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KRISLAI
Kas laužo sutartį?
Jei parduoti, turi pirkti
Kiek pasaulyje tikrų kataliku? 
Ir gerai, ir blogai 
Prisipažino

- A. BIMBA -

Mūšy šalies spaudoje be
veik kasdien girdisi iš Indo- 
kinijos pranešimuose, kad 
ten komunistę vadovaujami 
liaudiečiai nesilaikę pasira
šytos sutarties, jos nepaisę, 
ję laužę. Tai propaganda 
paslėpimui tikrųjų sutarties 
laužytoją, kuriais yra Pietų 
Vietnamo režimas ir mūsų < 
vyriausybe.

Štai Įrodymas. Gegužės 9 
dienę Senato Užsienio Reika
lais Komitete prezidento 
Nixono atstovas Mr. G. M. 
Godley pripažino, kad šian
dien pat mūšy valdžia Laose 
palaiko jos pasamdytų, gerai 
apmokamy ir ginkluotę nuo 
15,000 iki 20,000 tailandiečių 
kareiviy. Tai laužymas su
tarties. Mūšy yra pasižadė
ta visas ginkluotas jėgas iš
traukti ir nebesikišti i ty 
krašty reikalus.

•

Prekyba su užsieniu yra 
dvipusiškas reikalas. Jeigu 
kę kuriai šaliai tu parduodi, 
tai kę nors iš jos turi pirkti. 
Tai turėty suprasti kiekvie
nas pilno proto žmogus.

Bet nesupranta reakcinin
kai. Antai, jei pasigirsta, 
kad Taryby Sųjunga kę nors 
užsienyje perka, tai plačiau
siai atidaroma burna prieš 
ję, kad ji, komunistu vado
vaujama, nemokanti, nega
linti, nepajėgianti pati pasi
gaminti ir t. t.

Tai kaip su mūšy Ameri
ka? Kam ji importuoja auto
mobilius, kūrę, net degtine? 
Kodėl, pav., pernai ji impor
tavo už šešis bilijonus dole
rių produktų daugiau, negu 
eksportavo?

Vatikanas, praneša, kad 
šiandien visanie pasaulyje 
esę 659,000,000 kataliku. 
Bet šiandien pasaulyje yra 
3,589,000,000 žmoniy. Va- 
dinasl, katalikai tesudaro 
apie 18 procentų.

Bet ir šie Vatikano skai
čiai yra neteisingi. Jis 
skaito katalikais visus, ku
rie buvo katalikų bažnyčioje 
pakrikštyti. Bet milijonai, 
ir milijonai jų nieko bendro 
nebeturi su katalikų bažnyčia 
arba su katalikybe. Tikru, 
praktikuojančių katalikų yra 
daug mažiau.

Žinoma, labai gerai, kad 
tapo atidengta Watergate žu- 
likystė. Tai parodo baisy 
mūšy valdančiosios klasės 
moralinį ir politinį supuvi
mų. Jos demaskavimas labai 
reikalingas.

Bet štai kita medalio pusė. 
Tas visas triukšmas dėl to 
skandalo Washingtone nu
stelbė, tiesiog užgniaužė, vi
sus kitus klausimus. Pa
miršta infliacija, pamirštos 
kainos, niekas nebeprotes- 
tuoja prieš vyriausybės tęsi
mą karo Indokinijoje, prieš

Kongresas nutarė sulaikyti 
visus fondus Kambodijos 

bo m bardavi mui

Brežnevas atvyks Amerikon 
birželio 18 pasitarimams

su prezidentu Nixonu
Washingtonas. Kongresas 

219 balsais prieš 188 nutarė 
sulaikyti visus finansinius 
fondus Kambodijos bombar
davimui. Tai pirmas toks 
pasisakymas prieš Nixono 
tęsiamų Kambodijos bom
bardavimų. Manoma, kad ir 
Senato dauguma pasisakys 
prieš bombardavimų.

Bet Nixono administracija 
visai nelinkusi su Kongreso 
tarimu skaitytis. Ji ir toliau 
Kambodijos bombardavimų 
tęsia. Naujasis gynybos se
kretorius Elliott L. Richard
son užtikrino, kad militari
es operacijos bus ir toliau 
tęsiamos Kambodijoje, iki 
ten bus pasirašyta mūšių pa
liaubos sutartis.

Smarkiai supykę republi- 
konai kongresmenai dabar 
Kongreso daugumos tarimų 
interpretuoja, kaip Nixono 
programa Kambodijoje ne
pasitikėjimų ir prezidento 
autoriteto sumažinimų.

Daniel Ellsberg išėjo laimė
toju, kai teisėjas Matt Byrne 
panaikino jam kaltinimus už 
išnešimų slaptų dokumentų 
iš Pentagono. Dokumentai 
parodo, kaip Pentagonas iš
provokavo šiaurės Vietnamo 
bombardavimų ir išplėtė 
karų Indokinijoj

militarizmo naštų, prieš 
aukštus mokesčius, prieš 
baisių padėtį mūsų miestuo
se ir t. t. O tai labai nau
dinga tai pačiai valdančiųjų! 
klasei, valdžiai, militaris-' 
tams.

• .

štai tiesiai iš klerikalų 
dienraščio redakcijos lūpų:

“Taigi, komunizmas savo 
taktikų ir ėjimus yra išstu
dijavęs puikiai. O kaip su 
mumis? . . . Mūsiškis ko
munizmo pažinimas yra pa
senęs, nes labai nedaug kas 
iš mūsų naujęsias komuniz
mo apraiškas teseka. Mūsų 
veiksniai taip ir neįstengė 
ligi šiol sukurti rimtesnę 
komunizmo tyrimo bei in
formacijos institucija” 
(“D.”, geg. 2d.).

Tai prisipažinimas, kad 
jie komunizmo klausimu yra 
didžiausi ignorantai. Jie jį 
kasdien Keikia, jonepažinda- 
mi.

Jie prisipažįsta, kad jie 
savo nelaimingus skaitytojus 
mulkina ir apgaudinėja.

Watergate skandalas taip
gi žymiai pažeidė Nixono 
autoritetų. Daugelis reika
lauja, kad jis rezignuotų.

Kissinger išvyko 
tartis su Tho

Washingtonas. Henry Kis- 
singeris išvyko į Paryžių 
vėl tartis su šiaurės Vietna
mo atstovu Tho Vietname 
taikos išlaikymo klausimu. 
Kartu aptars ir Laoso bei 
Kambodijos padėtį.

70 grupių kovoja 
už amnestiją

Washingtonas. Daugiau 
kaip 70 nacionalinių organi
zacijų atsiuntė savo atsto
vus Į konferencijų, kurioje 
vienbalsiai pasisakyta už 
“besąlyginę ir pilnų amnes
tijų” karo priešams, kurie 
atsisakė kariauti Indokinijo
je.

Amnestijos judėjimui va
dovauja Amerikinė Civilinių 
Laisvių Sųjunga, Nacionalinė 
Bažnyčių Taryba, Vietnamo 
Veteranai prieš karę, Na
cionalinė Studentų Sųjunga, 
Nacionalinė Juodųjų Advoka
tų Konferencija.

Nixoną suspenduot
ragina unija

Washingtonas. Komunika
cijos Darbininkų Unija pa
skelbė, kad Nixonas bando 
publikų apgauti, pasisakyda
mas už pilnų Watergate 
skandalo ištyrimų, kuomet 
jis pats yra Į skandalų Įsi
vėlęs vienokiu ar kitokiu 
būdu.

Unija ragina Kongresų im
tis žygių Nixono impyčinimui 
(suspendavimui). Panašiai 
pasisakė daugelis kitų unijų 
pareigūnų.

Plieno darbininkai 
ruošiasi streikui

Chicago. - Plačios apy
linkės plieno darbininkai su
kūrė streiko komitetų ir ruo
šiasi streikuoti, jeigu jų rei
kalavimai nebus patenkinti.

Jie atmeta unijos prezi
dento Abel susitarimų su 
plieno kompanijomis ne
streikuoti.

Nutraukė ryšius
Buenos Aires. Argentinos 

vyriausybė nutarė nutraukti 
visas prekybos operacijas su 
galinga Amerikos korpora
cija “International Tele
phone & Telegraph” (ITT).

šios priemonės imtasi po 
to, kai speciali komisija, ty
rusi korporacijos veiklų Ar
gentinoje, nustatė daug f aktų, 
kad ITT daugelį metų pažei
dinėjo 1968 metais sudarytų 
prekybos susitarimų dėl te
lefono Įrengimų tiekimų Ar
gentinai.
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balsiai sunkios ligos praeita šeštadienįirPo ilgos
gegužės 12 diena mirė buvusi ilgametė “Laisvės” knygve- 
dė-administratorė Lillian Kavaliauskaitė. Kaip žinia, Lil
lian per paskutinius šešis mėnesius buvo absoliutiškai 
suparalyžiuota. Jos sesutė Margaret dėjo visas galimas 
pastangas jai sveikatų sugrąžinti, bet viskas buvo veltui. 
Buvo kilnojama iš vienos ligoninės i kita, kreipiamasi i 
pačius geriausius gydytojus, nesigailint lėšų, bet taip 
bejėgiškai gulint lovoje ir mažai galint valgyti, palaipsniui 
ligonė pradėjo silpnėti, prisimetė visokios kitos nelaimės, 
ir pagaliau nustojo širdis plakusi. . .

Su Lillian mirtimi netekome labai taurios laisvietės, 
nenuilstančios veikėjos, labai malonios draugės. Didelis, 
didelis nuostolis visam Amerikos lietuviu pažangiajam 
judėjimui. Ji buvo visa «savo subrendusį gyvenimų jam 
atidavusi. Mirė tesulaukusi 62 metų.

Velionės palaikai buvo trečiadienį, gegužės 16d.sukre- 
muoti, o pelenai bus nuvežti j T inden, N. J., ir palaidoti. 
Paliko liūdinčios seserys Margaret, Agnes ir Helen, ir 
daugelis, daugelis artimųjų ir draugia.

Bet apie laidotuves ir pačia mieląja Lillian bus plačiau 
sekamuose “Laisvės” numeriuose.

“Laisvės” kolektyvas reiškia giliausia užuojauta visoms 
Lillian seserims ir visiems jos artimiesiems.

Su liūdesiu sužinojome apie mielos draugės Kavaliaus
kaitės mirtį. Nuoširdžiai užjaučiame vėlionės artimuo
sius, “Laisvės” kolektyvų.

“TIESOS” REDAKCIJOS KOLEKTYVO VARDU
A. LAURJNCIUKAS, REDAKTORIUS

Reiškiame nuoširdžiausių užuojautų “Laisvės” redakci
jai, netekus ilgametės “Laisvės” administratorės, Įžy
mios pažangiečių veikėjos Lilijos Kavaliauskaitės. Tegul 
jos darbai ir atminimas Įkviepia jus naujam ryžtui kovoje 
už pažangų darbininkų reikalų.

KULTŪRINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIO 
LIETUVIAIS KOMITETAS.
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NAUJIENOS IS LIETUVOS

UŽUOJAUTOS IŠ LIETUVOS
Nuoširdžiai užjaučiu Jus, netekus Kavaliauskaitės Lilijos. 
Mes kartu su Jumis skausmo valandomis.

F. STRUMILAS

SUSITIKIMAI #
SU AKTORIAIS

PAKRUOJIS, Linkuvoje ir 
rajono centre Įvyko susitiki
mas su Jaunimo teatro akto
riais. Susirinkusieji su Įdo
mumu klausėsi svečių skai
tomų eilių, prozos kūrinių, 
žiūrėjo ištraukas iš spekta
klių. a. Šimkus

Šimtas koncertų

JURBARKAS. Prieš pen
kerius metus susikūrė Jur
barko tarpkolūkinės statybos 
organizacijos estradinis- 
vokalinis ansamblis. Dabar 
šis kolektyvas jau gerai ži
nomas mūsų respublikoje. 
1971 m. respublikiniame 
konkurse “sidabriniai bal
sai” rajonų grupėje jis tapo 

nugalėtoju, neseniai konkur
se Telšiuose iškovojo perei
namųjų “Žemaitijos taurę”. 
Estradinės muzikos mėgė
jams jurbarkiečiai koncer
tavo jau daugiau kaip šimtę 
kartų.

A. STAŠINSKAS

SANTAUPŲ
KASMET DAUGIAU

ANYKŠČIAI. Kasmet di
dėja rajono darbo žmonių 
indėliai taupomosiose kaso
se. štai metų pradžioje 
savo santaupas jose laikė 
15,803 dirbantieji. O per 
1972 metus indėliai rajono 
kasose padidėjo 3 milijonais 
753 tūkstančiais rublių.

V. BAGDONAS
(Nukelta Į 4 pusi.)

Washingtonas. Baltųjų 
rūmų spaudos sekretorius 
Ziegler informuoja, kad Ta
rybų Sąjungos vadas Leoni
das Brežnevas atvyks i 
Jungtines Valstijas birželio 
18 d. ir tuoj pradės pasita
rimus su prez. Nixonu.

Nixono patarėjas Kissin- 
geris Maskvoje susitarė, kad 
Brežnevas bus Jungt. Valsti
jose iki birželio 26 d. Tar
sis dėl strateginių ginklų 
limitacijos, taikos išlaikymo 
Indokinijoje, Vidurio Rytų 
krizės ir prekybos praplėti
mo.

Tai bus tąsa prieš metus 
vykusių tarp Brežnevo ir 
Nixono pasitarimų, kai Nixo-

Kuba norėtų tartis 
su Amerika

Havana. Gegužinėje de
monstracijoje Kubos prem
jeras Kastro priminė, kad 
Kuba norėtų tartis su Jung
tinėmis Valstijomis dėl di
plomatinių santykių atsteigi- 
mo.

Jungtinės Valstijos turėtų 
baigti ekonominę blokadų ir 
tartis lygiomis teisėmis.

Fašistai nori 
šaudyt kunigus

Madridas. Apie 5,000 Is
panijos falangistų (fašistų) 
demonstravo gatvėmis, rei
kalaudami Franko paleisti 
ministrų kabinetų, o libera
linius Romos katalikų kuni
gus - statyti prie sienos ir 
šaudyti.

Fašistai bijo masinio ju
dėjimo. Jie nori, kad armi
jai būtų suteikta dar daugiau 
teisių susidoroti su komu
nistais ir kitais kovotojais 
prieš fašizmų.

Po sauros - liūtys
. KARAKASAS (TASS- 

ELTA). Nauja stichinė ne
laimė užgriuvo šiaurinius 
Venesuelos rajonus. Po il
gos sausros, kuri padarė 
didelės žalos pasėliams ir 
dėl kurios masiškai krito 
gyvuliai, prasidėjo didelės 
liūtys. Išsiliejusios upės 
apsėmė daugelį gyvenamųjų 
vietovių.

Dėl gaivališkos nelaimės 
kai kuriuose šalies rajonuo
se paskelbta nepaprastoji 
padėtis. Imamasi skubių 
priemonių potvynio padari
niams likviduoti.

Farmų streikui 
reikia paramos

Los Angeles, Calif. Jung
tinė Farmų Darbininkų unija 
prašo visų paramos maistu 
ir finansais, kad ji galėtų 
tęsti kovę iki laimėjimo.

Parama galima siųsti 
unijos raštinei: UFWU, 
P. O. Box 62, Kenne, Calif., 
93531.

nas lankėsi Maskvoje. Di
plomatiniuose rateliuose op
timistiniai žiūrima i pasita
rimus, kurie gali duoti gra
žių rezultatų.

Nixonas turėtų 
rezignuoti

Washingtonas. Vartotojų 
reikalų gynėjas Ralph Nader 
kviečia publika reikalauti 
Nixono rezignacijos, kadangi 
jis iki ausų Įsivėlęs i Water
gate skandalų. e

Nader tai pasakė Washing- 
tono advokatų tarybos susi
rinkime. Nader tikisi, kac 
Nixonas bus priverstas pa
sitraukti iš prezidento vie
tos.

Associated Press

Henry E. Petersen paskirtas 
vyriausiu Watergate skanda
lo investigatorium

Kompartija už 
naujus rinkimus

New Yorkas. Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Gus Hali gegužinėje 
demonstracijoje pareiškė, 
kad prez. Nixonas turėtų būt 
suspenduotas ir nauji prezi
dentiniai rinkimai paskelbti.

Nixono administracija, 
įsivėlusi į Watergate ir ki
tus skandalus, turi būt pa
keista nauja administracija, 
kuriai galėtų vadovauti nau
jas prezidentas.

GALLUP poll skelbia, kad 
49% amerikiečių norėtų 
Nixonę suspenduoti.

Uždrausta sektų
1

veikla
NAIROBIS. Kenijos vy

riausybė uždraudė šalyje 
“Jehovos liudytojų” sektos 
veiklų. Nutarime, paskelb
tame vyriausybės žiniose 
“Kenija gazet”, nurodoma, 
kad šios sektos veikla kėlė 
grėsmę šalies interesams.

Kartu pranešama, kad už
draustos šešios kitos religi
nės sektos ir organizacijos. 
“Jehovos liudytojų” sektos 
veikla anksčiau buvo už
drausta Kamerūne, Tanzani
joje ir kai kuriose kitose 
Afrikos valstybėse.
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Arogantiškumas, nesiskaitymas
Gal jokia kita federalinė vyriausybė visoje Amerikos 

istorijoje su tokiuo pažeminimu netraktavo šalies Kongre
so, kaip dabartinė Nixono vadovaujama. Štai dar vienas 
pavyzdys. Kongrese yra senatorių Church ir Case pasiū
lymas neskirti daugiau Indokinijos reikalams lėšų, jeigu 
Pentagonas nesiliaus toliau vartojęs Amerikos militarines 
jėgas formoje bombardavimo Kambodijos bei Laoso. Tai 
geras sumanymas, nes, atrodo, tik taip Kongresas gali 
priversti prezidentę Nixonu nutraukti karę Indokinijoje. 
Sis pasiūlymas turėtų būti šiomis dienomis paimtas ap
svarstymui.

Bet pakyla gynybos sekretorius Elliot L. Richardson ir 
iš anksto pareiškia senatiniam apropriacijų komitetui, 
kad bombardavimas Kambodijos nebus nutrauktas, nepai
sant, kę Kongresas nutars. Tai nesvietiškas arogantiš
kumas ir nesiskaitymas su piliečiu išrinkta atstovybe.

Jei vyriausybė nesiskaitys su Kongreso nutarimais, tai 
kam reikalingas Kongresas?

Veikiausia nujausdami, kad su jų balsu vis tiek nebus 
vyriausybės skaitomasi, senatoriai iki šiol delsė su minė
to pasiūlymo apsvarstymu. Viena, kai kurie jų nedrįsta 
prezidentę Įžeisti, pareikšdami jo politika Indokinijoje 
nepasitikėjimę, antra - jie, būdami tų pačių kapitalistinių 
interesų atstovai, nenori pasauliui parodyti, kad mes, 
skelbdamiesi viso “laisvojo” pasaulio vadais, namie turi
me vyriausybės diktatūrų.

Komunistai teisūs, kai ragina masiniai spausti Kongresų 
Church-Case billų tuoj apsvarstyti ir priimti. Delsimas, 
atidėliojimas tik prailgina Amerikos militarines operaci
jas Indokinijoje. Svyruojantieji senatoriai turi suprasti, 
kad savo tylėjimu jie neatlieka jiems pavestų pareigų 
visomis jėgomis darbuotis už baigimų su vyriausybės 
savivaldavimu.

Jokio sukrėtimo nesimato
Kai pasirodė pranešimas, kad Tarybų Sęjungos Komu

nistę Partijos Politiniame Biure įvyko kai kurių pakeiti
mų, mūsų komercinėje spaudoje kaip iš gausybės rago 
pasipylė visokios spekuliacijos. Pradėta kalbėti apie 
partijos vadovybės valymų, kažin kokį didelį sukrėtimų. 
Daugiausia tenka “vargšui” Brežnevui, partijos vadui.

Tai kasgi tokio baisaus ten įvyko? Ogi tik tiek, kad du 
Politbiuro nariai, sakoma, dėl amžiaus ar sveikatos su- 
šlubavimo, pasitraukė ir jų vieton tapo įtraukti du nauji 
nariai - A. Gromyko ir A. Grečka. Gromyko eina užsienio 
reikalų ministro pareigas, o Grečka - gynybos ministro.

Jokios krizės vadovybėje nesimato. Atrodo, kad toji 
yra vieninga, kad pasitraukimas dviejų narių nereiškia 
joje pasidalijimo.

Ar yra kai kuriais klausimais nuomonėse skirtumų? 
Veikiausia atsiranda. Kitaip nė būti negali. Politbiuro 
nariai nėra automatai. Bet jie išlygimai ir suderinami 
draugiškai. Taip mums atrodo.

Bet daleiskime, kad pasitraukusieji nariai laikėsi tokio 
nusistatymo, kuris nesuderinamas su daugumos narių 
nusistatymu. Na, ir jie dėl to pasitraukė arba buvo pa
šalinti? Tai kas čia baisaus? Jie pasielgė arba buvo su 
jais pasielgta labai demokratiškai. Juk taip ir turi būti.

Gerai, kad išvengta Attica skerdynės
Kiekvienas geros valios amerikietis gali tiktai nuošir

džiausiai džiaugtis, kad Wounded Knee drama, užsibaigė be 
didesnio kraujo praliejimo. Gerai, kad federalinė valdžia 
su sukilusiais indėnais nepasielgė taip, kaip New Yorko 
valstijos valdžia susidorojo su Attica kalėjime sukilusiais 
kaliniais. Laimėjo blaivus protas. Abi pusės padarė 
nuolaidų.

Šios nedidelės grupės indėnų veikiausia didžiausias lai
mėjimas bus tas, kad jie savo sukilimu dramatiškiausiai

• atkreipė ne tik visos Amerikos, bet ir viso pasaulio dėme
sį į baisiausiai neteisingų šioje šalyje traktavimų visų 
indėnų. Sukilėliai veikiausia tik to ir tesiekė.

Reikia tikėtis, kad nuo dabar su jais bus elgiamasi 
žmoniškiau. Mūsų valdančioji klasė veikiausia nenorės ir 
vengs kitos panašios konfrontacijos.

NAUJAS 
FOTOPOPIERIUS

Prancūzų išradėjai sukūrė origi
nalų fotopopierių. Jame panau
dojami visiikai nauji Šviesai jaut
rūs sidabro junginiai. Dėl to ga
lima gauti pakankamai geros ko
kybės atspaudus, nenaudojant tra
dicinio ryškalo ir fiksažo. Papras
tas nespalvotas negatyvas įdeda
mas j normalų didintuvą, įjungia
ma stipri lempa, o ekspozicija 
trunka ne ilgi-i kaip 1—2 s. Po 
to atspaudas vienu metu ir išryš
kinamas, ir užfiksuojamas ultra
violetinės lempos šviesoje. Išra
dėjai teigia, jog šj procesą iŠ 
dalies galima taikyti ir spalvotoms 
nuotraukoms.

LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

Canada, LaL Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

BANDOMA 
PERSODINJI 
ŠALDYTUS^NKSTUS

Minesotos valstijoje pavyko 
sėkmingai persodinti šunims Inks
tus, užšaldytus iki —22°C. Tai pir
mas kartas, kai šaldyti inkstai pa
kankamai gerai palaikė gyvybines 
funkcijas. Šuniui pašalintas inkstas 
buvo atšaldytas iki —22°C. Maž
daug po 15 min. Inkstas buvo at
šildytas ir vėl įsodintas tam pa
čiam šuniui. Kadangi šiuo atveju 
nebuvo organų nesuderinamumo 
problemos, tyrinėtojai visą dėme- 
sj galėjo skirti perkeltojo organo 
Veikimui.

Naująjį metodą reikės tobulinti, 
kad Inkstus būtų galima dar la
biau atšaldyti ir ilgai Išlaikyti.

KRITIKUOJA
PREZIDENTO PASIŪLYMĄ

Dienraščio “Daily World” 
kolumnoje “Washington 
Notes” (gegužės men. 2 d.) 
Tim Wheeler aštriai kriti
kuoja prezidento Nixono 
Kongresui pasiūlymų at- 
steigti Amerikoje mirties 
bausmę. Jis nurodo, kad ka
pitalistinėje santvarkoje 
mirties bausmė yra klasinis 
ir rasinis valdančiosios kla
sės įrankis. Jis primena 
mums Mr. Nixono nusistaty
mų šaltojo karo isterijos lai-' 
kais. Atsimename, kad tada 
Nixonas susidėjo su tais, 
kurie nužudė Julių ir Ethel 
Rosenbergus.

Pasirodo, kad šiandien yra 
Amerikos kalėjimuose apie 
600 nuteistų mirti kalinių. 
Jeigu Nixono sumanymas 
Kongreso praeitų, ta masė 
žmonių būtų valdžios nužu
dyti.

Tim Wheeler cituoja 
Aukščiausiojo Teismo narį 
Thurgood Marshall, kuris 
yra negras. Teisėjas 
Marshall prez. Nixono pa
siūlymų vadina rasistiniu 
pasiūlymu, nukreiptų pirmo
je vietoje prieš juoduosius 
žmones. Juodieji žmonės 
daugumoje yra labai biedni. 
Jie nepajėgia teismuose pa
sisamdyti brangiausių advo
katų apsigynimui. Todėl, 
girdi, tarp 1930-1970 metų 
šioje šalyje iš elektros kė- 
dėję nužudytų 3,859 žmonių, 
negrų buvo 2,066, arba 53,5 
procento. Na, o tuo tarpu 
šioje šalyje negrai tesudaro 
10 procentų gyventojų.

UZ NEVYKĖLIUS 
BEI TINGINIUS

Balandžio mėnesį Vilniuje 
įvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos centro komiteto su
šauktas miestų ir rajo ių ko
mitetų sekretorių pasitari
mas. Jame buvo pabrėžia
me, nurodoma ir kritikuoja
ma, kad kai kurie vietinių ta
rybų nariai neatlieka savo 
pareigų. Aišku, jiems ne
turėtų būti vietos tarybose. 
Jie bus pakeisti geresniais 
nariais. Tai, atrodo, reikė
tų vadovybę tik nuoširdžiai 
pasveikinti.

Deja, priešingai galvoja 
Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriai. Jie pies
tu stoja teisinti ir ginti tuos 
nevykėlius, tinginius bei ap
sileidėlius. Girdi, “dauge
lis dabar esamų tarybos na
rių Į sekančias tarybas ti
krai nepateks”.

Argi ne baisu? Girdi, 
“didokas jų skaičius, ko 
gero, net ir nežinojo, kad 
jiems užkraunamos tokios 
didelės pareigos” (“N„”, 
geg. 3 d.). Vargšeliai. . .

PRISIKĖLIMAS 
Iš NUMIRUSĮ!] AR 
LAIDOTUVĖS?

Kadaise, tiesa, labai, labai 
seniai, dar pradžioje šio 
šimtmečio, Tėvynės Mylėto
jų Draugija nuvo gana veikli 
organizacija. Ji net buvo 
išleidus vienų kitų knygų. 
Bet tautininkai jų taip nuga
nė, jog per daug paskutinių 
metų nieko apie jų nebebuvo 
girdėtis. Buvome pradėję 
manyti, kad ji jau seniai gra
žiai palaidota. Apsirikome. 
Pasirodo, kad ji tik buvo pa
versta gyvu lavonu.

Tai paalški iš Chicagos 
menševikų laikraščio pra
nešimo. Sužinome, kad ne
seniai “Sandaros patalpose 
įvyko Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinki
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mas”, kuris “aptarė draugi
jos įvairius reikalus, pasi
tarė apie ateities darbus ir 
išrinko naujų valdybų”.

Na, ir naujoji valdyba 
griebėsi už darbo. Gal ėmė
si draugijų pagyvinti, pavel- 
klinti? Gal nutarė dar iš
leisti nors vienų knygų? Ab
soliutiškai nieko panašaus - 
bent jau apie tai pranešime 
nė žodelio. Priešingai. Pra
šome:

“Draugija turėjo pinigų, 
tuo tarpu jokios knygos ne
leido, todėl ir nutarė parem
ti lietuviškus laikraščius. 
Vicepirmininkui Aleksand
rui Čaplikui pasiūlius, su
sirinkimas nutarė duoti San
darai $2,000 ir užaugusius 
praeitų metų nuošimčius, 
Naujienoms paskirta $500, 
Keleiviui ir Dirvai paskirta 
po $150.”

Skamba laidotuviškai, ar 
ne? Kų gi be iždo nuveik
si. . . Tik trūksta: Tegu 
TMD ramiai ilsisi šios ša
lies žemelėje.

JUK TAI SUNIEKSIMAS 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 
VADŲ

Chicagos kunigų “Drau
gas” (gegužės 4 d.) šaukia: 
“. . . žiūrėk ir pasirodo 
koks Lietuvos vyskupo ar 
kurio vyskupijos valdytojo 
laiškas, kur dėstoma, kokia 
dabar Lietuvoje tikybos lais
vė, kaip ten atdaros bažny
čios ir kaip ten visi gali 
melstis, kiek kam patinka”.

Bet, girdi, tais vyskupais

Jei matytų, jis pats 
savimi pasibaisėtų

Šiuo tarpu Tarybų Lietu-' 
vos spaudoje vedama smarki 
propaganda prieš girtavimų. 
Antai, Vilniaus “Tiesoje” 
šia tema skaitome labai Įdo
mių iš Panevėžio Romualdo 
Narečionio korespondencijų. 
Jis rašo:

“Neseniai vienas pažįsta
mas, kuris pats neatsisako 
taurelės, blaivus pabuvojo 
savo įkaušusių bičiulių tarpe 
ir kitų dienų pasibaisėjęs 
kalbėjo:

- Niekad nepagalvojau, kad 
šities inteligentiški ir kultū
ringi žmonės, su kuriais su
siduriu kiekvienų dienų, pa
sigėrę galėtų tapti tokiais 
nepraustaburniais. . . Jeigu 
kiekvienas iš jų blaiviom 
akim galėtų akimirkai žvilg
terėti į save iš šalies, 
vargu ar nepasibaisėtų, pa
matęs atsiskleidus tokius 
biaurius bruožus”.

Romualdas Narečionis 
kritikuoja “svetingumų per
dėtų žmonių. Girdi:

“Kalbant apie mūsų jau 
įprastų pobūvių kultūrų, vis 
dėlto su liūdesiu reikia pa
sakyti, kad mūsų “svetingu
mas” neretai vis dar pasi
reiškia pastangomis žūt būt 
nuvaišinti, kitaip tariant 
nugirdyti! Kartais “svetin
gumas” priveda prie to, jog, 
nenorėdamas Įžeisti “vai
šingų” šeimininkų, esi pri
verstas gerti tol, kol nebe
gali kontroliuoti savo poel
gių. O juk sųmonlngam 
žmogui negali būti nieko bai-' 
sesnio, kaip kita rytų pajus
ti, jog nebeprisimeni, kuo 
vaišės baigėsi ir kų esi pri
krėtęs. Tuo labiau, jog, tur 
būt, nėra nė vieno žmogaus, 
kuris galėtų garantuoti, jog 
persigėręs nepasielgs taip, 
kad kitų dienų nebūtų gėda 
ir kad to nesigailėtų. Juk 

netikėkite, nes jų laiškai 
“atsirado moralinės ar fizi
nės prievartos keliu”, Va
dinas!, Lietuvos vyskupai 
bailiai ir melagiai!

Jeigu ateistai vyskupui ši
tokiais pavadintų, tai kleri
kalų organo redaktoriai visa 
gerkle šauktų, jog jie yra 
įžeidžiami, pažeminami ir 
Išniekinami, ar ne?

Kitas lakūnas sako: 
“Bombardavimas kiekvienų 
dienų aptaško Amerikos vei
dų kraujų. Kų mes pasaky
sime savo vaikams?”

SAKO, IR
LAKŪNAI PROTESTUOJA

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komorowski savo 
kolumnoje “The World at 
Weekend” (geg. 5 d.)nurodo, 
kad visa eilė Kongreso sena
torių gauna laiškus nuo la
kūnų, kurie pasiųsti bombar
duoti Kambodijos miestus ir 
kaimus. Lakūnai protestuo
ja ir reikalauja, kad žudy
mas nekaltų Kambodijos 
žmonių būtų sulaikytas.

Kolumnistas Komorowski 
senatorių pažymi J. William 
Fulbright, kuris sakosi ga
vęs keletu tokių laiškų. Še
šis tokius laiškus jis Įtrau
kė Į “Congressional Re
cord”. Panašius laiškus 
taipgi esu gavę senatoriai 
Edward M. Kennedy, George 
McGovern ir Harold Hughes.

Vienas lakūnas sako: “Sis 
reikalavimas sulaikyti bom
bardavimų nėra vieno žmo
gaus dalykas. Dauguma tose 
operacijose dalyvaujančių 
lakūnų yra pavergę ir pasi
piktinę visu šiuo reika
lu. . .” 

neretai visi stebimės: pui
kus žmogus, taikus ir kultū
ringas bendradarbis, “nety
čia” pasigėręs, prikrečia 
tokių aibių, jog ir patikėti 
sunku. . .

Taigi nemokame protingai 
elgtis su svaigalais, gana 
dažnai jais piktnaudžiauja
me. Progų tam žmonės ilgai 
neieško, netgi menkiausias 
įvykis tūlam jau tampa 
“rimtų” pretekstu. išgerti, 
aplaistyti ir t. t.”

Šita panevėžiečio kritika 
labai tinka ir mums, Ameri
kos lietuviams. Čia tokio 
“svetingumo” ypač perdaug 
būna mūsų pažangiečių pa
rengimuose. Irgi ne vienas 
dalyvis beveik nuo kojų “nu
vaišinamas”. ,

Romualdas Narečionis pa
taria:

“Kovai su alkoholizmu 
siūloma nemaža ir Įvairių 
priemonių, kurių dalis jau 
įgyvendinama ir, matyt, rei
kia manyti netolimoj ateity 
duos savo rezultatus. Ta
čiau giliu mano Įsitikinimu, 
kovojant su šia negerove, 
neužtenka kategorišku drau
dimų. Man atrodo, jog visų 
pirma būtina sudaryti nepa
kantumo atmosferų piktnau
džiaujantiems svaiginamai
siais gėrimais pačiuose ko
lektyvuose, visada būti prin
cipingiems, o svarbiausia - 
kantriai ir sistemingai ug
dyti saiko jausmų,kultūringų 
požiūrį į svaigalus”.

TIRIAMI RYŽIAI

Kazachstane įsteigtas naujas 
mokslinio tyrimo institutas. Tai tre
čiasis žalyje (po Krasnodaro ir 
Taškento) ryžių mokslinio tyrimo 
centras. Devintojo penkmečio pa
baigoje Kazachstane ši vertinga 
kultūra bus auginama 120 tūkst. ha 
plote.

Montevidėjus
1973 m. balandžio 24 d.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Sveikiname Jumis GEGU

ŽĖS PIRMOSIOS IR PERGA
LĖS PRIES FAŠIZMĄ ŠVEN
ČIŲ proga linkėdami daug 
sveikatos, gerovės, sėkmės 
darbe ir visuomeninėje vei
kloje.

Labai NUOŠIRDŽIAI AClŲ 
kad rūpinatės taip per dau
gelį metų ir apie mumis čion 
tolimų jam Urugvajuje ir vi
suomet parėmėte išleidimui 
mūsų kultūrinio, progresy
vinės idėjos darbininkų lai
kraštį “DARBAS”, kuris ap
tarnauja ir BRAZILIJOS 
LIETUVIUS.

Mes stengsimės ir kol kas 
išleidžiame reguliariai, bet, 
matyti kad paštuose kur nors 
dingsta - užtatai gaunate ne
reguliariai arba visiškai ne- 
begaunate. Norime ir turime 
dar daug energijos irtoliaus 
tęsti šį darbųykad neužgestų 
ir nepranyktų lietuvybė sve
timtaučių jūroje. Mums yra 
labai svarbus ir didelis rei
kalas palaikyti lietuvybę 
mūsų jaunimo tarpe ir tarpe 
jųjų pratinti bočių menų, kul
tūrų - juos išmokslinti kal
bėti ir galvoti lietuviškai ir 
progresyviškai.

Bet tas viskas nepriklauso 
vien tik nuo mūsų vienų pu
sės, bet ir nuo Jūsų visų 
geros valios dorų lietuvių. 
Kaip jau girdite,kad mes 
šiais laikais čionais pergy
vename didžiausių ekonomi
nę krizę ir be JŪSŲ pagal
bos (stipresnės paramos 
“Darbo” iždui) būsime pri
versti nutilti.

Nuo širdies dėkojame vi
siems geriems lietuviams, 
šiaurės Amerikiečiams, už 
suteiktas paramas praeityje, 
tikimės ir laukiam taip pat 
ir ateityje,kad mūsų neap-" 
leisite ir neužmiršite.

šiuomi ir baigiame su ge
riausiais linkėjimais JUMS 
asmeniniai ir VISIEMS 
DRAUGAMS RĖMĖJAMS, 
daug sveikatos darbuose už 
TAIKĄ, už DEMOKRATIJĄ 
ir už ŽMONIJOS PROGRE
SĄ!

Draugiškai, “DARBO” 
REDAKCINĖ KOLEGIJA IR 
ADMINISTRACIJA:

Bronius Morkevičius, 
ATSAKINGASIS
REDAKTORIUS. 
Jonas Stanulis, 

ADMINISTRATORIUS.
•

Gerbiamoji Redakcija.
Man labai patinka “Lais

vėje” skyrius “Laiškai” 
arba “Iš laiškų”. Jame 
kartais pasitaiko labai svar
bių pasisakymų bei naudin
gos informacijos. Aš jįper- 
skaitau ištisai. Tikiu, kad 
taip daro ir kiti skaitytojai.

Gal surasite vietos ir 
mano pastabai. Ji liečia 
mūsų gimtųjį kraštų - Tary
bų Lietuvę. Ji yra kritiška. 
Jų mano galvoje pagimdė 
“Gimtajame krašte” (geg. 3 
d.) atspausdintas straipsnis 
“Vilniaus aukštai” ir kele
tas nuotraukų.v Saliamonas 
Vaintraubas su dideliu pasi
didžiavimu sako: “Nebe lūš
nom, o didmiesčio dau- 
glaukščials pasitinka nūnai 
kiekvienų Vilniaus nauja
miesčiai - Žirmūnai, Lazdy
nai, Karollniškės. . .” Ir 
vėl: ‘‘Dangoraižiai, dango
raižiai. . . ”

Ir eina nuotraukos. Man Į 
jas net balsu žiūrėti. Juose 
gi,' tuose daugiaaukščiuose, 
žmones turi gyventi -kaip 
silkės bačkoje, kaip bitės 
avilyje. . . O pavojus! 
Tegu keltuvas suges. Kaip
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Iš laišku
pasieksi viršutinį - dvyliktų 
ir penioliktų - aukštų! O jei 
kyla kelioliktame aukšte 
gaisras! New Yorke pana
šiuose dangoraižiuose šim- 

’tašeimiuose namuose ne vie
nas šimtas žmonių yra iš
kepę. . .

Kaip su oru? Dangoraižiai 
neleidžia jam išsivėdinti. 
Nesveikas. Kenkia sveika
tai. . o

Ir kam tas reikalinga? Juk 
žemės netrūksta. Kodėl ne
statyti dviaukščių, triaukš
čių gyvennamių?! Kam mėg
džioti mūsų Amerikos did
miesčius su tais baisiais 
dangoraižiais? Nesupran
tu. . .
DIDMIESČIO SKAITYTOJAS

Mielas broli Antanai,
Mudu su žmona nutarėme 

Namo Bendrovės šėrus po 
$25 paaukoti “Laisvei”. 
Taigi, kai gausite, pervers- 
kite Į “Laisvės” fondų.

Apie save tiek galiu pasa
kyti, kad sveikata vis dar 
nepasitaiso. Rankos dar vi
sai nevaldau. Gal tik kojos 
kiek stipresnės. Dabar gra
žios dienos, tai su žmonos 
pagalba išeinu laukan pasė
dėti ir pakvėpuoti tyru oru, 
tai ir viskas.

Džiugu tik tiek, kad kitas 
gydytojas išegzaminavo ir 
pasakė, kad krūtinėje vėžio 
neturiu. Ir aš pats manau, 
kad gydytojo tiesa, nes ir 
pati krūtinė mažiau skauda. 
Tačiau kiti skausmai nema
žėja. Bet turiu vilties, kad 
kai oras daugiau atšils, tai 
ir visa muzika pasitai
sys. . .

Broliškai,
JUOZAS BIMBA

Brangus Drauge Antanai,
Na, kaip jums? Man nela

bai gerai. Kvėpavimas mane 
daugiausia kankina. Pereinu 
per kambarį ir netenku kva
po. Kai pernai važiavau Į 
New Jersey atostogauti, tai 
jaučiasi, kad dar esu 
“good” kokiems 10-15 metų. 
Dabar jaučiuosi kitaip. Jau 
pradėjau rašyti testamen
tų. „ .

Čionai rasite laiškų arba 
atsišaukimų iš Uragvajaus. 
Gal verta jį Įdėti j “Lais
vę”? Aš jį apteikiau gegu
žės 1 dienų. Jų laikraščiui 
“Darbui” sukako 38 metai. 
Tai aš pasiunčiau pasveiki
nimų su $38.

Na, tai ir bus viskas. 
Siunčiu geriausius linkėji
mus tavo draugei ir visiems 
laisviečiams.

JUOZAS STANELIS

Gerbiamieji draugai,
Sveikinu jus ir linkiu ge

riausios sveikatos ir laimin
go gyvenimo. Aš ir kiti 
“Laisvės” skaitytojai labai 
įvertiname ta jūsų brangų 
darbų “Laisvėje. Labai 
ačiū už patalpinimų mano 
korespondencijos į “Lais
vės” Nr. 17.

Draugiškai,
J. W. THOMSON AS 

Miami, Fla.

Brangūs draugai,
šiuomi pranešu, kad aš 

jums užrašiau laikraščiuka 
ketveriems metams ir gau
site knygų dovanoms “Gol
den Treasury of Knowl
edge” - Natural Health”, 
kuri man atrodo labai gera ir 
jums labai reikalinga, kad 
išvengtumėt papuolimo Į 
“krokodilų” nagus.

Su geriausiais linkėji
mais,

POVILAS ZUNARIS 
Lantana, Fla.
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Daina saulėtam gyvenimui
Ryto saulė šviesiai nu

teikia. Taip pasijunti ir 
paėmęs pati naujausią E. 
Mieželaičio lyrikos tomą 
*‘Gintaro paukštę”. Auto
rius eilutės žėri kaip rasa. 
Posmas čiurlena, teka kaip 
lakštingalos giesmės upelis. 
O tema? Pernelyg rimta. 

'Didelėje knygos dalyje ap
dainuotas Tėvynės karas. 
Na tas žmogus, kuris žy
giavo prieš hitlerini priešą. 
Žygiavo su kardu, žygiavo 
su giesme ir pagaliau nupy
nė pergalės vainiką, ne ma
žiau žėrinti, negu saulėte
kis, negu žydinti rožė, negu 
vaivorykštės varsos.

Štai eilėraštis “Erškėčio 
baladė”. Jo herojus - ka
rys. “Jis pakilo pirmasis”. 
Jis ėjo. Jis gesino ugnį 
savo serija ugnies. Ėjo 
nesustodamas. O kai jis su
žeistas krito, savo ginklą lyg 
gėlią puokštę perdavė kitam. 
Na tegu brolis, bičiulis prieš 
fašistinį okupantą sėja dvi- 
gubas-trigubas kibirkštis. 
Poetas nupiešė tarybinio ka
reivio portretą. Jis savo 
siela - spindulys. Jis savo 
vaizduote - poetas. Jo gy
venimas nemažiau šviesus, 
negu saulė.

Bet kad atėjūnas iš vaka
rę, nuo Reino nemindžiotą 
kviečią ir rožių, kad ne- 
spiaudytą merginai ir gėlei į 
veidą, - jis - karys - kovėsi 
ligi paskutinio atodūsio. Va 
eilėraštyje “Sugrįžimo ba
ladė” lyg simfonija suaidijo 
pergalės žingsniai. įsiver
žėlis išvytas iš arimą, iš 
trobelės, iš rūtą darželio. 
“Grįžta žmonės: ir gyvi 
ir. . . negyvi”.

Koks nuostabus subtilu
mas: “Grįžta negyvas!“
Taip, grįžta. Jį motina, 
brolis, mylima priima kaip 
heroję, kaip rudąją barbarą 
sutriuškinto ją. Grįžo. Va 
nuo šiol jis gyvens tūkstan
čių žmonių širdyje, gyvens 
dainoje, gyvens laukų žydė
jime! Viską, kas gražu, kas 
gėlėta, kas žvaigždėta, - ir 
Jis apgynė! Štai ant kokio 
aukšto pjedestalo autorius 
iškėlė tarybinį kareivį - nu
galėtoją!

Grįžo ir gyvasis. Jis pa
liko kaimą ant Nemuno kran
to. O rado? Kaminą, nuo
dėgulius, pelenus.

Kieno tokie juodi pėdsa
kai? Tai tą, kurie nuo Reino 
įsiveržė Į namus, J laukus, 
į bibliotekas. O, vejami ug
nies, išrūko, išdūmino. O 
gyvąjį su pilka kaip debesėlis 
mėllne apspito padegėliai. 
Jis atrišo savo maišelį kaip 
širdį: “Vaišinkitės karei
viška duonele“. O rytoj? 
Jis ars. Jis sės. Bet jau 
ne senoviškai. Na lyg ant 
risto žirgo atsisėdęs ant 
traktoriaus.

Visa tai jis apsvarstė, lyg 
grūdus susvėrė apkase, žy
gyje vydamas okupantą, vy
damas jį nuo žemės, nuo sau- 
lės, nuo žydinčią rožių. . . 
Su juo ugnyje buvo ir mergi
na - Aldona. Jos žygdarbius 
tartum gintarus E. Mieželai
tis sudėjo | prozos eilutes.

Va ir ją matau. Matau 
aiškiai kaip saulėtekį. Al
dona! 1943 m. liepos mėne
sį Oriolo stepėje ją - A. 
Paškevičiūtę - sutikau. Nu
stebino: “Jus pažįstu! Lie
tuvoje patosiškai rašydavote 
apie literatūrą’’. Ak, tai ne
paprasta mergina! Apkasuo
se eiliavo. Atsisveikinau su 
ja. Atvykau į Maskvą. Da
bar į šį frontą skubėjo Mie
želaitis. Va ir išgirdo apie 
Aldoną: “2uvo betaisydama 
telefono laidus“. Bet ji jau 

amžinai kaip žvaigždė žėrės 
poeto lyrikos padangėje. Jos 
garbei jis uždegė negęstan
čią ugnį.

Kita knygos dalis - staty
ba. Jai skirtiems posmams 
autorius uždėjo labai kuklų 
vainiką: “Korespondento
bloknotas“. O iš tikrųjų? 
Sunertas iš gintarą, gintarė
lių eilutės. Sunertos spin- 
dtūials. Apie ką? Apie di
delę teisybę. Na kaip buvęs 
taurus kareivis užsiliepsno
jo statyti. Vėl jis pradėjo 
nuo ugnies. Bet jau nuo ki
tos - elektrinės. Va ir suė
jo broliai lietuviai, latviai, 
baltarusiai. Na ją žemė 
kaip posmas susiglaudė pa
tys prie peties. Ir broliš
kai sutarė: nuo šiol upė lyg 
malūną varys elektrinę 
trijų respublikų kolūkius nu- 
žers šviesa.

Tai žmogus - kūrėjas! Jis 
“pamiršo mažą savo kampą 
ir dairos kur kas plačiau“. 
Čia skamba autoriaus “Bro
liškos poemos“ gaida. Bet 
aidi naujai: autorius iš to 
savo gėlių darželio nepaėmė 
nei vieno žiedo, nei vieno 
stiebelio. Viską iš naujo 
pasėjo, užaugino. Ir matai 
jo vešią derlią - brolybės 
dainą. O ji kaip saulė šildo 
visas tautas.

Buvusiam kariui pečiais 
jau buvo lengviau kelti rūmo 
sienas aukščiau. Nes plytas 
dėjo visi, dėjo broliškai, dėjo 
darniai, kaip kad lakštingala 
savo posmelį.

Dėl Mieželaičio “Broliš
kos poemos“ Tichonovas pa
sakė: - tai labai puikus
poetas. Nuo to laiko Mieže
laitis lietuvių literatūroje* 
švystelėjo 12-15 rūmą - 
poezijos veikalą. Tą jo ly
rikos dangoraižį mato tary
binės respublikos ir kitos 
pasaulio šalys.

Kuo jo lyrika būdinga? Ne 
tik jos herojumi. Tokį vei
kėją sutinki ir kitą poetą 
eilėraščiuose. Autorius 

Respublikinės premijos laureatės Janina Lašienė (dešinė
je) ir Elena Stalioraitytė laboratorijoje.

Moterys - motinos, moterys - gamybos pirmūnės, mo
terys - pedagogės, moterys - visuomenės veikėjos, mote
rys - mokslininkės. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės 
šaunią mūsą moterų aktyvumu visose gyvenimo srityse, 
kasdieniniu jų indėliu į bendrą kultūros, mokslo ir mate
rialinių vertybių aruodą. Tačiau kas slypi už šių laimėji
mą? Už ją - ieškojimą ir nusivylimą, atkaklumo ir pasiry
žimo metai, tūkstančiai kruopščią tyrinėjimų ir džiaugsmo 
valandų, ir juos įvertinti galima, tik nustačius vieno žmo
gaus triūso vertę visų žmonių, visuomenės labui.

Didelį indėlį į svarbią medicinos mokslo problemą 
sprendimą Įnešė dvi Kauno Medicinos instituto moterys 
profesorės Janina Lašienė ir Elena Stalioraitytė, savo 
moksliniams tyrinėjimams paaukojusių, drauge paėmus, 
60 kūrybingą metų.

Pagrindinę vietą šią dviejų profesorių mokslinio tyrimo 
darbe užima endokrininių liauką funkcinės morfologijos 
tyrimai, kuriems J. Lašienė paskyrė 40, o E. Stalioraity
tė - 20 atkaklaus darbo metą.

LTSR nusipelniusios gydytojos ir mokslo veikėjos, pro
fesorės J. Lašienės ir e. prof. p. E. Stalioraitytės darbus, 
šiandien apimančius 1800 puslapią, plačiai žino ir aukštai 
vertina šalies ir užsienio specialistai. Už didelius nuopel
nus mokslininkės 1972 m. apdovanotos Lietuvos TSR 
Respublikine premija. Tai aukštas, bet pelnytas kruopš
taus, ilgamečio mokslininkių darbo įvertinimas.

mėgsta Į kūrinėlį lyg į poe
mą įvesti ir personažą. Ši
toje knygoje tokie - Daukša, 
Zadeikis, Aldona. . o Bet 
autorius supersonina ir Min
tį, Ateitį, Pasaką, Mir-

o o o

Tai jau nauja lietuviškoje 
poezijoje. Tai dainiui pade
da. plačiau apibendrinti gy
venimo reiškinius, istoriją. 
O žmogus? Jis jam kaip 
Šekspyrui Hamletas, kaip 
Puškinui Lenskis. Na, turįs 
savo veidą, akis, polėkius, 
filosofiją, o o

Kam autorius skyrė savo 
valsą? Liaudžiai. Ir ji 
poetą gerai girdi, gerai su
pranta. Supranta ir jo pa- 
tosišką, metaforišką stilių. 
Galiu paliudyti: tokiu, kaip 
“Gintaro paukštės”, stiliu
mi labai už grotą žavėjosi 
Prometėjai.

Šiuos kovotojus geru poe
tas priminė ir šitame veika
le. Tatai jis akcentavo man 
ir savo ilgesniame laiške: 
“Gerai, kad rašai ir į lie
tuvišką, ir J. . . (broliškąją 
respubliką. A. L.) spaudą. 
Tie rašiniai jau dabar įdo
mūs, o kada nors literatū
ros istorikams bus neįkai
nuojamas turtas. Taigi: nė 
vienos dienos be darbo. Ra
šyk, rašyk, rašyk. Rašyk 
viską, ką pats išgyvenai, ką 
pats patyrei, ką savo akimis 
matei ir ką patyrė kiti žmo
nės. Tai vertingas doku
mentas. ...”

Poetas jau spausdinimui 
atidavė dešimtą knygą apie 
Zmogą - “Iliuzijos bokš
tas”.

Tai giesmė Kauno trobe
lei. Joje poeto tėvas dar
bininkas gyveno. Joje Mie
želaitis įžiebė pirmąją poe
zijos ugnį. Joje jis skaitė 
LKP slaptą poeziją. 
Joje. . . Gėlią augintoja 
savo vasaroją sėja tik pava
sarį, Mieželaitis - ištisus 
metus. Jis lyrikai atiduoda 
visą save, kaip karys - ug
niai. Todėl nuo jo “Gintaro 
paukštės” šviesu kaip nuo 
Saulės.

A. LIEPSNONIS

M. OGAJAUS nuotr.

• Muzikinės 
pastabos 

nepaprastas 
KONKURSAS

Poeto Vacio Keimerio įspūdžiai 
N auj o jo j e Anglijoj e

Jis įvyko Švedijos mieste 
Ferušo. 650 merginų kovo
jo už švedų nacionalinio šo
kio “Chrombo” čempionės 
vardą 1972 metais. Konkur- 
santės šoko palydint liaudies 
instrumentų orkestrui.

BAUSME GARSAIS

Žalingas garso poveikis 
Kinijoje buvo žinomas dar 
prieš 2,300 metą. Vienas 
iš mirties bausmių būdų, nu
matytą tą laiką įstatymą, 
buvo fleitos, būgną ir kitų 
instrumentą skambėjimas, o 
taip pat pasmerktąją uždary
mas į didžiulius varpus, ku
rią gausmas iš pradžių iš
varydavęs iš proto, o paskui 
pasmerktieji mirdavę.

“IRKLUOTOJAS- 
DAIN ĮNINKĄS“

Neseniai lepidopterologija 
(mokslas apie drugius) pa
sipildė nauja informacija. 
Nustatyta, kad liūdnai įžy
mus drugys “mirties gal
va” (Acherontia stropas) - 
dainininkas. Skirtingai nuo 
cik odų, svirplių, žiogų, mu
sių, kurie zirzia, griežia 
solo, čirškia, kaip kas gali, 
tiktai ne balsu, o “mirties 
galva“ turi gerklės balso 
stygas, panašiai kaip žmo
gus ir, vadinasi, turi balsą. 
Bet skirtingai nuo žmogaus, 
jie labiausiai mėgsta dai
nuoti nelaisvėje - kuo ma
žesnėje dėžutėje jie uždary
ti' tuo jie garsiau dainuoja. 
Klausytojui tas primena aš
tru spiegiamą cypimą, kurį 
Išduoda kalbančios lėlės, bet 
žiąovai tvirtina, kad tai yra 
tikrasis vokalas.

bitEs-dainuSjinkes

Ligi šiol mokslininkams 
nepasisekė įrodyti, ar bitės 
muzikalios. Šį reikalą ap
siėmė ištirti belgų kompo
zitorius Molė. Jis atsistojo 
prie avilio ir pradėjo stebė
ti. Bitės, kaip reta, pasiro
dė visai nemuzikalios - 
kompozitorius nuo ją gavo 
daugiau kaip tris šimtus 
įkandimą. Bet, kaip tikras 
menininkas, jis iškilo virš 
savo nuoskaudos ir parašė 
simfoniją, pavadindamas ją- 
“Bitės“.'

Surinko ir paruošė 
JUOZAS SLĖNYS

Grįžo 18 žydų
Viena, Austrija. 18 žydų, 

išvykusią prieš porą metų į 
Izraelį, gavo leidimą grįž
ti į Tarybų Sąjungą. Dar vis 
laukia leidimo grįžti šimtas 
kitas.

Jie sako esą nusivylę gy
venimu Izraelyje. “Mes bu
vome išvilioti į Izraelį me
lagingos propagandos”, sako 
grįžusieji.

Apie jas mums papasakojo draugė M. Rep
šienė.

Oi, su kokiu dideliu nekantrumu aš pa
sibeldžiau | netoli (lankos kranto esančio 
namo duris... Jos atsidarė, — pamačiau 
mieląją Petronėlę-Beatričę. Ji manęs laukė. 
Priglaudžiau baltą baltą, lyg žydinti Ieva, 
Jos galvą...

— Kodėl taip trumpai tebusi?.— buvo 
pirmasis jos klausimas. — Aš norėjau ir tą, 
ir tą parodyti...

Išklausinėjo apie artimuosius, prisiminė
me tai, kas laiko negailestingai nunešta 
praeitin. Ir vis tiek nespėjome apie viską 
išsikalbėti.

— Ar jmanoma, teta, nuvažiuoti aplan
kyti mano senelių kapus? — klausiu. — Ar 
toli?

Jos malonios draugės Barbora Ir Lfudvl- 
sė tuoj sumojo nuotolį, Ir mes pajudėjome 
South Weymoutb'o kryptimi. Iš kairės dvel
kė vėsus Atlanto artumas.

Suradome nedideles kapinaites. Iš tolo 
atpažinau fotonuotraukoje Jau matytus rus
vo granito antkapius. Kuklūs, kažkaip visai 
kapinių pašaly. Mamos tėvai — senelis, 
kurio neatsimenu (Jis Išvykę į JAV dar 
prieš pirmąjį pasaulin) karą)flr senelė (jos 
graudus išvažiavimas už didelių vandenų, 
gavus „šipkartę", Iki Šiol tebestovi akyse) 
— ilsisi čia.

Pastovėjau prie tylių akmenų. Per kelias 
minutes, mintyse atgimę, prabėgo metų me
tai. .. Senelis pasirašydavo po laiškais „In
žinierius", o, pasirodo, buvo paprastas me
chanikas (kai mirė — vos užteko santaupų 
laidotuvėms). Tai, tur būt, buvo ne išdidumo, 
pasireiškimas, o svaja, polėkis, kurių jam 
tikrai nestigo (na, Iš tikrųjų, — tie jo laiš
kai pilni visokiausių — būtų ir nebūtų — 
istorijų, Išmarginti piešiniais. O pameni, 
kaip Jis užduodavo mums įvairius uždavi
nius, ruošdavo savotiškus konkursus?). Gal 
Ir keistoko jo būta, bet...

Be brangių kapų gimtajame krašte, da
bar Ir šie svetimos Žemės kauburiai gyvu 
vaizdu persmelkė širdį, konkrečiai įsilieda
mi į mano čia susidarytą Šimtų tūkstančių 
mūsų emigrantų kelių-kryžkelių Ir likimų 
vaizdą.

Ar lengva ši tolimo Atlanto kranto že
mė, seneliai?

Diena Jau merkėsi. Petronėlės-Beatričės 
galva man atrodė dar baltesnė Ir dar bran
gesnis jos balsas.

Apkabinu — V.
Boston, Mass.

<•

PRIE NEMUNO
Menulis - jaunatviškai nuogas - 
Nustebęs dangum vaikštinėja. 
Prie Nemuno - dainos ir juokas. 
Prie Nemuno - muzika liejas. 
Dainuoja, kvatoja jaunimas 
Ir seniai dainuoja, kvatoja. 
Iš kur tos linksmybes ir imas, 
Kad aidi lietuviški gojai? • 
Kodėl ta armonika juokias, 
Kodėl tas klarnetas krizena, 
Kodėl gi mergiotiškas juokas 
Taip jaudina Nemuną seną, 
Mėnulį - jaunatviškai nuogą, 
Žvaigždes ir naktibaldą vėją? - 
Lietuviai dainuoja ir šoka 
Linksmon gegužinėn suėję.

AUGUSTAS TAMALIŪNAS

WASHINGTONAS. Jungt. 
Valstijose 1972 metais pada
ryta 600,000 abortų.

KIŠENINIS 
SUVIRINIMO 
APARATAS

Švedijoje sukurtas kišeninis su
virinimo aparatas. Jis yra ne di
desnis už kišeninj žibintuvėlį. Prie
taisas infraraudonaisiais spindu
liais įkaitina detalės paviršių iki 
1300°C. Aparatas dirba visai be 
triukšmo, švariai, akimirka įkaista 
ir išjungtas labai greit ataušta. Jį 
galima panaudoti tiek laboratori
jose, tiek ir gamyboje — ten, kur 
reikia greii įkaitinti nedideles de
tales, sulydyti arba suvirinti me
talu.

Miela sesute Maryte, 
rašau Tau iš savo kelionės pabaigos, iš 
Masačiusetso valstijos, į kurią (pameni?) 
kažkada, dar vaikai būdami, rašydavome 
laiškus ir gaudavome iš ten Jų, pripieštų 
paukščių tr kitokių būtybių. Kaip atmeni, 
mūsų senelis mokėj o piešti.

Reakcinga spauda visaip juodina mano 
viešnagę šioje šalyje, susitikimus su tau
tiečiais. Vienas savęs negerbiantis laikraš
tis (čika g iečiai j) sąmojingai vadina: „Kiau
lienos") niršdamas rašė, kad aš, esą, gi
minių Amerikoje neturiu, bet draugų man 
netrūksta (kažkaip nejučiom jis čia tiesą 
pasakė). Netiesa tik, kad giminių neturiu.

i
Labai džiaugiuosi, jog kartu su savo 

sveikinimais galiu tau pasiųsti ir mūsų se
nelės sesers — Petronėlės-Beatričės nuošir
džiausius linkėjimus, perduotus man, ap
lankius ją. Pavyko gauti leidimą, Ir aš su 
džiaugsmu važiavau j Bostoną pasimatyti 
su giminaite, kurios niekada nebuvau ma
tęs. Mano norui išsipildyti entuziastingai 
padėjo geri bičiuliai. Pirmiausia — nepails
tantis mūsų išeivijos veikėjas Antanas Bim
ba. Vos man pastačius koją Amerikos že
mėje, jis pasiteiravo apie būsimą mano 
kelionių maršrutą ir.. . ėmė kritikuoti j j.

— Atvykti j šią šalj ir neaplankyti Nau
josios Anglijos — mūsų išeivijos lopšio — 
negalima. Būtinai nuvažiuok j Vusterj, 
Bostoną. ..

Pasitaikė, kad Niujorkan su savo „karu" 
iš tų vietų atvažiavo Irena ir Ričardas Ja
nuliai. Jie maloniai pakvietė aplankyti juos, 
o iki Bostono nuo Jų — ranka paduoti. Su
tiko kartu važiuoti ir Ieva Mizarienė. Pa
sileidome autostradomis | šiaurę, pro ru
denio nuspalvintus laukus ir miškelius. Pa
sišnekėdami, pajuokaudami, skaičiuodami, 
kiek jau kartų mūsų vairuotojui Ričardui 
teko sustoti magistralėse ties užtvarom ir 
tiltais, pamačius užrašą „pay toli" (t. y. 
mokėk už pravažiavimą). Čia ne taip pa
prasta. Nori važiuoti — mokėk. Mokėk už 
benziną, tepalus, mokėk už asfalto juostą 
ar tilto arkas.

Naująja Anglija šis JAV šiaurės rytų 
pakraštys vadinamas todėl, kad čia septy
niolikto šimtmečio pradžioje įsikūrė pirmie
ji persikėlėliai Iš Anglijos, suvaidinę svar
bų valdmenj visų Valstijų istorijoje. Čia 
daugelis pavadinimų primena Anglijos vie
toves: Niu Hempširas, Hartfordas, Vusterls, 
šekspyriškasis Stratfordas... Yra čia net 
Londonas...

Palmerio miestelis, kuriame gyvena Janu
liai, tylus Ir ramus. O jų pačių namas — 
visai miško pakrašty. Po saulę užstojančio 
Niujorko granito čia sielai ir aklai tikras 
atokvėpis. Juo labiau, kad čionykštė gam
ta auksinėmis klevų spalvomis labai prime
na Lietuvą.

— Kai lankiausi Lietuvoje, Jūs man, in
žinieriui, rodėte ne tik jmones, bet Ir kol
ūkių fermas, — juokavo Ričardas. — Da
bar aš atsilyginsiu: važiuojam pas ferme
ri!

— Bet lai nebus kolūkis, — bandžiau pa
tikslinti.

Žinoma, buvo jdomu pamatyti nuošalios 
vietos eilinio fermerio (tarp kitko — lenkų 
kilmės) gyvenvietę, karvių fermą (savinin
kas domėjosi: ar Jūsų šaly irgi žinomi mel
žimo aparatai (!). Kitoje vietoje susipaži
nau su stambiu paukštynu, sodais.

— Ką gi, atsiteisė! su kaupu, — sakau 
bičiuliui, kai grjžome, pamatę ne tik fer
mas. o Ir nemažą gaisrą (iš visų aplinkinių 
miestelių sulėkę ugniagesiai gelbėjo užsi
degus) ar padegtą plastmasinių medžiagų 
sandėlj).

Vusterls — viena seniausių lietuvių ko
lonijų. Cla yra gyvenę daugelis žymių 
mūsų išeivijos veikėjų. Gyveno čia ir R. 
Mlzara. Gal dėl to šią vietovę lietuviai mė
go, kad Jos landšaftas labai lietuviškas. 
Dabar tautiečių gretos smarkiai praretėju- 
sios. Tačiau J susitikimą atėjo gražus jų bū
rys. Malonu buvo pasikalbėti, papasakoti 
Jiems apie tėvų Žemę Lietuvą. Patalpos, ku
riose susirinkom, anksčiau priklausė lietu
viams. Dėl finansinių sunkumų teko Jas 
parduoti, ir dabar čia šeimininkauja italai 
(sienos jau išdekoruotos Neapolio ir Vene
cijos vaizdais). Juodaplaukis barmenas, pa
tarnautojos mielai vaišina mus:

— Nors šiandien Ir nedarbo diena, bet 
Jei reikia lietuviams — mes visada su ju
mis, — kartojo jie šypsodamiesi.

Daug širdingų linkėjimų Lietuvai perdavė 
J. Petkūnas, J. Jaskevičius, J. Raulušaitls, 
O. Dudonienė Ir kiti.

Įdomių susitikimų turėjau Ir Bostone. 
Mieste, kuriame gimė „Laisvė", kur dirbo 
tiek žymių visuomenininkų ir kultūros žmo
nių, Ir dabar gyvos pažangiečių tradicijos.

RUDENS VAIZDAS
Pilki debesys dengia padangę, 
Smulkus lietus krapnoja aplink, 
Krinta lapai nuo medžią pageltę, 
Vėjas blaško juos, rita tolyn.,*

Švilpia vėjas, ūžauna, kaukia, 
šakas laužo staigus sūkurys, 
Paukščiai lizdus savuosius palieka, - 
Tik pavasary vėlei sugrįš.

Vien tik šarkos sodybose krykščia,
Dar geneliai kalena miške,
Ir voveris liuoksi lazdynuos 
Su atsargą maisto našta.

Darželiuos jurginai nulėpo,
Ir rožią nuvyto žiedai,
Čia grožio, kaip pirma, neliko, 
Tik rūtos dar žalios visai.

Laukai ištuštėjo. Nurimo
Artoją skambioji daina.
Ir viskas aplinkui nutilo, - 
Paskendo žiemužės sapne.

K. ZAKAVICIENĖ
Kaunas
1972.XI.II



4-tas puslapis

Krislai iš Lietuvos
1. Į MOKSLO AUKŠTUMAS

Tarybų Lietuvos studentų 
sąskrydžio proga išleistame 
leidinyje pateikiama daug ži
nių apie respublikos aukštą
sias mokyklas. Šiuo metu 
Tarybų Lietuvoje - 12 aukš
tųjų mokyklų. Jose mokosi 
58,500 studentų. Vien dieni
niuose aukštųjų mokyklų 
skyriuose mokosi 31,600 
studentų.

Pagal aukštųjų mokyklų 
studentų skaičių 10,000 gy
ventojų Tarybų Lietuva uži
ma Šeštą vietą sąjunginių 
respublikų tarpe, o pagal 
dieninio skyriaus studentų 
skaičių - trečiąją vietą. Iš 
kiekvienos 10,000 T. Lietu
vos gyventojų aukštosiose 
mokyklose mokosi 181 žmo
gus, tuo pralenkiant tokius 
kapitalistinius kraštus, kaip 
Vakarų Vokietija, Italija, 
Olandiją., , .

įdomu palyginti su bur
žuazines valdžios laikais: 
tik 2,0 studentų iš į0,000 
gyventojų tebuvo Lietuvoje 
1939 motais. . .

Lietuvos aukštosiose mo
kyklose šiuo metu galima 
įsigyti apie 130 specialybių. 
Busimuosius specialistus 
ruošia 167 {mokslo daktarai 
ir profesoriai, 1882 mokslų 
kandidatai ir docentai, kurie 
sudalo daugumą visų moks- 
įinių-pi'dągoginių darbuotojų 
skaičiaus.

2. LIETUVOS
ARCHITEKTŲ DIDINGI
DARBAI

Kažkuriame reakcinių di
pukų laikraštyje pastebėjau 
eilinį melo burbulą, būtent, 
esą Lietuvoje visos statybos 
einančios “pagal iš Maskvos 
prisiųstus projektus”. Kaip; 
ir visų panašių melagysčių 
“šedevrų” kojos labai trum
putės. Kaip tik Lietuvos ar
chitektai yra nusipelnę pla
taus pripažinimo visoje Ta
rybų Sąjungoje savo staty
bomis. Prieš keletą metų 
Lietuvos architektė Birutė 
Kasperavičienė buvo apdo
vanota Lenino vardo premi
ja už Vilniaus naujos miesto 
dalies - Žirmūnų - projektą 
ir statybą. Dabar B. Kas
per avičienė projektuoja nau
ją Vilniaus dalį - Viršu- 
liškes.

O kas nežino naujųjų Vil
niaus Lazdynų, kurie supro
jektuoti lietuvių architektų, 
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Didelė respublikos dailininkų grupė ankstyvą pavasarį 
darbavosi Palangos kūrybos namuose. Skulptoriai, tapyto
jai, grafikai kūrė naujus darbus būsimai Pabaltijo respu
blikų dailės parodai Maskvoje, taip pat teminio portreto 
parodai, numatoma surengti Vilniuje. '

NUOTRAUKOJE: TSRS liaudies dailininkas profesorius 
Jonas Kuzminskis su naujais savo medžio raižiniais su- 
pažindima respublikos nusipelniusį meno veikėją Petrą 
Rauduvę

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

vadovaujant architektui Če
kanauskui. Dabar jau'bai
giamas statyti architekto 
Balėno projektu Lazdynų 
tęsinys - Karollniškės, kur 
pritaikytas blokinių dau- 
gaaukščių namų principas. 
Jei paimti visas statybas, 
kurios Įvykdytos per bur
žuazijos viešpatavimo dvide
šimtmetį , vargiai ar jos pri
lygtų tų trijų Vilniaus rajonų 
statyboms.

O kur dar ištisai nauji 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio 
rajonai, naujai atstatytieji 
Šiauliai! Kiek gamyklų, 
mokyklų, ligoninių, teatrų, 
svetainių, kultūros 1 namų, 
kiek iš pagrindų pasikeitusių 
ar naujai išaugusių miestų 
ir miesteliui Kaip sparčiai 
auga naujas mūrinis Lietu-
vos kaimas, apie kurį tik 
svajoti tegalėjo buržuaziniai 
auksaburniai plepiai!; Plati' 
dirya Lietuvos iarchitek^ 
tams, inžinieriams ir staty
tojams. Ir džiugu, kad Lie
tuva gali didžiuotis savo ar
chitektais, kurių daugelis 
darbų tapo pavyzdingais. Ne 
veltui iš Įvairių Sąjungos 
vietų atvyksta specialistai 
susipažinti su Lazdynais, 
Žirmūnais ir kitais jų kū
riniais.

3. TILTAS PER NEMUNU 
PRIE DRUSKININKŲ

Be abejo, jau anksčiau ga
vote telegrafini pranešimą 
apie naują tiltą per Nemuną, 
kurs pastatytas ties Druski
ninkais. Tai didelis laimė
jimas visai Dzūkijai, kuri 
šioje vietoje buvo Nemuno 
perkirsta ir neturėjo tikro 
susisiekimo. Tai svarbu ir 
Druskininkams, kurie dabar 
gali plėstis abiejose Nemuno 
pusėse. ' Seniau ręlkėdaVo 
!arba važiuoti per Merkinę,' 
kur yra tiltas, arba keltu 
naudotis. Bet per Merkinę 
toli, o keltas negali tilto 
atstoti, tuo labiau, kad le
donešio metu pavasarį kel
tas negalėdavo veikti. Tiltas 
palengvins susisiekimą tarp 
Dzūkijos ir Baltarusijos.

Naująjį tiltą suprojektavo 
architektas Kęstutis Vasi
liauskas, bet dirbo visa eilė 
projektantų, bendradarbia
vusių su Leningrado tiltn^ 
statytojais, kurie daug padė
jo. Pagrindinį statytojų 
branduolį sudarė Alytaus aš
tuntosios kelių statybos val
dybos kolektyvas. h

4. 11 KILOMETRŲ IR 6,000 
KILOMETRŲ

Kaip per Druskininkų tilto 
atidarymą pareiškė Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas K. 
KAIRYS, dabar Lietuvoje as
faltuotųjų kelių ilgis siekia 
apie 6,000 kilometrų. Tai 
milžiniška pažanga kelių 
statyboje, apie kurią seniau 
irgi tegalėjo svajoti. Verta 
prisiminti, kad buržuazme- 
čiu Lietuvoje tebuvo išas
faltuotas tik apie 11 kilome
trų kelio ruožas nuo Kauno 
ligi Garliavos. Tik Klaipė
dos krašte buvo asfaltuoti 
kelįai, bet jie užsiliko iš 
Vokietijos laikų. Dulkini 
plentai ir sunkiai pravažiuo
jami vieškeliai - tokie buvo 
Lietuvos keliai iki tarybų 
valdžios laikų.

5. JUR.GIO BALTRUŠAIČIO 
ĮOO-SIOS METINES

J M ■ • ' '■

Prieš 100 metų - 1873 m. 
gegužės 2 d. - Paantvar- 
džiuose (Jurbarko rajone) 
gimė žymusis poetas JUR
GIS BALTRUŠAITIS. Jis 
pirma pagarsėjo kaip rusų 
poetas, priklausęs simbo
listų grupei drauge su V. 
Briusovu, A. Bloku, K. Bal- 
montu ir k. Pirmieji lietu
viški J. Baltrušaičio eilė
raščiai spaudoje pasirodė 
jau senatvėje, apie 1927-28 
metus, o lietuviški rinkiniai 
išėjo tik 1941-42 metais. 
Jis ilgą laiką buvo Lietuvos 
pasiuntiniu Tarybų Sąjungo
je. Mirė 1944 m. Prancū
zijoje.

Tarybų Lietuvoje buvo pa
žymėtos J. Baltrušaičio su
kaktuvės spaudoje, o gegužes 
4 d. Įvyko jam skirtas lite
ratūros vakaras, kuriame 
kalbėjo K. Nastopka ir poetas 
A. Miškinis, eilėraščius 
skaitė M. .Mironaitė, D. Jak- 
ševiČiūtė, R. Vagnerytė, V. 
Zemškaja ir V. Jefremovas.

J. PALIUKONIS

nuo

Išminties krislai 
apie* girtavimą

Žmogus išsivaduos 
blogio, kurį sukelia girtavi
mas, ne tada, kai jam bus 
atimtos galimybės gerti, o 
tada, kai jis negers, nors 
ant jo stalo stovėtų vynas, 
jis jaustų jo kvapą ir jam 
tereikėtų ištiesti ranką.

. L„ TOLSTOJUS

Ten vynas pigus, kur nėra 
girtuoklių.

T. DZEFERSONAS

Geria ir valgo visi žmo
nės, bet girtauja ir apsiryja 
tik laukiniai.

V. BIELINSKIS

Girtavimas pažemina 
žmogų, atima iš jo protą ir 
galų gale jįpaverčia gyvuliu.

Ž. Z. RUSO

Girtavimas - tai savotiška 
beprotybė.

SENEKA

Girtuokliavimas - visų ydų 
motina.

ABUL FARADŽAS

žmogus, per daug išgėręs, 
nesaugo paslapčių ir nevyk
do pažadų.

M.SERVANTESAS

Liūdesys gali būti pašali
namas bet kuriomis prie
monėmis, išskyrus girtuo
kliavimą.

S. DŽONSONAS

Kauno raj.
Parinko J. ZINKEVIČIUS

LAISVE

Iš atsiminimų j

Nurimo “Viesulai arimuose”
>

V. ULClNSKAS

Vyresnioji žmonių karta 
prisimena rašytoją Juozą 
Cyžių, aukštą, stamboką 
vyrą, linksmo būdo, mokantį 
pasakyti šmailštų žodį, 
kas prenumeravo ir skaitė 
“Lietuvos ūkininko” laik- 
rąštį, dar irgi turėtų prisi
minti ir jo linksmus feljeto
nus, eiliuotas satyras, ku
riuose buvo piešiamas val
stiečių sunkus gyvenimas, 
išjuokiamas neigiamas gy
venimo pusės.

Rašytojas Juozas Cyžius 
yra dzūkas. Gimęs 1907 
metais kovo 10 d. Eigelonių 
kaime, Butrimonių valšČ.; 
Alytaus apskr., - valstiečių 
šeimoje. Jaunas neteko tėvo 
ir pradėjo ūkininkauti. 
Mokslų nebuvo iš ko eiti, 
todėl mokėsi pats per save. 
O tais laikais tokie du. daly
kai, kaip ūkininkavimas ir 
mokslas, buvo sunkiai sude
rinami, dėl to labai sunkiai 
verčiasi, , motipa , barasi, 
pyksta. ■.

MANO PAŽINTIS

Susipažinau su J. Cyžiumi 
1930 metais Alytuje, Kazio- 
Salterio bute. Tuo metu pas 
pažangų K. šaltenį užeidavo 
visi tuomet. Alytaus apskr. 
rašantieji Į pažangią spaudą 
“korespondentai”, kaip J. 
Cyžius, Ad., Keraitis, Glu- 
šauskas ir šių eilučių auto
rius. Nuo tų metų J. Cyžius 
ir pradėjo rašinėti į spaudą. 
Iškart man metėsi Į akis J. 
Cyžiaus skurdus gyvenimas: 
blogi drabužiai, sumenkęs 
arklys ir d^r menkesnis jo 
pakinkymas. Bet pilnas 
energijos, sveikatos, . . 
Kažkodėl tą pairtą jisai būvo 
tylus, mažai kalbėjo. Kad ir 
menkais rūbais dėvėjo, bet 
siekė savo tikslo - mokslo, 
žinių, ir kartu su pažangiais 
žmonėmis kovojo už visų 
darbo žmonių šviesesnę 
ateitį.

Ir štai 19Š5 metų “viesu
lai arimuose** suliepsnojo 
Dzūkijoje, Suvalkijoje ir ar
tėjo prie Butrimonių. Čia 
J. Cyžius “įpūčia” tokius 
viesulus, jog nuginkluojama 
policija, jos antra paspirtis 
irgi, tik kai stiprios pasienio 
policijos jėgos atvyko, turėjo 
pasitraukti. Už šį žygį teko 
pabuvoti už kalėjimo grotų. 
Gyvenimas dar pasunkėjo, 
nes ūkelis vis labiau smuko. 
Krizės metai, pkiškų gami
nių kainų smukimas, pribai
gė jį, kaip ir visus smul
kesnius valstiečius.

ATSISVEIKINA SU ŪKIU

1937 metais rudenį J. Cy
žius gauna darbo “Lietuvos 
žinių” dienraščio atstovybė
je Alytuje. Palieka ūkį ir 
rašo reportažus, feljetonus, 
apybraižas. . . Tada šioje 
“Lietuvos žinių” atstovy
bėje ir susidarė lyg “šta
bas” visų pažangių jėgų. 
Čia ateidavo žmonės iš viso 
Alytaus apskrities užsakyti- 
užsiprehumeruoti pažangios 
spaudos ir kartu pasidalinti 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimais. ■ Užeidavo ir 
Alytaus pogrindininkai, kaip 
Underis ir kiti. Čia dažnai 
rasdavau Kazį Klimavičių, 
Tatorių ir k. pažangius inte
ligentus.

Man patikdavo J. Cyžiaus 
sąmojus. Dažnai užeidavau 
pas jį, užsukdavome kai kada 
ir Į barą alaus bakalą išger
ti. Ten, begurkšnojant alų, 
bekalbant, jisai visada mėg
davo piešti velnią. Velnias 

išeidavo “strošnas”, bet Į 
žiūrint kildavo linksma nuo
taika, kaip ir iš jo feljetonų. 
Prisimenu kaip visiems la
bai patikdavo J. Cyžiaus ju
moreskos. Jas anuomet va
dino feljetonais. O “Lietu
vos ūkininke”, jo satyrinia
me skyriuje “Dėdės Anu
pras raštas” tilpo ne vienas 
jo jumoristinis ar satyrinis 
eilėraštis, kuriuos net dai
nuot jaunimas pradėdavo.

Dažnai gaudavau per jį - 
atstovybėje slaptos pažan
gios spaudos, tarp jų kai 
kada būdavo ir komunistinės. 
O jau 1939 metais iš čia be
veik glėbiais nešdavome ir 
komunistinę pagrindžio lite
ratūrą.

LIAUDIS PASIJUDINO

Atėjo ir 1940-tieji metai. 
Subruzdo, sujudo liaudis. 
Pirmasis Alytuje mitingas 
organizuojamas. Jis Įvyko į 
Ruikos aikštyje (dabar Kam- 
jaunimo), irgi ties “Lietuvos 
žinių” atstovybę. Iš to bal
kono atidarė mitingą J. Cy- 
žius. Kalbėjo F. Tamulevi
čius, Balčius nuo Dangų ir 
daug kitų kalbėtojų.

J. Cyžius aktyviai Įsijun
gia, kuriant socialistinę san
tvarką. Jisai Alytaus rinki
minės apygardas pirminin-. 
kas, renkant Liaudies seimą, 
prekybos nacionalizavimo 
komisijos narys, vėliau ap
skrities mokesčių inspekto
rius.

1941-mieji. Karas. J. 
Cyžius apsistoja Vilniuje. 
Jo niekas čia nepažįsta. 
Bando lankyti universitetą 
laisvu klausytoju. Bet po
grindžio laikų draugai kvie
čia Į kovos darbą. Bendra
darbiauja pogrindžio laik
raštyje “Tėvynės frontas”, 
padeda prieš-fašistinius at
sišaukimus leisti. Dirba su 
Valūnu. Apie ką prieš kelis 
metus rašė “Komunistinia
me rytojuje”.

PO KARO AUDROS

Išvijus hitlerinius okupan
tus nekuri laiką dirba Lietu
vos TSR Mokslų akademijus 
Istorijos skyriuje, vėliau 
“Valstiečių laikraščio” re
dakcijoje. Vėl ima plunksną 
į rankas - rašo: E, ne taip 
lengva, kaip atrodo. Kele
rius metus nemiklinta ranka 
pasidarė nepaklusni. Po tru
putį miklinu”. Žodžiai iš jo 
autobiografijos knygoje 
“Tarybų Lietuvos rašyto
jai” 1957 metų (120 pusi.). 
“Išmiklina” - parašo pjesę 
“Nesavas žmogus’* 1957 m., 
“Išlaisvinta jaunyste” 1950 
m„, kurią pastato Kauno Jau
nojo Žiūrovo teatras, 1957 
m. dramą “Versmė”, ku
rią pastato Kapsuko dramos 
teatras. Parašo dar keletą 
apsakymų, apybraižų, pa
sakų ir, anot jo, “Gimsta 
romanas”, “Viesulai ari
muose”, apie Suvalkijos ir 
Dzūkijos sukilimą 1935 me
tais.

OŠIA PUSYS, SRŪVA 
VANDENYS. . „

Ir nurimo “Viesulai ari
muose” neišvydę šviesos - 
jų autorius mirė 1971 metais 
kovo 2 d. Vilniuje. Mirė vis 
bedirbdamas prie jų. Svajo
jo daug ką padaryti - už
baigti “Viesulus arimuose”, 
kurių planavo tris dalis - 
trilogiją, kuri, anot velio- 
nies, sunkiai ėjo, nes reikė-

Penktadienis, Gegužės (May) 18, 1973

Viceprezidentas Agnew džiaugsmingai priima multimilijo
nierių John Connally i skęstanti Nixono administracijos 
laivą “USS Watergate”, Metęs Demokratų partiją ir Įsto
jęs i Republikonų partiją, Jo Connally jau nuskirtas Nixono 
patarėju.
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The peril of Watergate
WATERGATE REPRESENTS the greatest peril 

which has confronted Constitutional government in the 
United States since the rebellion of the slaveholders.

President Richard Nixon has been in command of the 
Watergate crime. It is strongly indicated that he has vio
lated his oath of office repeatedly in order to cover up the 
crime and his participation in it. He is making, as the 
Communications Workers union pointed out last week, a 
“last ditch attempt to hide the truth, for if he fails, he. too. 
must pay the penalty.” The Constitution provides for this 
situation:

“The President. . .shall be removed from office on im
peachment for. and conviction of. . high crimes and mis
demeanors.”

The evidence demands that Congress institute im
peachment proceedings against Nixon. Such action is ur
gent because he is deep in new Watergate coverups. 
Witness last week's order which would prevent all Execu
tive Branch aides from revealing the truth about what he 
has done.

The Watergate crisis demands that, beyond impeach
ment Richard Nixon be indicted and tried for his crimes. 
Conviction in impeachment shall result in removal from 
office, the Constitution provides, but the “party convicted 
shall nevertheless be liable and subject to indictment, 
trial, judgment and punishment according to the law.”

Such prosecution should be made a matter of top pri
ority^ for each day's revelations uncover violations hith
erto concealed from public view.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 1 pusi.)

VAKARONE SU POETAIS

KAUNAS. “Drobes” vil
nos pramonės Įmonių susi
vienijime Įvyko poezijos va
karas. Svečiuose lankėsi 
poetai Paulius Širvys ir Pe
tras Keidošius. Jie skaitė 
darbininkams savo eilėraš
čius, pasakojo apie kūrybinį 
darbą.

Vakaronėje taip pat daly
vavo Kauno Muzikinio teatro 
solistai.

T. VASILIAUSKAS

jo remtis ir istorine medžia
ga, knystis archyvuose.

■ I mano raginimus skubiau 
surinkti ir sutvarkyti išbar
stytus savo feljetonus po 
“Lietuvos ūkininko” kom
plektus ir išleisti atskiria 
knygą, nes jie ir nūnai būtų 
įdomūs skaitytojui, atsaky
davo, “kad aš niekad nesku
bu. Reiks sutvarkyti”.

. . . Ošia pušys po jo 
darbo kambario langu ir nū
nai ošia Žvėryne, Vilniuje, 
bėga srūva Neries vandenys, 
kuriuose taip mėgo maudy
tis jisai. Bet tenai nebėra 
jo. Nebėra žmogaus mylė
jusio taip Dzūkiją, Lietuvą, 
dėl jos 
gūsio 
bo. . .

kovojusio ir nebal
savo rašytojo dar-

V. ULČINSKAS

DAILY WORLD

DIPLOMAI - DAR 
PENKIOLIKAI

UKMERGE. Penkiolikai 
“Vienybės” gamyklos dar
buotojų buvo Įteikti technikų 
technologų diplomai. Jau
nieji specialistai - ketvirto
sios Panevėžio politechniku
mo Ukmergės vakarinio fi
lialo metalų apdirbimo plo
vimu specialybės auklėti
niai.

Gamykloje pamainų meis
trais, konstruktoriais ir 
technologais dirba 60 spe
cialistų, baigusių šią moky
mo Įstaigą.

D. JUREVIČIUS

ANSAMBLIEČIAI -
SMAGŪS ŽMONES

ROKIŠKIS. Linksmais šo
kiais rokiškiečius dažnai nu
džiugina kultūros namų et
nografinio ansamblio kolek
tyvas, vadovaujamas I. Alek- 
siejienės. Jam darniai pri
taria kaimo kapelos muzi
kantai.

Šiauliuose Įvykusiame re
spublikiniame šokių kolek
tyvų konkurse “Pora už po
ros * ’ Rokiškio kultūros namų 
saviveiklininkai tapo nugalė
tojais.

A. PAŠKEVIČIUS,
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Penktadienis,. Gegužės (May) 18, 1973 LAISVĖ 5-tas puslapis

Oakland. Cal.
Gegužės 6 dieną iškilmin

gai buvo atžymėtas laikraš
čio “People’s World’’ 35- 
asis gimtadienis su menine 
programa ir banketu-vaka- 
riene. Dalyvavo virš 500 
žmonių. Fratellanza Hali 
buvo užpildyta, nors įžanga 
buvo $10.

Vakarienė buvo “karališ
ka*’, nuo geriausio maisto ir 
gėrimų stalai “lūžo“. Buvo 
gerų, garsių kalbėtojų. Kal
bėjo Komunistų Partijos pir
mininkas Henry Winston, 
Angela Davis ir Bert Coro
na. Pastarasis kalbėjo už' 
“Raza Unida”, meksikiečiu 
ir visų Lotynų amerikiečių 
interesus. Vardan Farm 
Workers unijos Corona tei
singai nušvietė jų kovas, ku
rioms vadovauja nenuils
tantis kovotojas Cesar Cha
vez. Farmų darbininkų kova 
eina už didesnį atlyginimą, 
už unijos pripažinimą ir už 
geresnes darbo sąlygas. 
Kalbėtojui nebuvo pasigailė
ta šilty plojimų.

Paskui buvo perstatyta 
kalbėti garsioji komunistė 
Angela Davis. Ji daugiau 
kalbėjo už visos Amerikos 
liaudies vienybę ir kovą už 
palluosavimą visų politinių 
kalinių. Jie Nixono admini
stracijos yra sugrusti į ka
lėjimus tik už tai, kad jie 
kovojo už lygiateisiškumą ir 
laisvę. Ji nurodė, kad tam 
svarbiam tikslui reikalinga 
finansinė parama. Ji ragi
no kovoti prieš rasizmą ir 
rasinę diskriminaciją. Taip 
pat ji priminė ir “People’s 
World” laikrašti ir ragino 
šį remti visais galimais bū
dais, kad jis gyvuotų dar 
ilgus metus, teisingai nu
šviesdamas darbo liaudies 
reikalus ir kovodamas už iš
laikymą pastovios pašau1 i- 
nės taikos. Taip pat Angela 
Davis tarė padėkos žodį vi
siems, kurie kovojo už jos 
išlaisvinimą. Ji sakė, kad ji . 
niekados nepamirš. Visa 
publika. kalbėtoją sveikino 
atsistojimu.

Perstatytas kalbėti Henry 
Winston. Jis kalbėjo apie 
1972 metų rinkimus. Pri
minė Watergate skandalą. 
Sake, kad prezidentas Nixo- 
nas turėtų būti Kongreso ap
kaltintas (“impeached”) ir 
pašalintas iš prezidento vie
tos. Storai pabrėžė, kad 
Amerikos liaudis turi budė
ti, kad ateityje tokie dalykai 
nebepasikartotų. Ragino 
organizuotis ir stoti | Ko
munistų Partiją. Jis nuro
dė, kad užsienio politikoje

BRIGHTON, MASS.
Mirus 

mano mylimam vyrui

K. Yalauskui
Širdingai dėkoju visiems draugams ir draugėms už visokią 
išreikštą užuojautą bei patarnavimą. Ypatingai noriu 
išreikšti draugei B. Keršienei už jos didžią užuojautą, 
taipgi giminėms ir tiems, kurie prisidėjo su darbu.

ONA YALAUSKIENE

PHILADELPHIA, PA.

William Bižulis
m irus 

1973 m. vasario 12 d.
Liko jo žmona Marcelė didžiausiame nuliūdime, taipgi 

dvi dukros Emily Ware ir Helen Coleman, jųjų vyrai, 
keturi anūkai ir sesuo P. Pivoris gyvenanti Camden‘, N. J.

Jis sirgo nuo rugpiūčlo mėnesio ir išgulėjo ligoninėje 
du mėnesiu, paskiau grįžo į ligoninę lapkričio mėnesį ir 
jam įdėjo į širdį mašinėlę. Jis po tos operacijos sugrįžo 
namo gruodžio 2 d., o vasario 12 d. atsiskyrė su mumi 
amžinai.

MARCELE BIŽULIS, žmona 
ir visa šeima

Amerika prarado savo vardą 
ir pasitikėjimą prez. Nixonu 
ir jo administracija. Jis 
taipgi nurodė, kad Watergate 
yra niekas daugiau, kaip ka
pitalistinės sistemos krizė. 
Amerikos monopolistai varo 
valstybę prie bankruto 
slenksčio. Taip pat ir Win- 
stono kalbą publika sveikino 
atsistojim u ir karštais aplo
dismentais bei Šukiais už 
laisvę, vienybę ir pasaulinę 
taiką.

IG. KAMARAUSKAS 

ĮVAIRIOSŽINIOS
DE T RO IT AS. Michigan© 

Dar bo Vienybės komitetas 
nusitarė visais galimais bū
dais remti streikuojančius 
Shell Oil kompanijos darbi
ninkus.

BOSTONAS. Massachus- 
setts valstijos rabinų taryba 
kviečia visus boikotuoti už- 
streikuotas salotas ir vy
nuoges.

BUDAPEŠTAS. Daugiau 
kaip 300 delegatų iš kapita
listinių ir socialistinių šalių 
dalyvavo konferencijoje 
tikslu pasitarti dėl prekybos 
padidinimo.

•
MENARD, Ill. Policija 

ašarinėmis bombomis nuga
lėjo kalinių sukilimą. Kali
niai reikalauja geresnio 
maisto, taipgi geresnio me
dicininio aptarnavimo.

•
ST. LOUIS, Mo. Ameri

kinė Universitetų Profesorių 
Sąjunga ragina Nixoną pa
skelbti amnestiją karo prie
šams, kurie atsisakė ka
riauti Vietname.

WASHINGTONAS. Prez. 
Nixonas susitiks pasitarimui 
su Prancūzijos prezidentu 
Pompidou Islandijoje gegu
žės 31 d.

LOMA LINDA, Calif. Uni
versiteto mitybos tyrinėto
jas dr. U. D. Register ragi
na cukraus vartojimą suma
žinti pusiau, nes daug cu
kraus yra žalinga sveikatai.

•
COACHELLA, Calif. Vy

nuogynų streikieriai gauna 
vis ddūgiau paramos iš dau
gelio unijų. Jie pasirįžę 
kovoti, iki streikas bus lai
mėtas ir jų unija pripažinta.

•
WASHINGTONAS. Dėl ga

zolino trūkumo jau užsidarė 
daugiau kaip 10,000 gazolino 
stočių. Šiuo laiku visoje 
šalyje yra apie 215,000 to
kių stočių.

Hartford, Conn.
Netikėtai pasitaikė laimė 

ir man dalyvauti New Yorko 
Aldo Choro parengime gegu
žės 6 dieną. Ačiū Ch. Bra
zauskui už nuvežimą, o Sie
nutei Brazauskienei už pa
kvietimą važiuoti. Tai labai 
įspūdingą dieną turėjome. 
Oras pasitaikė nepaprastai 
gražus, tai besidžiaugdami 
gamtos grožiu, nė nepaju
tome, kaip pasiekėme Mas- 
pethą.

Malonu buvo paspaust de
šinę draugams ir draugėms, 
taipgi ir naujoms pažintims. 
Programą atidarė Jonas 
Grybas, pakviesdamas Ievą 
Mizarienę pirmininkauti. 
Po trumpos kalbos ji pakvie
tė Aido Chorą dainuoti Mil
dred Stesnler vadovybėje. 
Tai labai gražus būrys dai
nininkų su gražiais balsais. 
Buvo malonu klausytis. Dai
navo naujas daineles, dai
navo labai sutartinai. Tas 
parodo, kad mokytoja ir dai
nininkai įdėjo daug triūso. 
Paukiai išėjo dainelės tiek 
choro, tiek solistų.

Po tam pirmininkė persta
tė visus Chicagos garsiosios 
grupės dainininkus ir supa
žindino su jų vardais ir vei
kla. Tai labai spalvinga 
grupė. Visi čia augę žmo
nės. Jie giliausiai jaudino 
mūsų jausmus, taip meis
triškai atlikdami savo parei
gas kaip skambiais balsais, 
taip išraiška ir judėsiais, 
kad iš tikrųjų sužavėjo klau- 
sovus.

Tai buvo retai girdėta to
kia programa. Garbė jums 
visiems už tokį pasišventi
mą. Visiems didelis ačiū!

Hartfordiečiai stropiai 
rengiasi prie gegužės 20 
dienos parengimo, kad visi 
dalyviai būtų patenkinti vis- 
kuom. Programa bus graži 
ir įvairi. Bus svečias dai
nininkas V. Bekeris iš New 
Yorko. Taip pat ir vietiniai 
rūpinasi kuo šauniausiais 
pasirodyti.

Kviečiame visus dalyvauti 
ir paremti mūsų pastangas 
suteikti ką nors gražaus ir 
vertingo.

V. K.

Chicago, III.
SVEČIAS

I Detroito Lietuvių klubo 
susirinkimą, balandžio 29 d., 
netikėtai užkliuvo mielas 
svečias iš Tarybų Lietuvos. 
Tai Vilniaus universitetp 
prorektorius Jonas Grigo
nis. Jis Amerikoje jau yra 
nuo vasario mėnesio ir duo-. 
d a paskaitas Yale universi
tete, New Haven, Conn.

Porą dienų buvo sustojęs 
pasimatyti su lietuviais ir 
Detroite. Buvo apsistojęs 
pas Teofilę Masienę ir du
krą St. Clair Shores, Michi
gan. Susitiko su radijo pra
nešėjais Zapareckais; ap
žiūrėjo Rauskių fabrikus ir. 
gyvenimo vietą Warren, 
Mich, ir iš klubo į lėktuvų 
stotį jį išvežė Kebliai. Klu
bo pirmininkė jį perstatė ir 
gerb. J. Grigonis trumpai, 
bet labai gražiai pasveikino 
visus.

GRAŽUS FILMAS

Po koubo susirinkimo klu- 
bietls Albinas Bubnelis pa
rodė savo susuktą filmą apie 
Tarybų Lietuvą. Jis su žmo
na ir vaikučiu lankėsi Lietu
voje pereitą vasarą ir iš fil
mo matėsi, kad jis visur va
žinėjo ir aplankė savo gy
venvietes, kur gyvena jo gi
minės.

Paveikslai buvo gražūs ir 
įdomūs. Dėkojame Albinui 
Bubneliui už parodymą. 
Klubo salėje buvo privažia
vę daug žmonių, net ir iš 
Kanados.

IŠVAŽIUOJA

Sekmadienį, gegužės 6 d., 
detroitiečiai LDS nariai lai
kė savo paskutines pamokas 
kėglio lošime. Po to visi 
suvažiavo į Detroito Lietu
vių klubą pailsėti ir galutinai 
susitarti dėlei važiavimo į 
LDS kėglio turnyrą, kuris 
įvyks Milwaukee, Wisconsin.

Detroitiečiai surinko virš 
devynių šimtų dolerių, pa
samdė busą ir apie 60 čia 
gimusių važiuoja į turnyrą. 
Išvažiuos gegužės 19 dieną 
2:30 vai. ryte ir bus namie 
gegužės 20 d. naktį. Linki
me jiems geros kloties visa 
kame ir kuo geriausiai pa
sirodyti turnyre.

STEFANIJA

Brockton, Mass.
MIRĘ LIETUVIAI

Per vieną savaitę vienoje 
šeimoje įvyko net dvejos 
šermenys. Balandžio 28 d. 
mirė Juozas Damašauskas 
(Damurls), sulaukęs 83 me
tus amžiaus, gyvenęs 148 
Bellevue Ave. Buvo gimęs 
Lietuvoje. Čia išgyveno 65 
metus. Dirbo avalynės iš
dirby stėje. Buvo Lietuvių 
Literatūros Draugijos 6 kp. 
narys. Palaidotas balandžio 
21 d. Melrose kapinėse. 
Liūdi žmona Veronika, 2 sū
nūs - Leo ir Joseph Dama- 
ris (Damašauskai), duktė 
Elaine Pilkons', Peabody, 
Massachusetts. ■

• -■ 1

O balandžio 24 dieną mirė 
jo sūnus Joseph bamaris, 47 
metų, gimęs Brocktone. Pa
laidotas bal., 28 d. Melrose 
kapinėse. Liūdi du sūnūs. 
Leo ir Darran/ Damariai, 
motina ir sesuo'Elaine Pil- 
kon.

Gegužės 3 mįrė Mary 
ValuntukevičienČ, sulaukus 
senatvės, gyveno 57 N. Cary 
St. Buvo pašarvpta Yakuvo- 
nio koplyčioje. Daug gyvų 
gėlių puošė jos karstą. 
Daug jos draugų ir artimų 
atėjo atsisveikinti ir palydė
ti f paskutinę keįionę. 

c..

Mary Valuntukevičienė 
buvo laisvų pažiūrų, su vi
sais draugiška, skaitė 
“Laisvę”. Amerikoje išgy
veno 65 metus. Palaidota 
geg. 5 dieną Melrose kapi
nėse. Liūdi jos sūnus Ru
dolph, sesuo Ama Chesnut, 
4 anūkai ir 3 proanūkiai. 
Palydovai buvo pakviesti su
grįžti į svetainę, kur buvo 
tinkamai pavaišinti.

Tebūne jai lengva šios ša
lies žemė, o užuojauta jos 
sūnui, seseriai ir giminėms.

S. R.

Hudson, Mass.
Gavau laišką iš Westford, 

Mass., kad ten mirė J. Gai- 
dis. Mirė Nursing Home. 
Kur palaidotas, nežinia. 
Taipgi nežinia, ar jis turi 
giminių.

Drg. J. Gaidis ilgus metus 
gyveno Maynard, Mass. Jis 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas. Seniau parašy
davo korespondencijų, par 
ir Nursing Home būdamas 
paaukodavo.

J. Gaidis, gyvendamas 
Maynarde, atvažiuodavo į 
Hudsoną į mūsų parengimus. 
Kada seniau “Laisvės” pik
nikai įvykdavo Maynard, J. 
Gaidis padėdavo su visokia 
parama.

CHARLES K. URBAN.

St. Petersburg, Fla.
Balandžio 28 d. Litho Sen.

Cit. Klubo salėje įvyko klubo 
mitingas. Jį pravedė klubo 
prezidentas Valys Bunkus. 
Protokolų sekretorė A. 
Aleknienė perskaitė praėju
sio susirinkimo tarimus. V. 
Bunkus raportavo smulkme
niškai, kaip eina salės re
montas, ypač virtuvės atre- 
montavimas. Svarbu, kad 
šeimininkėms būtų patogu 
gaminti maistą.

Ant lentos jau yra gražus 
skaičius klubo garbės narių 
vardų. Tai tik pradžia. Var
dus tvarko mūsų gerbiamas 
dailininkas Pranas Mocka- 
petris. Taipgi Bunkus pra
nešė, kad jau gauta klubo 
konstitucija. F in. sekr. T. 
Lukienė išdalino konstituci
ją. Papildomą raportą patei
kė direktoriai P. Alekna, J. 
Sarkiūnas ir J. Mileris.

F in. sekr. Lukienė patel
kė finansinį klubo stovį. Iž
dininkas J. Rūbas sutiko su 
raportu.

’ Klubo viceprezidentas W. 
Dubendris sakė, kad visi ra
portai labai geri. Raportai 
užglrti vienbalsiai.

Newyorkietės seserys 
Elena Jeskevičiutė ir Amelia 
Young padovanojo gražią ar- 
tificialę gėlę salei papuošti. 
Ačiū joms.

Walteris Žukas paminėjo 
savo gimtadienį ir ta proga 
visiems pobūvio dalyviams 
patelkė po taurelę. Išgėrė 
už jo sveikatą ir sudainavo 
ilgiausių metų. Ačiū W. Žu
kui.

Paskiau visą popietę grojo 
muzika ir sekė draugiški pa
sikalbėjimai.

Geg. 5 d. L. S. C. salėje 
įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas, kurį pravedė 
kp. pirm. J. Mileris. A. 
Aleknienė perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą. 
J. Miler iŠ' raportavo, kad kp. 
pavasarinis parengimas
buvo sėkmingas. Jame buvo 
daugiausia pavasarinio
džiaugsmo, kurį įnešė mo
terys. Dėkojo Dainos My
lėtojų chorui ir mokytojai 
Pakalniškienei už gražią 
programą. Fin. sekr. T. 
Lukienė pateikė kp. finansų 
raportą. Iždininkas P. Alek
na sutiko su raportu.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė M. Raškaus- 
kienė.

Nutarta pagerbti kp. mi
rusius narius per “Laisvę” 
ir “Vilnį”; abiem laikraš
čiam paskyrė po $25.

Į kp. įsirašė nauja narė 
Barbara Sophos.

Susirinkimą baigus šeimi
ninkės pateikė pietus. Bai
giant pietauti A. Aleknienė 
pasveikino svečius ir papra
šė iš toliau atvykusius pasi
rodyti. Pirm. J. Mileris pa
kalbėjo apie darbo žmonių 
kovas už geresnį gyvenimą; 
ir ką šiandien liaudis yra 
laimėjusi. Tai tik maža 
dalis už jų kovas ir darbą.

Susirgo kp. narė M. Mile
rienė, nuvežta į ligoninę. 
Linkiu ligonei greit pa
sveikti.

PRANEŠIMAS

45 kp. mitingas įvyks Še
štadienį, birželio 2, 11 vai. 
ryto; pietūs 12 vai. Klubo 
mitingas įvyks birželio 9 d. 
11 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15 Avė. South 
Klubo salėje. Prašome visus 
įsltėmyti.

V. B-NE

CINCINNATI, Ohio. Mirė 
100 metų amžiaus buvęs žy
mus beisbolininkas R. D. 
Miller.

Chicagos Žinios
“VILNIS” IŠEIS TIK 3 
KARTUS SAVAITĖJE

Gegužės 6 d. Mildos sa
lėje įvyko dienraščio “Vil
nis” bendrovės dalininkų 
suvažiavimas, kuriame buvo 1 
64 sprendžiamų balsų. At- 1 
stovauta 13 organizacijų, o 
likę dalyviai buvo patys šė- 
rininkai.

Apkalbėjus dienraščio 
“Vilnis” dabartinę padėtį, 
kad netekome visos eilės 
svarbių redakcijos narių bei 
bendradarbių, taipgi ir 
skaitytojų bei rėmėjų, dien
raštį leisti fiziniai, o ne 
ekonominiai, neįmanoma. 
Tad suvažiavimas nutarė 
teišleisti tik 3 kartus į sa
vaitę, būtent: antradienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį. 
Bet jei bus gauta naujų jėgų 
darbe, tai būsiantieji direk
toriai galės dalykus taip pa
tvarkyti, kaip tam sąlygos 
leis.

Administratorė Mary 
Grager pranešė, kad prieš 
suvažiavimą sveikinimais 
įplaukė $2,903. Pačiame su
važiavime sukelta $3,433. 
Tad viso iki suvažiavimo 
užbaigos gauta suvažiavimo 
sveikinimais $6,326. Tiki
masi, kad dar nemažai svei
kinimų atplauks ir po suva
žiavimo, nes paštas dažnai 
suvėluoja su laiškų persiun
timu.

Negalima praleisti nepa
minėjus, kad suvažiavimo 
pirmininkė advokatė S. Ma- 
sytė ir jos mamytė, prisi
mindamos mirusį vyrą ir 
tėvą Miką Masį, pasveikino 
suvažiavimą su visa $1,000.

Reikia tikėtis, kad naujieji 
direktoriai sugebės vesti 
laikraščio išlaikymo reika
lus taip, kad ateityje vėl bus 
galima'-jį išleisti,kaip lei
dome pirmiau.

Po suvažiavimo buvo ban
ketas. Jame dalyvavo tikrai 

LAISVĖS” REIKALAIS

mirusios žmonos Marijonos ....... $20.00 
P. Kukonis, Horseheads, N. Y. ..... ....................20.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y., prisiminimui savo

mirusio vyro Povilo ....... $15.00 
Ona Cernevičienė, Maspeth, N. Y. . ...........................10.00
LDS 55 kuopa, Cleveland, Ohio, per J. Petraus . . 10.00 
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y.................... 7.00
Frances Maželienė, Brooklyn, N. Y. ....... . 5.00 
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn. ....... 5.00
F. Klaston, Huntington Sta., L. I. . . ..................... 5.00
J. Vilkelis, Laval, Que., Canada.............................  . 5.00
P. Kuliaskas, Gardner, Mass.................................... 3.00
G. Povilonis, Sudbury, Ont., Canada ....................... 2.00
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, Nuo balandžio 27 d. iki gegužės 14 d. “Laisvei” paramos 
gavome sekamai:

Cecilia Skarbalienė, Paterson, N. J., aukojo per Adelę 
Valickienę (Bimbaitę), prisiminimui savo mirusio vyro 
Jono, kuris mirė 1971 m. gegužės 24 d., $100 ir “Laisvės” 
Bendrovės šėrą vertės $10.

* * *
Juozas ir Sarah Bimbai, Hawthorne, N. J„ aukojo du 

Namo Bendrovės šėrus, vertės $50. 
• * * *

V. Bovinas, Miami, Fla., prisiuntė $37; rašo: Šios aukos 
dar “Laisvės” suvažiavimo tikslui”. Aukojo sekami:

J. Balčiūnas ........ $20.00
W. Mikulėnas ........ 5.00
J. S. Thomsonai ...... 5.00
J. U. Daugirdai ....... 5.00
V. J. Stankus ........ 2.00

* * *
Juozas ir Marytė Strižauskai, Bridgeport, Conn., pri

siuntė $25 ir rašo: “Taj dėl ilgesnio palaikymo laikraščio 
'Laisvės’.” ♦ * *
Kitos aukos:

Jonas ir Anastazija Kauliniai, Hungtington Sta., L. I. $21.00 
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J., prisiminimui

Po $1.00: A. M. Jones, Brooklyn, N. Y.; John Beleckas, 
West Somerville, Mass.; J. Kireilis, Johnson City, N. Y.; 
K.Melnis, Springdale, Pa.; VeraUrbonas, Brooklyn,N. Y.; 
J. Anglis, Hungtington Sta., N. Y.; Mary Shmagorienė, 
Miami, Fla.; John Dulkis, Paterson, N. J.

Dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

daug svečių. Buvo daug 
gražių kalbų pasakyta ir su
dėti pažadai, kad laikraštis 
“Vilnis” dar ilgus metus 
vilnys.

VILNIETE

Alisč Jonikienė 
išvyko į ligoninę

Jau gerokas laikas, kai 
drg. Alisė Jonikienė nesvei- 
kuoja. Dėl tos priežasties 
ji pasitraukė iš redakcinių 
pareigų ir mane, kad būda
ma namuose pailsės ir at
jaus sveikatą, bet taip nebu
vo. Juo toliau, tuo labiau 
jos sveikatos stovis menkė
je. Kad sužinoti nesveikatos 
priežastį, gegužės 8 d. ji 
išvyko į Chicago Osteopathic 
ligoninę, 5200 So. Ellis Ave., 
patikrinti sveikatos stovį ir 
nustatyti ligos priežastį bei 
pačią ligą.

Ilgų metų visuomenės vei
kėjai, “Vilnies” redakcijos 
štabo narei - drg. Alisei 
Jonikienei linkėtina atgauti 
sveikatą ir, suradus ligos 
priežastį, ją prašalinti ir 
vėl būti sveikai ir darbščiai.

J. M-NE

113,000 naujų 
komunistų

Roma. Italijos Komunistų 
partija šiais metais gavo 
113,000 naujų narių. Tai 
skaitomas didelis atsieki- 
mas.

Dienraštis “L’Unita” 
rašo, kad dabar partija turi 
1,545,000 narių. Partijos 
įtaka darbininkuose smar
kiai auga.

MASERU. Lesotho prem
jeras Jonathan smarkiai kri
tikavo Jungtines Valstijas už 
rėmimą rasistinių režimų 
Pietų Afrikoje ir Rodezijoje.
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įspūdingas Aido choro 
koncertas

Aido choro koncertas, 
įvykęs gegužės 6 diena Lie
tuvių Piliečių klube, Mas- 
peth, N. Y., buvo sėkmingas 
ir fspūdingas. Publikos 
tarpe, apart newyorkiečių, 
matėsi svečių ir iš kitų 
miestų, kaip tai iš: Phila
delphia, Worcester, Johnson 
City, N. Y., Stamford, Mon
roe, No Y., Great Neck, Lo I. 
Visi svečiai buvo pavasariš
kai nusiteikę, vieni kitų se
niai nematę, šnekučiavosi - 
vaišinosi.

Programų atidarė Aido 
choro pirmininkas Jonas 
Grybas. Trumpai pakalbė- 
jęs apie koncerto eigų, pa
sveikino svečius, pranešė, 
kad programų praves: ąidįe- 
tė Ieva Mizarienė.

Kaip jau buvo minėta 
spaudoje, pFOgx,-t
mų išpildė Aido choras ir 
Artistų grupė iš Chicagos. 
Aido choras savo dalį kon
certo skyrė Tarybų Lietuvos 
kultūros darbuotojams, 
sveikinusiems mūsų ęhorų 
jubiliejaus proga. ; ” *

Pirmoje koncerto dalyje 
A id o choras, Mildred Sten- 
šiėr • vadu6vWujarrtAš/ 4tl¥kd 
pasirinktas jaunųjų 'LietiiVbs 
kompozitorių dainas: ^Tė
vynė Lietuva” - A. Bražins
ko, *‘Joninių daina’’ - V. Bu- 
drevičiaus, “Baravykų šo
kis” - Ed. Balsio ir “Drau
gų daina” - V. Bagdono.

Aido choro moterų grupė 
sudainavo: “Kaip tu brangi 
gimta šalis” - J. Slėnio, 
“Raiba paukštele” - A. Rau
donikio ir “Ieva žalioji” - 
liaudies daina.

Victor Becker, kaip vi
suomet, puikiai atliko “Kur 
gimta padangė” - A. Bra
žinsko, “Gsojmatėlę .para
šiau” - V. Juozapaičio ir 
vienų angliškų dainų -‘ “A 
Man Without Love”. Po to, 
jis su savo sūnumi Victor, 
Jr., atliko duetų “Širdie” - 
I. Dunajevskio, Victor 
Becker, jaunasis, puikiai at
liko “Toreador” iš operos 
“Carmen” - G. Bizet.

Mūsų mieloji N. Ventlenė 
sudainavo “Plaukia Nemu
nėlis” A. Andriulio, ir
“Kai aš gTėblaū” - liaudies
dainą suharmonizuotą L.
Abariaus. Hormoningai nu
skambėjo d tfetas N. Vėntie-

ir u s‘ , H
. ( _■ r r, . . • '• I .. ,

Lil i jai Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei bei jų šeimoms 
ir visiems velionės artimiesiems ir draugams
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Lilijai Kavaliauskaitei
L’-'-/.’- ■■ < ■bf.L v

1973 m. gegužės 12 d. / / u

Reiškiame giliausių užuojautų jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnei Jurevičienei {r Helen Kudirkienei; taipgi visiems 
kitiems artimiesiems bei draugams.

’ . ELENA ir PETRAS SIAURIAI
/c Woodhaven, N.Y,

Mirų s

Lilijai Kavaliauskaitei
1973 m. gegužės 12 d.

Reiškiu giliausių užuojautų mano mielosios bendradar
bės sesutėms Margaret Cowl, Agnei Jurevičienei ir Elenai 
Kudirkienei; taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

Liūdime visi.
IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

nės ir V, Beckerio “Gegužės 
žiedai” - S. Rombergo.

A. Iešmantą, meistriškai 
atliko “Nemuno Žiedai” 
B. Gorbulskio ir “Saldus 
alus” - L. Abariaus.

Koncerto pirmoji dalis už
sibaigė su A. lešmantos ir 
V. Beckerio duetais: “Pie
nė” - Mo Vaitkevičiaus, ir 
“Kur tas kelelis” - T. Ma- 
kačino.

Aido chorui ir solistams 
akompanavo pianistė Dara- 
tėlė Murelienė ir buvusi Aido 
choro mokytoja Brone Sali- 
naitė. • ; 

• i

KALBOS IR SVEIKINIMAI

Pradedant antrų jų progra
mos dalį, programos vedėja 
I. r. Mizarienė savo kalboje, 
f, -kitkoi. „• pamjnejo,i { kąd f 
šiemet Tarybų ’ Lietuvoje, 
birželio 29 dienų, bus pla
čiai atžymėta Vilniaus mies
to Jkūrimo 650-osios meti
nės, surengiant paskaitų cl- 
Jclų,. įkirtą sukakčiai pami
nėti ' Švenčiant tokį laiko
tarpį, pravartu pasakyti, kad 
Vilnius niekuomet nebuvo 
taip lietuviškas, kaip dabar. 

■ 1 Ta pačia proga ji pakvietė 
“Moscow News” korespon
dentų Jungtinėse Tautose 
žurnalistų Apolinarų Sinke
vičių, kuris tik buvo sugrį
žęs su žmona Zinaida iš il
gos kelionės po vakarines 
JAV valstijas, tarti žodį, 
kitų.

Gerbiamas svečias primi
nė, kad tų pačių dienų, geg. 
6, |vyksta du stambūs {vy
kiai pažangiųjų Amerikos 
lietuvių judėjime: Aido 
choro koncertas New Yorke 
ir “Vilnies” dalininkų, su
važiavimas Chibągoje. 
Baigdamas kalbų, Sinkevi
čius pagyrė šio koncerto 
programos dalyvių pasirink
tas dainas ir linkėjo Aido 
chorui dar daug saulėtų 
dienų.

Apolinaras ir Zinaida Sin
kevičiai daug važinėjo, daug 
pamatė. Susitiko su Kali
fornijos ir Chicagos pažan
giaisiais lietuviais, susipa
žino su jų veikla, parvežė 
huo visų geriausius linkėji
mus. Jie pamatė gražiųjų 
Kallfornijų ir pervažiavo 
tuos majestotiškus Rocky

Mountains. Pamatė indėnų 
Navajo genties stovyklas.

ŠAUNIEJI MENININKAI iŠ 
CHICAGOS

Susižavėjome Chicagos 
artistų grupės pasirodymu 
koncerto programoje. Tai 
šaunūs ir talentingi meninin
kai. Labai malonu buvo ste
bėti jų skirtingus išstojimus 
scenoje. Aštuoni gabūs me
nininkai, ir visi gimę Ame
rikoje!

VALERIJA URBIKAS - 
Roseland o Aido ir LKMc .•» - 
rų mokytoja ir šios grupės 
vadovė ir akompaniste. Ji 
ne tik darbuojasi mene bet 
ir kiti įvairūs d arba. uai 
neperprasti.

ESTELLE BOGDEN - bu
vusi Roselando Aido choro 
mokytoja, grakšti ir talen
tinga dainininkė, daug vei
kla organizacijose.
' WANDA ŽALYS - žvali ne 
tik dainoje, bet ir vaidyboje. 
Jos vardas dažnai matomas 
spaudoje.

HELEN1 BORDNER - daug 
darbuojasi mene ir organi
zacijose. Neseniai Chicago- 
je buvo surengtas jai pager
bimo banketas.

EDWARD JAKUSKA - ilgų 
laikų gyvenęs Brazilijoje, 
yra šios grupės pranešėjas - 
vikriai atlieka savo parei
gas. Jo žmona ANN JA
KUSKA (vokiečių kilmės), 
moka gražiai pritikti prie 
grupės, supranta lietuviškos 
dainos dvasių.

JOHN FAIZA - rūpestingai 
stengėsi atlikti savo išstoji
mus solo ir su grupe, jo 
vardas dažnai matomas 
spaudoje.

ROGER ŽILIS - Roselando 
Aido choro pirmininkas, be 
kurio choras gal nebūtų tiek 
nuveikęs. Jis uoliai dirba 
choro veikloje, daug vaidinęs 
operetėse.
f ■'EdvaTdas Jakuska p^švei- 
kindv newyorkiečlūS' till O" vi
sos grupės, ir perdavė lin
kėjimus nuo vilniečių.

Pirmiausia visa grupė su
tartinai atliko “Jaunystės 
šventė” - J. Slėnio, “Aš 
mergytė” - Margučio, “Jau
nimo daina” - R. Žigaičioir 
“Yra labai daug sviete” iš 
operos “Laima” - solo par
tijų atliko John Faiza.

Wanda Žalys pasirodė 
įmantriai ir žavingai, atlik
dama “Meilė sužavėjo” iš: 
operos “Maritza”.

Harmoningai, išlaikydami 
jūreivių meliodijų tempo ir 
ritmų, vyrų grupė atliko 
kompozitoriaus Ed. Balsio - 
“Jūreivio daina”.

Helen Bordner, švelniai ir 
jautriai padainavo “Girdžiu 
balsų mylimojo”.

Mišri grupė, pasikeisda- 
ma solo partijomis atliko: 
“Lai sau rūstūs vėjai ūžia” - 
rūsų liaudies dainą, “Jūs 
laimingos f seserėlės”, 
' ■ Ryto migloj* ’ - A/ Noviko
vo ir populiarių daina “Ka- 
linka”.
H Moterų grupė švelniai ir 
romantiškai 1 sudainavo 
mane mylėjai” - J. Kern.

Labai šiltai publikų nutei
kė Estelle Bogden atlikta 
daina “Vėl pavasaris” - R. 
Frihil. Jos kilni laikysena, 
švelnus lyrinis balsas, su
žavėjo žiūrovus.

Toliau, vyrų grupė pa
linksmino publikų su nuotai
kinga daina “Aš esu žmo- 
gus .

Žvitriosios solistės Wan
da Žalys ir Estelle Bogden 
puikiai atliko duetų “Mudu 
du” iš operos “Fleder- 
maus” ir trio su Roger Ži
lis iš Strauso “Merry Wi
dow?*.

Pabaigoje, člkagiečių ar
tistų grupė, su {vairiomis 

interpretacijomis, atliko 
dainas: “Mano Žeme gim
toji” - A. Žilinsko, su is
panišku patosu skambėjo 
“Spanish eyes” - Kemperft, 
“Cekoslovakų daina” ir 
“Gamtos valsas” - Zalews
ki.

Svečiai menininkai žymiai 
praturtino Aido choro kon
certų, palikdami nepamirš
tamų {spūdį. Atrodė kaip 
tikra šventė. Gausiais ap
lodismentais dėkojome mie
liesiems svečiams ’ už su
teiktų malonumų ir už pa
siaukojimų leistis į taip to
limų kelionę. Tikėkime, kad 
tai nebus vienintelis kartas. 
Turime viltį ir vėl juos New 
Yorke pamatyti.

VAISES “LAISVES” 
SALĖJE

Po koncerto, menininkai 
člkagiečiai ir iš kitų miestų 
atvykę svečiai, buvo pa
kviesti į “Laisvės” salę 
praleisti popietę, pabend
rauti - pasivaišinti.

Sužinota, kad vilniečiui 
menininkai, du kartus | me
tus, dalyvauja Chicagos pa
žangiųjų rusų parengimų 
programose. Jie nepasidi
džiavo ir vėl mums padai
nuoti iš savo repertuaro mi
nėtuose koncertuose. Na, o 
Edvardas ir Ann Jakuskai, 
pramoginių šokių mėgėjai, 
dar mums ir pašoko. Nuo
širdžiai visiems dėkojame.

Prie vaišių patiekimo dar
bavosi visos aidietės ir gar
bės narė Kaziūnė Caikaus- 
kienė. Salėje, koncerto 
metu, prie pardavimo bilie
tų dirbo garbės nariai Helen 
Siaurienė, Jurgis Bernotą ir 
Feliksas Lųpševičius, Aidas 
širdingai dėkoja už pagalbų.

Aidiečiaii džiaugėsi ma
tydami tiek, gražios publikos 
savo koncerte, ir reiškia 
nuoširdžiausių padėką Chi
cagos. Artintų ,grupei už da
lyvavimų programoje.- «...

p. feiferienE

Išskrido Europon

Amelia Jeskevičiutė- Young

Mums gerai žinoma daini
ninkė Amelia Jeskevičiutė- 
Young 10 d. geg. su Metro
politan Operos Gildijos turu 
išskrido į Pragą, Budapeš
tą, Vienna ir Amsterdamą. 
Šiuo laiku tuose miestuose 
vyksta muzikos festivaliai ir 
turas suruoštas specialiai 
tam, kad gildijos nariai ga
lėtų pasiklausyti ir pamaty
ti visą eilę operų ir koncertų 
tuose miestuose. Juose da
lyvaus tų šalių paskelbti ar- 
tistai-menininkai. Žinant 
jos atsidavimą muzikai, ti
kime, kad bus smagi ir Įdo
mi kelionė jai.

Linkime Amelijai gero 
vėjo, daug smagių valandų, 
ir laimingo sugrižymo na- 
muosna.

# ; re p.

"Laisvės” 
Direktoriams

Direktorių posėdis {vyks 
pirmadienį, gegužės 21 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Būkime visi.

SEKRETORE
(19-20)

Puikus filmai iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą bus rodomi šį sekmadienį. 
Vieta: Laisvės salė, 102-02 Liberty 
Avė. Tokios progos dar nebuvome tu
rėję. Jos nepraleiskime. Visi ir visos 
kviečiami. Pradžia 2 vai. po pietų.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Jungtinės Mokytojų Fede

racijos remiami kandidatai 
laimėjo 93 vietas iš 171 vie
tos lokalinių miesto mokyklų 
tarybų rinkimuose.

•
Bronxe 5 baltieji jaunuo

liai užpuolė ir apmušė Li
berijos respublikos diplo
matą ir profesorių tik todėl, 
kad jie juodosios rasės.

•
Apie 600 homoseksiualistų 

(lytiniai nenormalių) vieną 
dieną sulaikė trafiką ant 
George Washington tilto, kad 
demonstruotų jiems daro
mas diskriminacijos skriau
das darbuose ir visuomeni
niame gyvenime.

•
Mirė dr. A. B. Gutman 70 

metų amžiaus, pagarsėjęs 
naujuose išradimuose kovo
je su vėžio ligomis.

•
Policisto sūnus James 

Freehill mirė, peiliu suba
dytas Carl Schurz parke, 
visai arti majoro Lindsay 
rezidencijos.

•
Mrs. Hermine Ryan antrą 

kartą teismuose pralaimėjo. 
Dabar ji apeliuoja Į aukš
tesnį teismą. Ji nuskirta 
deportuoti { Vakarų Vokie
tijų teismui už kriminalinius 
prasižengimus žudant žydus 
ir kitų tautybių žmones hit
lerininkų koncentracijos 
stovykloje.

•
Apie 4,000 tekstilės dar

bininkų laimėjo vienos sa
vaitės streiką.

•
Brownsville rajone vaike

zų gengė, keršydama kitai 
gengei, padegė namą. Gais
re žuvo dvi motinos ir 4 
vaikai. Policija sugaudė pa
degėjus.

Velykas praleisti atvyko 
iš Columbia, S. C., Miss 
Jill Marett. Arti jos vaikino 
namų ji buvo mirtinai pašau
ta ir apiplėšta.

Kai Andy Dinkopasiskelbė 
prezidentiniu kandidatu Na
tional Maritime unijoje, buvo 
peršautas ir grąsintas ne
kandidatuoti.

•
Brooklyne gimė kartu 

suaugusios dvynukės. Dak
tarai tiria, ar bus galima 
jas išskirti. RE P.

Indėnai susitaikė
Pine Ridge, S. D. Mili- 

tantai indėnai, išlaikę okupa
vę Wounded Knee miestelį 
72 dienas, susitaikė sufede- 
raline valdžia ir baigė oku- 
paclją.

Dabar Washingtone tarsis 
dėl patenkinimo indėnų rei
kalavimų.

BOSTONAS. Policija 
areštavo 12 studentų protes
to demonstracijoje prieš mi- 
litarinį apmokymą ir rekru- 
tavimų.

Anne Yakstis, LDS centro 
sekretorė, išvyko, kaipo LDS 
Centro Valdybos atstovė, į 
LDS 22-rą Bowling Turnyrų, 
įvykstantį gegužės 18, 19 ir 
20 dienomis, Milwaukee, 
Wisconsin.

Kvies aplankyti 
žuvusių kapus

Hanojus. Siaurės Vietna
mo vyriausybė ruošiasi pa
kviesti žuvusių amerikiečių 
šeimas aplankyti savo myli
mųjų kapus.

Apskaičiuota, kad 1,328 
amerikiečių lakūnų žuvo 
bombarduojant Siaurės Viet
namą. Vieni žuvo kartu 
krisdami su numuštais lėk
tuvais, kiti belaisvių stovy
klose mirė sužeisti ar dėl 
kitų priežasčių.

Streikai Ispanijoj
- ' -■ .r , * •> . " ; .< n *

Madridas. Gegužės Pir
mosios metu Ispanijoje 
smarkiai padidėjo streikai. 
Daugiau kaip 24,000 auto
mobilių darbininkų sustrei
kavo. Prie jų prisidėjo kai 
kurių kitų išdirbysčių darbi
ninkai.

Streikieriai reikalauja di
desnių algų ir demokratinių 
teisių. Policija streikierius 
puldinėja. Nemažai areš
tuotų.

BEIRUTAS, Lebanonas. 
Arabų Fronto sąjunga, kuri 
remia Palestinos partiza
nus, ragina arabus darbinin
kus paskelbti streiką prieš 
Amerikos ir Anglijos naftos 
koncesijas arabų žemėse.

12 mil. skurdžių
Washingtonas. Senato 

specialus komitetas rapor
tuoja, kad jis surado 12 mi
lijonų amerikiečių sunkioje 
ekonominėje padėtyje* Jie 
gyvena nedavalgę, juos skur
das kamuoja. Pragyvenimo 
kainų nuolatinis kilimas juos 
dar daugiau skurdina.

Komitetui vadovauja sena
torius George McGovern. 
Skurdžiams pagalba reika
linga.

Pagerbė uodus
Freetown. Sierra Leone 

valdžia Iškilmingai pagerbė 
tuos uodus, kurie plečia ma
teriją, nuo kurios daugiausia 
nukenčia baltieji gyventojai.

Jeigu baltieji nebijotų ma
terijos, tai būtų isigalėję ir 
Sierra Leone, kaip jie įsiga
lėję Pietų Afrikoje ir Rode- 
zijoje, valdžios pareiškime 
pasakyta.

Pramogų Kalendorius

GEGUŽES 20 D.

Laisvės Choro koncertas 
ir pietūs, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Po me
ninės programos ir pietų bus 
šokiai. Pradžia 1 vai.

BIRŽELIO 10 DIENĄ
■ • ' ; f ,

Lietuvių Literatūros 
Draugijoj 185 kuopos pietūs 
po žaliais medžiais Forest 
Parke. Vieta visiems gerai 
žinoma. Kviečiame ruoštis 
dalyvauti.

p. ■ -į KP. VALDYBA

*, H į ■’
RUGPIŪCIO 19 D.

“Laisvės** direktoriai 
ruošia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N. Y. Bus pie
tūs. Jeigu tą dieną lytų, tai 
pietūs įvyks Laisvės salėje. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Tolima viešnia
Aido choro koncerte teko 

sueiti buvusią niujorkietę, 
veikusią per eilę metų LDS 
jaunimo kuopose ir Aido 
chore. Tai d. Helen Dobrow 
(Kaunaitė), kuri dabar gyve
na J acksohvllle’, Flor id a. 
Jinai lankosi pas sūnų, gy- 
venantį Stąten Islande, Ir ta 
proga atsilankė i choro kon
certą, tikėdama sueiti eilę 
seniai nematytų bičiulių. 
Taip ir buvo. • Sakosi links
mai praleidus visą popietę 
ir vėliau vakare pobūvyje 
“Laisvės” salėje, kur sma
giai pasikalbėjo su daugelių 
senų draugų ir draugių. Ji
nai ne tik džiaugiaisi sūnu
mi ir marčia, bet ir su dviem 
anūkais.

REP.

A day with 
a friend

I spent a very pleasant day 
with my friend Ona Buckler. 
She served a good dinner and 
also showed the pictures she 
had taken from her trip last 
year to see the United States. 
She had been vejy successful 
with her photography and 
with every picture shown 
came from her a very inte
resting and educational in
formation about places she 
had been and things she had 
seen.

I know Ona since 1930. I 
used to visit her home when 
her father was still living. 
She was a wonderful person 
and very devoted to his fa
mily.

Ona has sold her home and 
has an apartment now in a 
very good section in Balti
more.

1967 Ona made a trip to 
Lithuania. From that trip 
she also had many pictures 
and we enjoyed looking at 
them.

It was good seeing Ona 
again. • < • : * ILSE

I




