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Nixonas laimėjo rinkimus milžiniška balsų dauguma
Milionierianis taksai maži
A t s i 1 y g i n a u ž m o k s 1 ą

- J. G A SIENAS -
Šiemetinis "Laisvės” 

koncertas bus bene gra
žiausias ir įspūdingiausias, 
koki mes esame praeityje 
turėję.

Tik pagalvokime. Atvyko 
iš Vilniaus operos daininin
kės, solistės, muzikai ir kai 
kurie kiti menininkai. Jie 
visi dalyvaus mūsų koncerto 
programoje. Dalyvaus kon
certe ir 22 Lietuvos turistai.

Tai pirmas toks atsitiki
mas tiek daug svečių iš Lie
tuvos turėti mūsų "Lais
vės” koncerte. Tai tikras 
suprizas ir visiems malo
numas. Lapkričio 12 d. pa
darykime šį koncertą visa
pusiai pavykusiu.

Kissingerio misiją negali
ma skaityti pilnaipavykusia, 
kadangi sutartis nepasirašy
ta, kaip buvo nuskirta, spa
lio 31 d.

Kokia tragedija. Pasaulis 
apsidžiaugė, kad Vietnamo 
karas baigiamas su spalio 31 
d. Paryžiuje buvo paruoštas 
pasirašymui stalas, sudary
tas ceremonijoms planas, 
bet Nixonas viską sugriovė. 
Pasirašymą atidėjo neribo
tam laikuiy

Bombardavimai ir po spa
lio 31 d. tęsiami. Kautynės 
siautėja, tūkstančiai žmonių 
žūsta visai be reikalo. Ir 
tik todėl, kad Nixonas nesu
tiko pasirašyti sutarties 
spalio 31 d.

Vidurio Rytuose karo vul
kanas dreba ir gali bet kurią 
dieną išsiveržti ir pradėti 
naikinimo darbą.

Izraelis nepakluso Jungti
nių Tautų žodžio, nesitrau
kia iš užkariautų arabų že
mių. Jis pakartotinai pul
dinėja palestiniečių pabėgė
lių stovyklas Lebanone, Si
rijoje ir kitur.

Izraelis - drąsus tęsti ag
resiją prieš arabus, nes jis 
turi tvirtą paramą iš Jungti
nių Valstijų. Todėl jis ne
paiso ir Jungtinių Tautų.

•
Ar žinote, kad 18 Ameri

kos didžiųjų aliejaus kompa
nijų 1971 metais padarė dau
giau kaip 10 bilijonų pelno ir 
už tą milžinišką pinigų sumą 
sumokėjo tik 6.7%federali- 
nių pajamų taksų?

Tais pačiais metais dar
bininkai iš savo algų sumo
kėjo, bendrai imant, apie 

.14%. Milijonams darbo 
žmonių sunku buvo tokiuos 
aukštus taksus sumokėti. 
Bet niekas jų nepasigailėjo. 
Buvo prievarta iškolektuoti, 
iš algų atitraukti.

Karas Indokinijoje, nuola
tiniai lėktuvais bombardavi
mai žymiai prisidėjo prie 
aliejaus kompanijoms mil
žiniškų pelnų sukrovimo.

•
Kai kas šaukia-rėkia, ko- 

.dėl Tarybų Sąjungoje buvo

Nixonas siunčia lėktuvus Vytautas Alseika atvyko
ir ginklus Indokinijon
padidintais kiekiais

iš Jungtinių Valstijų 
apsigyventi Lietuvoj

Washingtonas. - Nixono 
įsakymu Pentagonas siunčia 
naujus lėktuvus ir ginklus 
padidintais kiekiais, kad 
Pietų Vietnamo diktatorius 

i

Thieu būtų geriausiai ap
ginkluotas toliau tęsti karą.

Šiaurės Vietnamas pa
reiškė, kad toks ginklų siun
timas iš Amerikos rodo ne 
taiką, d karo tęsimą ir kartu 
taikos sutarties paneigimą. 
Karas tebesiaučia visu 
smarkumu, taikos visai ne
simato.

Šiaurės Vietnamo vyriau
sybė užgyrė taikos sutarti 
ir buvo pasiuntusi Įgalioti
nius pasirašyti ją spalio 31 
d. Tuomet Nixonas atidėjo

Kovoja už kunigo 
Berrigano laisvę

Washingtonas. - Antika
riniai katalikai nuolat pike
tuoja Justicijos departamen
tą, protestuodami prieš 
bombardavimus Indokinijoje 
ir kartu reikalaudami pa
leisti iš kalėjimo Romos ka
talikų kunigą Phillip Berri- 
gan. Piketui vadovauja vie
nuolė Elizabeth McAlister.

Kunigas P. Berrigan buvo 
nuteistas 1968 m. kalėti 6 
metus už sunaikinimą jau
nuoliams šaukti Į militarinę 
drafto sąrašą.

Elizabeth McAlister

priimtas naujas Įstatymas, 
reikalaująs atsilyginti finan
siniai tiems, kurie pastoviai 
išvyksta iš Tarybų Sąjungos 
Izraelin ar kur kitur. Rei
kalaujama pasimokėti už 
mokslą, kuri nemokamai 
gavo iš valstybės.

Išmokslinti žmogų kainuo
ja tūkstančiai ir tūkstančiai 
dolerių Amerikoje. Bet čia 
turi viską susimokėti tie, 
kurie leidžia savo vaikus Į 
aukštesnes mokyklas. Todėl 
valstybei jie nepalieka sko
lingi.

Noriu čia priminti spau
doje tilpusią žinutę. Jackie 
Kennedy (dabar Onassis) lei
džia savo dukrą Carolinė Į 
Concordo akademiją, Mass, 
valstijoje. Ji i metus su
moka akademijai už mokslą, 
kambarį ir maistą $4,100. 

pasirašymą neribotam lai
kui. Dabar Valstybės se
kretorius Rogers sako, kad 
pasirašymas gali būti atidė
tas keletui savaičių.

Pasirodo, kad Nixonas pa
taikauja Pietų Vietnamo 
prez. Thieu, kuris griežtai 
priešingas sutarčiai ir tai
kai. Thieu nori' tęsti karą, 
Nixonas jam siunčia padi
dintą militarinę pagalbą.

Izraelio lėktuvai 
bombardavo Siriją

Jeruzalė. - Izraelio lėk
tuvai porą kartų bombardavo 
Sirijos teritoriją. Bombos 
užmušė daugiau kaip 60 žmo
nių, sužeidė apie 100, dau
giausia palestiniečių, parti
zanų.

Manoma, kad tai bus "at- 
simokėjimas” už arabų te
roristų išreikalavimą iš Va
karų Vokietijos valdžios 3 
teroristų, dalyvavusių nušo
vime 11 Izraelio sportininkų 
Municho olimpijadoje. Te
roristai, užgrobę Vakarų 
Vokietijos lėktuvą, išreika
lavo paleisti 3 kalinius.

Kanados premjeras 
pralaimėjo

Ottawa. - Kanados parla
mentiniuose rinkimuose 
spalio 30 d. premjeras Tru
deau pralaimėjo daugumą. 
Jo vadovaujama Liberalų 
partija turės 108 atstovus, 
pralaimėjo 39 vietas.. Pro
gresyvių Konservatorių par
tija turės 109, laimėjo 36 
naujas vietas.

Kanadoje šiuo metu ne
darbas siekia 7% visos dar
bo jėgos. Pragyvenimas 
smarkiai sunkėja, infliacija 
didėja. Jungtinių Valstijų 
monopolistai apiplėšia kana
diečius. Nepasitenkinimas 
didėja. Todėl Trudeau ir 
pralaimėjo.

Reakcija grasina 
civiliniu karu

Santiago, Čilė. - Ameri
kos monopolistų remiami 
reakcionieriai viską daro, 
kad sukurti civilini karą ir 
tokiu būdu nugalėti liaudies 
fronto valdžios jėgas.

Reakcijai nepavyko strei
kų ir neramumų pagalba nu
versti Allendės valdžią. Or
ganizuoti darbininkai pasili
ko ištikimi valdžiai, atmušė 
reakcijos žygius. Dešiniųjų 
Nacionalinė partija dabar 
šaukia Kongreso narius ir 
militarinių jėgų įcomandą iš
stoti prieš liaudies fronto 
valdžią, kitaip sakant, ją nu
versti.

Indėnų karavanas užėmė Indėnų Reikalų Biuro auditoriją 
Washingtone ir paskelbė sėdėjimo streiką. Reikalauja 
pašalinti baltąjį biuro vedėją ir skirti ton vieton indėną. 
Taipgi reikalauja grąžinti sumažintus indėnų reikalams 
fondus.

IS IIETUVOS
TSRS Jaunimo organizacijos 
komiteto kvietimu dvylikos 
kapitalistinių ir besivystan
čių šalių pažangių jaunimo 
leidinių redaktorių grupė.

Svečiai buvo priimti Res
publikinėje profsąjungų ta
ryboje, susitiko su respubli
kos jaunimo spaudos atsto
vais.

DOKUMENTINIAI 
FILMAI PASAKOJA

Kelmės rajono mokyklų 
mokiniai plačiai susipažįsta 
su visų sąjunginių respubli
kų mokslo, technikos, kul
tūros pasiekimais per 
pusamži. Mat, rajono vi
durinėse ir aštuonmetėse 
mokyklose surengtas *■ do
kumentinių filmų festiva
lis, skirtas Tarybų Sąjun
gos Įkūrimo 50-mečiui. Be 
to, prieš kino seansus skai
tomos paskaitos, vyksta po
kalbiai su jaunaisiais žiū
rovais. v. ŽEBRAUSKAS

Dešinieji kelia 
anarchiją

Londonas. - "Daily 
World” kolumnistas Pome
roy rašo, kad Anglijos torių 
remiami dešinieji, kelia 
anarchiją Šiaurės Airijoje 
ir kursto civilinį karą.

Anglijos armija nepajėgia 
tvarkos palaikyti. Admini
straciniai organai mažai te
gali padėti, kai su jais ne
kooperuoja nei protestantai, 
nei katalikai. Bombų spro
ginėjimai, žmonių užmuši- 
nėjimai nuolat kartojasi. 
Protestantai nori atsteigti 
savo parlamentą ir valdžią 
arba paskelbti nepriklauso
mybę.

Turkijoje teroras 
prieš pažangiuosius

Ankara. - Militarinis 
teismas paskyrė 19 Turki
jos Darbininkų partijos vadų 
bendrai 255 metus kalėjimo. 
Partijos sekretorius gavo 
daugiausia - 62 metus.

Valdžia juos kaltino už 
"komunistinę propagandą’*, 
nors jie ir nėra komunistai, 
o tik pažangiai nusiteikę*

NAUJIENOS
PAGERBTAS V. KRĖVĖS- 
MICKEVIČIAUS ATMINIMAS

Vilnius (kablegrama).
Lietuvos visuomenė pažy
mėjo Vinco Krėvės-Micke
vičiaus gimimo devyniasde
šimtąsias metines, šiai da
tai straipsniui paskyrė lai
kraščiai, laidas/ - radijas 
ir televizija

Kaune, kur rašytojas pra
leido didžiąją gyvenimo dali, 
buvo surengtas prisiminimų 
vakaras. Į viešąją bibliote
ką susirinko literatai, rašy
tojo talento gerbėjai. Buvę 
jo amžininkai ir bičiuliai pa
sidalijo prisiminimais.

Jubiliejaus proga bibliote
koje surengta paroda, pasa
kojanti apie V. Krėvės-Mic
kevičiaus gyvenimo ir kury- 
bos kelią. B BUCELIS

PIRMO LAIKO

Kai Kauno kilnojamo
sios mechanizuotos kolonos 
kolektyvui už puikius an
trojo ketvirčio rezultatus 
buvo įteikta Kaimo statybos 
ministerijos bei Statybos ir 
statybinių medžiagų pramo
nės darbininkų profsąjungos 
Centro komiteto pereinamoji 
Raudonoji vėliava, J. Luk- 
šaičio aštuonių žmonių bri
gada, dirbanti Batniavoje, 
prisiėmė papildomus socia
listinius Įsipareigojimus 
TSRS įkūrimo jubiliejaus 
garbei. Apylinkės admini
stracinis pastatas turės būti 
baigtas šios sukakties iš
vakarėse.

šiais metais kolonos sta
tybininkai pirma laiko užbai
gė vaistų sandėli Muniškių 
veislių tyrimo punkte, Kauno 
teritorijoj statybos tresto 
50 butų gyvenamąjį namą, 
aštuoniolikabutį namą Lie
tuvos MIS darbininkams, ke
letą kitų pastatų. O buvo 
numatyta atiduoti naudojimui 
tiktai keturis objektus.

B. GASTILONIS

PAŽANGU] ŽURNALISTU 
KŪRYBINĖ KELIONĖ

VILNIUS (ELTA): Čia at
vyko viešinti mūsų šalyje

V. Petkevičienė iš Vil
niaus prisiuntė sekamą ka- 
blegramą:

Lapkričio 1 d. Lietuvos 
TSR užsienio reikalų" minis
terijoje Įvyko spaudos, ra
dijo ir televizijos darbuoto
jų susitikimas su žinomu 
Amerikos lietuvių žurnalistu 
Vytautu Alseika, kuris prieš 
tris savaites sugrįžo Į Lie
tuvą ir pasiliko čia gyventi.

Vytautas Alseika paaiški
no savo motyvus, dėl kurių 
pasiliko gyventi Tarybų Lie
tuvoje. Jis perdavė spaudai 
pareiškimą, kuriame tarp 
kita ko sakoma:

"Esu tikras, kad aš - ne 
paskutinis ‘sūnus paklydė
lis’, kuris beveik po 30 metų 
grįžta Į Tėvynę. . . ryžtin
gai nutraukdamas ryšius su 
politikieriais bei veikėjais, 
kurie savo veikla užsklendė 
man vartus i Lietuva. Esu c c
tikras, kad labai didelė išei
vių dalis nuo jų nusigręžta, 
nors ir pavėluotai.' Dėl to

TSRS ir Italija jau 
pasirašė 2 sutartis

Maskva. - TSRS premje
ras Kosyginas ir Italijos 
premjeras Andreottis pasi
rašė dvi sutartis - politinės 
konsulateijos ir laivais pre
kybos sutartis.

Pasitarimai tęsiami toliau 
dėl padidinimoprekybos tarp 
abiejų šalių. Andreottis ati
darė Maskvoje pastovią 
TSRS-Italijos prekybos mi
siją.

Užmušė 44 žmones
Chicagcf. - Dviejų trauki

nių susidūrime Illinois Cen
tral geležinkelio linijoje 
žuvo 44 žmonės ir sužeista 
320.

Tai didžiausia geležinke
lyje nelaimė Jungtinėse Val
stijose per 14 pastarųjų 
metų. Valdžia tyrinėja ne
laimės priežastį.

Infliacija Anglijoj
Londonas. - Iškilmingai 

buvo atidaryta parlamento 
sesija. Karalienė Elizabe- 
ta perdavė susirinkusiems 
atstovams valdžios pro
gramą.

Premjero Heatho valdžiai 
šiuo metu susidaro nenuga
lima ekonominių sunkumų 
problema, ypač infliacijos ir 
nedarbo didėjimas, darbo 
žmonių kovos už didesnes 
algas ir geresnes darbo są
lygas. šiaurės Airijoje be- 
didėją neramumai, irgi te
bėra nenugalėti.

tikiu, kad savo likiminiu ap
sisprendimu padedu irtiems 
tautiečiams, su kuriais jau
čiuos kartu klydęs.

Aš kreipiuosi į tarybinę 
vyriausybę, prašydamas 
leisti man pasilikti nuolati
niam apsigyvenimui Tėvynė
je ir pasižadu padaryti viską, 
kad būčiau vertu Tarybų So
cialistinės Lietuvos sūnu
mi”.

Kalėjimą piketavo 
laikraštininkai

Newark, N. J. - Apie 40 
laikraštininkų demonstravo 
prie kalėjimo, kuriame ran
dasi uždarytas spaudos re
porteris Peter Bridge, atsi
sakęs liudyti grand džiurei.

Laikraštininkai reikalavo, 
paleisti iš kalėjimo Peter 
Bridge ir uždaryti kalėjiman 
visokius sukčius bei krimi
nalistus. Demonstrantai 
sako, kad Peter Bridge kali
nimas yra priešingas Teisių 
biliui. P. Bridge jau paleis
tas iš kalėjimo. Demon
strantai laimėjo.

Danija remia 
Jarringo misiją

Kairas. - Danijos užsie
nio reikalų ministras An
dersonas, lankydamasis 
Egipte, pasakė, kad jo val
džia remia Jungtinių Tautų 
atstovo Jarringo misiją at
naujinti pasitarimus tarp 
arabų ir Izraelio.

Ispanijoj didėja 
infliacija

Madridas. - Per pasta
ruosius šešetą mėnesių Is
panijoje pragyvenimo kainos 
smarkiai pakilo. Maisto 
kainos daugiausia pakilo. 
Kartu plečiasi ir infliacija.

Ekonomine ir politine pa
dėtimi nepasitenkinimas 
taipgi plečiasi. Valdžia deda 
pastangas sulaikyti neramu
mus ir infliaciją.
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Mūsų valdžios atsakomybė
Visa žmonija ištroškusiai laukia Vietnamo karui pabai

gos. Visa žmonija nudžiugo, kai po kelerių metų derybų 
Paryžiuje buvo abiejų kariaujančių pusių susitarta dėl karui 
baigti sąlygų. Pirmas žingsnis turėjo susidėti iš paliaubų, 
iš mūšių nutraukimo, laikinai paliekant kariaujančių pusių 
rankose tas vietas, kurias jos turi užėmusios, kuriose jos 
yra Įsitvirtinusios, kol politinės ir visos problemos dėl 
Pietinio Vietnamo ateities bus išspręstos.

Si sutartis turėjo būti abiejų pusių pasirašyta spalio 31 
dieną. Labai svarbu, kad šią sutarties pasirašimui dieną 
pasiūlė ne Siaurės Vietnamas, ne Pietų Vietnamo Liaudies 
Išsilaisvinimo Frontas, bet mūsų, Jungtinių Valstijų vy
riausybė! Tačiau ta diena praėjo, ©sutartis tebėra nepa
sirašyta, barbariškasis karas tebesitęsia, ir ten nekaltų 
žmonių kraujas tebesilieja. Anoji pusė buvo pasiruošius 
sutarti pasirašyti nustatytu laiku ir tuojau pradėti paliau
bas. Bet pirmiausia prieš sutartį ir jos pasirašymą už
protestavo Saigono režimas. Jam nusileido mūsų vyriau
sybė ir atsisakė sutartį pasirašyti. Ir mūsų vyriausybė 
pradėjo prie jos kabinėtis ir statyti anai pusei naujas sąly
gas. . ]

Galimas daiktas, kad sveikas protas bus laimėjęs, ir 
kai šis mūsų laikraštis pasieks skaitytojus, sutartis jau 
bus pasirašyta ir paliaubos prasidėjusios. Bet ir vienos 
dienos karo pratęsimas yra baisi kriminalystė. Nors vie
no amerikiečio ir vietnamiečio šiame kare kraujo pralieji
mas yra kriminališkas nusidėjimas prieš žmoniškumą ir 
geriausius, žmonijos interesus. Iš pat pradžios šis karas 
ir j jį Amerikos Įsivėlimas neturėjo jokio pateisinimo. 
Bet dar sunkesnis mūsų vyriausybės nusidėjimas karą 
tęsti dar ir po to, kai jau buvo per derybas susitarta jį 
baigti ir jo baigimui sutarties pasirašymui laikas nusta
tytas. Visa atsakomybė už sutarties nepasirašimą ir karo 
tęsimą krenta išimtinai ant mūsų vyriausybės galvos.

Dar viena motinų nuodėmė
New Yorko valstijos seimelis turi sudaręs specialų ko

mitetą studijavimui kūdikių, kurių tėvai su jais elgiasi 
nežmoniškai - plaka, kankina, badu marina. O tokių tėvų, 
kaip žinia, yra nemažai ne tik New Yorko valstijoje, bet 
visoje šalyje. Sis komitetas vadinasi “Assembly Commit
tee on Child Abuse”.

Prieš kelias dienas komitetas paskelbė savo tyrinėjimų 
atradimą, kaip į kūdikių sveikatą atsiliepia motinų užsi
laikymas laike nėštumo. Jau yra seniai pripažinta, kad, 
įav., per tą laikotarpį motinos rūkymas tabako, arba di
delis alkoholio vartojimas labai kenkia kūdikio sveikatai. 
Dažnai tokios motinos kūdikis gimsta pažeista sveikata.

Bet šiandien mes turime dar viena baisią nelaimę, bū
tent, visokių narkotikų vartojimą. Niekam nėra jokia pa
slaptis, kad narkotikų vartojimas yra praplitęs ne tik tarp 
vyrų, ypač jaunų, bet taip pat ir tarp fnoterų. Kaip su 
sveikata kūdikio, kurio motina, būdama nėščia, vartoja nar
kotikus? Po ilgo ir nuosaikaus tyrimo komitetas priėjo 
išvados, kad tokios motinos kūdikis įgema palinkimą prie 
narkotikų. O tai labai pavojinga liga. Ji pavojinga dar ir 
tuo, kad, sako komitetas, kūdikiui gimus ji būna nepastebė
ta. O kai tampa pastebėta, jau sunku ją beiveikti.

Komitetas pravedęs tyrinėjimą net 32 ligoninėse, kurio
se pernai buvo pagimdyta 72,500 kūdikių. Iš jų 550 buvę 
su šia liga, nes jų motinos buvo narkotikų vartotojos.

GANAU AVIS
Besotės avys - mano akys, 
Ganau ir vis nepriganau.
Užgožiu žolę gūdžios naktys, - 
Žvaigždžių ganyklose ganau.

Plačiai, plačiai vartus atkėlė 
Čiurlionio dvyniai - angelai.
Šaulys į arą nardo strėlę
Ir ganos jaučiai, avinai.

Prisėjo ežerą purienų
Undinės grakščios. - Kaip gražu!
Edro, burutės! Mėnesienom
Prie kluono leismės pamažu.

Kažkas skarutėm ruko moja? . . 
Gal fėjos gerosios, sapnų, 
Mainyt į patalą vylioja 
Ganyklą sklidiną žaismų?

Ne, dar ramunėm paganysiu
Ganykloj vizijų baltų,
Išbursiu laimę. - Jos nerasiu 
Apglėbtas rankomis sapnų.

KRITIKUOJA IZRAELIO 
POLITIKĄ

Toli gražu ne visi Ameri
kos žydai užgiria ir remia 
dabartinę Izraelio valdžios 
politiką. Štai pažangiečių 
leidžiamas dienraštis 
“Freiheit” (spalio 29 d.) tą 
vyriausybę bara už laikas 
nuo laiko įsiveržimą i ara
bų šalis arba iš lėktuvų bom
bardavimą. Laikraštis spe
cifiškai pamini Izraelio or- 
laivyno pravestą bombarda
vimą Lebanone ir Sirijoje.

“Ši nauja taktika”, sako 
“Freiheit”, “Izraeliui ne
duoda absoliutiškai jokios 
naudos. Dar blogiau - tokie 
veiksmai gali tiktai trukdyti 
ir sugriauti pastangas ramiu 
keliu pašalinti Vidurio Ry
tuose krizę. Šitie veiksmai 
nesukurs Izraeliui simpati
jos. Kaip tik priešingai, jie 
tik padidins simpatijas te
roristinėms organizacijoms 
ir suteiks joms pasiteisini
mą pulti Izraelį.

Žinoma, Izraelis turi ap
saugoti save nuo užpuolimų 
ir kriminalyščių. Apie tai ne
gali būti nė kalbos. Bet ar 
galima apsaugą laimėti to
kiais veiksmais kaip bom
bardavimas Lebanon© ir Si
rijos? Mums atrodo, kad to
kia ‘apsauga’ duoda kaip tik 
priešingus rezultatus. ši 
taktika yra klaidinga mora
liškai ir politiniai”.

KARO BELAISVIAIS
• RŪPINIMASIS”

Mus pasiekė Los Angeles 
mieste leidžiamo leidinio 
“The Voice” du numeriai. 
Tai visiškai naujas, gražiai 
techniškai apdorotas leidi
nys. Jį leidžianti kokia ten 
“labdaringa apšvietos nepo
litinė” organizacija “VIVA” 
(Voice in Vital America). 
Bet šių dviejų numerių turi
nys parodo, kad laikraštuką 
leidžia mūsų vyriausybės 
politikos šalininkai, kad su
keltų Amerikos žmonėse 
Vietnamo karui simpatijas. 
Niekur nė žodeliu nesmer
kiami tie, kurie šįnepateisi- 
namą karą pradėjo ir iki šiol 
jį vedė, paaaukodami jam 
tiek vietnamiečių, tiek ame
rikiečių nekalto kraujo upe
lius.

MŪSŲ SENO VEIKĖJO 
IR ŽURNALISTO 
ŠILTAS ŽODIS

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad šiomis dienomis 
Vincas Andrulis, per 52 me
tus redagavęs laikraštį 
“Vilnis”, dėl senatvės ir 
sveikatos sušlubavimo, pa
sitraukė iš redakcijos. Savo 
žodyje “Po 52 metų” netik Į 
vilniečius, bet ir į visus 
Amerikos pažangiuosius lie
tuvius, Vincas sako:

“Po virš 52 metų darbo 
tenka pasitraukti iš “Vil
nies” redakcijos kasdieninio 
darbo. Tai nėra atsisveiki
nimas su skaitytojais. Ban
dysiu ir toliau rašinėti kiek 
galėsiu. Žmona man daug 
padeda.

Baigiu 83-uosius metus. 
Prie to, turiu apsąlygotą šir
dį. Dar blogiau - vėlesniu 
laiku užgeso viena akis.

Pastoviai dirbant redakci
joj tenka daug skaityti ir ra
šyti. Pusiau neregiui labai 
sunku.

Jei kas manęs klaustų, ką 
laikau svarbiu visoj savo 
veikloj, atsakyčiau:

“Vilnies” Įkūrimas ir 
dienraščiu išauginamas;

kova prieš abu skilimus;
dalyvavimas organizavi

me Komunistų partijos.
Gal “Vilnis” būtų buvus

.įkurta ir be manęs. Laike 
kovos su dešiniaisiais so
cialistais, 1919 metais, Či
kagoje pradėta leisti kairių
jų socialistų laikraštį “Ža
rija”. Siautėjant 1920 metų 
reakcijai, “Žarija” užgeso.

Pasireiškė nusiminimas.
Aš maniau, mums reikia 

laikraščio. Aktyviems drau
gams kalbėjau, kad reikia 
taikytis prie sąlygų ir leisti 
naują laikraštį. >

Taikytis prie sąlygų savo 
asmeninei naudai yra opor
tunizmas, bet taikytis prie 
sąlygų darbo žmonių labui 
yra gera strategija.

Prisitaikėm ir dabar tu-
. . drime dienrašti.

(“Vilnis”, sp. 26)

SAVO PALOCIŲ NEMAINYS 
ANT BAKŪŽIŲ

Aną dieną kanadiečių 
“Liaudies Balse” pasirodė 
tokia taikli pastaba:

“Protestoniškų bažnyčių 
vyskupai turėjo pasitarimą, 
kuriame, tarp kita ko, jie 
svarstė ir tai, kaip “nu
žengti iš dangaus ant že
mės”. Tai yra, suderinti 
savo kasdienį gyvenimą su 
žmonių, kuriems jie skelbia, 
kad drambliui bus lengviau 
išlysti pro adatos akį, negu 
turtingam patekti į dangų. 
Mat ir jie pradeda matyti, 
kad jų gyvenimas neatitinka 
•jų mokslui.

Bet, reikia manyti, kad 
viskas užsibaigs diskusijo
mis, Ir kaip gi jie atsisakys 
nuo tokio prabangaus gyve
nimo. Negi jie paliks savo 
palocius parapijiečiams, ku
rie neturi bųtų. Atsižadėti 
turtų ir sekti Kristų šiais 
laikais ne taip lengva”*

JAU IR JAM PERDAUG

Neseniai kanadiečių “Tė
viškės Žiburiuose” vienas 
jų bendradarbis smarkiai 
subarė tuos, kurie sako, kad 
šiandien katalikų bažnyčioje 
siautėja didelis nerimas, pa
sidalijimas, priešinimasis 
oficiališkai Vatikano politi
kai. Kunigai net šimtais 
meta šalin sutoną ir tampa 
ateistais. O štai Norvegijo
je visa katalikų bažnyčia pa
sišiaušė prieš Vatikaną.

Numodamas į visa tai, ta
sai “žiburietis” garsiai su
šuko: “Juk Dievuje nėra ne
rimo. Juk jis ramybė, dar
na, meilė. Nėra taigi neri
mo ir Kristuje. Negali taigi 
jo būti nei Bažnyčioje”.

Čia tokia nesąmonė, jog 
jau jos perdaug ir Chicagos 
kunigų “Draugui”. Antai 
jame (spalio 21 d.) A. Rubi- 
kas minėtam “žiburieciui” 
tiesiog šauna: “Bažnyčios, 
kuri susidėtų iš žmonių be 
šešėlių, ydų ar kaltės - to
kios bažnyčios nėra”. Jis 
sako, kad visa “Tėviškės 
Žiburių” bendradarbio sam- 
prota apie bažnyčią netgi 
“neatitinka Vatikano susi
rinkimo mokymo ir net jam 
prieštarauja”.

JAU ATRODO IR KITĄ 
PUSĘ PREKYBOS MEDALIO

Mes visados sveikiname 
kiekvieną žygį, kuris skati
na ir kelia tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
prekybą. Gerinimas preky
bos santykių prisideda prie 
gerinimo ir šiaip įvairių 
ryšių tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos.

Mes visada teigiame, kad 
prekybos plėtimas lygiai 
naudingas abiems kraštams.

Kaip tik priešingai tuo 

klausimu savo skaitytojus 
“švietė” Chicagos kunigų 
“Draugas”. Aną dieną jis 
rėkė, kad prekybos plėtimas 
naudingas ir reikalingas tik
tai Tarybų Sąjungai, nes jos 
ūkis, girdi, “didelis ligonis, 
vėžio ligos apimtas”, kad 
“jam reikalinga skubi kapi- 
talistiniė ūkio kraujo trans- 
fūzija” ir t. t.

Štai kodėl mus tiesiog pri
trenkė visiškas to paties ku
nigų “Draugo” redaktorių 
beveik pilnas apsivertimas 
aukštyn kojomis. Jie jau 
pripažįsta arba surado, kad 
prekybos išplėtimas bus 
taipgi puiki ir mūsų Ameri
kos ūkiui naujo kraujo trans- 
fūzija. Prašome:

“Apskaičiuojama, kad 
kiekvienas eksportuojamas 
milijonas tonų grūdų sudaro 
apie 3 - 5,000 naujų tarnybų. 
Padidės daugelio JAV ūki
ninkų, darbininkų, tarnautojų 
pajamos. Jie daugiau pirks 
traktorių, šaldytuvų, auto
mobilių bei kitų reikmenų ir 
tai bus gera kraujo transfū- 
zija JAV pramonei. Jau da
bar padidinta sunkvežimių, 
prekinių vagonų, baržų ga
myba. Tai juk didžiausias 
grūdų pardavimas vieno 
krašto kitam”.

Nors mes dievu netikime, 
bet šį kartą jį sveikiname 
už Chicagos kunigų laikraš
čio redaktoriams proto ap
švietimą.

IŠ LAIŠKŲ
Iš LAIŠKO V. BUTKIENEI, 
SAN FRANCISCO, CALIF.

Gerbiamoji Teta!
Pirmaisiais žodžiais leis

kite atsiprašyti, jog išdrįstu 
jus sutrukdyti. Nors jau se
niai ruošiausi jums rašyti, 
bet vis nedrįsau jus trukdyti.

Bet pribrendo laikas, jog 
turiu jums už viską tarti nuo
širdų ačių. Jau daug metų 
kaip mus lanko laikraštis 
“Laisvė”, iš kurio labai 
daug sužinome, šiuo metu 
labai nudžiugino gautas 
“Laisvės” šešiasdešimt
mečio jubiliejaus Albumas. 
Čia taip pat labai daug įdo
maus randame. Labai nu
stebino, jog jūsų buvęs vyras 
yra kilęs taip pat iš mūsų 
rajono. . . Albumą labai 
daug kas nori pasiskaityti. 
Čia ir kiti, kurie žiūrėjo Al
bumą, rado savo pažįstamų 
bei giminaičių. Močiutė tai 
kas kartą pakartotinai vis 
verčia lapą po lapo. Nors ji 
savamokslė, bet skaito gana 
gerai. Žinoma, aštuonias- 
dešimt-ketverių metu jai jau 
akinių reikia, bet skaito vi
sokią spaudą: laikraščius, 
žurnalus bei knygas. Ji la
bai dar nori, kad tektų dar 
nors kartą su jumis susi
tikti. Tikimės, jog jus dar 
aplankysite mūsų kraštą, o 
kartu ir mus. . .

Nors mūsų miestukas ir 
nedidelis, bet ir čia daug 
pasikeitimų. Kas sena vis 
keičiama nauju, turime ir 
mes kuo džiaugtis. Gal šis 
miestukas malonus tuo, jog 
gimtinė, bet miela tikrai. 
Čia gimtinė, mokyklos pra
džia ir pabaiga, čia darbas. 
Viskas, kas keičiasi, mūsų 
akyse taip miela. Žinoma, 
ir mes nesėdime vietoje, 
tenka pavažinėti ekskursijo- 

, se, čia daugiau ko tenka pa
matyti vis Įdomesnio.

Baigiant, leiskite dar kar
tą atsiprašyti už sutrukdymą 
ir tuo pačiu padėkoti už 

’ mums siunčiamą laikraštį 
bei Albumą.

Daug laimės, sveikatos 
linkime jums.

KURLIANS KAITĖ
Pakruojis

Skyla ‘Kristaus
vynmedžio’ kamienas

Frankistinės santvarkos 
Ispanijoje ramsčiu visą laiką 
buvo ne tik stambūs žemval
džiai, finansininkai, kariuo
menė, bet ir katalikų bažny
čia. Pastarąja generolas 
Franko ypač rėmėsi, kopda
mas kruvinais laiptais {val
džią, įsitvirtindamas dikta
toriaus kėdėje ir įgyvendin
damas fašistinį režimą.

Franko mėgsta visur ir vi
sada pabrėžti, kad jis esąs 
“Dievo pasiuntinys”, ginan
tis “Kristaus karaliaus” 
valdžią. Vienoje iš savo 
paskutinių kalbų, 1971 metų 
liepos 25 d. jis pareiškė, 
kad tiek pilietinio karo, tiek 
jo viešpatavimo metais 
“Dievas buvo jo sąjunginin
kas.“

“DIEVO VIETININKAI”
Dievas kaip dievas, bet 

“dievo vietininkai” žemėje 
iš tiesų buvo generolo Fran
ko sąjungininkai. Kaip ži
nome, popiežius Pijus XII 
uoliai rėmė ne tik hitlerinį, 
bet ir frankistinį fašizmą, 
skatino juos antiliaudinėms, 
antikomunistinėms avantiū
roms. Ispanijos bažnyčios 
dignitoriai lygiavosi Į Vati
kaną. Jie, remiami valsty
bės, iškėlė šūkį: “Imperi
ja, dievo link!”, skatindami 
liaudį paklusti bažnyčiai ir 
Franko.

Valstybė ir bažnyčia ėjo 
viena vaga. Vyskupų pasky
rimai buvo derinami su val
stybine valdžia, jie prisiek
davo būti ištikimais Franko 
ir jo santvarkai. Aukštieji 
bažnyčios kunigąikščiai gie
dojo fašistiniam generolui 
ditirambus, lengva ranka 
laimino jo nusikaltimus 
ispanų tautai.

• NAUJI, 
GAIVINANTYS VĖJAI
Tačiau , paskutiniaisiais 

dešimtmečiais, plečiantis 
Ispanijoš liaudies išsivaduo- 
jamajai kovai, neramūs, bet 
gaivinantys vėjai papūtė 
ir po Ispanijos bažnyčios 
skliautais. J į dvasininkų 
gretas įsiliejo jauni radika
liau galvojantys kunigai, ku
rie kitomis akimis žiūri į 
savo tėvynainių gyvenimą ir 
kančias, jų santykius su val
džia ir bažnyčia. Jiems 
neretai suprantamos demo
kratinės ir net socialistinės 
idėjos ,> tų krypčių politinių 
jėgų kova.

Jaunieji bažnyčios tarnai

WASHENGTONAS. -Nixo- 
no vyriausias vidaus reika
lais patarėjas John D. Ehr- 
lichman prisipažino, kad FBI 
žvalgybiniais būdais (šnipa- 
vimu) padėjo Nixonui rinki
mų vajuje.

LEEDS, Mo. - Daugiau 
kaip 3,000 General Motors 
firmos darbininkų te be strei
kuoja, kovodami prieš sku
bumo sistemą.

KENIJA jau pasigamina 
pakankamai grūdų ir dar 
eksportuoja į kaimynines 
respublikas Tanzaniją ir 
Ugandą.

BERLYNAS, Rytų Vokieti
ja. - Dviejų traukinių susi
dūrime žuvo 21, sužeista 70 
žmonių.

ATĖNAI, Graikija. - Tu
ristiniam autobusui nusiri
tus huo kelio 6 amerikiečiai 
užmušti, 30 amerikiečių tu
ristų sužeista.

pirmiausia drąsiai stoja į 
kovą už bažnyčios moderni
zavimą, pasisako prieš kon
servatorius, nebodami net jų 
aukštų rangų ir grasinimų, 
štai, 4,000 dvasininkų ir vie
nuolių pasirašė memorandu
mą, kuriame reikalavo at
skirti bažnyčią nuo valsty
bės, besąlygiškai įgyvendin
ti II Vatikano susirinkimo 
nutarimus. Daugelio para
pijų jaunieji klebonai yra 
priešiški kurijų, dekanatų 
diktatūrai ir vidaus tvarkai. 
Barselonoje teko uždaryti 
net kunigų seminariją, ka
dangi jos klausytojai - klie
rikai stojo prieš teologijos 
dėstytojus, protestuodami, 
kad jų paskaitos prieštarau
ja Vatikano susirinkimo 
dvasiai.

IR PRIEŠ FAŠIZMĄ

Jaunųjų kunigų kova nu
kreipta ir prieš frankistinį 
režimą. Ši kova jau turi ir 
savo istoriją. 1960 metais 
300 kunigų pasiuntė Pam- 
plonos, Sansebastijano, Vik
torijos ir Bilbao vyskupams 
laiškus, protestuodami prieš 
policijos terorą, tikinčiųjų 
persekiojimą. 1966 metais 
130 Barselonos kunigų orga
nizavo manifestaciją, pro
testuodami prieš politinių 
kalinių kankinimus Franko 
kalėjimuose. Pažangesni 
kunigai ėmė jungtis su de
mokratinėmis Ispanijos 
liaudies jėgomis. Kai ku
rios bažnyčios ir vienuolynai 
tampa . slaptų susirinkimų 
vietomis. Yra pažangių vei
kėjų, kurie vadinami kripto 
komunistais, t. y. komunis
tais, kurių susirinkimai 
vyksta bažnyčių kriptose.

Kaip ir kiti demokratai, 
jaunieji kunigai neišvengia 
frankistinio režimo represi
jų. Pastaraisiais metais 
kelioms dešimtims kunigų 
valdžia, neprieštaraujant 
kurijoms, iškėlė bylas, o 
Zaboros kalėjimą paskyrė 
tik dvasininkams.

Suprantama, kad senieji, 
kunigai savo ruožtu atkakliai 
kovoja prieš jaunuosius 
“eretikus10. Tokios vidinės 
bažnyčios kovos išdavoje 
skilo “Kristaus vynmedžio’ 
kamienas.. It šis procesas 
vis gilėja, nes ispanų ko
munistai telkia visus dorus 
žmones kovai prieš fašistinę 
diktatūrą, tame tarpe ir pa
žangesnius kunigus.

A. MARTINIONIS

IŠ W1STO
NAIROBIS. -Kenijospre

zidentas Kenijatta minėjo 81 
gimtadienį ir 9 metų prezi
dentavimą, kurio metu pada
ryta nemaža progreso. Bet 
jis susilaukė aštrios kriti
kos iš savo oponentų.

KAIRAS. - Egipto prem
jeras Sidqis, grįžęs iš Mask
vos, pareiškė, kad tarp Egip
to ir Tarybų Sąjungos santy
kiai pasilieka draugiški ir 
tvirti.

HOUSTON, Texas. - Ke
turi ginkluoti vyrai, užmušę 
lėktuvo sargą ir kitą sužei
dė, nusivarė lėktuvą į Ku
bos sostinę Havaną. Lėktu
vas grąžintas, grobikus lai
ko po sargyba.

MIAMI. - AFL-CIO Flo
ridos organizacija užgyrė 
demokratų kandidatus, at
metė Meany “neutralumą”.

BARI, Italija. - Lėktuvui 
susidaužius žuvo 27 žmonės.
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Ao GILMAN

Palestiniečiai ir Izraelis
ten visus, kurie izraelitų va
liai nepasiduoda, arba jiems 
maišosi po kojų. Bet dabar 
stovi istorinis klausimas, ar 
ten tik žydų gimtasis kraš
tas? Istorija sako, kad ne. 
Ji sako, kad ten ir palesti
niečių žemė, kur dabar Iz
raelis.

Žydai istorijoje pradėjo 
pasirodyti apie 1,400 metų 
prieš krikščionybę. Kaip ir 
visi kiti žmonės, pradžioje, 
žydai buvo klajokliai-noma- 
dai. Istoriniai faktai rodo, 
kad jie ne tik dabartinio Iz
raelio ribose klajojo, ale ir 
kitur, kur dabar randasi ki
tos valstybės ir tautos. Bet 
buvo dabartinės Palestinos 
ribose vietų, kur žydai gal 
nei kojos neįkėlė, tai pajū
rio kraštas. Jei jie ten būt 
buvę, tai tokio pavadinimo 
ten, kaip Palestina, nebūt 
atsiradę.

Apie tą patį laiką, kai žydų 
tauta vystėsi, jau buvo žmo
nių, kurie gyveno ant tūlų 
salų Viduržemio jūroje, kaip 
ant salos Krėtė (Crete). Jie 
kokiu tai būdu sužinojo, kad 
yra dykumų ant kontinento 
pakraščio, kur dabar Pales
tina. Jie j tą žemę atvyko 
ir apsigyveno. Čia jų kai
mynai buvo žydai ir kitos 
tautos-padermės. Kadangi 
jie buvo vadinami filistinais 
(Philistines), tai palaipsniui 
jų naujai apgyventa vie
ta įgavo vardą Palestina.

ĮVAIRIOS KARALYSTES
Ir taip vystėsi palestinų 

ir žydų tautos, viena šalia 
kitos, kol jos net tapo kara
lystėmis - trys.žydų kara
lystės - Izraelio, Judijos, ir 
Damaskos, ir ketvirtoji - 
Palestinos. Tarpe jų ėjo 
nuolatiniai karai. Kaip kada 
susidėdavo dvi prieš vieną, 
pavyzdžiui, kaip Izraelis ir 
Judija prieš Damaską, arba 
kitokia pora prieš vieną ir 
prieš Palestiną. Bet ir Pa
lestina poravosi su kokia 
žydų karalyste prieš kitą 
žydų karalystę. Ir taip tos 
karalystės gyveno per šim
tus metų, arba per kelias 
“dinastijas”. Bet šitoms 
karalystėms - Palestinai, 
Judijai, Izraeliui, ir Damas
kui - nesisekė augti, nes nei 
viena jų savo kaimyno nenu
galėjo amžinai. O jų kaimy
nijoje kitos imperijos augo.

Egipto, Asirijos, Babilijo- 
nljos, Persijos, Otomano- 
Turkų, Graikų, ir Romėnų 
Imperijos išaugo savo laiku į 
galiūnus. Nuo kiekvienos jų 
gavo smūgius minėtos ma
žosios karalystės. Apie 
penktąjį ar šeštąjį šimtmetį 
prieš krikščionybę, šios ma
žosios karalystės paragavo 
imperialistinio jungo. Po 
imperijų padu, jos jau buvo 
vadinamos tų imperijų tik 
provincijomis.

Dėl kokios tai priežasties, 
Palestinos vardas pasiliko 
bet Izraelio, Judijos, ir Da
maskos, išnyko (Damaskus 
vardas pasiliko tik dėl mies
to). Imperialistai tų kara
lysčių teritorijas vadino vie
nu vardu - Palestinos pro
vincija.

GRAIKŲ ĮTAKA
Mažosios karalystės - Iz

raelis, Judija, Damaskus. ir 
Palestina - kovėsi su ma
žosiom imperijom - Egip
tu, A Sirija, Babilijonu, etc. 
Bet mažosios karalystės 
mažai iš sykio parodė kovos 
prieš didžiąsias imperijas. 
Kai didžioji Graikų imperija 
užėmė mažaslas karalystes, 
kaip ir mažasias imperijas, 
tai mažosiom karalystėm

Šiemet Muniche Olympija- 
doje palestiniečių pasielgi
mas su 11 Izraelio sporti
ninkų sukrėtė Izraeli, iš pat 
pagrindų. Sukrėtė ir viso 
pasaulio žydus. Sukrėtė ir 
kitus žmones pasaulyje.

To pasėka, Izraelis reika
lauja viso pasaulio žmonių, 
per Jungtines Tautas, kad 
jie nubaustų visus arabus, 
kur tik jie ras palestiniečius, 
veikiančius prieš Izraeli. O 
pats Izraelis, nieko nelau
kęs, J mažiau, negu 24 va
landas, pasileido svaidyti di
džiausias bombas j arabų 
teritorijas.

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
kad palestiniečiai neturi tei
sės politiniais sumetimais 
imtis teroro prieš Izraelį. 
Bet palestiniečiai mano, kad 
tik tokiu būdu jie gali išly
ginti skriaudas, kurias iz
raelitai jiems daro.
PALESTINIEČIŲ SKRIAUDA

Skriaudi palestiniečiams 
yra tame, kad izraelitai, bū
dami mažumoje palestinie
čių žemėj, atėmė iš palesti
niečių visas teisėtas teises. 
Kai Anglija 1917-18 metais 
pripažino Palestinai nepri
klausomybę (po Anglijos glo
ba), pagal 1920 metų statis
tiką, Palestinoje buvo virš 
650,000 gyventojų - 75,000 
žydų, 62,000 krikščionių (pa- 
lestiniečių-arabų), o liku
sieji 400,000 buvo palesti
niečiai nekrikščionys. Apie 
1921 m. dar pribuvo 10,000 
žydų iš svetur.

Kai Ba If ou r d o a kt u buvo 
Palestinai atiduota pilna ne
priklausomybė, tie arti pusė 
milijono palestiniečių siūlė 
žydams sudaryti valstybę iš 
abiejų grupių lygiomis poli
tinėmis teisėmis, nors žydų 
buvo kur tai mažiau.

Zydai-izraelitai atsisakė 
tokios sutarties ir griebėsi 
visais aršiausiais būdais iš- 
vletinti palestiniečius, atim
ti iš jų namus ir išvaryti 
juos Į pūstynę, kur juos tik 
smėlis ir erdvė laukė. Taip 
darė izraelitai todėl, kad 
jiems reikėjo namų, vietų 
miestuose tiems izraeli
tams, kurie atvykdavo tuo 
metu iš svetur. Jiems pasi
sekė tą atsiekti, nes juos 
rėmė išlaukinės jėgos kari
nėmis relkmenomis, kapita
lu ir išlavintu militariniu 
personalu.

Arti pusė milijono palesti
niečių atsidūrė balsiausioje 
padėtyje, kurioje gyvenimas 
buvo neįmanomas. Tuomi 
pasipiktino net įžymus rabi
nas ir smerkė naujai atgiju
sią Izraelio valstybę, kad ji 
gali taip nežmoniškai elgtis 
su kitais žmonėmis, kuriuos 
jie apgalėjo kitų pagalba. 
Bet joks smerkimas Izrae
lio palestiniečiams negelbė
jo. Palestiniečiai turėjo 
steigtis naują gyvenimą ty
ruose palapinėse ir savo gy
vybę palaikyti pašalpa, kurią 
Jungtinės Tautos jiems tei
kė - po šešis centus Į dieną 
kiekvienam asmeniui.

Tokio gyvenimo padėtis 
kiršino ir grūdino palesti
niečius kovoti visokiais bū
dais prieš tokią Izraelio ne
teisybę ir žiaurumus tol, kol 
jų nors vienas bus gyvas. 
Taip, matytis, dabar ir daro 
palestiniečiai, kurių izraeli
tai nesuspėjo pagriebti, ku
rie atsidūrė svetur už Izrae
lio ribų.
IZRAELITŲ ARGUMENTAI

Iš kitos pusės, izraelitai 
sako, kad ten jų gimiįasis 
kraštas, tai jie ir turi teisę 
ten grįžti ir ginti laukan iš 

atėjo net gerlaikis.
Palestiniečiai, matytis, ne 

daug graikų pažanga-mokslu 
domėjosi, nes jie, veikiau
sia, tapo egiptiečių suara- 
binti. Bet žydai taip naudo
josi graikų kultūra, kad tūli 
mainė vardus ir pavardes ir 
tapo graikais, net nustodami 
savo religijos. Per ilgus 
laikus žydai taip priėmė 
graikiškumą, kad jie net už
miršo savo ibraijišką kalbą. 
Pradėjo versti visas žydiš
kas knygas, jų tikybos Įsta
tus, “senąjį testamentą ” Į 
graikų kalbą. Graikų kalba 
žydams tapo “lingua fran
ką”, kurią visi suprato.

Tokia padėtis mažino žydų 
skaičių, mažino jų kovas už 
atsteigimą žydų karalysčių. 
Vienok tam “medaus mėne
siui” buvo galas. Kai Alek
sandras Didysis mirė, mirė 
ir graikijos imperija. Už ne 
taip ilgų laikų, mirė ir grai
kų kultūra, vadovybė. Mat, 
pradėjo dygti ir augti naujos 
imperijos galia. Augo Ro
mos imperija.

ROMOS 
IMPERIJOS ĮSIGALĖJIMAS

Prie romėnų žydams buvo 
kitokį s gyvenimas. Ne viską 
romėnai respektavo, kas 
buvo žydiška, ir kas maišė
si jiems po kojų - kaip sa- 
batas ir kiti dalykai. Prasi
dėjo jėginis trynimasis. Žy
dai rodė daugiau veiklos už 
savo karalysčių atsteigimą, 
jų nepriklausomybę. Dėl to 
romėnai dar daugiau perse
kiojo ir terorizavo žydus, 
taip, kad daugelis jų leidosi 
ieškoti ramybės už Romos 
imperijos sienų. Tas naiki
no žydų jėgas. Kai Įvykda
vo susikirtimai, romėnai žy
dus begailestingai sutriuš
kindavo. Apie šimtmetį 
prieš krikščionybę, romėnai 
taip sunaikino žydus, kad jų 
nedaug pas juos beliko.

Vienok buvo viena vieta, 
kur žydai dauginosi ir stip
rėjo net ir prie žiauraus ro
mėnų prispaudimo, tai Jeru
zalės mieste. Po virš šim
to metų, po vieno žydų stip
raus susirėmimo su romė
nais, žydai stojo sulaužyti 
romėnų suvaržymus prieš 
juos. Tai buvo jau krikš
čionybės pradžioje, 132 metų 
balandžio mėnesį.

Romėnai atsiuntė savo ge
riausią generolą, kad jis 
žydų jėgas Romos imperijo
je išnaikintų ant visados. 
Generolas Jeruzolę apsupo 
militarine jėga taip, kad nei 
vienas žydas negalėjo iš 
miesto išeiti, arba Į miestą 
įeiti. Sykiu jie taškė miestą 
iš lauko taip, kad jame ma
žai beliko sveikų namų. 
Taipgi iki rugsėjo mėnesio 
mažai beliko gyvų žmonių. 
Jie buvo užmušti, arba mirė 
badu. Po to žydams buvo 
uždrausta net ir koją įkelti į 
Jeruzolę. Už to patvarkymo 
sulaužymą romėnai žydus 
baudė mirtimi.

Nuo tada žydai kaip ir iš-, 
•nyko iš savųjų buvusių kara
lysčių - iš Romos imperijos 
ir iš Palestinos. Beveik per 
apie du tūkstančius metų po 
Jeruzalės skerdynės žydai 
tik apsilankydavo savo pro
tėvių vietose (karalystėse) 
ir Palestinoje. Gal kurie jų 
ten ir gyveno, bet istorija 
apie tai tiksliai nekalba.

Vienok palestiniečiai pri
sitaikė prie-visų imperijų 
ir aplinkybių taip, kad jie 
išgyveno iki mūsų laikų. Ta 
ištverme jie ir išaugo skai
čiumi net iki pusmilijonio.

Tu r ėd a m i šiuos istorinius 
duomenis, sverkim, kurie 
turi' teisę prie Palestinos 
žemės, o kurie ne. Aiškiau
siai sakysime, kad palesti
niečiai turi prigyventą teisę 
prie savo žemės-šalies, o 
izraelitai iš “protėvystės”.

LAISVĖ

Septyniolika dienų 
Tarybų Lietuvoje

, H. Feiferienė

TRAKUOSE

Labai norėjau pamatyti 
Trakų pilį. Žiūrint iš tolo, 
nuo ežero kranto, atrodo la
bai didingai. Vėl prisimi
niau Maironį: “ Pelėsiais 
ir kerpe apaugus aukštai 
Trakų štai garbinga pilis! 
Jos aukštus valdovus užmig
dė. kapai, o ji tebestovi dar 
vis. . . ”

Mūsų Anatolijus Dziska 
patarė pirmiausia pasivaži
nėti po ežerą motorine val
timi. Važiuojame ir gėri
mės gamtos gražumu. Pra
važiuojame gražius pastatus 
ant ežero kranto. Tai buvę 
grafo Tiškevičiaus rūmai. 
O aš maniau, kad tik Palan- 
goję jis tokius palocius tu
rėjo. Pasirodo, kad grafas 
Tiškevičius turėjęs net 99 
panašius rūmus pačiose gra
žiausiose vietovėse.

- Tai kodėl ne vieną šim
tą?” - teiravausi, - tik vieno 
betrūko!”. Mums paaiškino, 
kad turint visą šimtą tokių 
ištaigingų rūmų, būtų reikė
ję turėti ir mažą armiją, o 
jis to nenorėjęs.

Trakus aplanko tūkstan
čiai žmonių. Įžengus į pi
lies kiemą, nejuntamai 
skrendi mintimis atgal Į 
Lietuvos istoriją, bandyda
mas Įsivaizduoti kunigaikš
čių laikus, kurie ilgai grū
mėsi su Įvairiais priešais. 
Istoriniai Trakai ne tik žiau
riųjų kryžiuočių buvo puola
mi, jie pamatė ir partizanų 
kovas su hitleriniais oku-
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pantais.
Šiandien Trakų pilis jau 

neapaugus pelėsiais ir ker
pe. Ji restauruota ir rū
pestingai prižiūrima. Taip 
įdomu vaikštinėti po ten 
esantį muziejų, bylojantįse- 
novę. . . Iš bokšto, žiūrint 
pro siaurus langus, matosi 
nepaprastai gražus ežerų ir 
salų vaizdas.

Iš Trakų važiavome pie
tauti į Bačkonis. Tai idea
liškas restoranas pakelėje, 
tik reikia žinoti, kaip jį su
rasti. Nuo autostrados ne
simato, užstoja medžiai, o 
iškabų prie' kelių, kaip pas 
mus, ten nepastebėjau.

DAINAVOS KAVINĖJE
Būnant Vilniuje, reikėjo

Vinco Kapsuko vardo universiteto kieme. Iš kairės dail. R. 
Feiferis, draugai Kancerial iš Floridos ir H. Feiferienė,

(Tąsa)
susipažinti ir su vakarinė
mis pramogomis. Vieną va
karą nuėjome su žurnalistu 
Juozu Kuckailiu Į “Daina
vos” kavinę. ,

Po vakarienės, šnekučiuo
dami ir gurkšnodami vyną,
apžiūrėjome Įdomų tautinio 
pobūdžio kavinės interjerą. 
Pradėjo orkestras groti šo
kius. Muzika moderniška, 
bet pats ritmas daug lėtes
nis negu pas mus Amerikoje.

Beje, mums sėdint prie 
stalo, prieina gražus jaunuo
lis, gal 21 metų amžiaus, 
panašus Į studentą, ir nusi
lenkdamas man taria: “Sor
ry”. “Ar ne tik kviečiate 
mane pašokti?, paklausiau. 
“Sorry” - vėl pakartoja jis.

Aš jaučiausi pagerbta, kad 
toks jaunas vyrukas išveda 
mane šokti. Juk jis galėtų 
būti mano anūkas! Šokant, 
jau kalbėjomės lietuviškai. 
Po pertraukos, žiūriu, kad 
ir jo draugas artinasi prie 
mūsų stalo. Taip pat man
dagiai pakvietė mane šokti. 
O aš jau jaučiausi “septin
tame danguje”!

Po šokių, paklausiau, kaip 
jiems patiko pašokti su “mo
čiute”. Tai dar kompli
mentų susilaukiau. Puiku! 
Man daugiau ir nereikėjo! 
Pakvietėme juodu prie stalo 
ir kalbėjomės iki kavinės 
uždarymo. Vieno plaukai 
buvo toki garbanuoti, kad 
neiškenčiau nepatraukus 
pirštais per tas garbanas.

Tai gražūs ir malonūs 
Lietuvos sūnūs!

APLANKIUS VILNIAUS 
VINCO KAPSUKO 
UNIVERSITETĄ <

Viena iš reikšmingiausių 
vietų Vilniaus senamiestyje, 
tai Valstybinis Vincp Kap
suko vardo universitetas, į- 
kūrtas 1579 metais, Į kuri 
nuvykome punktualiai sutar
tu laiku. Rektoriaus-profe- 
soriaus Jono Kubiliaus lai
kas brangus, tad negalima 
jo ilgai gaišinti, o kaip tik 
tuo metu v5TO stojamieji eg
zaminai. Koridoriuose sto
vinėjo busimieji studentai su 
susirūpinusiais veidais, 
laukdami egzaminų rezul
tatų.

Ten, apsilankėme su ma
loniais draugais Kanceriais

3-ias puslapis

Keli ansamblio “Lietuva” 
Fone matosi Trakų pilis.

iš Floridos, su kuriais teko 
pirmą kartą susipažinti Lie
tuvoje, nors kaip pažangius 
lietuvius, apie juos jau žino
jome Amerikoje. Gerb.pro
fesorius Jonas Kubilius mus 
priėmė savo kabinete, papa
sakojo mums apie universi
teto istoriją ir dabartinę 
mokslo eigą. Supažindino 
su filologe Nijole Ginotiene, 
kuri mums parodė universi
teto rūmus ir juos jungian
čius jaukius kiemus, kur pa
status puošia paminklinės 
lentelės su istorinių Įvykių 
užrašais, pritvirtintos Įvai
riais laikais ir įvairiomis c
progomis.

Lankytoją apgaubia praė
jusių amžių senovė. Vaikš
čiojam po skliautuotus uni
versiteto koridorius iš vie
nos salės i kitą. O taip 
smagu jais vaikščioti, tary
tum ir aš ten mokiausi, bet, 
deja, likimas kitaip lė
mė; . . * ‘ M "

Universiteto rūmai glau
džiai rišasi su ten esančio
mis istorinėmis biblioteko
mis, kuriose kaupiasi šimt
mečių vertingi leidiniai ir 
rankraščiai. Pirmiausia pa
tekome i Smuglevičiaus 
salę, kur saugomos rečiau
sios knygos ir rankraščiai, 
tarp kurių pamatėme ir Mar
tyno Mažvydo pirmąją lietu
višką knygą. Smuglevičiaus 
salę lankydavo ir Įžymūs 
visuomenės veikėjai, valsty
bių vadovai. Net ir Napo
leonas ten pabuvojo 1812 me
tais, žygiuodamas link 
Maskvos.

Aplankėme garsiąją Lele
velio salę - knygų, atlasų ir 
gaublių kolekciją. Kadangi 
šis mokslininkas išgarsino 
Vilniaus universitetą Euro
poje ir jam paskyrė savo 
minėtą kolekciją, salė tapo 
pavadinta jo vardu.

Tarp universiteto rūmų 
grupės randasi švento Jono 
bažnyčią, kuri labai nukentė
jo pasaulinio karo metu. 
Joje ketinama įkurti pažan
giosios mokslinės minties 
muziejų. Labai Įdomu buvo 
pamatyti jos vidų, kuris ne
paprastai turtingas gotikos 
ir barokiniais ornamentais. 
Dabar ten vyksta dideli re- 
montavimo darbai, dalyvau
jant skulptoriams - orna- 
mentalistams.

Iš garbingos praeities se
miamos žinios ne vien dėl 
dabarties, bet ir del ateities. 
Atėjo laikas, kaip minėjau 
anksčiau, kad šis 400 metų 
amžiaus mokslo židinys ple
čia savo valdas, išsikelda- 
mas iš Vilniaus senamiesčio 
į naujas iš betono ir stiklo 
struktūros patalpas, Anta
kalnyje. Valstybė paskyrė 
beveik 50 milijonų rublių 
naujai statybai. Atrodo, kad 
tai bus pati brangiausia sta
tyba Lietuvos istorijoje.

Pagrindiniai mokymo kor-

dalyviai filmavimo metu.

R. Feiferio nuotraukos 
pusai bus Antakalnyje, bet 
filologai, seniausios univer
sitete specialybės atstovai 
pasiliks senuosiuose rū
muose. Ten pasiliks ir rek
toratas. Visi senieji rūmai 
priklausys universitetui, ku
rie taps viena iš gražiausių 
vietovių.

Įkurtuvės Antakalnyje, ku
rios Įvyks, regis, už septy- 
nerių metų, ir atliekamas 
architektūrinis remontas 
senajam universitete, bus 
sujungtas viena grandine. 
Lietuva ruošiasi atžymėti 
šias iškilmes labai išdidžiai. 
Tai bus didžiausia mokslo ir 
kultūros šventė Lietuvos is
torijoje.

“DOLERINĖJE” 
KRAUTUVĖJE

x\4anau, kad retas kuris 
turistas neužeina Į Vilniaus 
taip vadinama “dolerinę” 
krautuvę, jei ne gimines ap
dovanoti, tai bent sau konja
ko ar šampano nusipirkti. 
Nuėjome ir mes su giminė
mis. Mano pusseserė Ma
rytė tik mieruojasi batukus, 
girdi, reikia naujų batukų 
rugsėjo pirmai (mokslo metų 
pradžia), ir dar ne bile ko
kių, bet šviesios spalvos. 
Jinai norinti gražiai atrody
ti pirmąją mokslo dieną. O 
dar reikėtų ir aulinių batukų 
žiemai. Na, gerai, perka
me.

Marytė dar jauna, tik še
šiolikos metų. Mokslas jai 
sekasi neblogai, trejukių ne
turi. Nori siektis aukštes
nio mokslo, studijuoti medi
ciną arba teisę. Gerai, sa
kau jai, kai subręsi ir išsi
mokslinsi, pasikviesiu Į 
Ameriką.

Salimais stovinėjo dvi mo
terys. Viena irgi mieruoja
si batus, o kita atrodo turis
te. Nugirstu pora žodžių: - 
“Ar “saizas’ (size) ge
ras?” Turistė iš Amerikos, 
pagalvojau, už kalbinus su
žinojau, kad atvažiavus iš 
Bostono.

Dovanų krautuvėje pasi
rinkimas nemažas. Moterys 
labai žavisi kristaliniais gė
rimui stiklais, gėlių vazo
mis, kilimais bei kailių imi
tacijos paltais. Prekės Įvai
rios, nuo televizoriaus iki 
laikrodėlių. Ten, žinoma, 
tiktai doleriais turistai gali 
pirkti dovanas savo gimi
nėms arba draugams. Tokią 
“dolerinę” krautuvę pava
dinčiau “dovanine krautu
ve” - “Gift Shop”.

(Bus daugiau)

PATAISA: Paskutinėje
“Laisvės” laidoje, aprašy
me apie sutiktus turistus 
“Neringos” viešbutyje, aš 
paminėjau, kad buvo smagu 
sutikti Bronių Kisielių iš Ka
nados. Atsiprašau už klaidą. 
Tai buvo Liudas Kisielius.
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PUIKI DOVANA LIETUVAI

Gražus tautu, draugystės 
pavyzdys

Vertinga bulgariškų bi
bliografinių leidinių kolekci
ja praturtėjo Lietuvos res
publikines bibliotekos fon
dai. Tai - Kirilo ir Metodi
jaus vardo liaudies bibliote
kos Sofijoje dovana Lietuvai 
tarptautinių knygos metų 
proga.

Dovanotoje kolekcijoje - 
apie 250 leidinių, kurie su
pažindina su bulgariškų kny
gų leidybos istorija, infor
muoja apie senosios slavų 
raštijos paminklus bei da
bartine šio krašto literatūrą. 
Rinkinyje nemaža didelių 
apžvalginių leidinių, tokių, 
kaip “Georgijus Dmitrovas 
ir Bulgarijos darbininkų ju
dėjimas’’, “Didysis Tėvynės 
karas grožinėje bulgarų li
teratūroje’’, “Medicininių 
knygų bibliografija’’, “Ivano 
Vazovo liaudies teatro me
traštis’’ ir t. t.

Dabar, kaip pasakė respu
blikinės bibliotekos direkto
rius Vaclovas Jurgaitis, 
Lietuva turi daugiausia bul
gariškų bibliografinių leidi
nių visoje Tarybų Sąjungoje.

Si kolekcija, tarptautinių 
knygos metų proga dvi savai
tes eksponuota Vilniuje, da
bar apkeliaus visas didžią
sias respublikos miestų bi
bliotekas ir po to bus sau
goma Vilniuje respublikinėje 
bibliotekoje.

LIĖTUVA ATSIDĖKOTA

Atsidėkodami už šią dova
ną ir norėdami pratęsti gra
žią lietuvių ir bulgarų knygos 
bičiulių draugystę, Vilniaus 
bibliotekininkai sudarė ir iš
siuntė į Sofiją Tarybų Lietu
vos bibliografijos parodą. 
Ta proga bulgarų, rusų ir 
lietuvių kalbomis išleistas 
reprezentacinis iliustruotas 
katalogas, supažindinantis 
su lietuviškos bibliografijos 
istorija.

Si istorija prasideda 1824 
metais, kai Kajetonas Neza
bitauskis sudarė pirmąjį 
platesni lietuviškos spaudos 
aprašą. Po to seka vėlesni 
dešimtmečiai, kurie paliko 
mums vos vieno kito pavie
nio entuziasto bibliografi
nius darbus. Beje, prieška
riniais laikais pats produk
tyviausias buvo V. Biržiška, 
kurio keturių dalių “Lietuvių 
bibliografijoje’’ suregis
truotos visos lietuviškos 
knygos ir svarbiausi perio
dikos straipsniai nuo 1547

PASAKOJA SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Radau savo tėviškę klestinčią
Likimo, teisingiau — ■var

go išstumtas į užjūrius, vis 
negaliu užmiršti savo gimti
nės. 1972 metai — įdomiau
si ir laimingiausi mano gy
venime. Tarybų valdžios 
kvietimu aš aplankiau Nemu
no kraštą.

O Lietuvai Kokia tu man 
brangi. Čia praleidau jaunys
tės metus, augau, brendau... 
Tačiau ateitis darbo žmogui 
tada atrodė labai miglota, ne- 
q į į

Išaušo 1927—1928 metai. 
Kaimuose ir miesteliuose tik 
ir šnekėjo „Brazilija, Urug
vajus, Kanada"...

Važiuoja, kas tik gali už 
„šipkartę" užsimokėti. Kas 
negali, tuos veža „už dyką". 
Važiuoja jauni ir pagyvenę, 
paprasti berneliai ir inteli
gentai. Net Stakliškių para
pijos vargonininkas paliko 
savo kleboną ir vargonus, 
važiuoja Kanadon pas fer

metų (Pirmoji lietuviška 
knyga) iki 1910 metų. Jis 
taip pat buvo pradėjęs leisti 
registracinės bibliografijos 
organą “Bibliografijos ži
nios’’.

Tačiau tikrai platų, mok
slini užmojį lietuviška bi
bliografija įgavo tik Tarybų 
valdžios metais, kai šią kul
tūrinės veiklos sritį pradėjo 
remti valstybė. Tuoj po 
karo, 1945 metais, buvo 
įsteigti Knygų rūmai - val
stybinės registracinės bi
bliografijos centras.

Dabar vien tik rekomen
dacinės bibliografijos, pro
paguojančios plačiosioms 
skaitytojų masėms aktua
liausią literatūrą Lietuvoje, 
leidžiama arti 300 pavadini
mų. Šiais leidiniais kasdien 
naudojasi skaitytojai visose 
bibliotekose, kurių respubli
koje yra daugiau kaip septyni 
tūkstančiai. Ruošiamas ir 
kapitalinis darbas - lietuvių 
nacionalinė retrospektyvinė 
bibliogtafija, kurios numato
ma išleisti kelias dešimtis 
didelių tomų, apimančių tiek 
visas lietuviškas knygas ir 
periodiką, tiek ir medžiagą 
apie Lietuvą visomis pasau
lio kalbomis. Išėjus šio 
darbo pirmajam tomui, jo 
autorių kolektyvas buvo ap
dovanotas 1971 metų respub
likine premija.

BULGARIJOS 
SOSTINĖJE PARODA

Visa tai galės matyti Lie
tuviškos bibliografijos paro
dos Sofijoje lankytojai. Spe
cialistų nuomone, knygos bi
čiuliams Balkanų krašte tu
rėti) būti įdomios ir ilius
truotos Lietuvos bibliotekų 
rankraščių fondų apžvalgos, 
siekiančios vienuoliktąjį 
amžių, ir seniausių lietuviš
kų knygų bibliografinė rody
klė, Lietuvos istorijos bi
bliografija, taip pat biblio
grafinės rodyklės “Liaudies 
tradicijos’’, “Užsienio ra
šytojai lietuvių kalba’’, Va
lerijos Ciurlionytės-Karu- 
žienės ir grupės kitų autorių 
paruošta solidi 700 psl. bi
bliografija “Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis’’.

Atidaryti šios parodos į 
Sofiją išvyko Lietuvos TSR 
respublikinės bibliotekos di
rektoriaus pavaduotojas Al
gis Lukošiūnas ir vyresnioji 
bibliografė Birutė Poškutė.

Vida GAVELIENĖ

merius prerijų arti.
1928 metų kovo 20 d. iš 

Kauno apie penkiasdešimt 
jaunų vyrų leidomės į Va
karus. Po trijų savaičių ke
lionės pasiekėme Kanadoje 
Kvebeko uostą. Iš čia tris 
dienas ir tris naktis per gi
nas ir dykumas keliavom 
traukiniu, kol pasiekėm pre
rijas. Gavom darbo — dirvo
nuose akmenis rinkti. Vis 
dėlto buvome patenkinti. 
Tačiau neilgai. Po Jnėnesio 
iš darbo atleido. Ieškant ki
tur uždarbio, girdėjome tą 
patį atsakymą: „Nėra dar
bo!"

Taip bevargstant, prasidė
jo krizė. Bedarbių minios 
„bitavo" (bituoti — slaptai 
bė bilieto važiuoti) trauki
nius. Ir šias eilutes rašantis 
15.000 mylių traukiniu sker
sai ir' išilgai Kanadą „išmie- 
ravo". »

Tiesa, kartais „laimė" nu

MŪSŲ GIMTASIS KRAŠTAS

Nuo “brazilkų” iki šiuolaikinių miestų
I

MIAMI, FLORIDA
SVEČIAI, GIMTADIENIAI, vyko LLD 75 kuopos metinis

Lietuviai emigrantai, 
prieš keliasdešimt metų 
dešimtimis tūkstančių pa
sklidę po Centrinės ir Pietų 
Amerikos šalis, o dabar vis 
dažniau atvykstantieji pasi
žiūrėti tėvų šalies, papras
tai prašo parodyti Kauno 
“brazilkas“. Tas varganų 
lūšnų kimsynas tuometinėje 
Lietuvos sostinėje Kaune 
buvo tarytum visų Lietuvos 
miestų ir miestelių charak
teristika. Liūdna charakte
ristika.

“Brazilkų’’ gyventojai se
niai suleido šaknis Brazili
joje ir Argentinoje, Čilėje, 
Urugvajuje, Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. Nebeli
ko ir pačių “brazilkų“. 
Joms atėjo galas 1940 me
tais, kai valdžią į savo ran
kas paėmė liaudis, kai buvo 
nuversta buržuazinė vyriau
sybė, o Lietuva paskelbta 
tarybine socialistine respu
blika.

Jau pirmaisiais tarybų 
valdžios mėnesiais varguo
lius iš sukrypusių bakūžių ir 
drėgnų rūsių ėmė kelti į 
geresnius butus. Buvo sta
tomi pirmieji “socialistiniai 
miesteliai“, - pigūs ir pa
togūs butai darbininkams.

Darbą nutraukė hitleriniai 
okupantai, įsiveržę į tary
binę žemę. Kai ji buvo iš
vaduota, miestai riogsojo 
griuvėsiuose.

KAIP NUOSTABIAI 
JIE IŠAUGO

Štai tokiomis sunkiomis 
sąlygomis prasidėjo ' kraš
to urbanizacija. šiandien, 
žvelgdamas į Lietuvos 
miestus iš paukščio skry
džio, stebiesi, kaip nuosta
biai jie išaugo. Labiausia 
išaugo, suprantama, Lietu
vos sostinė - Vilnius. Tai 
senas miestas, kuris neužil
go minės savo 650-ąsias me
tines. Per paskutiniuosius 
dvidešimt metų čia pastatyta 
daugiau, negu per ankstes
nius šešis šimtmečius. Vil
niuje - 3 milijonai kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto. 
(Prieš antrąjį pasaulinįkarą 
buvo 1.4 milijono.

Senasis Vilnius neišvengė 
tų ribotumų, kurie ir šian
dien būdingi daugeliui Vaka
rų miestų: pagrindinė gy
ventojų masė - darbininkai, 
amatininkai, smulkūs preky
bininkai - gyveno prisišlie
jusiuose vienas prie kito na
muose, siaurose gatvėse,

sišypsodavo — per mėnesį 
uždirbi pelytis dolerius. Tai 
žiemos lądku. Vasarą — 18 
ar 20 dolerių. Dirbti reikia 
12 valandų,' per kviečiapiūtę 
15—18 valandų per dieną. 
SėZOnui pasibaigus, bosas 
mandagiai paaiškina, kad 
jam trųksta pinigų, ir todėl 
jis tik pusę algos gali sumo
kėti. Eini skųstis teisėjui. 
Tas ramina: „Geras žmogus, 
kai turės* — atiduos".

Vėliau įsikūrėme miškuo
ta. Daugiau kaip 10 metų 
kirtome pušynus.

Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje, beieškodamas dar
bo, patraukiau į Niujorką.

Kadangi Amerika jau ka
riavo, dėdė Samas tuoj pa
šaukė kariuomenėn. Vėliau 
pramonė pritrūko darbininkų 
ir'vėl atsiduriu dirbtuvėse.

Taip svetimose šalyse pra
bėgo. apie 45 metus.

Lietuvą aplankiau antrą

NUOTRAUKOJE: naujojo Vilniaus mikrorajono - Lazdynų 
kampelis.

kuriose dažnai nebūdavo nė 
žalumynų Iopynėlio„

NAUJOJO
VILNIAUS VAIZDAS

Visiškai kitoks vaizdas 
naujajame Vilniuje. Naujieji 
miesto mikrorajonai išsi
dėstė tarp pušynų, ant Neries 
upės krantų. Užstatymas 
laisvas, namai tarsi “išdė
lioti“ po gražiausius kam
pelius, pėsčiųjų takai eina 
pro skverus, žalumynų juos
tas, jaukias aikštes su skulp
tūromis, fontanais.

Grynas oras, kvapnus pu
šynas, upė - viskas lyg ku
rorte. Vaiki) lopšeliai ir 
darželiai, žaidimų aikštelės, 
mokyklos su sporto salė
mis - tokie nuošaly nuo 
miesto triukšmo, toli nuo 
pramonės ra jonų išaugę nau
jieji Vilniaus kvartalai. Už 
vieno tokio Vilniaus mikro
rajono - Žirmūnų - išplana
vimą ir užstatymą grupė 
Lietuvos architektų ir staty
bininkų apdovanota TSRS 
Valstybine premija. Tas mi
krorajonas štai jau kelinti 
metai laikomas masinės ur
banistikos etalonu visoje ša
lyje, iš jo mokomasi.

Kas gyvena naujuose Lie
tuvos miestų kvartaluose? 
Sutiksi čia ir mokslininką, ir 
gydytoją, ir darbininką. Lie
tuvos statistikos valdybos 
duomenimis, komunalinėms 
išlaidoms (buto nuoma, van
duo, šildymas, dujos, elek
tra) tenka vos 3,2 procento 
viso šeimyninio biudžeto.

Per dešimt metų (1961- 
1971) įkurtuves atšventė 
daugiau kaip pusė milijono 
žmonių - kas šeštas krašto

kartą. Dar 1966 metais sun
ku buvo Lietuvą atpažinti. 
Neberadau nei klumpių, ku
rios, tur būt, muziejuose il
sisi, nei žibalinių lempų, nei 
dūminių bakūžių. Pasirodo, 
jau ir „šaračkų" mūsų sesės 
nebeaudžia, o tos „šaračkos" 
nubarą glostydavo, kaip vie
linis šepetys. Kas čia jų pa
siges!

Atvykęs antrą kartą, gim
tinę radau daug gražesnę. 
Vilniuje atsirado Žirmūnai, 
Lazdynai. Daugiaaukščiai pa
statai kyla Karoliniškėse.

Gražūs hauji pastatai, nau
jos gatvės puošia Lietuvos 
miestus. Daug mūrinių gy
venviečių kaime. Lietuva da
bar dar gražesnė ir turtin
gesnė. Visi turi darbo. Kas 
nori — mokosi. Vartau Vil
niaus laikraštį. Krinta į akis 
stambi antraštė: „Kviečiame 
mokytis". Koks „svetimša
liui" neįprastas kvietimas!

Džiaugiuosi vėl pamatęs 
Lietuvą, sparčiai pabengusią 
į priekį visose gyvenimo sri
tyse. '

Jonas MIKAILA
* • Tiesa"

A. BRAZAIČIO nuotrauka 

gyventojas! Per tą laiką 
respublikoje pastatyta 7.7 
milijono kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto.

NEPAMIRŠTI IR 
SENAMIESČIAI

Nepalikti likimo valiai ir 
senamiesčiai, kuriuose daug 
unikalių pastatų, viduramžių 
ir vėlesnių laikotarpių ar
chitektūros vertybių. Sena
miesčiai kvartalas po kvar
talo, restauruojami, atnau
jinami, rūpestingai saugant 
senąją architektūrą. Į bu
tus įvedamas centrinis šil
dymas, dujos, apželdinamos 
gatvės, kiemai; mažinamas 
gyventojų tankumas, įkuria-\ 
mi suvenyrų, liaudies meno, 
parodų salonai. Lietuvos ar
chitektų darbas šioje srityje 
buvo aukštai įvertintas tarp
tautiniuose kongresuose 
Londone, Maskvoje, Pary
žiuje.

Vis galingiau pulsuoja Ta
rybų Lietuvos miestų “po
žeminis ūkis“. Prieš karą 
vandentiekį teturėjo penki 
miestai, tiksliau - atskiri jų 
rajonai. Dabar vandentiekis 
nutiestas 65 miestuose. Gy
ventojai kasdien sunaudoja 
165 milijonus kubinių metrų 
vandens - 36 kartus daugiau, 
negu 1940 metais. Tik kas 
ketvirtas vilniečių butas 
gaudavo ’ tuomet vandenį. 
Centriniu šildymu Vilniuje 
anksčiau naudojosi tik kas 
šimtoji šeima, dabar šilumą 
centralizuotai gauna 64 pro
centai vilniečių butų, beveik 
tiek pat - ir karštą vandenį. 
“Draugystės’ dujotiekiu iš 
Ukrainos į Lietuvos mies
tus ateina dujos.

KLESTINČIOS 
RESPUBLIKOS PANORAMA

Plačios asfalto magistra
lės (prieš karą Lietuvoje 
teturėjome 100 km asfalto), 
transporto mazgai, nauji til
tai, viadukai paryškiną ben
drą vaizdą, šviesią klestin
čios tarybinės respublikos 
panoramą.

Ikikariniais metais Lietu
va buvo atsilikęs agrarinis 
kraštas. Trys ketvirtadaliai 
jo gyventojų vertėsi žemės 
ūkiu, miestai buvo nedideli. 
Dabar mūsų respublika turi 
galingą šiuolaikinę industri
ją, miestuose gyvena .dau
giau negu pusė visų gyven
tojų - 1,6 milijono. Artėja 
prie pusės milijono vilniečių 
skaičius, vejasi sostinę Kau
nas. Šie miestai tapo stam
biais pramonės, kultūros 
centrais, juose daug aukštųjų 
mokyklų, mokslinio tyrimo 
institutų, teatrų, koncertų 
salių muziejų.

S. VAINTRAUBAS

SPAUDOS REIKALAI

Svečiai iš toliau, o ypač 
iš Tarybų Lietuvos Miamy- 
je yra retenybė ir visuomet 
laukiami. Tačiau kartais jie 
pasirodo netikėtai, štai iš 
St. Petersburgo, Fla., gaunu 
laiškutį nuo draugi) Aleknų, 
kuriame rašoma, kad pas 
juos atvyksta iš Chicagos 
J. Mažeika ir su juo svečias 
iš Tarybų Lietuvos - poetas, 
“Gimtojo krašto“ redakto
rius Vacys Reimeris. Ir 
dar - Aleknai prižada sve
čius atvežti į Miami.

Tai geresnės progos jau 
nereikia. Reimeris skai
tantiems Lietuvos spaudą jau 
žinomas. Poetinės kūrybos 
V. Reimeris jau yra išlei
dęs keletą knygų, skaitome 
jo eilėraščius žurnaluose, 
laikraščiuose. Jis yra poe
tas, 'kuris dainuoja savo laik
mečio realijas. Su draugu 
Reimeriu turėjome trejetą 
susitikimų Lietuvių socialio 
Klubo salėje - girdėjome ir 
jo gyvą poetinį žodį, daug 
draugiški) pasikalbėjimų. 
Tai tikrai buvo malonu su
sitikti su svečiu iš mūsų 
gimtinės šalies.

Malonu buvo susitikti su 
“Vilnies’’ redakcijos nariu 
J. Mažeika ir išgirsti jo 
jau seniai girdėtą balsą mūsų 
judėjimo ir organizacijų rei
kalais. Abudu svečiai pa
viešėjo pas draugus Kance- 
rius ir kitus fortlauderdie- 
čius.

Spalio mėnesis buvo vai
singas sueigomis ir derlin
gas visuomeniniam tikslui. 
“Laisvės“ ir “Vilnies“ va- 
jininkai rūpinasi ne tik pre
numeratų atnaujinimu, bet 
ir naujų gavimu. Rūpina
mės, kad laikraščių išlaiky
mo fondai būtų laiku užbaig
ti. Draugai M. Valilionienė 
ir Jimis Kanceris lenkty- 
niuoja vajaus darbe. Drau
gas J. Daugirdas priima pre
numeratas ir aukas “Liau
dies balsui“.

Gimtadieniai pas mus n^ 
tik madoje, bet ir problema. 
Spalio 22 dieną LSK salėje 
suskambėjo: “Ilgiausių
metų’ ’ ir tostas: “Už M. 
Valilionienės ir Igno Urbono 
sveikatą“. Jie susitarė ir 
pavaišino visus “jaunatviš
ku“ stipresniu, šie draugai 
yra ilgamečiai mūsų organi
zacijų veikėjai. Jų gimta
dieniai reikšmingi ir dėlto, 
kad jie dar jaunatviški, o jau 
minėjo: M. Valilionienė 
78-tą; Ignas Urbonas - 80- 
tą. O štai man sako dar 
veiklūs draugas R* Chulada - 
“man jau sueina 82“. Vi
siems linkime sveikatos ir 
energijos visuomeniniam 
darbe.

•
Spalio 25-tą LLD 75 kuo

pos mėnesinis susirinkimas 
praėjo su gera nuotaika ir 
kultūrine programa. Pir- 
mesniame kuopos susirin
kime savo įspūdžius patei
kė J. ir M. Kanceriai iš ke
lionės Tarybų Lietuvoje. 
Jie savo patyrimus mums 
teikė kalbomis ir iliustravo 
paveikslais. O šiame susi
rinkime Mildred Friberg- 

'Savukaitė gražių įspūdžių 
pateikė iš didelės kelionės 
socialistinėse šalyse Euro
poje. Ji lankėsi Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje, Lenki
joje, Rumunijoje, Vengrijo
je ir kitose. Manau, kad 
Mildred savo įspūdžius pap
rašys ir spaudoje. šiuo 
metu ji energingai veikia 
LSK ir LLD kuopoje.

Spalio 29-tą sėkmingai pa-

banketas-koncertas spaudos 
paramai. Publikos suėjo 
skaitlingai, daugiau kai pir
mesnėse sueigose. Apie 12 
valandą trumpomis kalbomis 
pasakyta banketo tikslas, 
priminta svečiam prisidėti 
prie gero tikslo - paremti 
spaudą. Tą dieną spaudos 
fondui darbavosi J. Koch, 
S. Zavis ir kiti.

Draugė M. Kancerienė, jos 
talkininkas ir talkininkės rū
pinosi, kad pietūs būtų laiku 
ir gerai paruošti, kad nelik
tų alkanų. Marie Koch pri
žiūrėjo, kad visi svečiai būtų 
pasodinti. Tai šis darbas 
yra svarbiausias ir reikš
mingiausias mūsų organiza
cijų sueigose.

Baigus pietauti, apie antrą 
valandą, suskamba koncerti
nė introdukcija. Estradoje 
pasirodo vietinis Aido cho
ras su mokytoja B. Ramoš
kaite jų priešakyje. Choras 
tarsi padidėjęs ir pagyvėjęs. 
Jame pasirodė keletas naujų 
veidų. Mokytojos Ramoš
kaitės vadovybėje, kad ir ne
turėję skaitlingų pratimų, jie 
vykusiai atliko keletą liau
dies dainelių koncerto pra
džiai. Paįvairino programą 
H. Hinman - solo, o F. ir 
E. Mankauskai - duetas.

c

Mūsų publika sužiuro į 
estradą, kai joje išsirikia
vo Ukrainiečių choras. Prie 
jų dainos grožio prisideda 
tautiniai kostiumai. Vado
vybėje J. Magarowskio, 
ukrainiečių choras gražiai 
atliko apie pustuzinįliaudies 
dainų. Jie taip pat jau ne 
jaunuoliai, kaip ir mūs aidie- 
čiai, dalyvavo programoje, 
labdarybės tikslais ir dar į 
spaudos banketą atsivedė 
savos publikos.

S. Zavis mandalinu solo 
atsižymėjo taip gerai, kaip 
visuomet. Netenka daug ra
šyti apie B. Ramoškaitę kaip 
solistėj nes ji gerai žinoma 
lietuvių publikai. Po Birutės 
solo, jos vadovybėje baigė 
programą Aido choras. 
Rengėjai taria ačiū visiems 
programos dalyviams ir vi
siems tiems, kurie dirbo ar 
dalyvavo spaudos paramai 
bankete.

Žinoma, vajus dar nebaig
tas. Mes- tęsime šį darbą, 
kol jis bus baigtas. Kurie 
dar neprisidėjote prie šio 
kultūrinio darbo - jums yra 
visos progos tai padaryti.

V. BOVINAS

Brockton, Mass.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Iš Brocktono korespon
dencijoje apie pikniką, kuris 
įvyks spalio 8 d., ir vėl yra 
klaida. Paskelbti pikniko 
darbininkių vardai. Pažy
mėta, kad piknike dirbo Anne 
Smight, o turėjo būti, kad 
Anne Chesnut dirbo prie ka
vos. S. RA INA RD

HARTFORD, Conn. -Sta
tybos darbininkai visoje val
stijoje paskelbė streiką. 
Reikalauja pakelti 75 c. į 
valandą ir kolektuoti unijai 
po 10 c.

ROMA. - Italijos unijų 
federacijos paskelbė vienos 
valandos prętesto streiką 
prieš įmetimą bombos į uni
jos konferenciją pietų Ita
lijoje.

WASHINGTONAS. -Cenzo 
biuras skelbia, kad šiuo metu 
Jungtinės Valstijos turi 
209,130,000 gyvent o j ų. Per 
12 mėnesių gyventojų skai
čius paaugo 1,700,000.
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Apsidžiaugėme 
ir apdovanojome

Prieš kiek laiko St. Pe
tersburg, Fla., lankėsi mieli 
svečiai “Vilnies” personalo 
narys Jonas Mažeika iš Chi- 
cagos ir rašytojas poetas 
Vacys Reimeris, “Gimtojo 
Krašto” redaktorius iš Vil
niaus, iš Lietuvos. Tikrai, 
ne dažnai mes turime tą 
garbę ir progą skaitytis esą 
lygiais New Yorkuiir Chica- 
gai. Visi atvykę iš Lietuvos 
pirmiausiai būna sutikti New 
Yorke ir Chicagoje. Si kar
tą ir mes turėjome progą 
būti skaitomi tos laimės

• eilėje.
Svečiai turėjo progą daly

vauti ir viename LLD 45 kp. 
pokylyje ir susipažinti su 
St. Petersburg© ir apylinkės 
pažangiais lietuviais. Abu
du svečiai buvo iškviesti pa
sveikinti mūsą publiką ir 
tarti žodi.

Redaktorius Vacys Rei
meris sveikino nuo Vilniaus 
savaitraščio “Gimtasis 
Kraštas” ir visų musų bro
lių ir sesučių, gyvenančių 
mielojoje tėvynėje. Jis aiš
kino apie tėvynės Lietuvos 
atsiekimus ir laimėjimus. 
Svečias sakė: “Lietuvoje 
jau nėra dūminių, samanotų 
bakūžių, kurios iš senų lai
kų dainose apdainuojamos 
nebėra medinio arklio, ne
bėra ubagų kaimuose ir 
šventoriuose atlaidų dieno
mis. Nereikia eiti ubagau
ti, visi kuria ramų gyveni
mą, dirba, rūpinasi savo tė
vynės reikalais. Jaunimas 
mokosi, o senesnieji turi 
pensijas. Darbingo amžiaus 
žmonės užimti darbais, kū
ryba eina kaimuose ir mies
tuose”. . .

Jo kalba yisiems labai pa
tiko, jis gavo daug aplodis
mentų.

Drg. J. Mažeika/Vilnie s” 
personalo narys, kvietė? vi
sus padirbėti šio vajaus lai
ku, kad spaudai gauti kuo 
daugiau naujų skaitytojų ir 
sukelti “Vilnies” išlaiky
mo $20,000 fondą, vėliau ta
rėsi su vietos nenuilstan
čiais darbuotojais ir va jinin- 
kais, kurie kiekvienais me
tais šauniai pasidarbuodavo 
del dienraščio “Vilnies”.

LLD 45 kp. išrinkti vaji- 
ninkai - Jonas Stančikas dėl 
“Vilnies”, o Povilas Alekna 
dėl “Laisvės” moka sutar
tinai pravesti spaudos rei
kalus.

Reikia pažymėti, kad pa
žangūs apylinkės lietuviai ir 
LLD 45 kp. nariai, išklausę 
svečio iš Lietuvos rašytojo 
V. R. kalbą ir norėdami šil
tai jam padekavoti, kad 
jis aplankė floridiečius ir 
pateikė tiek daug žinių iš 
tėvynės,, gražiai jį apdo
vanojo.

Prie dovanų Įteikimo pri
sidėjo sekamai; Po $5 - V. 
Vilkauskas, A. Antanaitis, 
J. Rūbas, B. Salaveičikas, 
Geo. Gendrėnas, N. Sireika, 
A. Ruseckas, J. Blaškis, S. 
Yuknienė, M. Klišis, L. 
Tvaskas, H. Bružas, J. P. ir 
P. Stančikai, F. [lunkus, W. 
ir K. K e Hey, V. i r V. Bun- 
kus, A. Čelkis, A. Pakalniš
kiene, W. Dubend r is, J. Ra
gauskas, Alma Bruer, P. 
Pučkorius, V. ir E. Valley, 
Joe ir Jackie White, J. ir 
A. Stukai, J. P. ir M. Mile- 
riai, J. Stančikas ir B. So
phos $3. Po $2 - A. Petro
nienė, Wm. ir M. Žukai, M. 
Lideikienė, J. K. ir H. šar- 
kiunai, M. O. Rutkausky. 
Po $1. B. Putrimas, H.Sho- 
lunas, P. Semėnienė, V. 

Smalstis, O. Putrimas, O. 
Straukienė, J. Rovatas, Ag
nes Gendrimas, A. Statt- 
man, D. Kairis, A. Jocis, J. 
ir P. Keller, V. ir B. Cas
per, J. Puišio.

Ačiū visiems prisidėju- 
siems prie įteikimo dovanų 
mūsų mielam svečiui, kuris 
mus aplankė.

St. Petersburgas ir apy
linkė vadovybėje LLD 45 kp. 
visada atsižymi ir šiltai pri- 
myli svečius iš gimtojo 
krašto. Kviečiame ir lau
kiame daugiau svečių iš Lie
tuvos. Aplankykite ir 
pamatykite, kaip gyvena se
nesnio amžiaus pensininkai 
išeivijoje, Amerikoje. 
JONAS P. MILIUS-MILLER

LLD 45 kp. Pirmininkas

Philadelphia, Pa.
PALYDĖJOME SVETELIUS

Netikėtai gavome žinią, 
kad iš Lietuvos atvyksta bent 
22 svečiai turistai. Keli 
draugai susirūpinome: kaip 
čia juos sutiksime, priim- • 
Sime. Grupė turistų papras-I 
tai turi labai ribotą laiką. ' 
O nežinome, kur jie sustos 
ir kokiu laiku pribus. . .

Spalio 26 dieną rytą suži
nojome, kad jie randasi 
Warwick hotelyje. Taipgi, 
sužinojome, kad nuo pirmos 
valandos dien^ jie bus liuosi 
iki vėlybos nakties. Penk
tadieni, spalio 27 dieną, iš
vyks į Washing!oną. Tai 
nusprendėme, kad ketvirta
dienio vakare hotelio patal
pose mes susipažinsime su 
svečiais. . .

Svečių tarpe buvo rašyto
jų, istorikų, mokslininkų, 
menininkų. Draugas Rokas 
Maliukevičius pageidavo, 
kad jiems svarbu įsigyti 
nuotraukų “Kovos” namo, 
kur prasidėjo pažangiųjų 
Amerikos lietuvių socia
listinis judėjimas, kur gy
veno ir darbavosi V. Kapsu
kas. Tai su keturiais tu
ristais, su Rožytės Behmer 
pagalba, nuvykome į 1815 E. 
Mayomensing Avenue.

Ten buvęs “Kovos” re
dakcijos ir spaustuvės na
mas tebestovi, kur buvo, tik 
priekinė siena išmūryta nau
jomis plytomis ir didysis 
langas labai sumažintas. 
Namas trijų aukštų, visai 
toks, koks buvo 1907 me
tais. Draugai svečiai namą 
nufotografavo iš visų pusių.

Jie prašo mane papasako
ti ką nors iš socialistų vei
klos praeities. Bet man 
stovėti arti prie nepasikei- 
tusio namo, kuriame ir aš 
pats gyvenau prieš 60 metų, 
labai sunku. Pajutau, kad 
mano kojos limpa prie že
mės, paeiti sunku, akys ap
temo, per skruostus pradė
jo riedėti prakaito lašai.. 
Rodosi, matau visus drau
gus, socialistų 1-osios kuo
pos narius, tokius, kokie tuo
met susieidavo. Supratau, 
kad negaliu papasakoti apie 
pergyventus laikus. . .

Svečiai taipgi nufotografa
vo buvusį. Lietuvių Tautiš
ką namą, Sv. Kazimiero baž
nyčią ir Muzikalę Salę, kuri 
dar tebėra lietuvių sąvastis.

Vakare į hotelio kambarį 
suėjo keletas senų lietuvių 
ir šnekučiavosi iki vėlaus 
vakaro.

Malonūs svečiai apvažinės 
lietuvių kolonijas ir .sugrį
žę galės papasakoti, kad 
Philadelphijos lietuvių se
noji karta baigia savo gyve
nini o kelionę. . . R. M.

Binghamton, N. Y.
Ir vėl negailestingoji mir

tis išskyrė iš mūsų pažan
giečių būreliopasižymėjusią 
veikėją. Spalio 11 dieną po 
sunkios ligos Lourdes ligo
ninėje mirė Katrina Balaniū- 
tė-Vaicekauskienė, buvusi 
ilgametė vietos gyventoja, 
sulaukusi 73 metų amžiaus. 
Velionė buvo gimusi darbi
ninkų šeimoje 1899 metais 
balandžio 30 dieną Kingston, 
Pa. Tėvai buvo laisvų min
čių žmonės, tačiau dukrą 
Katriną leido į bažnytinę 
mokyklą mokintis katakiz- 
mo. Kada Katrina jau buvo 
paruošta eiti prie komuni
jos, kunigas pareikalavo, kad 
tėvai sumokėtų jam išlaidas 
už Katrinos mokslą. Kadan
gi neturtingi tėvai negalėjo 
sumokėti reikalaujamos su
mos pinigu, tai Katrina buvo 
pašalinta iš mokyklos Nuo 
to laiko jos tėvai ir pati Ka
trina pakrypo prie pažangie
čių ir glaudžiai su jais ben
dravo, lankydami jų susirin
kimus bei pramogas.

1915 metais liepos 3 dieną 
Katrina su Binghamtoniečiu 
Jonu Vaicekausku suėjo į 
porini gyvenimą. Jų vedy
binės ceremonijos buvo lais
vos, atliktos per teisėją 
teisdarystes pastate Wilkes- 
Barre, Pa. Tuojau po vedy
bų abudu persikėlė gyventi į 
Binghamtoną, kur ir gyveno 
iki Katrinai sustojo plakti 
jos jautri širdis. Jos nete
kimas yra didelis nuostolis 
pažangiajai vietos lietuvių 
veiklai.

Velionė Katrina persikė
lusi į Binghamtoną pasto
viam gyvenimui, jau rado 
čia gražiai išvystytą pažan
gųjį judėjimą. Čia gražiai 
veikX LSS 33 kuopa, Aušros 
Choras> nauja graži Lietu
vių Svetainė, kuri buvo pro- 
gresyviškos veiklos centras. 
Buvo kuriamos (ar jau su
kurtos) LLD 20 kp. LMPSA 
23 kuopa, Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlė ir visa eilė 
komitetų ir komisijų, o vė
liau ir LDS 6 kuopa kurios 
komitete ji ėjo atsakingas 
pareigas. Velionė Katrina 
mielai stojo į šias organi
zacijas, įsijungė į jų veiklą 
ir tapo pawyzdinga jų nare.

Būdama pažangaus nusi
statymo lietuvaitė, Katrina 
visuomet rūpinosi kova del 
darbo žmonėms tinkamesnių 
gyvenimo sąlygų ir švieses
nės ateities. Mėgo skaityti 
knygas ir laikraščius “Lais
vę”, “Vilnis” ir kitus, ir 
buvo atsidavusi veikėja vi
suomenes labui.

Negana to, kad velionė 
daug veikė tarp pažangių lie
tuvių, ji taip pat daug darba
vosi ir tarptautinėje dirvo
je. Per eilę metų ji buvo, 
aktyvi Daniel Dickinson 
School Parent Teachers As
sociation narė ir veikė kitose 
tarptautinės veiklos grupė
se.

Velionė buvo pašarvota 
Chopyaka / koplyčioje, kur 
skaitlingai ją lankė jos arti
mieji, draugai, kaimynai. 
Jos karstas buvo apgauptas 
daugybe gražiausių gėlių 
vainikų, o ji savo karste iš
rodė lyg kad tik ką užmigus 
ilsisi.

Spalio 13 dieną^ prisirin
ko pilna Chopyako koplyčia 
jos giminių ir draugų su
teikti velionei paskutinį pa
tarnavimą ir visiems lai
kams atsisveikinti su myli
ma žmona, mamytę, sesute 
ir draugu. Ona Wellus pra
tarė keletą atsisveikinimo 
žodžių.

Apie 3 valandą po pietų 
Katrina liko išlydėta į Spring 
Forest kapines, kur Peter 
Sasuta anglų kalboje trumpai 

kalbėjo apie velionės veiklą. 
Pabaigęs kalbą, jis pakvietė 
dalyvius susirinkti į Sokol 
salę, kur visi tinkamai pa
vaišinti.

Giliame liūdesyje liko vy
ras Jonas, dukra Viktorija, 
sūnus Brian, 6 anūkai, viena 
proanūkė, du broliai, viena 
sesutė ir jų šeimos.

Taip užsibaigė paskutinė 
Katrinos Vaicekauskienės 
kelionė. Lai jai būna ramu 
ilsėtis Spring Forest kapi
nėse. Gili užuojauta liku
siems.

ONA WELLUS

Detroit, Mich.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

LLD 52 KUOPOS NARIAMS
Per praeitus porą metų 

LLD 52 kuopa susirinkimus 
laikydavo kiekvieno mėnesio 
trečią trečiadienį. Bet spa
lio mėnesio susirinkime tas 
reikalas buvo plačiai išdis- 
kusuotas ir nutarta pakeisti 
susirinkimų dieną. Todėl 
nuo šio pranešimo malonėki
te atkreipti dėmesį, kad su
sirinkimų diena ir valanda 
yra pakeistos. Sekantis- 
mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 21 d. 10 vai. 
ryto Detroito Lietuvių Klube 
and V. Vernor Highway. 
Klubas atdaras nuo 9:30 vai. 
ryto, tad susirinkimą galė
sime pradėti punktualiai.

Šiuo laiku tęsiasi mūsų 
laikraščių vajus. Kiekvienas 
mūsų draugijos narys turėtų 
skaityti nors vieną pažangų 
laikraštį. Jūs galite patys 
atsinaujinti “Vilnies” arba 
“Laisvės” prenumeratą, 
arba kurie negalite atsilan
kyti į susirinkimą, galite 
pašaukti vajininkus, kad jie į 
jūsų namus atsilankytų ir 
atnaujintų jūsų prenumeratą. 
O vajininkai su mielu noru 
jums patarnaus užrašyti 
naują skaitytoją, arba atnau
jinti jūsų prenumeratą.

Su tuo mes padarysime 
gyvesnę mūsų kuopos veiklą 
ir žengsime pirmyn progre
so keliu. Nepamirškite lap
kričio 21 d. susirinkimo!

KVIEČIA 
KUOPOS VA LDYBA

MŪSŲ LIGONIAI
Vėlesniu laiku teko suži

noti, kad sunkiai susirgo 
Mykolas Masys, gerai žino
mas detroitietis veikėjas.

Mano tvirtas linkėjimas 
draugui Masiui greitai su- 
sveikti.

Masių adresas: 22692 
Bayview Drive, Saint Clair 
Shores, Mich. 48081.
KITI SUSIRINKIMAI

Lapkričio 12 dieną įvyks 
LDS 21 kp. susirinkimas De
troito Lietuvių Klube. Pra
sidės 11 vai. ryto.

Taipgi tą pačią dieną įvyks 
Detroito Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas toje pa
čioje vietoje. Prasidės 1 
vai. po pietų.

Po susirinkimų visuomet 
būna užkandžių. Nereikės 
namo važiuoti alkaniems.

ALVINAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MIKE BUTKEVIČIUS

Mirė lapkričio 14, 1962
****

LUCY ŽEMAITIENĖ
Mirė Sausio 6, 1972

Jau dešimtis metų kai mirė mano mylimas 
vyras Mike. Kaip liūdna man be jo. Mano 
sesute Lucy mirė šiais metais, sausio 6 d. 
Labai skaudu kai pasilieki vienas, kai paukš
telis be savųjų. Ilsėkitės ramiai!

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ
Hartford, Conn.

Hartford, Conn.
SMAGUS POBŪVIS "LAISVĖS" VAJUS

Sekmadienį, lapkričio 26 
dieną, svetainėje 157 Hun
gerford St., Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija minės 
savo 60 metų gyvavimo 
sukaktį su skaniais pietumis. 
Durys atsidarys 12 vai., o 
pietūs bus duodami 1 vai. 
Bus žaidimų ir kitokių pa- 
marginimų. Nereikės nuo
bodžiauti. Rengėjai žada tu
rėti ir muzikantus, tai ga
lėsime ir kojas pamiklinti.

Draugija finansiškai stovi 
gerai. Suteikia nariams pa
šalpas ligoje ir išmoko po
mirtines. šis parengimas* 
bus nepaprastas. Nariai 
prašomi dalyvauti ir svečių 
atsivesti. Už tikietą turėsite 
pasimokėti ir tie, kurie ne
būsite parengime.

Gruodžio 14 dieną įvyks 
Draugijos metinis susirin
kimas. Bus valdybos ir ko
misijų dėl 1973 metų rinki
mas. Nepamirškite daly
vauti.

Turime ir ligonių. Serga 
Alex Klimas, Juozas Ka
zlauskas ir Katryna Nakti- 
nienė. Ilgas laikas būna 
Nursing Home. Linkime 
jiems susveikti ir 
džiaugtis gyvenimu.

1972 metais mirė nariai: 
Vincas Staugaitis mirė sau
sio 25 d., Petrė letsnukienė 
kovo 23 d., Julė Martukai- 
tienė kovo 16 d., Juozas Ber
žinis balandžio 2d., OnaGi- 
raitienė liepos 19 d. Miru
siųjų artimiesiems gili 
užuojauta.

Antanas Latwen yra ligos 
kankinamas. Buvo porą sa
vaičių ligoninėje ir Nursing 
Home. Dabar gyvena pas 
dukterį Lina Valinčius. Yra 
“Laisvės“skaitytojas ir rė
mėjas. Linkime susveikti.

J. V.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

S. Rainard, Brockton, Mass............................................ 1656
J. Jaskevičius, Worcester, Mass............. ..................... 1500
Connecticut valstijos vajininkai .................................... 1470
New Yorko apyl. vajininkai ............................................. 848
Kanados vajininkai ............................................................676
Philadelphijos vajininkai . ..............................................588
M. Valilionienė, Miami, Fla............................................. 564
So. Boston, Mass, vajininkai...................................... . 468
Binghamton, N. Y............................................................ 432
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco,

Oakland, Calif. .............................. 408
.r. U/f 'f- •T* •T' •T’ “ 'r *p *p

L. Bekešienė, Rochester, N. Y.........................................348
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.................................... 372
New Jersey valst. vajininkai . ................................. . 304
M. Uždą vinis, Norwood, Mass.......................................... 276
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass.......................264
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass.......................... 216
J. Stanienė, Baltimore, Md.......................................... 204
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. .............................. 180
J. K. Alvinas, Detroit, Mich............................s . . . . 180
L. Tilwick, Easton, Pa...................................................... 108
P. Česnikienė, New Kensington, Pa..................................108
S. Puidokas, Rumford, Me.................................................102
P. Bechis, Great Neck, N. Y......................  72
Chicago, Illinois.......................................... 36
K. Genys, Scranton, Pa.....................................  36

S. Rainard, Brockton, Mass., stovi pirmoj vietoj. Jis 
gerai darbuojasi vajuje. Jis prisiuntė tris naujas prenu
meratas ir 14 atnaujinimų. Sekanti vajininkai prisiuntė 
atnaujinimų: J. Jaskevičius, Worcester, Mass., 10; M. 
Arison, Bridgeport, Conn., 9; M. Svinkūnienė, Waterbury, 
Conn., 10; E. Repšienė, So. Boston, Mass., 3; L. Bekešie
nė, Rochester, N. Y., 2; J. Stanienė, Baltimore, Md., 2.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

S. Rainard, Brockton, Mass., prisiuntė $62.

Scranton, Pa.
Mūsų sesutė Ona Čerkaus- 

kaitė mirė spalio 8 d. Mano 
brolis Walter ir aš esame 
liūdime netekę mylimos se
sutės. Walteris irgi nėra 
stiprios sveikatos.

Onutė nuo pat jaunų dienų 
prisidėjo prie progresyviš- 
ko veikimo. Ji perskaitė 
labai daug knygų socializmo 
klausimu.

1948 m. įstojo į Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Ji 
buvo Progressive Party 
Scrantono skyr. sekretorė. 
1954 m. ji įstojo į American 
Civil Liberties Union. Ji 
labai daug aukojo ne tik lie
tuvių progresyvių reika
lams, bet ir kitataučių progr. 
organizacijoms.

Ji buvo gimusi Lietuvoje, 
bet neturėjo progos nuvyk
ti į T. Lietuvą, iš priežas
ties silpnos sveikatos.

Mano brolis ir aš, atmin
čiai mylimos sesutės Ony
tės, skiriame laikraščiui 
“Laisvei” $50. MARY 
ir WALTER CHERKAUSKAI

Aukojo: A. J. Skirmontai ........................... $25.00
Agnes Petrukaitis (New London, Conn.) . 16.00

A. Sikorski................................. 11.00
Peter ir Anna Chestnut............. 11,00
Peter Cox (Roslindale).................. 10.00
Ed Kelly....................................... 6.00
J. Sinkevich....................................... 2.00

Po $1: O. Klimas, Suzana Kundrot, J. Vaitekūnas, St. 
Žyžys (Manchester, N. H.); Alf Venslavich, K. Monkevich, 
W. Stulgaitis, Stoughton, Mass.

***********
Michael Arison, Fairfield-Bridgeport, Conn., prisiuntė $5.
Aukojo: J. M. Strižauskai ........ $25.00

M. Arison............................. . 25.00
Liudvisė Mockaitienė ...... 5.00
A. Klimas...................... 2.00
Charles Juknis . . ..................... 1.00

^P <p ^P ^P ^p ^p *P

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $30.
Aukojo: M. Lucas....................................... $11.00 /

L. Senkus . .,................................... 6.00
J. Lietuvininkas...............................4.00
F. Petkunas......................................3.00
R. Janulis......................................... 2.00

Po $1: M. Green, A. Dudonis, J. Pattison, M. Shipman.
***********

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $22.
Aukojo: Ona Petrauskienė, Prospect . . $11.00

Ona Žiuraitienė, Oakville................5.00
B. Kiudulienė, Oakville ................. 5.00
A. Žutautienė, Thomaston............... 1.00

^p ^p ^p

NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI:

LLD 153 kp., San Francisco, Calif., 
per V. Sutkienę.............$100.00

Walter ir Mary Cherkauskai, 
Scranton, Pa...................   50.00

W. Baltušis, Roslindale, Mass........................ 11.00
J. J. Staniai, Baltimore, Md..........................11.00

Po $1: O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.; K. Žemaitie
nė, Rochester, N. Y.; K. Kazlauskienė, Steve Einingis, So. 
Boston, Mass.; J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y.

******
M. Uždavinis ir Nelė Grybienė, Norwood, Mass., pri

siuntė $15 už tris parduotas knygeles. Ačiū jiems.

šį sykį aukų gauta $349.00. Anksčiau įėjo $3,964.80. 
Viso gauta $4,313.80.

Oje jjc Oje * Oje Oje Oje Oje Oje Oje

įstojome į antrą vajaus mėnesį. Ateina šventės, bus 
gražu iš jūsų pusės užrašyti laikraštį “Laisvę” savo 
giminėms ar draugams čia Amerikoje ar T. Lietuvoje. 
Tai labai gera dovana.

Dėkojame vaj’ininkams už pasidarbavimą ir viršminė- 
tiems bičiuliams už dovanas.

- ADMINISTRACIJĄ
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NEW YORKO 
NAUJIENOS
Tarybų Sąjungos politinis 

spaudos komentatorius V. 
Zorinas neseniai atvykęs 
dirbti tarybinėje misijoje 
prie Jungtinių Tautų, išėjęs 
pasivaikščioti Į Centralini 
parką, buvo trijų baltųjų 
ginkluotų plėšikų užpultas ir 
apiplėštas. Prarado $154. 
Majoras Lindsay prisiuntė 
Zorinui apgailestavimą.

•
Amerikinė Vėžio Draugija 

ir Nacionalinis Vėžio Insti
tutas skiria 6 milijonus do
lerių 20 klinikų, kuriose ki
tais metais pradės egzami
nuoti moterų krūtis. New 
Yorko klinikos taipgi gaus 
finansinės paramos, kad ga
lėtų nemokamai egzaminuo
ti moterų krūtis, ar neturi 
vėžio ligos pradų.

Jungtinės Mokytojų Fede
racijos prezidentas Albert 
S hanker kviečia sulaikyti 
boikotą mokyklos 211, Ca
na r šie; priimti i mokyklą 
jai paskirtų 32 negrų ir 
puertorikiečių mokinių, 
šimtai baltųjų tėvų piketuo
ja mokyklą, nenori Įsileisti 
kitų rasių mokinių. Buvo to
kių rasistų, kurie išdaužė 
mokinius vežančio autobuso 
lankus. Policija keletą 
areštavo.

Mirė 72 metų amžiaus 
Wm. Plunkert, kovotojas 
prieš alkoholizmą, Įsteigė
jas instituto kovai su alkoho
lizmu.

•
Du jauni narkotistai 

D’Alesandro ir Tutora pri
sipažino teisme, kad jie 
bandė užmušti valdžios liu
dininką, bet nepavyko. Jiems 
gresia 15 metų kalėjimas, 
$25,000 finansinės bausmės. 
Prieš kiek laiko buvo už
muštas vienas narkotistas, 
teismui žadėjęs liudyti.

Spalio 26 d. žydai teroris
tai užpuolė antifašistini ma
sinį mitingą Diplomat Hotel. 
7 jaunuoliai buvo sužeisti. 
Bet teroristai negalėjo mi
tingo suardyti, jie buvo at
mušti.

REP.

HELSINKIS. -Lenino mu
ziejų Suomijos mieste Tam
pere šiemet aplankė 18,500 
žmonių. Tai daugiau, kaip 
per visus 1971 metus.

PARYŽIUS. - Prancūzi
jos darbininkai iškovojo mi
nimumo algų pakėlimą 5.8%.

BUCHARESTAS. - Ru
munija ir Sirija atsteigė di
plomatinius ir prekybinius
ryšius.

Artkino Presents
NOW SHOWING

Direct from its smash success in Moscow!

"TWELVE CHAIRS”
In Russian, with English titles. In color, 

and widescreen.
A Mosfilm Studio Production, directed by 

LEONID GAIDAI, the Master of Soviet Comedy.
Starring: A. Gomiashvili, S. Filippov, 

M. Pugovkin, N. Vorobyova, Y. Nikulin, 
G. Vitsin, and N. Varley.

Millions laughed with Ilya Ilf and Yevgeny 
split your sides seeingPetrov. Now you can 

it on the screen.

Tumultuously funny!

Scranton, Pa.
Spalio 20 d. Margarita 

Gluoksnienė, prisipirkusi 
maisto reikmenų ir sugrįžu
si Į savo namus, belipdama 
laiptais puolė ir labai susi
žeidė koją, rankas ir krūti
nę. Dėlei to buvo nuvežta Į 
ligoninę kurioje buvo nuim
tos Ex-Ray nuotraukos. Pa
sirodė, kad daugiausia buvo 
pažeistas kojos, kaulas, trū
kęs net dviejose vietose. 
Sutvarkius koją, buvo par
vežta namo. O padėtis tuo 
dar blogesnė, kad jos vyras 
Jonas jau per tūlą laiką yra 
sunegalėjęs ir jam reikalin
ga priežiūra. Dai laimė, 
kad jos sesutė atskubėjo 
jiems Į pagalbą ir dabar 
jiems patarnauja.

Antanas Galinauskas po 
operacijai ilgai išbuvo ligo
ninėj ir sugrįžęs i namus 
per tūlą laiką gana sunkiai 
sirgo. Dabar jaučiasi ge
riau.

Linkiu ligoniams susveikti 
ir dar ilgai pagyventi.

Per ilgą laiką Scrantonas 
neturėjo autobusų. Neturin
tiems automašinų, buvo ne
lengva dasigauti į miestą ir 
atgal arba nuvykti Į darbo
vietes. Taksių kompanijos 
neblogai vertėsi, suteikda
mos savo patarnavimą.

Dabar, nuo spalio 30 d., 
autobusai pradėjo kursuoti. 
Manoma, kad iš pradžios ne
turės daug keleivių, nes per 
tą ilgą pertrauką, dauguma 
žmonių turėjo surasti būdus 
kaip dasigauti Į darbovietes 
ir t t. Bet dabar daugumai 
keleivių bus paranku dasi
gauti ir Į miestą ir apylin
kę.

Bet praėjusius kelerius 
metus čia buvo pastatyti keli 
tiltai. Vienas iš jų per 
Lackawanna upę užbaigtas ir 
bus greitu laiku atidarytas. 
Prieš porą metų užbaigtas 
kitas tiltas jau naudojamas. 
Žymėtina tai, kad panaudo
tas jame cementas jau pra
deda trupėti. Del to kilo 
daug protestų, tik nežinia 
kaip visa tai užsibaigs. O 
tas parodo, kaip tūlos kom
panijos atlieka joms pa
vestą darbą. . .

K. G.

VEIDRODŽIUI
2000 METŲ

Rodos, tai visai paprastas veid
rodis. Jis garai atspindi aplinką. 
Tačiau j Ij veidrodi Žiūrėjo ne 
mūsų laikų merginos ir net ne 
kilmingos praėjusio Šimtmečio da
mos. Tai labai senas veidrodis. 
Mokslininkai teigia, jog jam jau 
du tūkstančiai metų.

Jj rado archeologijos specialy
bės studentai, kasinėdami netoli 
Krasnodaro. Ten jie surado kala
vijų, karolių iš kalnų krištolo, dau
gybę įvairiausių dydžių ir formų 
molinių indu- Specialistai ištyrė, 
kad šie daiktai kadaise priklausė 
senovinei meotų genčiai, kuri gy
veno Kubanės krašte maždaug 
I—II a.

REGENCY THEATRE 
B ’ way and 68th Street 

Tel. 724-3700

G. Kaukaite ir G. Trinkūnas Town Hall koncerte.Buvome sužavėti
Tai buvo praeitą sekma

dienį, lapkričio 5 dieną, gar
siojoje Town Hall salėje 
Manhattane, Amerikos-Ta- 
rybų Sąjungos Draugystes 
Tarybos suruoštame mitinge 
atžymėti Tarybų Sąjungos 
susikūrimo penkiasdešimt
metį. Programa buvo labai 
įvairi, susidėjo iš kalbų, 
pranešimų, dainų ir muzi
kos.

Taip jau susidėjo ar pasi
taikė, kad šiuo tarpu Ameri
koje vieši du žymieji Tarybų 
Lietuvos dainos ir muzikos 
talentai: Lietuvos TSR Val
stybinio Operos ir Baleto 
solistė, V. Glinkos vardo 
dainininkų konkurso laurea
tė GIEDRE KAUKAITĖ, ir 
Lietuvos Valstybinės Fil
harmonijos pianistas GITIS 
TRINKŪNAS. Na, ir jiedu 
buvo pakviesti išpildyti dalį 
šio nepaprasto susirinkimo 
programos. Gaila, kad apie 
šių Įžymiųjų lietuviškų ta
lentų pasirodymą nebuvo lai
ko iš anksto pranešti ne tik 

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 12 d

LIETUVIU PILIEČIU KLUBO SALĖJE

69-63 Grand Ave^, Maspeth, N.Y

Šie solistai dalyvaus koncerto programoje

Vietinė solistė AMELIA YOUNG

AL DAUKŠYS
/š Worcester

IRENE JANULIS
Iš Worcester

Iš Tarybų Lietuvos operos solistės 
GIEDRĖ KAUKAITE, B. ALMANAITYTĖ ir ELENA ČIUDAKOVA; 
pianistai GYTIS TRINKŪNAS ir HALINA ZNAIDZILIAUSKAITĖ.

Iš Worcester, Mass., atvyksta solistai IRENE JANULIS ir AL DAUPSHA

LAISVES CHORAS, iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS,

Mūsų vietinis AIDO CHORAS, vad. Mildred Stensler 
taipgi suteiks dainų programą. (

AMELIA YOUNG 
Newyor kietė

lietuviškai, bet ir bendrai 
amerikinei visuomenei. Su 
jais susitarta per vėlai. 
Bet vis tiek mes kai kurie 
apie tai sužinojome ir pa
rengime dalyvavome. Jeigu 
būtų buvę suspėta “Laisvė
je” apie tai iš anksto praneš
ti, neabejoju, jog lietuvių 
būtų dalyvavę kelioliką kartų 
daugiau.

Džiaugėmės ir didžiuoja
mės, kad kai kurie mūsų tu
rėjome progą mūsų svečius 
išgirsti didelėje salėje ir 
skaitlingoje publikoje. At
virai pasakysiu, jog mes bu
vome sužavėti, taip pat ir 
visa publika, ką parodė ilgi 
griausmingi aplodismentai, 
Giedrei ir Gičiui atlikus savo 
partijas.

Pirmiausia pirmininkas 
perstatė pianistą Gitį Trin
kūną. Jis mums paskambi
no du M. K. Čiurlionio pre
liudus. Paskui scenoje pa
sirodė mūsų grakščioji Gie
drė. Ji sudainavo L. Aba-

Aidiečiai labai nudžiugo, 
kai sužinojo, kad Vilniaus 
Operos teatro solistė Gie
drė Kaukaitė ir Filharmo
nijos Koncertmeisteris Gy

It amazes me ...
It amazes me how capable, 

energetic and full of spirit 
some people can be specially 
when they are not youngsters 
any more, people high in 
years. And not only that, 
they have their health pro
blems too.

It seemed we just were 
over Kershulis'es when 
another invitation came. We 
went. This time it was a 
dinner party for a guest 
from Lithuania - Jonas Ani- 
cas - who was back from 
his trip through the United 
States and leaving for home 
from New York two days 
later. It was a very short 
notice for Brone and Walter 
that the guest is coming 
over. They managed to make 
an elaborate dinner for t2 
people. There you are. It 
is really amazing.

Brone has some help, spe
cially from Venta’s at their 
gatherings, but just the same 
it is a lot they are doing. 
Reimeris was staying with 
them for three weeks. Very 
often they have people stay
ing overnight at “Kershulis 
Hotel” on Lincoln Avenue, 
Brooklyn.

Looking at the photograph 
album at Kershulis’es the 
other day it seemed to me 
there is hardly anybody who 
hasn’t been at their home. 
They certainly are “The 
hostess with the mostest”.

ILSE

riaus harmonizuotą lietuvių 
liaudies dainą “Kad aš grė
biau”, Čaikovskio romansą 
“Ar aš lauke ne žolelė bu
vau” ir Verdi Elvyros Ka-' 
vatina iš operos “Ernani” 
(“ . . . Ernani, Invola- 
mi . . . ”) Jai, žinoma, 
akompanavo pianistas Trin
kūnas.

Šiuo pasirodymu Giedre 
ir Gitis mumyse paliko ne
pamirštamą Įspūdi.

“Laisves” skaitytojai jau 
žinote, kad juodu mes iš
girsime ir mūsų koncerte 
šį sekmadieni.

REPO

Solistė Giedrė Kaukaitė ir pianistas 
Gytis Trinkūnas apsilankė pas aidiečius

tis Trinkūnas apsilankys 
spalio 27 dienos vakare i 
Aido choro pamokas pasi
matyti ir susipažinti su 
aidiečiais. Mums buvo ma
lonu, kad jie teikėsi kartu 
su “Gimtojo Krašto” re
daktorium, poetu Vaciu Kei
meriu pas mus atsilankyti, 
ir keletą valandų praleisti 
mūsų tarpe.

Tos kelios valandos praė
jo labai šiltoje nuotaikoje. 
Po vaišių, buvo kalbų, ku
rias pravedė Aido pirm. J. 
Grybas, iškviesdamas kal
bėti J. Jušką, P. Ventą, D. 
Murelienę, poetą V. Keime
rį, M Stensler, L. Kava
liauskaitę, prof. H. Jušką, 
I. Mizarienę ir Gytį Trinkū
ną. Pasakyta daug gražių 
minčių, daug karštų linkėji
mų išreikšta mūsų mielie
siems menininkams.

Tą vakarą susirinkę 
“Laisvės” salėje aidiečiai 
ir svečiai jautė didelę garbę 
išgirsti solistę Giedrą Kau
kaitę dainuojant pirmą kartą 
JAV - tiktai mums! Akom
panuojant pianistui Gyčiui 
Trinkūnui, mieloji Giedrė 
padainavo: “Oi griežlė”,
“Oi užkilokit vartelius” - 
B. Dvarionio ir “Kad aš 
grėbiau” - Abariaus. Koks 
jautrumas ir koks puikus 
balsas! Po to, Gytas pa
skambino Šopeno valsą.

Nuoširdžiai dėkojame 
abiem menininkam už malo
nią nepamirštamą valandėlę 
ir už Įtaiktą Aido chorui 
ansamblio “Armonika” 
plokštelę.

Pabaigoje pasižiūrėjome 
žurnalistės S. Narkėliūnai- 
tės kronikinių iš mūsų vei
klos filmų ir vieną filmą iš 
jos apsilankymo Lietuvoje.

Maistą paruošė J. La
zauskienė ir N. Buknienė, o 
aidietės padėjoprie kitų dar
bų. Stalus puošė J. Lazaus
kienės gėlės.

šis jaukus pobūvis negreit 
išdils iš aidiečių minčių.

H. FEIFERIENĖ

Pramogų Kalendorius
GRUODŽIO 17 D.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopa ruošia 
Laisvės salėje popietę su 
kava, užkandžiais, menine 
programą ir paskaita apie 
prieš 50 metų Tarybų Sąjun
gos Įsisteigimo reikšmę 
Lietuvai ir visam pasaulinį,

Visi kviečiami ruoštis da- 
ly va u t i. V A LD Y B A

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas Įvyks šeštadienų, lap
kričio 11, Laisves salėjo. 
Pradžia 2 vai. popiet. Kvie
čiami visi kp. nariai daly
vauti. Po susirinkimo bus 
rodomos nuotraukos iš LDS 
seimo ir kitų vietų. Gali 
dalyvauti kitų kuopų nariai 
ir ne nariai. VALDYBA

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks lapkr. 14 d., antradie
nį “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė. Pradžia 2 vai. 
Prašome narius susirinkti.

G.B.

Susitikome, 
susipažinome ir 
gerai pasivaišinome

Praeitą antradienį turėjo
me tikrai nepaprastą ir la
bai malonią staigmeną. Čio
nai tiktai truputį daugiau 
kaip dvidešimt keturioms 
valandoms buvo sustojusi 
skaitlinga, net iš 25 asmenų, 
grupė svečių iš Tarybų Lie
tuvos. Jį grįžo i Lietuvą iš 
Pietų Amerikos respublikos 
Čilės, kur, kaip žinia, buvo 
nuvykus dalyvauti jos sosti
nėje suruoštoje tarybinėje 
parodoje.

Kai kurie mūsų svečius 
pasitikome Kennedy aero
drome. Paskui, labai grei
tomis, buvo suruoštas su 
jais susitikimais pas mūsų 
mieluosius laisviečius Bro
ne ir Valteri Keršulius su < C
užkandžiais ir vaišėmis. 
Tai buvo vienas iš pačių 
gražiausių ir maloniausių 
sueigų.

Grupės sudėtis buvo labai 
įvairi. Joje buvo ne tik to
kie Įžymūs Lietuvos veikė
jai, kaip Kairys, Šepetys, 
R. Songaila, A. Laurinčiu- 
kas, F. Strumila, Jankaus
kas ir kiti, bet ir daug labai 
talentingų menininkų, tarp jų 
daugeliui amerikiečių gerai 
žinomas ir girdėtas dainin- 
kas Virgilijus Noreika su 
žmona. Didelė dauguma sve
čių dar labai jauni talentai. 
Lietuva gali jais didžiuotis.

Gaila, kad ši svečių iš 
gimtojo krašto grupe tegalė
jo New Yorke apsistoti taip 
trumpam laikui. Kaip būtų 
buvę malonu suruošti jiems 
platesnį visuomeninį susiti
kimą, kuriame būtumėme tu
rėję progą iš jų išgirsti dai
nų ir muzikos. Trečiadie
nio vakare jie jau sėdo Į 
lėktuvą ir pasileido linkui 
Lietuvos. Rnn

Klaidos atitaisymas
Praeitos savaitės “Lais

vėje” buvo pranešta, kad 
mirė Antaninos Bajalis se
suo Ona Eitutienė, o turėjo 
būti Antaninos Bojalienės. 
Taipgi pasakyta, kad Lietu
voje paliko giminaitę, o tu
rėjo būti paliko sesutę Oną 
Užkurėlis.

Labai atsiprašome.
REP.




