detroito Kuopa, nes 
1916 metais MikasMasys ir 
keli draugai suorganizavo 
pirmą LLD Kūopą Detroite. 
Pirmas iždininkas buvo Mi
kas. ' Taigi pagerbimui pir
mojo iždininko jo gimtadie
nio proga buvo surengtas šis 
banketas. Visas Išlaidas 
sumokė j o-padengė jo dukra 
Stefanija, o visas pelnas ir 
aukos su sveikinimais pa
skirta lietuvių pažangių laik
raščių naudai.

AUKAVO SEKAMAI:

Kanadiečiai Svirpliai, 
Baltuliai, A. Gėgžna, 
A. Bernatonis, J. Užu-
naris ir J. Kuodis.....$30.00
Joe Kasmas............. .. 20.00
Mike Yuško...,;......... £0.00
Chicagos - Roseland o 
Aido Choristai: Peter 
ir Wanda Gaidam, Jer
ry ir Mildred Keller, 
K. Danyla, Ignas ir Ju
lia Ur mon, Mary Gra- 
ger, Jonas Pateckas, 
A. (Tony Boy) Andri
jauskas, Ona Dam
brauskas, Nancy Gor
don/ Juozas Keller, 
Roger žilis, Mike
Sinko ir Valeria
Urbikas ,...............,$13.00

Vincas ir Julia An
driuliai, Chicago.......$10.00
Jonas ir Adelė Kli-
mavičiai.....................$10.00
Rože Steponkevičienė $10.00 
Helen Lyben.............. $10.00
Yolanda Bauža ..... ....$10.00 
Jim ir Helen Umaras.$10.00 
Pranas Ulinskas......$10.00 
John ir Caroline Bro-
ga s .............. ..........$ 10-. 00 
Stanley Račiukaitis....$10.00 
Mike ir Pat Stunskas.$10.00 
Kęstutis ir Antonette
Garelis .................. $ 10.00 
Marcele Aranuk......... $ 7.00
Jurgis ir Sophie Nau
sėda ......................$ 5.00 
Marcele Vasiliauskie
nė, Chicago................ "$ 5.00
Pranas ir Elizabeth ' 
Jočionis ..................... $ 5.00
John ir Mary Ginet, 
California ................... $ 5.00
Ben ir Adelė Wardo 
Walter ir Lillian Gu
gas ........ ...................... $ 5.00
Anna Daukus.............. $ 5.00
Uršule Kasparka.......$ 5.00
Suzanna Danta............$ 5.00
John Bublevsky...........$ 5.00
Vincas Kirvela...........$ 5.00
Stanley ir Josephine 
Patyk........................ $ 5.00
Pelecina Petrushonis $ 5.00 
Alex ir Anna Dočkus $ 5.00 
Alfons ir Emma Rye $ 5.00 
Anna Usonis.............. $ 4.00
Juozas X.................  $ 3.00
Vicky Stas...2.00

Ir sudarymui lygios su
mos, pats jubilijatas Mikas 
Masys aukojo į fondą $8.50. 
Viso suaukota $307.50.

Už įžangą sumokėta $302.- 
50 ir jubilijato sveikinimai 
sukėlė dar $307.50, tuo būdu 
padarant viso $610.00 laik
raščių naudai.

Šį visa suma padalyta se
kamai: ’’Laisvei” $255.00, 
“Vilniai” $255.00, ir kana
diečių) “Liaudies Balsui,” 
$100.00. z

Mes, Mikas Masys-Dje- 
troitietis, jo žmona Teofilė 
ir dukra Stefanija, esame la
bai pasitenkinę šiuo banketu 
ir nuoširdžiai dėkojame ne
tik visiems draugams Ame
rikoje, bet ir kanadiečiams 
ir draugams Tarybų Lietu
voje už suteiktą tokią didelę 
garbę Mikui jo gimtadienio 
proga. Ačiū visiems.

MASIŲ SEIMĄ

•
KAIP SVEIKINASI 
AFGANAI ,v

Afganistane, susitikus pažįsta
mą, negalima pasakyti: „sveikas!“, 
„kaip gyveni?“, „kaip laikais?“. 
Pagarba tradicijoms neleidžia var
toti net tokius žodžius, kaip „la
ba dienai“. Kai afganas sutinka 
kitą afganą, jam neužtenka vien 
tik „četunasty?“ arba „chubasty?“ 
(„kaip gyveni?“, „ar viskas ge
rai?"). Prie šito jis dar turi pri
durti: „chudžujasty?" („kaip seka
si mastyti?“), „dzonidžunasty?“ 
(„kaip dirba skrandis?") arba „ta- 
range Junto kukąs?“ („ar atsirūgs- 
tate pavalgęs?“). Po to galima 
pasidomėti vaikų („basia chu- 
bas?“) ir žmonos („chonus džu- 
ras?“) sveikata. | visus šiuos klau
simus smulkiai ir išsamiai atsako
ma. Pasibaigus sveikinimosi cere
monialui, afganai pradeda po
kalbį. • • -

Visose šalyse, kur vykdomi 
eksperimentinės medicinos darbai 
arba tyrinėjamas naujų vaistų po
veikis, eksperimentatoriams labai 
trūksta beždžionių. Pastaraisiais 
metais labai sumažėjo beždžionių 
ir tose šalyse, kur jos gyvena. 
Mokslininkėi kaltina pakitusias 
gamtines sąlygas, tačiau jie ne
mato ar nenori matyti tikrosios 
beždžionių skaičiaus mažėjimo 
priežasties. Jų labai daug išgau- 
doma. Vien tik JAV laboratori
niams tyrimams kasmet suvartoja
ma po 100 tūkst. beždžionių.

Artimiausių žmonių giminaičių 
tyrimai yra nepaprastai vertingi 
ir reikalingi. Su beždžionėmis ga
lima atlikti tokius žmonių gyveni
mo dėsningumų tyrimus, kurių ne
įmanoma atlikti su žmonėmis.

Dainuoja Vilniaus pavyzdinis moterų choras “Aidas.” Koncertas, kuris Įvyko Valstybinės fil
harmonijos rūmuose gegužės 9 d., buvo skirtas garbingam New Yorko “Aido” choro 60 metų 
jUbiliejUi- K. LIUBSIO nuotr.

i

ALGIRDAS KAZRAGIS

NEŽINAU...
I

Nežinau: )
kiek metų, 
mėnesių, 
dienų 
man skirta vaikščioti 
gėlėtu pievų kilimu, 
klajot miškais — šventyklomis 
ir, nejučia kepurę nusiėmus, 
klausytis 
medžių kuždesio slaptingo — 
tylios maldos. .

Nežinau, 
ar lemta man 
išvyst 
gražiausią 
aušrą 
ir nuostabiausią 
žemėje 
saulėlydį, 
kad jau daugiau 
jie mano sielos 
niekad 
neviliotų....

Nežinau, 
kiek jūrų 
perplauksiu, 
kiek dar upokšnių 
perbrisiu 
ir klek 
rasos lašų 
rytais gaiviais 
virpės man prieš akis, 
tarytum naktį 
iš dangaus nukritę 
žvaigždės...

Nežinau, 
ar kada nors 
svajonių mano 
plačiasparnės 
paukštės 
suskris širdin — 
į šiltą, jaukų 
lizdą, 
kad jau daugiau 
niekad 
ir niekur 
nebeskristų...

t.

Nežinau: į;
kiek valandų, 
akimirkų 
man liko 
vaikščioti žeme 
ir žvelgti 
į beribį, .
aukštą dangų, 
lyg vaikui išplėstom akim 
žiūrėt su nuostaba 
ir svaiguliu galvoj 
į stebuklingąjį pasaulį...

Nežinau. .. 
Ar stoviu, 
ar einu — 
vis krinta 
man ant veido, 
rankų 
gražios, 
baltos, 
trapios 
snaigės 
ir tirpsta, 
nyksta...

Nežinau, 
gal būt, ne snaigės tai, 
bet akimirkos, . 
tyliai mirštančios 
ant ištiestų 
būties delnų. ..
Ir gal todėl žmogus 
joms kainos nesuranda, 
kad tokios trapios — 
greitai nykstančios 
ir niekad 
atgalios nęgrįžtančios...

Dainuoja moterų choras.

Dainuoja vaikų choras. K. LIUBŠIO nuotr.

Nuotraukoje: Jonas Aleksa, Vilniaus Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro dirigentas, respublikos nusipelnęs artistas.

Subtilus menininkas, sugebąs apčiuopti pačią muzikos esmę - 
toki jį jau veik dešimt metų pažįsta Lietuvos ir kitų respublikų 
muzikos mėgėjai. /

Jonas Aleksa yra baigęs chorini dirigavimą Vilniaus konser
vatorijoje, o vėliau tobulinęsis Leningrade pas Įžymųjį J. 
Mravinski.
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Marcės Katiliūtės tragedija Kamajų respublika
A. GUCIŪNIETIS

Taip profesorius Juozas 
Jurginis pavadino savo kny
gos “Lietuvos meno istori
jos bruožai” skyreli, skir
tą šiai talentingai dailinin
kei.

Marcė Katiliūtė gimė 1912 
metais Ivoškiuose, netoli Jo
niškio. Studijavo Kauno 
meno mokykloje grafiką ir 
tapybą. Ji gan gerai su
prato visuomeninį dailės už
davinį. Savo dienoraštyje 
rašė: “Menas turi rėkti, o 
tam, kad vienu riktelėjimu 
žmogus suprastą, kas norėta 
tuo paveikslu pasakyti, me
nas turi būti kondensuotas, 
prasmingas”.

Parodose dailininkė pra
dėjo dalyvauti nuo 1935 metą. 
Jos darbai “Motina”, “Miš
ke”, “Bulves skuta”, “Mo
ters portretas”, “Ties me
džiu”. ir kiti susilaukė di
delio susidomėjimo, teigia
mo visuomenės ir spaudos 
įvertinimo. Kai kurie iš ją 
buvo eksponuojami užsieny- 
je.

Neabejotinas dailininkės 
talentas ir nuostabus darb
štumas, deja, neužtikrino jai 
net minimalaus pragyveni
mo. Ji tikėjosi gauti sti
pendiją studijoms tęsti už
sienyje, bet valdžia jos ne
skyrė.

Sunką, rašo profesorius 
J. Jurginis, buvo buržuazi
nėje Lietuvoje pažangesnę 
knygą išleisti, dar sunkiau 
buvo išleisti ją iliustruotą. 
Tik žinomi, vardą turį dai
lininkai galėjo būti iliustra- 
toriais. 0 kur jau čia tikė
tis tokio darbo jaunai, tik 
ką baigusiai studijas mer
ginai. M. Katiliūtė pradėjo 
ieškoti tarnybos. Truputį 
mokytojavo Palangoje, tru
putį dirbo Kauno Vytauto 
Didžiojo kultūros muzieju
je konservatore. Pamačiu
si, kad laiko kūrybai nebe
lieka, dailininke metė darbą 
ir ketino gyventi iš kūrybos, 
kovodama dėl kiekvieno duo
nos kąsnio. Tačiau nepa
keliamas gyvenimas galu
tinai pakrikdė nervus, ir M. 
Katiliūtė, neišgyvenusi nė 
25-erių metą, nusižudė.

Marcės Katiliūtės trage
dija, J. Jurginio žodžiais, 
nebuvo vieno asmens trage
dija. Inteligentams bedar
biams, kurią tarpe buvo ir. 
dailininką, valdžia ketino or
ganizuoti Kaune viešuosius 
darbus. Mokslą einantį jau
nimą taip pat persekiojo ne

darbo, skurdo ir nusivylimo 
šmėkla.
“Ant apleistos paletos

Nenudžiūvę dažai, - 
Kas žinojo, kad vietos 
Tau reikės tiek mažai? -

Būtą gal neišvarę 
Alkanos ir basos, - •
Būtą gal neuždarę 
Kąsnio duonos sausos”. -

rašė 1937 metais Salomėja 
Neris, kaip ir visa to meto 
pažangioji Lietuvos visuo
menė, sukrėsta ir sujaudin
ta M. Katiliūtės mirties.

M. Katiliūtė paliko dau
giau kaip 400 darbą. Jos 
kūriniai įvairaus žanro, pa- 
sižimintys minties gilumu, 
psichologiniu įžvalgumu, 
meile darbo žmogui. Lino 
raižiniams būdingas didelis 
apibendrinimas, vieninga ir 
logiška kompozicija, sodri 
linija. Ypač jautriai M. Ka
tiliūtė pavaizdavo užguitos 
ir išnaudojamos moters per
gyvenimus.

Dailininkės atminimas liko 
amžiams gyvas. 1957 me
tais, pažymint jos mirties 
sukaktį, Tarybą Lietuvoje 
išleistas reprodukciją al
bumas, kuriam Įvadinį 
straipsnį parašė V. Ciurlio- 
nytė-Karužienė. Išėjo taip 
pat dailėtyrininkės A. Mikė
naitės gausiai Iliustruota 
knygelė apie M. Katiliūtę. 
Dailininkės kūrinią repro
dukcijos spausdinamos žur
naluose, grafikos rinkiniuo
se.
Paruošė B. GUSTAITIENĖ

ODOS SUSIRGIMAI 
IR NEGYVOJI JŪRA

Žinoma, kad chroniškos odos 
ligos, pavyzdžiui, įvairios egze
mos, labai sunkiai gydomos. Pa
staruoju metu dermatologai užsie
nyje vis dažniau siūlo efekty
viausią, jų nuomone, vaistą nuo 
šių susirgimų — terapinių vonių 
kursą... Negyvojoje jūroje. Siame 
vandens baseine, kaip nė viena
me kitame, labai gausu mlnera* 
linių druskų, čia n e s i ve i s i a beveik 
jokia gyvybės rūšis. Danų gydy
tojai, siunčiantieji savo pacientus 
į Negyvąją jūrą maudytis, gavo to
kių gerų rezultatų, kad nebegal
voja apie kokią nors kitą terapiją.

BERNIUKAS AR 
MERGAITĖ!

Stokholmo gydytoju grupė, va
dovaujama prof. Turbjerno Kas- 
persono, sukūrė metodą, kaip tre
čią nėštumo mėnesį visai tiksliai 
nustatyti būsimoje kūdikio lytį ir 
ar turės kūdikis nepageidaujamų 
paveldimų savybių. Sis metodas 
— tai žmogaus visų ląstelių 46 
chromosomų „išskyrimo“ (nuspal- 
vinimo) būdas.

Atsisakom nuo senojo 
svieto,

Nusivalom nuo jojo purvą, - 
Mums nereikia auksinio 

dievaičio, 
Nereik caro ir rūmą mums 

jo!

Tokiomis dainomis socia
listai kamajiečiai, senovėje 
ugdė darbininką irvalstiečią 
revoliucines nuotaikas, stip
rinę ją pasišventimą kdvaiuž 
darbo žmonią laisvę.

Vingiuota šetekšnos upė 
ir ošiantys miškai girdėjo 
daug dainą, matė daug jau
dinančią įvykią.

IS AUDRINGOS PRAEITIES 
1863 m. balandžio mėne

sį sukilėliai su A. Macke
vičium priešakyje, atžygia
vo į Kamajus. Čia prie su
kilėlių armijos prisijungė 
kamajietis K. Lukošiūnas su 
jo žmonią būriu. Tą pačią 
metą liepbs 11 d. K. Luko
šiūno būrys, grįžęs nuo Bir- 
žų, Kamajų šile susirėmė 
su caro kariuomene, sunkio
se kautynėse sukilėliai ne
teko daug šaudmeną, dra- 
bužią ir vėliavos.

Kamajuose gyveno, kūrė 
ir mirė mūsą liaudies dai
nius Antanas Strazdas.

1906 m. sausio 21 d; caro 
budeliai,grąžinę seną tvarką, 
ieškojo rėvoliucionierią, o ją 
neradę,degino namus.

Artilerijos ugnimd peršo
vė Jurgio Smalsčio^gimtąjį 
namą.

1919 m. vasarą Rokiškio 
apskrityje siautėjo sadis
tas pulkininkas Grigaliūnąs- 
Glovackas sukaizeriniu okuk 
pantu Miuleriu ir kitais 
budeliais.

1919 m. birželio 19 d., 
prie Bajoriškią kapinių,' 
karininkas Miuleris su ki
tais žvėriškai nužudė kai-r 
rąjį socialistą, teisininką 
Feliksą Valiuką su žmona 
Brazdžiūte-Valiukiene Ona,' 
o tą pačią metą liepos 6 d. 
Pakriaunio šilelyje sušaudė 
įžymų rėvoliucionierią, tei
sininką, rašytoją Jurgį 
Smalstį ir šimtus kitą kai
riąją vyrą bei moterą.

Budeliai permažai tegau
dami šovinią iš kaizerinią 
okupantą, suimtuosius už
mušdavo lamu - sudaužy-r 
davo - nelaimingąją galvas.

Tą šilelį, kur buvo žvė
riškai žudomi žmonės, vie
tos gyventojai ir šiandieną 
tebevadina Grigaliūno žffoo- 
nią žudyne.

1905-7 M. RUSIJOS 
REVOLIUCIJOS

ATGARSIAI LIETUVOJE
Sunkios priespaudos metu, 

pažangieji kamajiečiai daž
nai, patylomis vienas kitą 
klausdavo, ar ilgai taip bus, 
nejaugi neprašvis laisvės 
aušra? Tačiau greitai įsi
žiebė Rusijos darbo žmonią 
1905 m. revoliucija.

Supuvusi carinė santvarka 
ėmė drebėti.

1905 m. pradžioje prasi
dėjo Rusijos darbininką 
streiką banga.

Tą metą pavasarį sukilo 
Rusijos valstiečiai ir pra
dėjo ekonominiai politinį re
voliucinį judėjimą.

1905 m. vasarą Rokiškio 
apskrityje, o ypač Kamają 
valsčiuje, prasidėjo “Lais- 
vią dienos’*, darbo žmonią 
susirinkimai, socialistą mi
tingai. Darbininkai ir vai* 
stiečiąi virste virto į mi
tingus, kaip i atlaidus.

1 Jie rinkosi grupėmis, vie

šai skaitė V. Kapsuko ir 
kitus socialistinius atsišau
kimus, svarstė savo padėtį.

♦

Studento Jurgio Smalsčio 
vadovaujami vis daugiau įsi
traukė į kovą prieš caro 
valdžią. Socialistiniai laik
raščiai, atsišaukimai, kny
gutės ir revoliucinės dainos 
ėjo iš ranką į rankas, lankė 
tūkstančius kamajiečią.

Moterys anksčiau skaitę 
tik “Aukso altorią,” dabai? 
gaudė socialistinius lapelius 
ir knygutes, pagavę atsišau
kimus, nešdavosi į namus 
kaip kokią brangenybę ir at
sidėję juos skaitydavo.

Drąsūs revoliucionieriai 
kamajietis Jurgis Smalstys, 
užpalietis Sagadinas ir 
kriaunietis Jonas Zakarevi
čius - vadovavo visam Ro
kiškio apygardos revoliuci
niam judėjimui.

Jie, o taipgi Jurkštas, 
Latvėnas, Mainelis, Maže
lis, Narkus, A. Šutas ir kiti 
organizuodavo mitingus, de- 
.monstracijas, aiškindavo 
kaimuose politinią yeikala
vintą reikšmę, šaukė val
stiečius kovoti prieš caro 
valdžią, prieš ponus, reika
lavo išdalinti valstiečiams 
dvarą žemę, pašalinti iš 
įstaigą caro statytinius - 
valdininkus, išrinkti darbo 
žmonią tarybas.
“KAMAJŲ RESPUBLIKA"

Rėvoliucionierią pastan
gomis Kamają - valsčiuje 
1905 m. vasarą buvo įkurti 
nauji vietinės valdžios or
ganai ir išrinkta sava val
džia, kurią liaudis pavadino 
“Kamają respublika.”

Senieji kamajiečiai su di
deliu įdomumu pasakoja apie 
1905 metą revoliucinius mi
tingus, įvykusius Kamajuo
se, Užpaliuose, Utenoje, Mo
lėtuose,* Kriaunose, Kuni
giškiuose, Salose , Panemu
nėlyje ir Įvairiose kitose 
vietovėse, v

Vienas iš skaitlingiausią 
ir įdomiausią mitingą įvyko 
1905 m. spalio 25 d. Kama
juose. Gučiūną ir kitą kai
mą vyrai anksti rytą išjojo į 
mitingą. Greitai prisirinko 
pilna aikštė/vyrikir moterą. 
Daugumas spietėsi apie rau
donas vėliavas, nes čia sakė 
prakalbas Jurgis Smalstys ir 

. kiti.
Pasibaigus kalboms, iš 

monopolio išėjo Rokiškio 
pristavas ir rusiškai suriko: 
“Išsiskirstykit”!

/ Jurgis Smalstys ir kiti jam 
{ atsakė: “Tu pats greičiau 
nešdinkis iš čia!” Būrelis 
vyrą tuojau jį apsupo ir\nu- 
ginklavo. Kiti išnešė iš mo
nopolio caro portretą, nu
metė ant žemės ir įsakė 
pristavui šokti nuo laiptelių 
ant paveikslo.

Pristavas nusigandęs žeg
nojosi, devažijosi, kad negali 
mindžioti caro. Staiga 
Jurkštas sugriebė pristavą - 
už sprando ir nustūmė ant 
caro - portreto, kurį visai 
sudaužė ir sumynė į purvą. 
Po to įsakė pristaviui nu
siimti kepurę prieš raudoną 
vėliavą, ir jis tuojau nusiė
mė. “Dabar imk raudoną 
vėliavą ir priekyje eisenos 
nešk ją iškilmingai,” įsakė 
Jurgis Smalstys.

Eisena lėtai judėjo, <o jos 
priekyje - nusigandęs /caro 
valdininkas nešė raudoną vė
liavą. v

Greta raudoną vėliavą ėjo 
ginkluotos revoliucionierės 
Jurkšaltes, Smalstytė ir kiti. 
Demonstrantai iškilmingai 
dainavo: darbininką mar-

selietę, “Sukilkim vargdie
niai, už laisvę”X“O jūs, po
nai nevidonai,” ‘^Broliai su
kruskim, ginklą į rankas’ ’ ir 
kitas revoliucines dainas.

Raudonose vėliavose ryš
kiai spindėjo šūkis: “Te
gyvuoja socializmas,” o juo
doje “Mirtis tironams.”

Eisena apėjo daugumą 
miestelio gatvių ir užtruko 
veik visą dieną.

Demonstracijai pasibai
gus, J. Smalstys paleido pri
stavą ir įsakė daugiau ne- 
bėsuiminėti laisvės kovoto
ją. Paleistas caro valdžios 
atstovas bijojo nakvoti Ka
majuose, nubėgo pas Ragelių 
kleboną ir po vakarienės 
prašė paskolinti jam revol
verį, kad galėtą nusišauti, 
nes jis sumynęs caro por
tretą, nešiojęs raudoną vė
liavą ir tuo baisiai nusikal
tęs carui.

Tačiati klebonas pagailėjo 
pristavo ir nedavė jam re
volverio.

KITI IŠSTOJIMAI
Iš archyvines medžiagos 

matyti, kad 1906 m. rugsėjo 
5 d. Kauno apygardos teismo 
prokuroras pagal gautus iš 
liudytoją parodymus pranešė 
Vilniaus teismo rūmų pro
kurorui, jog 1905 m. lapkri
čio mėnesį Jurgis Smalstys 
.Užpalių miestelyje viešai 
kalbėjo valstiečių susirinki
me, juos agituodamas išvyti 
caro administraciją, išrinkti 
naują viršaitį, raštininką, 
mokytoją, kvietė valstiečius 
nemokėti mokesčių, neiti į 
kariuomenę, ginkluotis, kad 
nuversti caro valdžią. Pagal 
kitą liudytoją parodymus, tuo 
pat metu būrys revoliucingai 
nusistačiusią žmonią suruo
šė miestelyje demonstraci
ją, vaikščiojo iškėlę raudo
ną vėliavą.’ Sustoję prie 
valsčiaus valdybos Išnešė iš 
ten carą portretus ir viešai 
juos sudraskė.

Caro administracija,išsi
gandusi revoliucinio judėji
mo, pasimetė. Teismo tar
dytojas Griaznovas susirgo 
psichine liga ir dėl to, - ne
galima buvo suimti revoliu
cionierių, - skundėsi Kauno 
apygardos teisrąo proku
roras.

APSAUGA NUQ 
JUODAŠIMČIŲ

Kovai prieš Revoliucinįju
dėjimą, ^policija ir monar- 
chistai suorganizavo iš įvai
rią padugnių “Juodąsias 
šimtines,” kurias liaudis 
pavadino juodašimčiais.

Jie žudė pažangius revo
liucingus darbininkus, val
stiečius ir inteligentus, vai
kė ir šaudė mįtingą daly
vius, organizavo žydą po- 
'gtomus ir kurstė neapykan
tą mažosioms tautoms.1905- 
7 m. Lietuvoje veikė juoda
šimčių organizacijos “Rusą 
tautos Sąjungos” skyrius, 
kuriam vadovavo Vilniaus 
pirklys J. Andrejeyas ir caro 
valdininkas V. Lizinas.

Kovai prieš juodašimčius 
pažangūs kamajiečiai, revo
liucinių socialdemokratą va
dovaujami, sukūrė kovinius 
savigynos būrius mieste
liuose ir kaimuose. ?

Gučiūną ir kituose kai
muose, kiekviename gale, 
naktį budėdavo po du raitus 
ir du pėsčius vyrus.

Raitieji budėtojai turėjo 
greitai išžvalgyti apylinkę 
ir palaikyti ryšius su Kama
ją socialdemokratą centru. 
Pastebėjus pavoją, privalėjo 
tuojau sukelti visą kaimą, 
kad galėtą apsiginti nuo.juo
dašimčių. Moterys su ma
žais vaikais, nakčiai rink
davosi po 2-3 šeimas, į vieną 
saugesnę gryčią, ten ir nak
vodavo.

Seniausias mūsų planetos žmogus gyvena Tarybų Azerbaidžene. 
Nors Siraliui Muslimovui, kurį matome nuotraukoje, jau 167 
metai, bet jis dar žvalus ir stiprus. Jis darbuojasi sode, gano 
avis, o kartais ir pajodinėti užsimano.

Kieme stovėdavo 2 vyrą 
sargyba, kirviais apsigin
klavusi.
REVOLIUCINIO JUDĖJIMO 

SLOPINIMAS
Buržuazija žinojo, kad 

darbo žmonią revoliucinį ju
dėjimą nuslopinti bus labai 
sunku, kad daug lengviau 
bus jį palaužti apsvaiginus 
ir suskaldžius ją vienybę. 
Tuo tikslu ir pelno sumeti
mais, caro vyriausybe visaip 
propagavo alkoholizmą /vie
toj mokyklą, ligoninių statė 
naujas degtinės gamyklas, 
steigė smukles ir karčia- 
mas.

Buržuazija siekė, kad liau
dis būtų “tarps! ir juoda.”

Rokiškio apskrityje daug 
karčiamų buvo pristeigta 
miesteliuose, kaimuose, net 
ir kryžkelėse.

Darbininką ir valstiečių 
sunkus darbas, blogos buiti
nės sąlygos, skurdus gyve
nimas, dažnai juos nuves
davo i karčiamas, kur norė
davo rasti užrrtirštį nuo 
skurdo baisybių. Tačiau 
vietoje nusiraminimo suar
dydavo savo sveikatą, pra
gerdavo savo uždarbį, p 
dažnai ir bendrus šeimos 
daiktus, /paskutinius duoniT 
nius grūdus, palikdavo savo 
šeimas alkanas Jf nuogas. 
Ją žmonos ir vaikai verk
davo, kaip, sąkoma, kruvi
nom ašarom, bet girtavimas 
nemažėjo, nes šinkarka labai 
mokėjo įkalbėti vyrus gerti 
“bargan.”

Nemažai valstiečių begir- 
taudami pakirto savo šeimų 
ir taip silpną ekonominę 
būklę, nuskurdino jas, de
moralizavo ir galų gale vi
sai pragėrė savo ūkelius.

MOTERYS NUGRIOVĖ 
KARČIA MA

Prasidėjus “Laisvių die
noms”, vargingosios val
stietės, atsidėjusios svarstė 
klausimą, kaip atsikratyti 
grafo Pšezdeckio primestos 
nelaimės - karčiamos.

Pagaliau slaptame pasi
tarėme, buvo nutarta: nu
griauti karčiamą visai, kad 
ji daugiau nebėnuodytą dar
bo žmonių ir nebeskriaustą 
jų šeimą.

Vieną vasaros vakarą še
šios moterys atnešė iš miš
ko tris maišus didžiąją 
skruzdėlių ir patamsyje jas 
supylė į karčiamą.

Karčiauninkė skruzdelių 
užpulta, tuojau išbėgo pas 
kaimynus.

Vidurnakti apie dešimts 
moterų ir keletas vyrų nu
plėšė karčiamos stogą, išar- 
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dė sienas, nugriovė pečių, 
nebesuspėjo naktį nugriauti 
tik kamino.

Ant rytojaus, moterys, su 
nustebimu žiūrėjo į su
griautą karčiamą ir džiau
gėsi, kad vietoje ją nelai
mės - karčiamos, liko tik 
vienas kaminas. v

Vėliau dėl karčiamos nu
griovimo buvo suimta daug 
vyrą ir moterą, bet?niekam 
neišdavus sugriovėjų, grafas 
nieko nelaimėjo ir karčia
mos daugiau nebeatstatė.

REVOLIUCIJOS 
PASIEKIMAI

Nors 1905-7 metą revoliu
cija ir pralaimėjo, bet ji su
davė galingą smūgį car o val
džiai.

Darbininkai išsikovojo 
kiek geresnes gyvenimo są
lygas, trumpesnę darbo die
ną, valstiečiai - išperkamąją 
mokesčių už žemę panaiki
nimą. .

1905-7 m. revoliucijos 
priversta caro valdžia, leido 
lietuviams mokytojauti vi
soje Lietuvoje ir dėstyti lie
tuvių kalbą mokyklose.

Lietuvoje kūrėsi įvairaus 
pobūdžio kultūrinės draugi
jos, sparčiai vystėsi lietu
vių nacionalinė kultūra.

Lietuvos darbo žmonės 
revoliucijos metu įgijo di
delį patyrimą ir užsigrūdi
nimą.

V. Kapsukas, Z. Angarie- 
tis, P. Eidukevičius ir daug 
kitų vėliau tapo Lietuvoskom> 
partijos organizatoriais ir 
1918-1919 m. proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje va
dovais.

Visi pažangieji karnajie<- 
čiai su didelė pagarba minė
jo ir mini’visus 1905-7 metų 
revoliucionierius, kovoju
sius ir žuvusius už darbo 
žmonių laisvę ir vienybę.

: J/ " ;'
DVIGUBO DUGNO1
UPĖ '

Betpak-Dalo dykumos šiaurėje 
teka vasarą išdžiūstanti upė Sary- 
su. Kazachijos hidrologai aptiko, 
kad upė turi du aukštus. Po smė
lėtu upės dugnu 30—40 m gilu
moje labai lėtai teka gėlo van
dens srovė. Tyrimai parodė, kad 
iš apatinės upės tėkmės per se
kundę galima gauti 300 I puikaus 
geriamo vandens.

po krabo Šarvais

Tarybiniai mokslininkai atrado 
įdomią žuvų rūpinimosi savo pa
likuonimis formą. Ochotsko jūroje 
veisiasi rausvos giliavandenės 
žuvys. Pavasarį prieš nerštą jos 
pasikelia į mažesnj gylį ir susitin
ka su didžiuliais Kamčiatkos kra
bais. žuvų patelės ilgu kiaušdėčiu 
suleidžia ikrus po krabų šarvais, 
kur, apsaugotos nuo pavojų, ir iš
sirita žuvytės.
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JULIUS BŪTĖNAS

VLADAS ABRAMAVIČIUS
Buvo laikai, kai Kaunas ir 

Vilnius neturėjo susisieki
mo. Vilnius ir žymi dabar
tines respublikos teritorijos 
dalis tada buvo okupuota bur
žuazinės Lenkijos. Abi kai
myninės valstybės - Lietuva 
ir Lenkija - neturėjo diplo
matinių santykių. Tie santy
kiai tebuvo prievarta už
megzti 1938 m., Lenkijai 
pagrasinus karu*

Abiejose valstybėse buvo 
ugdoma tautinė neapykanta. 
Lenkijoje buvo persekiojami 
lietuviai, o Lietuvoje šauliai 
ir kitos nacionalistinės or
ganizacijos skelbė neapy
kantą lenkams. Būdavo muš
tynių ir kitokių išsišokimų. 
Bet negalima sakyti, kad ir 
anuomet visi šių dviejų val
stybių piliečiai būtų pasida
vę šovinizmui. Tie žmonės 
ne tik svajojo apie tautų 
draugystę, bet ir praktiškai 
stengėsi, kad ir nepalankio
mis sąlygomis, skiepyti vie
nos tautos pagarbos jaus
mus kitai.

Tam tikslui geriausiai tin
ką menas, literatūra. Reikia 
pasakyti, kad tuomet j lietu
vių kalbą buvo išversta ne
maža lenkų rašytojų kūrinių. 
Pasipūtę lenkų nacionalistai 
niekino lietuvių tautą, laiky
dami ją mužikiška, tamsia, 
neturinčia savo tradicijų ir 
kultūros. Lietuvoje neapy
kanta lenkams daugiausia 
reiškėsi socialiniu pagrindu, 
kadangi daugumas dvarinin
kų, išnaudotojų buvo lenkai 
arba sulenkėję.

Ir štai tokioje atmosfero
je Vilniuje ėjusio dienraščio 
“Kurjer Wilenski” redakci
joje nuo 1930 m. pradeda 
dirbti jaunas, tik baigęs gim
naziją Vladas Abramavičius 
(1909-1965). Gimęs Nauja- 
dvaryje, Žiežmarių valsčiu
je, kalvio šeimoje, kūdikiu 
būdamas, neteko motinos, o 
vaiko amžiuje - ir tėvo. Naš
laitis atsidūrė Vilniuje,, čia 
turėjo sunkiai užsidirbti 
duonos kąsni. Dirbo siu
vyklose, pašte, visaip ver
tėsi ir mokėsi suaugusiųjų 
gimnazijoje. Kilęs iš lietu
viškos šeimos, bet augęs 
lenkų kultūros įtakoje, jis 
geriau mokėjo lenkų, negu 
lietuvių kalbą. Ta kalba 
anksti pradėjo rašyti eilė
raščius. Išleido du poezijos 
rinkinius - ‘‘Minties brėkš- 
mė” ir “Regionališka.“

V. Abramavičius stengėsi 
lenkų visuomenę supažindin
ti su lietuvių literatūra - 
vertė lietuvių poetų kūrinius. 
1930-1938 m. išleido dvi 
poezijos vertimų knygas: 
“Šių dienų lietuvių poezijos 
paveikslai“ ir “Jauniausios 
lietuvių poezijos rinktinė.“ 
I lenkų kalbą išvertė taip pat 
nemaža P. Cvirkos, A. Venc
lovos, K. Borutos, J. Mar
cinkevičiaus, J. Baltušio ir 
kitų rašytojų prozos kūrinių, 
kurie buvo išspausdinti lenkų 
periodinėje spaudoje.

V. Abramavičius ypatingai 
mylėjo Vilnių - miestą, su 
kuriuo buvo augte suaugęs. 
Nesutikau kito tokio miesto ' 
patrioto, kaip jis. Nebent 
būtų galima ji lyginti su 
skulptorium Rapolu Jachi- 
mavičium (1893-1961), ne
paprastos elegancijos žmo
gum, kuris Vilniuje buvo gi
męs ir čia mirė. Jis nemo
kėjo lietuviškai kalbėti, bet 
laikė save lietuviu ir tik su 
lietuviais bendravo. Tarp 
kito ko, jiedu buvo su Vladu 
artimi draugai.

Mylėdamas Vilnių, V. 
Abramavičius su nepaprastu 
pietizmu rinko medžiagą ir 
kėlė aikštėn įvairių tautų 
rašytojų ir kultūros veikėjų 
ryšius su šiuo miestu. Jisai 
buvo vienas geriausių ukrai
niečių poeto Taraso Ševčen
kos ryšių su Vilniumi žino
vas, išleido knygą “Tarasas 
Ševčenka ir Vilnius’ ’.

V. Abramavičius buvo pa
rašęs disertaciją apie Vale
rijoną Vrublevski, Pary
žiaus komunos kovotoją, apie 
vilnieti advokatą, pažangų 
visuomenės veikėją Tadą 
Vrublevski, rinko medžiagą 
knygai “Literatūrinis Vil
nius,“ apie rašytojus, kurie 
buvo iš Vilniaus kilę arba 
Vilniaus tematika rašę, šiek 
tiek tos medžiagos paskelbė 
“Literatūros ir meno met
raščiuose.“

V. Abramavičius daugiau 
kaip 20 metų dirbo Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Centrinės bibliotekos rank
raščių skyriuje ir paruošė 
bibliografinių leidinių apie 
bibliotekos fonduose saugo
mus archyvinius dokumen
tus. Dirbdamas bibliografo 
darbą, jis 1951 m. baigė Vil
niaus universitetą, įgyda
mas istoriko specialybę.

Pabaigoje reikia pažymėti, 
kad V. Abramavičius buvo 
ne vienas tautų artintojas, jų 
buvo ir daugiau. Ir štai 
šiandien šios dvi tautos, su
sietos senais istoriniais; ir 
kultūriniais ryšiais, žengia 
bendrų socialistiniu keliu. 
Yra Lenkijoje kalbininkų, 
kurie tyrinėja lietuvių kalbą, 
parašė svarių kalbotyros 
darbų. Yra tenai istorikų, 
kurie tyrinėja Lietuvos isto
riją, specialiai išmokusių 
lietuvių kalbą, kad galėtų 
naudotis šaltiniais. Yra ver
tė jų, kurie verčia į lenkų 
kalbą lietuvių poezijos ir 
prozos kūrinius. Tam dar
bui, tiems draugystės ry
šiams nūnai yra visai kitos 
sąlygos, nelygintinos su to
mis sąlygomis, kuriomis 
dirbo garbingą darbą V. 
Abramavičius.

Tarybiniais metais Vladas 
Abramavičius lietuvių lite
ratūrą populiarino toliau. 
Daug jo vertimų buvo iš
spausdinta Vilniuje leidžia
mame dienraštyje “Czef- 
wony sytandar“ (“Raudo
noji vėliava“) ir kituose

laikraščiuose. Jisai rašė 
it- lietuvių kalba: bendra-' 
darbiavo “Pergalėje“, “Li
teratūroje ir mene“. Jis 
buvo vienas “Vagos“ leidyk
los leidžiamo kasmetinio 
“Literatūros ir meno met
raščio“ sudarytojų.

Paterson, N.J.
Gegužės 24 d. mirė 82 

metu sulaukės senas Pater- c r
šono gyventojas Jonas Skar
balius. Velionis buvo ilga
metis “Laisvės“ skaityto
jas ir uolus, pagal išgalę, 
dvasiniai ir finansiniai rė
mėjas.

J. Skarbalius Lietuvoje 
paėjo iš Naščių'kaimo, Kau
no rėdybos. Jis į Ameriką 
atvyko būdamas jaunas 1907 
metais į Paterson, N. J., ir 
per visą laiką čia išgyveno.

Buvo klasiniai sąmoningas 
darbininkas ir visa laika uni- < c
jistas. Buvo šilkų audėjas.

J. Skarbalius mirdamas 
paliko liūdinčius: gyvenimo 
draugę, dukterį, anūką ir 
anūkę, taipgi du proanūkius 
ir daug artimųjų.

Laidotuvės buvo laisvos. 
Jo lavonas šermininėje 
skendėjo tarpe daugelio pui
kiausių gėlių.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti į namus pie
tums.

Tau, Jonai, ramiai ilsėtis 
užbaigus gyvenimo kelionę, 
o jums, drauge Skarbaliene, 
ir visiems artimiesiems 
širdingiausia užuojauta.
'■ j. Bimba

Pittsburgh, Pa.
GRAŽIAI PAGERBTI 

MIRUSIEJI
Gegužės 28 dieną įvyko 

pagerbimas - prisiminimas 
mirusiųjų ir palaidotų Lietu
vių draugijos kapinėse. 11 
vai. iš rytoprasidėjožrhonės 
rinktis į kapines. Antrą vai. 
po pietų atvažiavo veteranai 
iš V. F. W. 575 Post ir tuojau 
pradėjo programą, kuri su
sidėjo iš kalbų ir himnų. Su
sirinkusieji gražiai pritarė 
veteranams giedoti, o ypa
tingai moterys.

Programai pasibaigus, su
sirinkusieji aplankė savo 
artimųjų kapus.

Kapinių komitetas ir Drau
gijos moterys turėjo įvai
raus maisto pagaminusios, 
kurį atvežė į kapinių namą. 
Vieni maistą pirkosi ir ve
žėsi namo, kiti pietavo vie
toje. Maistas daugumoje 
buvo suaukotas, buvo ir pini
ginių aukų. Kapinių para
mai susidarė apie $600.

Diena buvo graži, tai su
sirinko daug žmonių. J.K.M.

Baltimore, Md.
Vietinė Lietuvių Literatū

ros Draugijos 25 kuopa ren
gia pietus-išvažiavimą sek
madienį, birželio 18d., pas 
P. Kuprį, Annapolis Junc
tion, Laurel, Md. Pradžia 1 
valandą.

Ne tik baltimoriečiai, bet 
ir Philadelphij os draugai ir 
draugės nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. Parengimo 
pelnas skiriamas spaudai.

KVIEČIA KOMISIJA

St. Petersburg, Fla.
Sulaukusi 76 metus am

žiaus, mirė Ona Jacynozgi- 
musi Lietuvoje. Ji per visą 
savo gyvenimą nebuvo sir
gusi. Bet gegužės 28 d. šir
dies priepuolis pakirto jos 
gyvastį.

Paliko vyrą Mozės Jacyno, 
Chicagos apylinkėje dukrą 
Evelyn Uss, dvi seseris ir 
du brolius Amerikoje, ketu
ris anūkus, Lietuvoje gimi
nes ir daug draugų.

Priklausė LLD 45 kuopo
je. Neapleisdavo pramogų, 
su visais gražiai sugyveno. 
Velione laidoti i šermenine 
susirinko didelis būrys kuo
pos narių ir jos artimųjų 
suteikti jai paskutinį patar
navimą, atsisveikinti su 
Onute and visados.

Prie karsto kalbą pasakė 
Viktoras J. Valley, apibū
dindamas jos nueitą gyveni
mo kelią. Velionės palaikai 
krematorijoje paversti į 
pelenus.

Kuopos nariai labai sujau
dinti narių mirimų gausė
jimu. Tik per gegužės mė
nesį kuopa dėl mirties ne
teko trijų narių, o per metų 
ir pusę viso - septyniolikos. 
Jų vietą užpildyti mažai vil
ties.

Bet mūsų kuopos veiki
mas nenustoja - pramogos 
vyksta, kaip visados. Pa
girtina. Iš veikėjų lūpų gir
dėta, kad netolimoje ateityje 
Kuopa surengs pokylį pager
bimui buvusiu ir dabartiniu< < 
nenuilstančių * darbuotojų.
Geras žygis.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINIST (outside) Welder 

and electrician for permanent job 
with air-conditioning contractor. 
Top wages and special benefits. Call 
212-894-8003. (36-40)

WOMEN. Light assembly work. 
Electro-Mechanical devices. Full 
time. No experience required. Clean, 
pleasant working conditions. Fringe 
benefits, paid holidays, and vaca
tion. Plant located in Norwood. 
Contact Mr. Pasini. 201-768-8393.

; (34-40)

WANTED experienced machinist 
with maintenance ability. Must be 
1st class. All round, good pay. $4.25 
per hr. Holidays, vacation and ex
tras.' Call 201-752-4000. Mr. D. 
Stroppel. New Market, N. J.

(36-42)

BOBST-DIE CUTTER
Experienced. Call

(914) 359-7500

(37-41)
MACHINIST First Class; rate 

$4.51 per hour.. Day shift. Good 
paid benefits. UNION area. Steel 
Plant. Call 201-687-2003 for appoint
ment. (37-41)

TRACTOR OWNER OPERATORS 
Equipped with 3 inch Liquid Pump. 
Liquid Food Grade. Local and long 
haul. 62% of gross revenue. Call 
Rocky. 201-435-4954.

(37-46)

aAention wanted

MAOTttSlST EXPERIENCED
First class, Bridgeport, up to $4.24 
p. hr?, holidays, vacation & pension. 
MATIC TECHNOLOGY, 15-39 130 
St. College Point, N. Y. Tel. 212- 
886-5470. (37-42)

MACHINIST & LATHE HANDS

Top pay for top Quality 
Call 201-227-5517

(36-40)

NURSES AIDE
3-11 Shift Experiensed. Excellent 

Salary & Benefits. Call: 
ELIZABETH NURSING HOME 

201-354-0002
(37-41)

CABINET POLISHER REFIN
ISHER. Inside store or outside 
calls, full or part time. Call 245- 
6700 for appointment or informa
tion.
BALDWIN PIANO & ORGAN CO. 
922 7th Ave., New York City, 10019 

(35-41)

CARPET & LINOLEUM
MECHANIC

Full time. All benefits. Must be Exp.
See Mr. Tarlowe, ;

201-355-5555
Elizabeth, N. J.

(37-40)

St. Petersburg, Fla. *
mirus

Agnes Pike
% gegužės 12 d.

reiškiame širdingiausią užuojautą jos dukroms 
Sophia Gilespe* Izabel Scott, Phyllis Strang ir 

sūnui Dennis Pike, anūkams ir kitiems 
artimiesiams.

mirus

Onutei Jacinienei
gegužės 28 d.

reiškiame užuojautą jos mylimam vyrui 
Moses Jaciniui, dukrai Eveline Uss, 
anūkams ir kitiems giminėms ir draugams.

Mes žemiau pasirašiusieji liūdime 
netekę dviejų mūsų LLD 45 Kuopos nariųYm7

Floridoje šiuo laiku oras 
gražiai šiltas. Gyventojai 
jaučia stoką lietaus. Miesto 
valdyba ragina žmones tau
pyti prėską vandenį. Mat, 
čionai daug žmonių apsigy
vena, tai
reikalinga.

daug ir vandens

VIKUTIS

HOUSEKEEPER—SLEEPIN
Here is the ideal home for you 

if you are pleasant and reliable. 
Sleep in. 6 days a week, take care 
of baby 6 months old. Nice home 
good neighbors. Good references.

(212) 934-6669.
(37-41)

AUTO BODY collision man, auto 
body assembler, must be exper
ienced. Steady, excellent working 
conditions. Top pay, JOHNNY C 
& D AUTO BODY, Baldwin. 516- 
BA 3-8176. (36-42)

SUPERVISOR EVES. RN’s-LPN’S 
and aid head nurse and staff posi
tions available in new .modern ex
tended care facility. Call Mrs. Baum- 
garter, director of nursing. HUD
SON MANOR ECF, 9020 Wall St., 
North Bergen, N. J. 201-861-4040, 
ext. 13. (36-40)

BLUE SEAL ENGINEER. All be
nefits paid. Rotating shifts.

BAYONNE INDUSTRIES
Foot of East 21st Street, 

Bayonne, N. J. 
201-437-2200.

(36-42)

AUTO BODY REPAIR MAN
Automobile painter. Top rates of 

pay, paid vacations, hospjtaližation,

St. Petersburg, Fla
mirus

Robertui Bruwer

paid holidays. Mod. clean shop, excel, 
oppty. for qualified men. Year-round 

CIRCLE 
CAR PAINTERS," 922 Lexington 

(Rte. 46, nr. Crooks Ave.), 
Clifton, N. J. 201-772-1313.
\ (37-40)

-•work Apply in person:

Ave.,

Reiškiame širdingą užuojautą jo mylimai žmonai 
ALMAI ir kitiems jo giminėms ir draugams*

VINCAS ir ONA ČEPULIAI

PLASTIC INJECTION, MOLD 
DESIGNERS. Established mold shop 
expanding and in need of imaginative 
experienced designer or designers. 
Pleasant working conditions, paid 
hospitalization, other benefits, Sal
ary commensurate with experience. 
Apply LINCOLN MOLD & DYE 
CO., 239 East First Ave., ROSELLE 
•MJ. or call 201-241-3344.

(37-41)

W. Dubendris 
A. ir A. Jacis 
D. Mikalajūniene 
J. Puishis 
N. Lenigan 
M. Purvenas 
S. Yuknis 
J. ir A. Koller 
A. Pakalniškienė 
P. ir O. Navickai
A. ir P. Lukai 
J. ir A. Stukai

l R. Samulionienė
P. Puckarius 

į T. ir V. Norwill 
r, D. Kairienė

J. ir S. Bakšys
B. ir O. Putrimai
A. Antanavičius 
F. ir O. Bunkai 
H. Žilinskienė

t j. ir J. White
W. ir M. Žukai
K. ir Surwill
M. Sharava

I A, ir paBkausfcal 
Į) J. ir O. Rovot

Fo ir Oe Kalantai
V. ir E. Valley
Nick Sereika
Jo ir O. Rubai
J. P. ir M* Millers
J. ir S. Stančikai
N. Petranis
P. Simenienė ,
G. ir A. Evans
Cha s. ir M. Puishiai
P. Steponaitis
V. ir V. Bunkai
J. ir P. Blaškiai
A. Pėlkunas
M. Lideikis
J. Greblick i
H. Shalunas
E. Jurevičienė
V. ir M. Vitkauskai
Alma Bruwer
A. Kelley
J. ir H. Šarkiunai
J. Ragauskas
K. Pakšienė / i 1
Cha s. ir Tęs. Shalunai
W. ir K. Kelley

DIRECTRESS OF NURSES. Mo, 
dern, New nursing home seeks R.N. 
with administrative and supervisory 
skill, exp’d pref’d. Apply in person, 
620 Montgomery St., Jersey City, 
N. J. 201-435-0033. (36-40)

--------------- ---------------- -----------------

MISCELLANEOUS

CAMP CAATERSKILL 
R. D. 1 Box 1F>8 
Catskill, N. Y.

FOR BOYS 6 to 16. All sports; 
Movies; Permanent well construct
ed cabins; individual beds, no 
double bunks. Registered nurse in 
cabin wth small campers. CHAPEL 
ON GROUNDS WITH SUNDAY 
MASS FOR CATHOLIC CAMPERS.

8 week season JUNE 30-AUG. 25. 
Special FOOTBALL We<U< Aug. 25 
—Sept. 1st. Athletic Dir. Larry 
Byrnes (Cathedral Prep. Coach) 914- 
623-4264 after 6 P. M. Dir: Mrs. 
Carmen Jiminez, 790 Riverside Dr., 
New York 10032. 212-286-5695. After 
June 1st call 914-246-6789.

REAL ESTATE
100 ACRES

Near Washington, N. J. Approx. 5- 
miles from interstate Route 78 Ex
cellent for subdivision, Zone 3/4 and 
1% acre lot, approx. 1500 ft. of road 
frontage, beautiful view' from upper 
half of land. Good buy at $1275 per 
acre. Frank Blanche, 58 E. Wash
ington. N. J. 689-2211.

t (37-41)



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Birželio (June) 16, 1972

St. Petersburg, Florida
Šeštadienį, gegužės 13-tą, 

LED 45 Kuopos moterys pa
minėjo Motinos Dieną. Sve
čių prisipildė pilna salė. 
Pirmiausia mūsų šeiminin
kės pavaišino svečius. To
liau sekė dienos programa, 
kurią išpildė moterys.

Pirmininkaujanti Aldona 
Aleknienė pasveikino mote
ris Motinos Dienos proga. J 
šį pobūvį buvo atvykusi reta 
viešnia iš Riviera Beach, 
Fla. Antaneta Buivydienė. 
Ji pakviesta pakalbėti. A. 
Buivydienė sveikino mote
ris su Motinos Diena. Taip
gi ir vyrus pasveikino. Sakė, 
man labai malonu su Jumis 
dalyvauti šioje gražioje puo
toje. Malonu pasimatyti su 
savo seniai matytais drau- 
gėmis-draugais, pasigėrėti 
Jūsų sutartine organizaci
jos veikla. Aš seku lietuvių 
spaudą. Jūsų koresponden
tai nuosekliai aprašo. Linkiu 
Jums sėkmės Jūsų kultūri
nėje veikloje!

Toliau Aldona Aleknienė 
kalbėjo išsamiai apie Moti
nos Dieną. Kaip istorija 
sako, Motinos Diena buvo 
įkurta 1870 metais Boston, 
Mass., per Juliją Ward. Ir 
tik daug vėliau to meto vei
kėjos Anna Jarvis pastango
mis buvo įnešta i kongresą, 
ir 1914 metais kongresas 
pripažino motinų dienos 
šventę.

Graži tradicija pagerbti 
motiną. Tačiau šiandien 
tūkstančiai motinų šią tįieną 
švenčia su ašaromis akyse. 
Jų sūnūs toli nuo savo namų 
Vietnamo kare žūsta ar kan
kinas sužeisti. Mes, mote
rys, turime reikalauti mūsų 
vyriausybės ištraukti visas 
karines jėgas iš Indokinijos 
ir baigti karą.

Baigdama kalba,A. Alek
nienė sveikino mūsų parenr 
girnų šeimininkes su Motinos 
Diena - vadovaujančią šei
mininkę M. Raškauskienę, 
P. Simėnienę ir Stukienę; 
prie stalų patarnautojas 
Margaret Klišienę, Jacie 
White, Margaret Miller ir 
kitas.

Pakviesta V. Bunkienė 
sveikino moteris Motinos 
Dienos proga. Sakė, šian
dien mes susirinkom pami
nėti Motinos Dieną ir pa
gerbti motinas, įteikti joms 
dovanas. Tai gražus papro
tys. Aš manau, kad šiandien 
mūsų motinoms būtų di
džiausia dovana tai> kad jų 
sūnūs ir vyrai sugrįžtų iš 
Vietnamo ir būtų baigtas šis 
žiaurus karas.

Pabaigai paskaitė du eilė
raščius - “Kareivio Moti
na”, S. Nėries ir “Motinai” 
J. Mikulėno.

Pristatyta Adelė Pakal
niškienė. Ji kalbėjo angliš
kai. ' Pasveikino moteris su 
Motinos diena. Sakė: Ame
rikoje motinų pagerbimo 
diena yra praktikuojama 
jau nuo senų laikų. Kiekvie
nas iš mūsų turėjome moti
nas. Gražus paprotys, įgy
vendintas jas pagerbti. Tik 
gaila, kad neramus pasaulis 
motinų džiaugsmą laisto 
ašaromis. Gerosvalios mo
tinos nori, kad jų vaikai ra
miai ir taikiai gyventų.

Adelė užbaigus kalbą, pa
skaitė) eilėraštį, skirtą mo
tinai.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, v padainavo 
motinai skirtas dainas: 
“Tik motulės širdyje”, 
“Mane močiutė barė”, 
angliškai “Mano motinos 
akys”, “Augo kieme kleve
lis”.

Po programos buvo pa-

kviestas kuopos pirminin
kas Jonas Mileris tarti savo 
žodį. Jis pasveikino moteris 
su Motinos diena; taipgi pro- 
gramos^pildytojas. Sakė - 
kad programa pavyko labai 
gerai. Linkėjo moterims 
sėkmės kultūrinėje veikloje.

Sekantys kuopos paren
gimai bus: Birželio 4-tą 
kuopos susirinkimas.

Birželio 17-tą Tėvų Die- 
tna.

Įvyks 31415th AvenueSo. 
salėje.

MIRĖ
Gegužės 15-tą po ilgos 

sunkios ligos mirė ligoninė
je Antanina Zablackienė- 
Puišienė.

Buvo 76 metų amžiaus. 
Paliko liūdinčius dukrą Ade
lę Pakalniškienę, viena anū
ke, tris proanūkius, vyrą, 
Džimį Puišį, gimines bei 
draugus.

Gegužės 18-tą 11 vai. ryto 
prisipildė pilna J. Douglas 
šermeninė palydovais. Prie 
karsto, paskendusio gėlėse, 
liūdėjo velionės artimieji, 
giminės bei draugai.

V. J. Valley pasakė at
sisveikinimo kalbą. Sakė: 
Gerbiami palydovai, mes 
čia susirinkom atiduoti pa
skutinę pagarbą mūsų orga
nizacijų narei, tauriai lie
tuvei Antaninai Puišienei.

Antanina Urnavičiūtė, bū
dama jauna mergaitė, atvyko 
iš Lietuvos į šią šalį. Iš
tekėjo už Jurgio Zablacko. 
Jiedu išaugino sūnų Vytautą 
(miręs) ir dukrą Adelę po 
vyru Pakalniškienę. Velio
nės Antaninos gyvenimo ke
lias nebuvo rožėmis nuklo
tas. ........ - -....

Ji supratusi, kad tik per 
kovą darbo žmogus gali pa
lengvinti gyvenimą, ji įstojo 
į pažangias organizacijas ir 
jose energingai veikė. Ji ir 
savo vaikams įkvėpė dar
bininkiškas idėjas.

1946 metais Zablackų 
šeima persikėlė iš Brookly- 
no į Clearwater, Fla.,ir ti
kėjosi laimingai gyventi. 
Tačiau gyvenimas susiklostė 
kitaip. 1956 metais mirė 
vyras J. Zablackas. Kiek 
vėliau buvo ištekėjusi už 
Džimio Puišio.

Velionės dukra Adelė Pa
kalniškienė yra pažangi vei
kėja. Ji vadovauja Dainos 
Mylėtojų chorą ir yra veikli 
LLD 45 K p. narė.

Po kalbos visi palydovai 
praėjo pro velionės karstą. 
Tuo momentu Dainos Mylė-. 
tojų choras dainavo momen
tui pritinkančią dainą.

Velionės palaikai bus su
deginti. Po ceremonijų visi 
palydovai buvo pakviesti pie
tums į 314 15th Avenue So. 
salę.

Gili užuojauta velionės 
vyrui Džimiui Puišiui, duk
rai, žentui, anūkams ir vi
siems artimiesiems.

V. B-NE

Draugė Adelė Birštonienė 
sunkiai susirgo. Pasidavė į 
ligoninę.

Draugas Ignas Urbonas 
automašinos avarijoje likosi 
sužeistas, bet gydosi namie.
Rodosi, kad mašina nuken
tėjo daugiau už mūsųlgnuką.
- S.Z.

ARKALYKO ŽIRAFOS
Kazachijoje, netoli Arkalyko, 

pirmą kartą šiame geografiniame 
rajone rasti suakmenėję žirafų 
kaulai. Alma-Atos paleozoologai 
Tiulkesajo kapinyne greta Žirafų 
kaulų rado raganosio ir tripirščio 
arklio-hipariono kaulų. Šie gyvū
nai gyveno čia maždaug prieš de
vynis milijonus metų.

Miami, Fla.
IS SOCIALIO KLUBO ’ 

PASTOGES
Sekmadienį, gegužės 21 

dieną, atvažiavome į L. S. 
Klubo pastogę anksti. Nors, 
tiesa, svečiai iš šiaurės jau 
visi, viešnagei pasibaigus, 
išvažinėjo į pastovius na
mus po plačią šalį ir va jau 
manėme, kad nuo dabar sek
madienių sueigose turėsime 
tenkintis vietiniais sueigų 
lankytojais. Bet apsitvarkęs 
viduje dieninei veiklai, išei
nu į kiemą ir ką gi, žiūriu, 
kad santpetersburgietis J. P. 
Mileris šnekučiuojasi su ke
liais draugais. Sakau: kokie 
vėjai, jumis, drauge, pas 
mus atpūtė? “Na gi”, sako, 
“pas mus svečių neliko, tai 
sakom, dabar yra geriausia 
proga mums patiems pas 
kaimynus pasisvečiuoti.” 
Čia pat draugas Mileris per- 
stato' savo sąnkeleivį J. Vi- 
nikaitį, irgi labai malonų 
draugą. O jų abiejų grak
ščiosios gražuolės moteriu
kės jau susirado mūsų 
darbščiasias gaspadines ir 
jau su jomis konferuoja apie 
gaspadinių reikalus.
Tuo tarpu ir mano beveik 
parapijonas Jurgis Gendrė- 
nas, “Vilnies” ir “Laisvės” 
vajininkas ir vienas iš Pe- 

• triečių veiklos šulų, irgi at
slenka link mūs. Atrodo, 
kad draugas jau mažiau svo
rio neša su savim. Klausiu, 
kodėl? Sako, lankau atletų 
klubo pratimus, noriu pajau
nėti, nes dar daug darbų yra 
nenudirbtų.

Bematant atsiranda čia ir 
aukštas-kaulingas draugas 
Adolfas Fercikas, vienas iš 
tų, ką ilgiausią gyvena, nes 
d id žiuma lie šuolių ilgia us ią 
amžių pasiekia. ' Va vėl drg. 
Mileris perstato mažiuką, 
jaunuoliškai atrodantį drau
gą Joną Stančiką. Aš gi sa
kau, kad “Jūsų petriečių 
Stančikas yra aukštas vyras, 
tai kur jūs gavot tą mažiu
ką?” Išsiaiškinus pasirodo, 
kad tas mažiukas yra net 
mūsų klubo šėrininkas, o aš 
visada maniau, kad tas didy
sis yra mūsų šėrininkas.

Paduoda dešinę, pažibs ta
rno veido, gražiai nusiteikęs 
draugas Domininkas Mika
lauskas. Sakosi, kad ir jis 
iš St. Petersburgo. Išsikal
bėjus, pasirodo, kad jis yra 
pabėgėlis iš Miami į Saint 
Petersburgą. O va čia pat ir 
kitas pabėgėlis .iš Miami - 
Nick Sireika, labai veiklus ir 
širdingas draugas, kuris vi
sur yra pageidaujamas ir 
mylimas. Bežiūrint pradėjo 
rinktis daugiau ir daugiau 
svečių. Užsimezgė sveiki
nimai ir pokalbiai, ir taip 
prie valgių ir vaišių diena 
prabėgo viesulišku greičiu. 
Širdingas ačiū St. Peters- 
burgiečiams už suteiktą 
mums staigmenuke savo at
silankymu. J

: S. Z A VIS

NERAMIOS SALOS
„Ramybę mes tik sapnuojami“ 

Šie žodžiai iš tikrųjų labai gerai 
tinka Naujosios Gvinėjos, Papua 
ir Naujosios Britanijos salų gyven
tojams. Šių salų rajonas yra vie
nas neramiausių mūsų planetoje. 
Jų daliai tenka apie 10% visų 
pastaraisiais metais užregistruotų 
iemės drėbsimų.

PER JŪROS DUGNĄ
JAV pastatytas mokslinis tyrimo 

laivas, kuris ieškos nuskendusių 
senovės laivų. Mokslininką! ap
skaičiavo, kad nuo seniausių civi
lizacijų vien tik Viduržemio jūro
je nuskendo 15 tūkst. laivų. Tiki
masi, kad jų liekanas aptiks šešių 
kilometrų lynas, kurio gale Įreng
ta televizijos kamera, garso fik
savimo aparatūra Ir prožektorius. ■ 
Specialiomis prie lyno pritvirtin
tomis žnyplėmis laivas bųsiške- 
liamas j paviršių.

Angela Davis sutiko at
vykti New Yorkan ir daly
vauti masiniame jos pagar
bai susirinkime birželio 29 
d. Madison Square Gar- 
dene. Tai bus jos laimėji
mo demonstracija.

A
Teismas atsisakė išleisti 

po kaucija tris areštuotus 
vyrus, kaltinamus užmuši
mu japoniečio Kurahara.

Klaidos atitaisymas
Prašau atitaisyti klaidą 

apie mano brolį. Jis gyveno 
ne Crown Point, bet Brock
ton, Mass. Mes atvykome į 
Braziliją 1927 metais, o jūs 
padėjote, kad iš Brazilijos. 
O į Ameriką atvykome 1959 
metais. Už atitaisymą klai
dos būsiu labai dėkinga.

DAME MANKOFSKY

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, birželio 21 

d., 2 vai. po pietų, įvyks 
New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Šis bus paskutinis mūsų 
sus i r ink imas šį j sezoną, 
tad dalyvaukime visos. Ga
lėsime pakalbėti ajįie atei
nančio rudeninio ir žieminio 
sezono veiklą.

Vaišes paruoš draugė M. 
šukaitieriė su pagalba valdy
bos narių. Deja, mūsų narė 
M. Krunglienė, kuri buvo 
apsiėmusi mus pavaišinti 
mirė. Gaila . geros nuošir
džios mūsų visų Draugijų 
narės. PIRMININKE

Woodhaven, N. Y.
Mirus

Marei Krunglienei
1972 m. gegužės 31 d.

, Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui 
Pranui, dviem dukroms ir visiems kitiems 

artimiesiems ir draugams

K. B. Briedžiai 
P. N. Ventai 
W. Bu Keršuliai
M. Žvirblienė
V. Gurąs
P. N. Gustaitis
P. H. Siauriai
Ieva Mizarienė
Lilija Kavaliauskaitė 
A# Zeidat
L. M. Yakštai
W. Baltrušaitis
W. A. Malin
M. Kazlauskas 
P.f Mays
M. A. Liepai 
A. Chernik
V. Urbonienė
A. Titanienė
J. Danilevičienė
V. Brusokienė
J. Šimkienė
J. Pužauskienė

M. Karvelienė
M. Šukaitienė
J, U. Bernotai
N. Dobilienė
J. Rušinskas
K. Rušinskienė
N, Borlff
A. Rainienė
A. Laukaitienė
B. N. Skubliskai
J. Mitkus
F. VaraŠka
J. Grybas
F. V. Budroniai
J. Sholes,
Anna Cibui sky
A. Kalvaitienė
Ą. JafcŠtis
J. Augutien^
G. Waresonas
F. Mažilienė
A. Kasčikė
Sylvia ir Alg. Bukas

NAUJIENOS
Bronxo daktaras Morris 

Halper apkaltintas nušovi
mu Thomas Franco. Sako
ma, kivirčuose Franco 
puolė daktarą mušti, tuo
met dr. Halper pale id o šūvį 
tiesiai į Franco galvą. 
Halper paleistas po $5,000 
kaucija.

^Jl^metų R. L. Dennis 
gavo nubv25jmetų iki viso 
amžiaus kalėjimo už užmu
šimą policisto R. L. Den
ton, kuris pasakęs, kad 
Dennis per jaunas būti po- 
licistu.

; •
400 Rikers Island kalėji

mo jaunų kalinių buvo pa-- 
skelbę sėdėjimo streiką. 
Jie reikalauja už darbą di
desnio atlyginimo, medici-. 
ninių priemonių pagerini
mo, daugiau poilsio ir t. t.

•
Vietnamo veteranas C. A. 

Macedonio gavo nuo 25 
metų iki viso amžiaus ka
lėjimo už išprievartavimą 
ir nužudymą telefonų ope
ratorės.

Miesto tarybos preziden
tas S. D. Garelik sako, kad 
mieste gali būti iki 600,000 
narkotikų vartotojų.

o

A ntikarinis kovotojas ku
nigas Daniel Berrigan išė
jęs iš St. Patrickokatedros 
laikė mišias ant šaligatvio. 
Berrigan pareiškė, kad jam 
buvo uždrausta katedroje 
kalbėti už taiką.

RE P.

,New Yorkas. -Naciona
linė konferencija dviejų 
Vokietijų klausimu nutarė 
raginti Jungtines Valstijas 
priimti nariais Vokietijos 
Demokratinę Respubliką ir 
Vokietijos Federalinę Res
publiką.

Londonas. -Anglijosge
ležinkeliečiai dar kartą nu
balsavo tęsti streiką už di
desnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas.

’’Laisvėje” lankėsi svetys 
iš Lietuvos

Ryšium su JAV ir TSRS 
kultūrinių ryšių palaikymu, 
kiekvienais metais atvažiuo
ja iš Tarybų Sąjungos į Ame
riką 30 apsikeitimo dalyvių, 

i iš kurių būna vienas arba du 
lietuviai. Palyginus pro- 
centaliai iš visos Tarybų 
Sąjungos, tai gana daug, ir 
mes lietuviai galime tuo la
bai didžiuotis.

Praėjusią savaitę “Lais
vės” redakcijoje apsilankė
Tarybų Lietuvos biologijos 
mokslų kandidatas dr. Ro
mualdas Lekevičius, kuris 
išbuvęs JAV 10 mėnesiu, 
prieš išvažiuosiant Lietu
von, užsuko į “Laisvę” pa
simatyti su laisviečiais, pa
sisveikinti, pasikalbėti ir 
pamatyti, kaip laikosi New 
Yorko pažangieji lietuviai.

Dr. Romualdo Lekevičiaus 
mokslinė misija buvo sėk
minga. Apart mokslo tyri
mo darbų, jis aplankė visą 

;eilę JAV universitetų: Chi
cago, Colorado, Miami ir 
California - Los Angeles ir 
San Francisco miestuose. 
Laisvai vartodamas anglų 
kalbą, minėtuose universi
tetuose jis skaitė paskaitas 
apie Vilniaus Kapsuko uni
versiteto vykdomuosius ty- 
riamuosius darbus vėžio ge
netikos srityje. ,

Chicagos universitete, 
prof. Hewson Swift vadovau
jamoje laboratorijoje, dr. 
Romualdui teko atlikti tiria
mąjį darbą vėžio genetikos 
srityje. Šie mokslinio darbo 
rezultatai bus paskelbti 
tarptautinėje ir TSRS res
publikinėje spaudoje.
--Šia proga, prisimenu ir 
prof. dt'.‘ Albertą Telyčėną, 
Lietuvos TSR Onkologijos 
tuto direktorių ir LTSR nu
sipelniusį išradėją, kuris 
prieš porą metų, taip pat 
kultūrinių ryšių apsikeitime, 
buvo apsilankęs Amerikoje 
ir pas laisviečius.

Amerikos universitetų 
mokslo lygis, dr. Romualdui 
Lekevičiui atrodo aukštas, 
yra ko pasimokyti molekuli
nės biologijos srityje, ir tuo 
pačiu kartu, pasidalinti savo 
žinojimu.

Dr. Romualdui teko pa
bendrauti su vėliau atvyku
siais (po II-jo karo) lietu
viais ir su jų jaunimu. Jau
nimo kvietimu, jam teko 
skaityti keletą paskaitų apie

Those Manners —
“Good manners go a long 

way”, says Use in “Laisvė” 
No. 36. None will deny that.

But this problem is a wide 
one and a complicated one. 
Where one manner fits 
somewhere it won’t fit else
where. I’m afraid the re
medy Use recommends is 
liable to do more harm than 
good to peoples’ social life, 
social activity. She recom
mends that if you want to 
talk to a person at a social 
event, “You should stay by 
and watch for the proper 
moment,” and the moment 
the person you want to talk 
to is free, you grab him for 
yourself. But you should 
never, never, Use reminds 
us, butt ip while he’s talking 
to someorje.

With that sort of an ethic 
or rule we can’t build a 
friendly association, politi
cal or any other something.

At a social event where 
people come of the same 
association? to enjoy an en
tertainment or hear some
thing important to everybo

Lietuvos TSRS aukštąsias 
mokyklas, Vilniaus V. Kap
suko universitetą, studenti
jos gyvenimą ir apie Lietu
vos gamtos apsaugą. 5

Paklaustas, kaip patiko
Amerika, atsakė, kad ji la
bai įdomi. Labiausiai pati
ko Washingtono ir San Fran
cisco miestai, nuostabi gam
ta, nuoširdūs žmonės, tačiau 
Lietuvos gamta jam daug 
gražesnė. . .

Prieš išvažiuodamas-Lie
tuvon, jis pabuvojo keletą 
dienų New Yorke. Pamatė 
Jungtinių Tautų būstinę ir 
New Yorko, Fordo irRocke- 
feller universitetuose susi
pažino su laboratorijų vyk
domuoju moksliniu darbu.

Pasiteiravus apie jo šei
mos sudėtį, dr. Romualdas 
neigiamai pakratė galvą, 
girdi, tas nereikalinga, gal 
skaitytojams neįdomu. Su
prantame dr. Romualdo kuk
lumą, bet mums užsienyje 
gyvenantiems lietuviams 
ypatingai įdomu žinoti, kaip 
gyvena tas asmuo, kuris taip 
aukštai prasisiekęs savoje 
srityje, tapo paskirtas į ap
sikeitimo dalyvių skaičių.

Dr. Romualdas Lekevi
čius kilęs iš Dzūkijos, Aly
taus miesto, kur jis baigė 
gimnaziją. Baigęs Vilniaus 
V. Kapsuko universitetą ir 
Maskvos biofizikos instituto 
aspirantūrą, šiuo metu dės
to Vilniaus V. Kapsuko uni
versitete genetikos specia
liuosius kursus, vadovauda
mas studentų ir aspirantų 
moksliniams darbams.

Jo žmona Liudmila dirba 
Vilniaus dailės muziejaus 
vyresniąja moksline bendra
darbe. Iš menotyros ji rašo į 
chicagiškę “Vilnį,” kur, 
apart kitų straipsnių, parašė 
ir apie dailininką Stasį 
Ušinską, kurio kūryba užima 
ypatingą vietą šiuolaikinės 
Lietuvos vyresnėsės kartos 
dailininkų tarpe. Apart to, 
jo žmona yra vokiečių kal
bos vertėja. O dukerelė Si
gutė perėjo į 4-tąją klasę.

Po išbuvimo Amerikoje 
dešimties mėnesių, dr. Ro
mualdas pasiilgo savos šei
mos, draugų ir tėvynės. Iš
vyko Aeroflot lėktuvu atgal į 
Lietuvą, į Vilnių, kur jo 
mintys skrido greičiau už 
lėktuvą. . .

H. FEIFERIENfi

dy, they should come with a 
feeling of being free to talk 
to anyone at any time with
out having to stalk one to 
have a chance to talk to him. 
A social life of a like peo
ple should be a happy one, 
not chained with all kinds of 
rules, ethics and things like 
what the snobs like to prac
tice at the Waldorfs and the 
Plazas.

A. GILMAN

DAUGIAU NEGU
15 DIRVOS

Augalai ima maisto medžiagas 
ne tik iš dirvos, bet ir iš oro. Me
džių lajos sugeria ir kenksmingas 
medžiagas, pvz., pramonės išme
tamas dujas, taigi, jos valo atmo
sferą. ^Žurnalas „Science News" 
paskelbė, kad medžiai kai kurių 
cheminių medžiagų sugeria iš oro 
žymiai daugiau, negu iš dirvos. 
Pavyzdžiui, nustatyta, kad radio
aktyvus strohcis-90 ir cezis-137 j 
medžius patenka per lają daug 
greičiau, negu per Šaknų sistemą.

Širdis ir vaistai
SČecino medicinos instituto ir 

Vroclavo politechnikos instituto 
mokslininkai sukonstravo aparatą, 
kuris padeda nustatyti, kaip širdis 
reaguoja j vaistus. Aparatas re
gistruoja širdies darbo ir kraujo 
apytakos venose duomenis. Tai 
palengvina fiziologinius, farmako
loginius ir kardiologinius tyrimps.




