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KRISLAI
Neregėtas supuvimas 
Didelė mokslinė misija 
Teroristų šaika 
Šaunus laimėjimas 
Pagebsime mirusiuosius

- A. BIMBA -

“The N. Y. Times“ (geg. 
22 d.) ir pataria, ir ragina, 
ir geruoju prašo Leonidą 
Brežnevą mūsų pasigailėti ir 
savo kelionę į mūsų “nelai
mingą“ kraštą atidėti. Mes 
esame didžiausioje bėdoje!

Tai vis dėl to Watergate 
skandalo. Atrodo, sako did- 
lapis, kad Tarybų Sąjungos 
vadai “dar vis nesupranta, 
jog mes Jungtinėse Valstijo
se turime politinės žemės 
drebėjimą, kurio pilna apim
tis tebėra neaiški“. Argi 
gali mūsų taip susidemora- 
lizavęs ir sudemora- 
lizuotas vargšas prezidentas 
argumentuose bei diskusijo
se atsilaikyti prieš tokį po
litikoje išprūsusį komunistų 
lyderį kaip Brežnevas?!

Kai jau šitaip gieda toks 
stambus kapitalo organas, 
kaip “The N. Y. Times“ 
apie savo klasės vadovybę,, 
tai tik ranka numoti ir pa
sijuokti neužtenka. Iš tikrų
jų, padėtis labai rimta. Tuo
se einamuose tyrinėjimuose 
ir paties prezidento Nixono 
pakartotinuose ilguose pa
reiškimuose atidengiamas 
mūsų krašto valdančiosios 
klasės neregėtas politinis 
supuvimas.

e
Mūsų mokslininkai yra pa- 

simoję labai dideliam, isto- 
, rinlam žygiui. Tiesa, su ta 
erdvės stotimi, kuri vadina
ma erdvės laboratorija (Sky- 
lab) yra tam tikrų nesklan
dumų, bet tikimasi juos sėk
mingai pašalinti. Kai šie žo
džiai pasieks mūsų skaity
toją, veikiausia trys astro
nautai jau bus stotį pasiekę, 
ją sutvarkę, ir joje apsigyve- 
n9-

Tai bus svarbus išbandy
mas, kaip ilgai žmogus gali 
tokioje aukštybėje gyventi ir 
vesti erdvės tyrinėjimus. 
Atradimai bus pasaulinės 
reikšmės. Jie gražiai pra- 
turtinis mokslą geriau pa
žinti gamtą.

Visas pasaulis linki šiam 
drąsiam žygiui didžiausios 
sėkmės.

Kai kuriose vietosepradė
jo plačiai veikti politinių te
roristų šaika, pasivadinusi 
“National Caucus of Labor 
Committees”. Ypač jie 
siautėja darbo unijose prieš 
pažangiuosius narius. Už
puldinėja jų susirinkimus. 
Sumuša jų vadus.

Spėjama, ar tai tik nebus 
senųjų reakcinių vadų dar
bas neįleisti J unijas jokių 
naujų sumanymų, užkirsti 
kelią plintančiam eilinių na
rių judėjimui už demokrati
ją unijose.

Taipgi teroristai užpuldi
nėja šiaip viešus susirinki
mus, kuriuose kalba Komu
nistų Partijos vadai.

Kissingeris ir 1 ho tariasi 
kaip taika išlaikyti

Indokinijoj; mūšiai tęsiasi
Paryžius. Kissingeris jau 

turėjo keletą pasitarimų su 
šiaurės Vietnamo atstovu 
Tho. Jie tariasi, kaip iš
laikyti karo paliaubas Viet
name ir taiką Indokinijoje, 
kai vieni kitus kaltina taikos 
sutarties laužymu.

Saigono komanda skelbia, 
kad nuo sausio 28 d. pasi
rašytos taikos sutarties be
veik kasdien ištikopersišau- 
dymų, kuriuose užmušta 
daugiau kaip 20,000 Viet- 
kongo kareivių ir 5,141 Sai
gono kareivis. Taipgi žuvo 
873 civiliniai.

Vyks į Tarybų 
Sąjungą

Dabar jau aišku, kad An
glijos karalienės Elzbietos 
vyras princas Philip tikrai 
vyks į Tarybų Sąjungą dar 
šiemet. Jis viešai pasakė, 
kad jeigu tik gaus nuo Tary
bų Sąjungos Fizinės Kultū
ros ir Sporto Komiteto pa
kvietimą, jį priims. Mat, 
š. m. rugsėjo mėnesį Kieve 
įvyks tarptautinės jojikų 
lenktynės. Princas Philip 
yra jojikų federacijos pir-

Amerikiečiai nuolat tęsia c 
bombardavimą Kambodijoje. 
Prez. Nixonas sako, kad 
bombardavimas “tvirtina 
taiką“. Jis nesiskaito su 
Kongreso tarimu sulaikyti 
bombardavimo finansavimą. 
O tai reiškia, kad Kongresas 
yra priešingas bombardavi
mui.

Ragina plėsti su 
TSRS prekybą

LEONARD WOODCOCK
mininkas.

Tai bene bus pirmas mo
narchas lankytis Tarybų Są
jungoje.

PRINCE PHILIP

Garsioji “Camdeno byla“ 
baigėsi didžiuliu laimėjimu. 
Buvo teisiami 28 Vietnamo 
karo priešai ir tapo išteisin
ti, paleisti. Kaip žinia, jie 
buvo suimti, kai protestuo
dami prieš karą, jieCamde- 
ne įsiveržė į drafto tary
bos raštinę ir sunaikino re
kordus.

Savo nuosprendžiu teis
mas pateisino jų šį drąsų 
prieškarinį žygį.

•
šiemet mirusiųjų minėji-

mo diena Įvyks pirmadienį, 
gegužės 28 dieną. Tai šven
tė, kuri buvo įvesta prisi
minimui visuose Amerikos
karuose mirusiųjų jaunų 
vyrų, bet jau senokai į pa
virtus švente prisiminimui 
visų mirusiųjų. O mirusių 
artimųjų kiekvienas mūsų 
turime daug. Juos prisi
minsime, juos pagerbsime, 
prieš juos savo galvą nu
lenksime ir pagalvosime 
apie likusįjį mūsų pačių gy
venimo kelią.

Pasižadėkime, kad tas 
mūsų kelias būtų kasdien 
klojamas gerais, naudingais 
darbais mūsų pažangiajam 
judėjimui ir darbo liaudies 
kovoms už šviesesnį rytojų.

Washingtonas. Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos prezidentas Woodcock 
pasakė kongresinei komisi
jai, kad jokių trukdymų pre
kybai su Tarybų Sąjunga ne
turėtų būti. Prekyba turi 
būt tarp abiejų šalių laisva.

Jis taipgi priminė, kad tu
rėtų būt pradėta prekyba ir 
su Kuba, nes laisva prekyba 
palaiko taiką pasaulyje.

Woodcock su savo unijos 
delegacija neseniai grįžo iš 
Tarybų Sąjungos.

Republikonai 
nusivylę Nixon u

Washingtonas. 25 repu- 
blikonų vadai turėjo pasita
rimą, kuriame pareiškė ne
mažą nusivilimą dėl Nixono 
nusistatymo Watergate 
skandalo klausimu.

Jie numato, kad Nixono 
politika mažina pasitikėjimą 
valdžia ir kartu žaloja ša
lies bei republikonų partijos 
padėtį. Jie kalbėjo apie
atsiribavimą nuo Nixono ad
ministracijos, jeigu nebus 
jai pasitikėjimas atsteigtas.

CLEVELAND, Ohio. Mirė 
58 metų amžiaus ilgametis 
komunistų ir darbo unijų vei
kėjas Inving Lomsky.

Smerkia Ameriką
Jungtinėse Tautose Gvinė

ja ir Jugoslavija smarkiai 
pasmerkė Jungtines Valsti
jas už prekybos palaikymą• 
su baltųjų rasistų valdoma 
Rodezija.

Jungtinės Tautos draudžia 
prekybą su Rodezija ir Pietų 
Afrika, bet Jungtinės Valsti
jos nesilaiko draudimo.

Žemėlapis parodo, koks buvo mažas Izraelis prieš 1967 
karą ir kaip iš po karo išaugo, užėmęs didžiulius arabų 
žemių plotus. Minėdamas 25-ąją metinę nepriklausomos 
valstybės sukaktį, Izraelis neparodė jokio nors pasitraukti 
iš užkariautų arabų žemių.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
GRAŽI ANYKŠTĖNŲ 
PERGALE

VILNIUS (ELTA). Puikiai 
pasidarbavo praėjusiais me
tais Anykščių rajono žem
dirbiai. Jie sėkmingai įvyk
dė ir viršijo visas žemės 
ūkio produktų gamybos ir 
pardavimo valstybei užduo
tis.

Dabar iš Maskvos gauta 
maloni žinia: už 1972 metų 
rezultatus visasąjunginiame 
socialistiniame lenktyniavi
me Anykščių rajonui paskir
ta TSRS Ministrų Tarybos 
pereinamoji Raudonoji vė
liava ir piniginė premija.

ATGYJA KIRTIMVIECIŲ 
PLOTAI

BIRŽAI. Pavasario dvel
kimą bene pirmiausia pajun
ta miškininkai. Jie skuba 
papuošti žemę naujais želdi
niais.

šį pavasarį Biržų miško 
pramonės ūkio kolektyvas 
buvusiose kirtimvietėse, ne
naudojamuose žemės ūkiui 
plotuose pasodins šimtus

se. Ūkio statybininkai di
desnes karvides pertvarkė, 
išplėtė, įrengė girdyklas, 
mechanizuoto melžimo, 
mėšlo pašalinimo mechaniz
mus.

Dabar karvės laikomos 
trijuose tvartuose. Melžėjos 
ėmėsi melžti po 27-30 kar
vių. Penkios moterys nuėjo 
dirbti į kitus barus.

A. RŪKAS

DARBO VETERANĖ

ŠILALĖ. Kiekviena rytą 
prie centrinės sviesto ga
myklos išsirikiuoja pienove- 
žių virtinė, Laborantei Valei 
Laurinaitienei prasideda 
darbymetė: reikia patikrin
ti pįeno švarumą, riebumą, 
rūgštingumą. ši moteris 
beveik dvidešimt penkerius 
metus atidavė pamėgtai pro
fesijai.

V. Laurinaitiene darbo * <
draugai ne pirmus metus 
renka įmones draugiškojo 
teismo pirmininke, profsą
jungos vietos komiteto nare. 
Ji - Šilalės miesto Tarybos

Brežnevas ir Brandtas 
pasirašė ekonomijos 
ir technikos sutartį

Bonna. Tarybų Sąjungos 
vadas Leonidas Brežnevas 
Vakarų Vokietijoje lankėsi 
penketą dienų. Tuo metu jis 
tarėsi su kancleriu Brandtu 
įvairiais tarptautiniais klau
simais, tarp kurių buvo ir 
Europos saugumo konferen
cijos sušaukimas.

Brežnevas ir Brandtas pa
sirašė labai svarbią dešim
ties metų ekonominio, pre
kybos ir technikinio bendra
darbiavimo sutartį, kuri da
bar nutraukia tarp abiejų 
valstybių santykių įtempi
mą, kurį pagimdė hitlerinin
kų puolimas Tarybų Sąjun
gos ir pokarinė atmosfera.

Vokiečiai reakcionieriai 
bandė susitarimą trukdyti 
protesto demonstracijomis, 
bet jiems tai nepavyko. Jie 
kėlė netvarką, priešinosi po
licijai, daug buvo areštuotų. 
Neofašistai jiems vadovavo.

Reporteriai klausė Brež
nevą, ar jam nepakenks lan
kytis Amerikoje Watergate 
skandalas. Brežnevas atsa
kė, kad tas skandalas nieko 
bendro neturi su numato
mais pasitarimais, kurie 
gali būt sėkmingai pravesti.

Moterų vadovė

tūkstančių eglaičių, 4,000 
ąžuoliukų.

Želdinimo darbus jau bai
gė šilų girininkijos kolekty
vas. Į talką miškininkams 
ateina žemdirbiai ir mok
sleiviai.

A. KAZITĖNAS

DIRBA SPARČIAU

Anksčiau Kelmės rajono 
Liolių kolūkio karvės buvo 
laikomos penkiuose tvartuo-

deputatė.
S. ZIENIUS

VARĖNIŠKIŲ PATOGUMUI

VARĖNA. Moderniais 
įrengimais aprūpintas nau
jasis kompleksas. Buitiniam 
gyventojų aptarnavimui ati
daryta pirtis, skalbykla ir 
cheminė drabužių valykla. 
Skalbyklos pajėgumas - 260 
kg sausų skalbinių per parą.

J. BARAVYKAS

Senator Maria Elena Carrera

Santiago, Čilė. Dr. Maria 
Elena Carrera yra Liaudies 
Vienybės moterų komiteto 
pirmininkė per pastaruosius 
12 metų, Socialistų partijos 
narė per 22 metus, nuo 1967 
metų yra senatorė.

Ji yra pasišventusi gynėja 
liaudies reikalų.

Militarizmas teikia 

didžiulius pelnus
Washingtonas. Senatorius 

Proxmire paskelbė, kad jis 
suradęs Pentagono kontrak
tus su 131 korporacija, ku
rios 1972 m. padarė nuo 50% 
iki 2,000% pelno.

Kai kurios korporaęijos 
iš savo per didelių pelnų 
buvo priverstos dalį grąžin
ti. Proxmire kaltina Penta
goną ir gynybos departamen
tą už teikimą kontrakto- 
riams didelių koncesijų.

DETROITAS. Šio miesto 
AFL-CIO taryba pasisakė už 
Nixono suspendavimą.

Kovoja aukštas 
kainas

Chicago. - Nacionalinis 
Vartotojų Kongreso suva
žiavimas gegužės 12 d. pa
sisakė už kovą prieš aukš
tas kainas.

Suvažiavime dalyvavo at
stovai iš 20 valstijų. Jie 
priėmė kovai programą, ku
rioje reikalaujama, kad 
Kongresas priimtų tvirtes
nius vartotojų apsaugai Įs
tatymus.

EL PASO, Texas. Apie 8,- 
000 Farah firmos siuvėjų 
streikuoja. 90% sudaro ki- 
nietės moterys.

STUART, Fla. Mirė dai
nininkas ir orkestrų vedėjas 
Vaugn Monroe^62 metų am
žiaus.

Parsidavikai 
persiorganizavo

Phnom Penh. Kambodijos 
valdžios kabinetas perorga
nizuotas ir pasižadėjo ginti 
“nepriklausomybę, neutra
lumą ir taiką’’, bet sykiu ka
riauti “prieš komunistus”.

Kabinetas glaudžiai koo
peruos su Jungtinėmis Val
stijomis. Nixono adminis
tracija ir toliau nesigaili 
bombų - kasdien bombarda
vimą tęsia. Bet liaudies jė
gos tebelaiko apsupusios 
Kambodijos sostinę.

JEANETTE RANKIN

Tai pirmoji moteris iš
rinkta į Jungtinių Valstiją 
Kongresą. Tai buvo 1917 
metais. Jame ištarnavo dve
jus metus. Paskui, 1941 m. 
vėl buvo išrinkta ir vėl iš
tarnavo dvejus metus. Ji 
balsavo prieš Pirmąjį pa
saulinį karą ir paskui prieš 
paskelbimą karo Japonijai. 
Ji griežtai kovojo prieš 
Vietnamo karą. Ji dabar jau 
92 metų, bet tebesirūpina 
žmonijos reikalais.

WASHINGTONAS. Sekamą 
žiemą numatomas nemažas 
Jungtinėse Valstijose naftos 
(aliejaus) trukumas. Dabar 
jaučiamas nemažas gazolino 
trukumas.

Mirė gen.
A. Urbšas

Kaunas. Gegužės 21 d. su 
giliausiu liūdesiu Tarybų 
Lietuvos visuomenė i pasku
tinę kelionę palydėjo Lietu
vos TSR nusipelniusį kultū
ros vęikėją, divisijos gene
rolą majorą Adolfą Urbšą. 
Jo palaikai palaidoti Petra
šiūnų kapinėse.

V. PETKEVIČIENĖ

5 rasistai nuteisti
Detroit, Mich. Federali

nis teismas rado kaltais pen
kis buvusius Ku Klux Klan 
narius už padėliojimą bom
bų ir sunaikinimą 10 moky
klų autobusų Pontiac apylin
kėje.

Prieš arti porą metų jie 
buvo pagauti padėliojant 
bombas autobusuose, kuriais 
buvo vežiajami mokiniai i 
desegreguotas mokyklas. 
Jiems gresia po 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės bausmės.

Pelnai kyla
New Yorkas. Pirmame 

šių metų ketvirtyje korpora
cijų pelnai pakilo 25.9%, pa
lyginus už tą patį 1972 metų 
laikotarpį.

Infliacija pakilo 6.7%, nors 
Nixono administracija skel
bė, kad aukščiau 3%infliaci
ja nepakils.
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Judėjimas už prezidento pašalinimą
New Yorke jau susidarė specialus komitetas darymui 

spaudimo į Kongresą, kad jis tuoj imtąsi žygią prezidentą 
Nixoną apkaltinti ir pašalinti. Visi jau iki šiol pravesti ir 
dabar vedami Watergate skandalo tyrinėjimai aiškiai rodo 
prezidento įsivėlimą. Juk jau ir jis pats viešai ir atvirai 
pasiėmė atsakomybę už visą savo patarėją, padėjėją bei 
Baltuosiuose Rūmuose tarnaujančią žmonią šiame reikale 
veiklą. Tai jo žmonės. Jis juos pasirinko ir aplinkui save 
apsistatę. Jis turėjo žinoti ir, aišku, žinojo kiekvieno ją 
pareigas. Jeigu jie iš vietą pašalinti, jeigu jie krimina- 
liškai yra nusidėję prieš įstatymus, jeigu kai kurie ją už 
tai jau nubausti ilgą metą kalėjimu, tai kur logika, kur 
protas laikyti prezidentu už ją darbus atsakomingą ją 
vadą?!

Tokiais argumentais, kurie, reikia pripažinti, yra rim
tai pagristi, remdamiesi niujorkiškiai sudarė minėtą ko
mitetą. Manoma, ir ne tenka abejoti, kad panašūs komite
tai pradės, kaip grybai po lietaus, dygti visoje šalyje. 
Jiems labai derlingos dirvos yra. Visa Amerikos pažan
gioji visuomenė jau seniai remia šią prezidento apkaltini
mo su tikslu pašalinti iš vietos idėją.

Bet turime ir labai keistą reiškinį. Atrodo, kad Demo
kratą partijos vadovybė turėtu iš džiaugsmo trinti rankas 
ir imtis pašalinimo judėjimui vadovauti. Tiesa, pačiame 
Kongrese jau atsiranda demokratą, kurie šį judėjimą re
mia. Betgi partijos centralinio komiteto pirmininkas 
Mr. Strauss pasisakė prieš. Jis net išreiškė linkėjimus, 
kad nebūtą susektas joks prezidento Nixono įsivėlimas į 
Watergate skandalą. Girdi, tai labai pažemintą prezidento 
postą ir pakenktu mūsą Amerikos geram vardui ir įtakai 
viso pasaulio akyse. Žodžiu, jis nori, kad prezidentas 
būtą neliečiamas ir nejudinamas.

Tai įdomus samprotavimas. Pašalinimas susikompro
mitavusio lyderio pakenks šalies interesams! Kaip tik 
priešingai. Toks žygis puikiai pasitarnautą geniausiems 
šios šalies interesams.

Bet vienas klausimas tebėra neatsakytas tą, kurie va
dovauja judėjimui už prezidento Nixono pašalinimą. Bū
tent: Kas užimtą jo vietą? Ar Kongresas išrinktą naują 
prezidentą, ar būtą pravesti nauji rinkimai, ar automatiš
kai į prezidento sostą įsisėtu viceprezidentas Mr. Spyro 
Agnew? Jei pastarasis užimtą Nixono vietą, tai tragedija 
dar padidėtą.

Pavykusios kelionės
Visi pranešimai akyvaizdžiausiai byloja, kad Tarybą 

Sąjungos Komunistą Partijos generalinio sekretoriaus ir 
vado Leonido Brežnevo kelionės i Vokietiją puikiai 
pavyko. Pirmiausia jis apsilankė Rytą Vokietijoje (Demo
kratinėje Vokiečią Respublikoje), komunistą vadovaujamo
je, ir turėjo plačius pasitarimus apie abieją šalių bendrus 
interesus. Glaudžiausi santykiai tarp Tarybą Sąjungos ir 
Rytą Vokietijos yra viena iš būtiniausią sąlygą įsteigimui 
ir išlaikymui pastovios taikos Europoje. Tai puikiai su
pranta abieją kraštą liaudys ir ją vadai.

Taip pat labai didelės reikšmės turėjo šiomis dienomis 
Brežnevo lankymasis Vakarą Vokietijoje (Federalinėje 
Vokietijos Respublikoje), kurios priemjeru ir vadu šiuo 
laiku yra Socialdemokratą Partijos pirmininkas Willy 
Brandt. Pasitarimai tarp Brežnevo ir Brandto buvę drau
giški ir konstruktyvūs. Abudu pasižadėję visomis jėgomis 
siekti gerą, taikią ir pastovią santykią tarp V. Vokietijos 
ir Tarybą Sąjungos. Tai irgi labai reikalinga sąlyga 
Europos taikai.

Visur su didžiausiu entuziazmu tapo sutiktas Brežnevo 
pareiškimas pasitarimams ir kelionei pasibaigus. Tarp 
kitko, jis pasakė:

“Europa, kuri ne kartą yra buvusi židiniu agresyvišką 
karą, kurie atnešė baisiausią sunaikinimą ir mirtį milijo
nams žmonią, turf tapti praeities dalyku. Jos vieton mes 
norime naujo kontinento - kontinento taikos, visapusiško 
pasitikėjimo ir visiems naudingo bendradarbiavimo tarp 
visą šalią”.

Neabejojama, kad Brežnevo kelionė į Vokietijas šiam 
idealui šauniai pasitarnavo.

DELFINO PLAUČIAI

Pieių Australijos valstijos Ade
laidės universiteto Medicinos fa- 
kulteto patologijos dėstytojas dr. 
Dž. Faningas, tyrinėdamas delfinus, 
nustatė, kad delfinas gali greitai 
pasinerti j 300 m gilumą, išbūti 
tenai apie 10—15 min., po to 
greitai iškilti paviršiun ir vėl pa
kartotinai nerti gelmėn. Remda
masis elektroninio mikroskopo pa
darytomis nuotraukomis, moksli
ninkas teigii, kad delfino plaučių 
audiniai yra , kitokios struktūros, 
negu iki šiol galvota. Šio žinduo
lio plaučiuose esama raumeninių 
vožtuvų, kurie reguliuoja oro tėk
mę bronchuose.

Neriant delfinui j gilumą, plau
čiai susitraukia, todėl širdis plaka 
daug lėčiau, o kraujas teka tik j 
smegenis.

B. L

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $&50

VANDENS SAUGYKLA 
PO SACHARA

Dabar tuščiuose Sacharos rajo
nuose jau 2000-siais metais būtų 
galima auginti daržoves ir net ja
vus. Si perspektyva tapo reali po 
to, kai JUNESKO ekspertai ištyrė, 
kad po dideliu dykumos rajonu, 
priklausančiu Alžyrui ir Tunisui, 
800 tūkst. km2 plote slypi labai 
didelės gėlo vandens atsargos.

Apie tai, kad Siaurės Sacharos 
gelmėse yra vandens, buvo žino
ma seniai. Tačiau jo atsargų nie
kas nebuvo apskaičiavęs. Alžy
ro ir Tuniso vyriausybės, pa
dedamos JUNESKO, finansavo 
tyrimo darbus, kurie buvo sėk
mingi. Tyrimai parodė, kad van
duo yra 0,5—2 km gylyje. Di
džiausio aptikto požeminio rezer
vuaro plotas yra 600 tūkst. km2.

NACIŠKIEJI
KRIMINALISTAI
NEW YORKE

Žydų dienraštis “Frei
heit” (geg. 20 d.) savo an
gliškame skyriuje sveikina 
Brooklyno teismo nutarimą 
išdeportuoti maspethietę 
Mrs. Bryan j Vakarą Vokie
tiją. Bet, sako, būtą buvę 
dar geriau, jeigu ji būtą bu
vus išdeportuota i Lenkiją, 
kur ji papilde savo nusikal
timus nacią stovyklose prieš 
nekaltus žmones, daugiausia 
žydus. Laikraštis mano, 
kad vokiečią teismas gali jai 
švelnesnę bausmę uždėti, 
negu lenkiškas teismas.

Be to, “Freiheit” pastebi, 
kad esą žinomi dar 50 nacią 
kriminalistą, gyvenančiu 
New Yorke. Pranešama, 
kad jie labai išsigandę, nes 
gali ir jiems ateiti kaleina 
atsiskaityt už savo papildytas 
masines žudynes. Vienas 
tokią sutvėrimu esąs koks 
ten Boleslavs Maikovskis, 
pabėgęs iš Latvijos. Jis 
buvęs vienas iš masinio 
skerdimo organizatorių, ku
rie per karą Latvijoje išžu
dė apie 20,000 žmonių, ją 
tarp 5,000 žydu.

KUR GLŪDI TIKROJI 
WATERGATE
SKANDALO REIKŠME?

Mums atrodo, kad šio ne
paprasto įvykio tikrąją 
prasmę ir didžiąją reikšmę 
sveikiausiai išdėsto dien
raštis “Daily World”. Savo 
vedamajame “Watergate 
esmė” geg. 18 d. laikraštis, 
tarp kitko, sakos

“Watergate svarba neglū
di tame, kas tai padarė, 
arba net, ar prezidentas 
Richard Nixonasyra įveltas.

Watergate Incidentas pa
kėlė vožtuvą, kuris turėjo 
uždengęs ilgą metą valdan
čiosios klasės pasiryžimą 
ant Jungtinią Valstiją už
karti totalitarinį režimą. 
Vietnamo karas buvo abieju 
partiją vedamas totalitari
niai, paneigiant Kongreso 
konstitucines teises.

Masyvis valdžios sekioji
mas (šnipinėjimas) asmenų 
ir liaudies organizaciją, 
laužant Teisią Bilią, buvo 
dvipartinis (abieju partiją) 
darbas, panaudojant ginkluo
tąsias jėgas, ČIA (Centri
nės Žvalgybos Agentūra) ir 
FBI (FederalinisTyrinėjimo 
Biuras).

Trumpai pasakius, tikroji 
Watergate reikšmė yra 
tame, kad tai atlikti žings
niai sukaneveikti Konstituci
ją ir, ypatingai, Teisiu Bi
lią, ir išversti Kongresą iš 
konstituciniai nustatytos jam 
vietos mūsą politinėje 
struktūroje”.

O visai tai daroma ir pa
daryta vardan šios šalies 
kapitalizmo imperlalistinią 
monopolinią interesą, ku
rie yra priešingi geriau- 
siems šios šalies darbo 
liaudies interesams.

JEIGU NEPAKLUSIA, 
GAUSIA Į KAILI.

Chicagos menševiką laik
raščio štabas yra ne juokais 
pasimojęs amžinai susido
roti su Amerikos Lietuvią 
Bendruomenės vadais, taip 
pat frontininkais. Pliekia ir 
pliekia juos su didžiausiu 
įtūžimu. Neužtenka to, kad 
apšaukia juospagaliąkaišio- 
tojais į “laisvinimo” biznio 
ratus, bet dar išplūsta juos 
“tuščiaviduriais” ir “gar
bėtroškomis”. Jiems duo
damas griežtas ultimatu
mas. Jiems sakoma: “Jei

gu šis, Vliko pirmininko Va
liūno ir ALT pirmininko Bo
belio pasirašytas susitari
mas dar nebaigs bereikalin
gą ginčą, tai tada visą šį 
klausimą tektą perkelti į 
kitą plotmę ir imtis drastiš
ką priemonią ardomajam 
darbui sustabdyti” (“N.” 
geg. 9 d.).

Rūstesnį grūmojimą sunku 
besivaizduoti. Jis labai pa
duoda teroru.

NEPALANKUS
LAIKAS!

Stambusis kapitalistą lai
kraštis “The N. Y. Times” 
(geg. 17 d.) pašventė veda
mąjį Tarybą Sąjungos ko
munistą partijos Brežnevo 
lankymuisi Jungtinėse Val
stijose. Kaip žinia, lanky
mosi laikas numatomas bir
želio mėnesį. Tai esą labai 
nepalankus, netinkamas lai
kas. Jis, girdi, turėtą būt 
atidėtas iki vėlyvo rudens 
arba net nukeltas į kitus 
metus.

Koks reikalas? Kame 
priežastis? Gal dėl tarp
tautinės situacijos ar santy- 
kią tarp Tarybą Sąjungos ir 
mūsą Jungtinią Valstiją? Ne! 
Reikalas visiškai kitoks.

“Times” redakcijos su
pratimu, Brežnevo apsilan
kymui sąlygos labai nepa
lankios šioje šalyje dėl Wa
tergate skandalo, dėl suiru
tės mūsą valdžioje, dėl su
smukimo Tarybą Sąjungos ir 
viso pasaulio akyse mūsą 
prezidento Nixono prestižo. 
Brežnevas esąs labai gudrus 
derybininkas ir galįs iš mūsą 
susidemoralizavusio pre
zidento išsiderėti per daug. 
Tai būtą, sako, “nesuderi
nama su mūsą interesais”.

' AŠAROJImAŠ dėl ' 
PRARASTO ROJAUS " 
LIETUVOJE

Chicagos kunigą organas 
aną dieną citavo anglą kal
boje leidžiamo inkvizicine 
dvasia pęrsiemusio leidinio 
“National Catholic Regis
ter” vedamąjį apie kataliką 
bažnyčios padėtį Tarybą 
Lietuvoje. Aišku, kad jis ja 
nepasitenkinęs. Leidinio re
daktoriai dejuoja. Girdi, 
anais laikais Lietuvoje ka
taliką bažnyčiai buvo tikras 
žemiškas rojus, o dabar jis 
yra prarastas. Girdi:

“Prieš II pasaulinį karą 
popiežius Pijus XII Lietuvą 
pavadino kataliku pirmąją 
eilių tvirtove šiaurės Euro- <
poje. 1940 m. Lietuvoje buvo 
arti 3 mil. kataliką. Ten 
buvo 708 bažnyčios, 3 arki
vyskupai, 9 vyskupai, 1,271 
dieceziniai kunigai, 168 vie
nuoliai kunigai, apie 400 vie- 
nuolią vyrą ir apie 950 sese- 
lią vienuolią. Lietuvoje buvo 
36 kataliką mokyklos, 10 
prieglaudą, 25 seneliams na
mai, 3 ligoninės. Kataliką 
leidžiamą 28 laikraščiątira
žas sekė 7 milijonus.”

Tas tik parodo, kad kokį 
didelį aparatą, kokią didelę 
jėgą kataliką bažnyčios hie
rarchija prieš karą turėjo 
Lietuvoje, kokią neapsako
mai sunkią naštą ant savo 
pečią turėjo nešti Lietuvos 
darbo liaudis. Klaiku ir pa
galvoti.

Dabar tas aparatas gero
kai sumažėjęs. Bet jo pilnai 
užtenka patenkinimui tikin
čiąją reikalą.

Kas liečia mokyklas, tai 
jos yra valstybės rankose, 
kaip ir čia Amerikoje. Taip 
pat senelią prieglaudomis ir 
sveikatos apsaugos bei gy
dymo reikalais rūpinasi vi
suomene. <

Gailiai nusiverkę dėl to>

Iš laišku
MIELAS DRAUGE ANTANAI 
IR VISI LAISVIEČIAI!

Balandžio mėnesį buvau 
išvykęs į savo rinkimu apy
gardą, kur turėjau keletą 
susitikimą su savo rinkė
jais. Kalbėjau Janapolės ta
rybinio ūkio kultūros namuo
se, Teisią Skaičiavimo ma
šiną gamykloje ir Telšią ra
jono gyvulininkystės darbuo
toją pasitarime liaudies tea
tro salėje. Protarpyje nu
važiavau į Plungės rajoną, 
susidomėjęs Gondingos ko
lūkio padėtimi. Mat, apie tą 
kolūkį gal prieš 20 metą esu 
rašęs. Sužinojau, kad dabar 
jo pirmininku yra mano pa
žįstamas KATKAUSKAS, 
savo energingu darbu padė
jęs kolūkiui žymiai pakilti.

Kiek pabuvojau ir pačioje 
Plungėje, apžiūrėjau buvu
sius kunigaikščią OGINSKIŲ 
rūmus, kuriuose dabar vei
kia statybininką techniku
mas. Aplankiau ir įdomią 
dirbtinės odos gamyklą, iš
leidžiančią puikius gami
nius. Gamyklai vadovauja 
Kauno Politechnikos institu
to auklėtinis E. BULAVAS.

Stebėjausi kaip mano že
maičiai taip greit įgijo to
kias įvairias specialybes. 
O ką jau bekalbėti apie jau
nimą, taip uoliai ir noriai 
einantį mokslus. Telšiuose, 
kur viso 1939 m. tebuvo 
apie 600 moksleivią, dabar 
mokosi daugiau kaip 5,000 
moksleivią. Daug malonią 
reiškinią visur, kur tik būni! 
Kelioms dienoms esu atvy
kęs į Maskvą.

Būkit sveiki! Labas die
nas siunčiu Jums visiems!

JUSTAS PALECKIS 
Maskva, 1973.V.10.

VIDURŽIEMIO 
LIEPSNOS

Žėruoja plakas liepsnos baltos 
Viduržiemio speigų žaizdre. 
Ir plauko debesys lyg keltai 
Po ledines dangaus marias.

Po sniego žiedlapiais atrodo 
Miškai kaip pilys iš toli, 
Kaip užburti pražydę sodai 
Vaikystės pasakų šaly.

Įmigus žemė nardo plynėj 
Kaip balto marmuro sala. 
Ją gaubia sapnas sidabrinis, 
Mėnulio Ir žvaigždžių byla.

Šioj karalijoje letargo 
Visur abuoja ir spangu. 
Jau akys žvelgdamos pavargo 
Bekraščiam veidrody sniegų.

žinau, pietys nupūs š| sniegą 
Nuo upių, girių Ir želmens, 
Bet saulė bėga, vis dar bėga 
Anapus žemėa. lL_vąndęns.

PETRAS PANAVAS
* * *

ŽEMĖS TYLA

Kelią tolimą nuėjus, 
Pėdsakus užpusto vėjas.

Bet gyvenime taip esti -
Tik save mes galim rasti.

Žemė sugeba mylėti, 
Mus paslėpusi, tylėti.

Bet, deja, tą žemės tylą
Mes suardom ir prabylam. -

Vieni medžiais palinguojam, 
Kiti gegutėm kukuojam.

L. VASIKONIS

aparato susiaurėjimo, kuni
gą armijos sumažėjimo, 
“Register” ponai, kaip ir 
“Draugo” redaktoriai, 
neapsieina ir be begėdiško 
melo. Klausykite: “Dabar 
Lietuvos katalikai nuolat 
persekiojimi. Bažnyčios 
deginamos”.

Šitaip biauriai meluoti 
gali tiktai paskutiniai niek
šai.

Penktadienis, Gegužės (May) 25, 1973

"Let me up, dammit, you know it's time for me to start bombing again.”

Margas skiltis 
pasklaidžius

Kas paraitojo 
kelnes?

Tautininką “Dirvos” pa
starojo meto egzistencijoje 
atsiranda daug senmergišką 
starojo meto egzistencijoje 
atsiranda daug senmergišką 
bruožą - valdingumas (ne 
tik “priešą”, bet ir “savą- 
ir - mėginimas surasti he- 
rojikos praeities skiedryne.

Gerokai skaitytojus pra
linksmino V. Būtėnas, “Dir
voje” pristatantis “7 Čika
gos dienas”. Jis, lyg tas 
gaidys, pakapstęs šiukšles, 
užkudakavo:

- Kukarlekū! Radau!
Subėgo dirvinės vištelės ir 

sukvakšėjo:
- Ką ten radai, Vladeli?
Šis, paskėtojęs uodegą, 

dar garsiau pragydo:
- Ogi atverčiau patį di- 

dvyriškiausią Lietuvos isto
rijos puslapį.

Bet nebekankinsiu tą, ku
rie neskaitė minimo “Dir
vos” numerio - rašoma apie 
A. Smetonos sprukimą 1940 
metais, kada jis, pasiraitęs 
kelnes ir nepabūgęs nei var
liu, nei slogos perbrido upe
li ir atsidūrė “anoj pusėj”.

Kad “Dirvai” sis opere
tinis bridimas - didžiausias 
mylimojo “tautos vado” gy
venimo žygdarbis - nė aiš
kinti nereikia, bet V. Būtė
nas žengia žymiai toliau: 
jis į didvyrius .Įstato ir siū
lo specialu ordiną Įsteigti 
bei juo apdovanoti pasienio 
policininką, padėjusį A. 
Smetonai atlikti šį bryd- 
darbį. “Jei būtu tokia pre
mija apdovanotas drąsiau
sias karo ar pokario epo
chos lietuvis, tokiai premi
jai siūlyčiau Karolį Morkū
ną” (tą patį policininką - 
J u L.).

O jei V. Būtėnas dar gi
liau pasikapstys, gal jis su
ras ir tą, kas tada paraitojo 
A. Smetonai kelnes; atida
vus “herojiškiausio” lietu
vio titulą Morkūnui, anam 
beliks “ištikimiausio kelnių < 
raitytojo” vardas ir atatin
kamas medalis.

Girkimės, bet 
su saiku

“Draugas”, prieš kiek 
laiko rašydamas apie Čika
gos lietuvią operą, pasivadi
nusią Chicagos operos Co., 
be kita ko, pastebi:

“Operai diriguos žinomas 
Chicagos operos dirigentas 
Gulio Favorio. įdomiausia; 

kad šiame operos vienete yra 
apsčiai ir ne lietuvią. . . 
Operai gros rinktinis 34 
žmonią Lyric simfoninis or
kestras, dainuos Lyric ope
ros solistai”.

Tarp minimą pavardžių - 
lietuviškos nuskęsta nielie- 
tuvišką jūroje. Ką gi, su
prantamas ir natūralus da
lykas, kad aukščiau bambos 
neiššoksi, Čikagoje statant 
“lietuvišką” operą vien savo 
jėgomis neišsiversi.

Tačiau, be abejonės, šią 
kultūrinę mišrainę reakci
niai emigraciniai laikraščiai 
aprašys kaip priešpastatymą 
“merdinčiam” muzikiniam 
gyvenimui Tarybą Lietuvoje. 

Kalbos kalbelės . . .
Plepumu lietuviškieji 

“veiksniai” yra tikrai ne
pralenkiami: pradėję, varo 
nuo Einošiaus iki Keipo- 
šiaus. Nesvarbu ką, svar
bu - tik plepėti.

Matyt, neatsitiktinai ir 
reakcinėje emigracinėje 
spaudoje kartas nuo karto 
pasirodo pastabu: ar ne per 
daug šnekama? Bet i tas 
pastabas atsakoma tokiais 
vandeningais - žodingais 
straipsniais, kad jos ati- 
drėksta ir iš karto užgesta.

Originaliausiai tą proble
mą išsprendė Kanados “Tė
viškes žiburiai”. Laikraš
tis, rašydamas apie “veiks- 
niškai-vaduotojišką” susi
būrimą Čikagoje, pagyre 
viena didžiausiu bei būkiau- < <
siu pliurpaliu:

“Dr. J. Balys savo turi
ningą, gerai akademiškai pa
rengtą paskaitą vietoj 20 mi
nučių ištesė net iki 50”.<

Būtu lyg ir gražu, tik su
sirinkusieji nesuprato di
džiosios plepėjimo aukos, 
ir - “ Prasidėjo publikos ne
kantravimas ir plojimai, kad 
prelegentas paskaitą grei
čiau baigtu”.

Taigi, net “saviškiai” pa
būgo nuskęsti žodiniame 
vandenėlyje. . .

Juozas LUKYS

BAKTERIJOS
PRIES VABZDŽIUS

Kirgizijos TSR MA Biologijos 
institute speciali tyrinėtojų grupė, 
ieškanti necheminės kovos su 
vabzdžiais kenkėjais metodų, at
rado pa'ogenines vabzdžių bak
terijas. Sporų susidarymo melu 
šios bakterijos išskiria ypatingas 
kristalines baltymines medžiagas, 
kuriose yra labai stiprių toksinų.

Institute sukurti bakteriniai pre
paratai nužudo visus paukščių pa
razitus per kelias valandas. Šie 
preparatai yisiskai nekenksmingi 
nei paukščiams, nei kitiems šilta
kraujams gyvūnams.
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Dviejų serijų filmas 'Herkus Mantas’

“šis filmas - memorialas prūsams, tautai, savo kalba 
ir kultūra gimininga lietuviams, išnaikintai Kryžiuočiu or
dino. . . “šiais Įžanginiais titrais prasideda pirmas lie
tuviškas istorinis dviejų seriją filmas “Herkus Mantas“, 
kurį pagal S. Šaltenio scenarijų Lietuvos kinostudijoje pa
statė režisierius M. Giedrys. Ryškią Herkaus Manto as
menybę sukūrė Vilniaus Jaunimo teatro aktorius A. Šurna. 
To paties teatro aktorė E. Pleškytė subtiliai suvaidino 
trapią, pasimetusią tarp savo tikėjimo ir meilės pagoniui 
Kotryną. Žiūrovai taip pat Įsimins prūsą vikingą Samilį 
(A, Masiulis), riterį Hirchalsą (A. Vokačią), paaukojusį 
savo žiauriems dievams Kotryną Kryvį (G. Karką).

Jaunieji lietuviškame ekrane

JAUNIMAS IR JO PROBLEMOS

LIETUVOS FILMUOSE
SAULIUS MACAITIS

Tarybą Lietuvos kino studija jau yra išleidusi daug me- 
ninią ir dokumentlnią filmą. Lietuviškas kino menas mus, 
išeivius, visados domina, nes iš jo galima daug sužinoti 
apie tautos gyvenimą, kultūrą. Tad manome, jog skaity
tojui gali būti Įdomus šis straipsnis, kurįklek sutrumpinę, 
perspausdiname iš Kaune leidžiamo “Nemuno“ žurnalo. 
“Nemunas“ yra plačiai skaitomas visoje Lietuvoje, nes, 
pavyzdžiui, tas pats ketvirtas numeris, iš kurio paimtas 
straipsnis, atspausdintas 65 tūkstančiais egzempliorlą.

Žurnalą redaguoja poetas Antanas Drilinga, jame dirbo 
arba dirba jauni poetai Aleksas Dabulskis, Algimantas 
Mikuta, Robertas Keturakis, Juozas Marcinkevičius irkt., 
kad jame daug vietos tenka kultūros klausimams. Straips
nio autorius Saulius Macaitis gyvena Vilniuje, jis yra jau
nas, bet gerai žinomas ir mėgstamas kino kritikas. - Red.

Prieš keletą metą Lietu
vos kino studijoje gimė ne
didukė dokumentinė juosta 
“Gaudeamus“, Įamžinusi 
tarprespublikinę studentą 
šventę. Jos kūrėjai, siekda
mi publicistinio apibendrini
mo, laisvai montavo spalvo
tus šventės vaizdus ir juodai 
baltas fotonuotraukas, vaiz
duojančias užsienio jauni
mą - mušamą policininką, 
žengiantį su demokratiniais 
šūkiais, piketuojantį, bruz
dantį, kupiną pykčio ir ais
tros. Suprantamas noras 
priešpastatyti du pasaulius, 
smurto vaizdais paryškinti 
laimingą mūsą jaunimo da
lią. Tačiau rezultatas buvo 
kiek kurioziškas: montaži- 
nė logika Įkyriai piršo žiū
rovui nemalonią ir iš esmės 
neteisingą mintį, esą, tik 
užsienio jaunimas kovojąs už 
kitokį pasaulį, negailėdamas 
jėgą ir kraujo, o mūsiškis 
pasirinko idilišką dainos ir 
šokio džiaugsmą.

PRIES VIENPUSIŠKUMĄ

Žinoma, jaunystė, kaip 
priimta manyti, ir yra 
'džiaugsmingiausias žmo
gaus gyvenimo periodas. 
Bet kokia plati to džiaugsmo 
skalė: nuo bedalkčio
džiaugsmo dėl to, kad tu ap
skritai egzistuoji šiame 
margame pasaulyje, kad tu 
jaunas, sveikas ir stiprus, 
nuo lyriško visaapimančio 
džiaugsmo, bundant pir
miesiems jausmams, - iki 
ieškojimo, pažinimo, kovos 
džiaugsmo. Visa tai, aišku, 
gana trivialios tiesos, ta
čiau menininkui, pasirinku
siam jaunimo temą, pravar
tu jas nuolat prisiminti, no

rint išvengti vienpusiškumo 
arba tokią kuriozą, kaip mi
nėtoje juostoje “Gaudea
mus“. Čia nelauktus akcen
tus sudėliojo skirtingą, nea
titinkančią savo skale, jau
nuomenės gyvenimo aspektą 
gretinimas: juk ir užsienio 
jaunimas dainuoja, šoka, 
myli, juk ir mūsiškis - ko
voja. Tik - už ką ir kaip?

KUR LINK MŪSŲ 
LIETUVIŠKAS FILMAS

“Gaudeamus“, žinoma, 
gana epizodinė kino juosta, 
kurios būtą galima ir nepri
siminti, jeigu joje gana ka
rikatūriška forma nebūtą 
susikoncentravę kai kurie 
kino menininką “apskaičia
vimai“, sprendžiant jaunimo 
temą. Šiuo atveju mus dau
giau domina kas Įeita: kaip 
šią temą apskritai vysto lie
tuviškas kinas, ar mūsą ek
rane jau sukurtas meniškai 
Įtikinantis ir, svarbiausia - 

Kaune, Vilijampolėje, atidarytas naujas kino teatras
“Vilnis“.

NUOTRAUKOJE: naujasis kino teatras.
M. OGAJAUS nuotrauka

įvairiapusis jauno mūsą am
žininko portretas? Į šį“ge
neralinį“ straipsnio klausi
mą kol kas, deja, tenka atsa
kyti neigiamai.
... O viskas juk prasi

dėjo - jei neskaityti paviršu
tiniškos juostos iš pamario 
jaunimo buities “Kol nevė
lu“ - taip sėkmingai! . . 
1959 metais pasirodęs (ir 
atvėręs lietuviškojo kino 
profesinės brandos etapą) 
V. Zalakevlčiaus filmas 
“Adomas nori būti žmogu
mi“ buvo kūrinys apie bur
žuazinės praeities jaunuolį, 
herojaus paveikslo bruo
žuose sėkmingai derinęs 
Įvairiausius jaunystės 
niuansus. Adomo (aktorius 
V. Puodžiukaltis) asmeny 
regėjai ir vaikišką nuostabą 
dėl vakar, dar tik vakar at
rasto didžiulio pasaulio, ir 
jaunatvišką svają apie toli
mus miestus, matei, kaip iš 
paaugliško prieraišumo Liu
cei skleidėsi pirmasis ne
drąsus jausmas. Ekrane at
sispindėjo ir pirmojo paže
minimo, gėdos, beviltiškumo 
akimirkos, žodžiu, visa su
dėtinga jausmą gama, būdin
ga tik labai konkrečiam am
žiui.

Ir ne tik tai. V. Zalake- 
vičius meistro ranka vedė 
Adomą pirmąją džiaugsmą 
ir išbandymą keliu, subtiliai 
vystydamas charakterį, kino 
įvaizdžių kalba teigdamas, 
kad herojuje bręsta klasinės 
sąmonės daigai, kad Įvai- 
riaplanis pirmasis patyri
mas anksčiau ar vėliau at
ves Adomą 1 tikrąją bari
kadą pusę.

APIE POKARIO DIENŲ 
JAUNIMO DALIĄ

Istoriškai nutolusią jauni
nto^ portretą būta juostose 
“tMfpt’štt ’f dangą“ (režisie
rius R. Vabalas) bei “Posū
kis“ (režisierius B. Jermo- 
lajevas). Tiesa, populiaraus 
M. Sluckio romano ekraniza
cijoje Ramunės ir Jauniaus 
paveikslai - sunku pasakyti, 
sąmoningai ar ne - prarado 
didžiąją Įtaigos dalį, būdin
gą literatūriniam šaltiniui. 
Filmo autorius daugiausia 
jaudino vidutinioko valstie
čio, pokario klasių kovos są
lygomis ieškančio tradicinio 
“aukso vidurio“, drama. 
Juostoje traukė dėmesį 
anksti subrendusi, pajutusi 
kartą epochos prieštaravimą 
skonį Ramunė - G. Balandy
tė, nelauktai sušvytėjo epi
zodinis jaunučio liaudies gy
nėjo, nualinto deginančios 
klasinės neapykantos, pa
veikslas (B. Barauskas) - 
tačiau jie, deja, egzistavo 
daugiau šio neabejotinai 
reikšmingo kūrinio periferi
jose, perteikdami tik dalį 
tiesos apie rūsčią pokario 
dieną jaunimo dalią.

Kinematografiniu “Laip
tu į dangą“ kūrėjai, be abe
jo, turėjo teisę sukoncen
truoti dėmėsi i viena ar kita « < < r
romano liniją. Naivu būtą 

kaltinti režisierią už tai, 
kad jo filme nėra, kas ir 
nebuvo “užprogramuota“, - 
galima tik apgailestauti. Ta
čiau “Posūkio“ atveju visa 
kaltė dėl aiškios nesėkmės 
tenka jau vien tik kūrėjams. 
Juk čia ir buvo sumanyta 
visą dėmesį sukaupti i jau
nimą, atsidūrusį prieš di
džią istorinę alternatyvą. 
Karo pradžia, privertusi va
karykščius moksleivius ap
sispręsti - su kuo tu: ar su 
senąja, “nepriklausoma“, 
Lietuva, ar su ta, kuriai 
dar tik metai? - teikė di
džiules dramatines bei psi
chologines galimybes. Deja, 
nei scenaristas L. Kazarins- 
kis, nei (ypač!) režisierius 
B. Jermolajevas nesugebėjo 
realizuoti sumanymo, pa
keisdami tikrąjį dramatiz
mą isterišku blaškymusi.

Prarastos galimybės, 
sprendžiant jaunimo temą, 
liūdina ir režisieriaus M. 
Giedrio kino apysakoje 
“Svetimi“. Nors pats fil
mas, statytas 1961 metais, 
ir išliko atmintyje kaip sa
votiškas epochos dokumen
tas (tai liečia ir laikmečio 
realijas: buožės grįžimas 
iš ištremties, abiturientą 
brigados, - ir konkrečią ki
nematografinę estetiką), 
sunku būtą iš jo spręsti, kuo 
gyveno aną dieną jaunimas.

Tiesa, “Svetimuose“ pa
grindinis buvo senos 'ir nau
jos moralinės konfliktas, ta
čiau naujajai, pagal sumany
mą, turėjo atstovauti kaip 
tik jaunieji. Jiems tai pa
sirodė pernelyg sunkus už
davinys. Ir tai, kad buvęs 
buožė Vilkišius, sodriai su
vaidintas B. Babkausko, fil
me netapo visišku nugalėto
ju, buvo nuopelnas vėlgo ak
torės G. Balandytės, kuri, 
nepaisant neturtingos dra
maturginės medžiagos, su
gebėjo Įtikinti žiūrovą savo 
herojės - Irenos Vilkišiū- 
tės - principą galia, jos be
kompromisiškumu; kuris, 
susiklostęs jaunystėje, mes 
tikime, lydės ją visą gyve
nimą. <

DAR MAŽOKA. . .

G. Balandytės Ramunė bei 
Irena, V. Puodžiukaičio Ado
mas, A. Karkos Arūnas nau
joje režisieriaus A. Aramino 
juostoje “Maža išpažintis“ - 
štai ir bene visi įsidėmėti- <
ni aktorių darbai, kuriant 
lietuviškame ekrane jauno 
žmogaus por.tretą. Ar ne 
mažoka? . .

Algirdas A raminas bene 
vienintelis lietuviu režisie-<
riu tarpe nuosekliai vysto 
jaunimo temą. Tiesa, pir
mame savarankiškame jo 
kūrinyje “Surask mane“ gy
vena ir veikia daugiausia 
vaikai, kuriu pasaulis mūsą 
kinematografe pagal nera
šytus Įstatymus yra tapęs 
savotišku režisieriaus A. 
Zebriūno “monopoliu“. Ta
čiau pirmoje filmo novelėje 
jau buvo nuolatinės A. Ara
mino temos užuomazgos.

KURIUO KELIU? .

Nužymėta punktyru juos
tos “Surask mane“ kadruo
se jaunimo tema užvaldo 
ekraną sekančiame A. Ara
mino filme “Kai aš mažas 
buvau“. Bet užvaldo kiek 
formaliai, nes skambėdama 
pilnu balsu: gal todėl, kad 
labai paprastą abituriento 
Tomo brendimo istoriją čia 
puošia Įvairios režisūrinės 
įmantrybės (tęgul ir ne to
kios neskoningos kaip “Po
sūkyje“), kad i ją pažvelgta 
labai jau siauru, kameriniu 
aspektu.

Klaipėdos dramos teatro kovo 24 d. rampos šviesą 
išvydo J. Grušo istorinė drama “Barbora Radvilaitė“. 
Pastatymą režisavo Bronius Gražys, dekoracijas sukūrė 
dailininkas Henrikas Ciparis, muziką - kompozitorius 
Teisutis Makačinas.

NUOTRAUKOJE: scena iš spektaklio, Barbora Radvi
laitė - aktorė Marija Černiauskaitė, Žygimantas Augus
tas - aktorius Balys Barauskas.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotr.

Pastangos nugalėti šį 
dirbtinį kameriškumą, pra
bilti apie jaunimą (ir - jau
nimui) paprasta, aiškia kino 
kalba, pasiekti to įvairia
pusiškumo, apie kurį kalbė
jome straipsnio pradžioje, 
ryškiai jaučiamas “Mažoje 
išpažintyje“. Nors fabula, 
atrodytą, ir vėl perša reži
sieriui grynai kamerinį 
sprendimą, herojaus jausmą 
bei pojūčią analizę, ekrane 
daug nūdienos socialinią- 
buitinią realiją, atžengusią 
čionai iš V. Bubnio apysakos 
“Arberonas“. Herojaus 
reakcija Į jas teikia filmui, 
tegul dar ir nedrąsiai, tam 
tikrą visuomeninį matavi
mą.

Juk “Maža išpažintis“ - 
tai ne tik pasakojimas apie 
jaunuolį, pasimetusį, kai iš
siskyrė tėvai, kai paliko 
karštai mylima mama, ©pa
skui įstengusį suprasti ir 
pamilti savo “gelžbetoninį“, 
kitą visuomeniniu sąlygą bei 
santykią suformuotą tėvą.

Etinę filmo pusę tolydžio 
papildo ir visuomeninė pro
blematika. Kaip žiūrėti i 
mokyklos direktorę, nekal
tame moksleiviu laikraštyje 
įžvelgusią vos ne valstybinį 
sąmokslą: atlaidžiai, iro
niškai, piktai? . . O gal 
mesti mokyklą, įsidarbinti, 
kaip jo draugas Benas, nes 
dar nelabai aišku, katro - 
darbininko ar “mokslin
čiaus“ laukia geresnė kar
jera, labiau aprūpinta atei
tis? Kištis ar nesikišti i < 
konfliktą parke, “stovėti po 
medžiu“ ar rodyti savo vi
suomeninį aktyvumą?

Tai vis klausimai, išky
lantys jaunajam Arūnui. Kai 
kurie ją pateikti probėgomis, 
į vienus visai nėra atsaky
mo, į kitus jis duodamas, 
nors gal ir ne toks, koks 
būtą priimtinas šabloniškam 
jaunam aktyvistui. . . Ne 
tai svarbiausia. . . Gerai, 
kad Arūnas^ tiesiog gyvena,

Kas sutrukdė
Didžiasalio tylą?

Vos tik ima šviesti, suži
ba daugiaaukščiu namą lan
gai, ima gausti ekskavato- 
rią, buldozerią, automobiliu 
motorai, žvangėti .metalas. 
Pasijunti tarsi patekęs į di
delio miesto centrą. . .

Taip Didžiasalis - kaimas 
Rytą Lietuvoje, Ignalinos ra
jone - pradeda s&vo darbo 
dieną. Kas gi Įvyko čia 
pastaruoju metu, kad jis tapo 
panašus į didmiestį, kas su
trikdė Didžiasalio tylą?

Neseniai Lietuvoje paskli- 

mokosi, stebi ir blaškosi 
tarp tokią ir panašią klausi
mą, kad jis iš anksto nepa
skiriamas į “gerus“ arba 
“blogus“.

Todėl ir “Maža išpažin
tis“ yra ne tik neabejotinai 
geriausia A. Aramino juos
ta, bet ir kūrinys, pirmą 
kartą lietuviškame kine ban
dąs pateikti sintetišką nū
dienės jaunuomenės gyveni
mo vaizdą.

PASIEKIMAI DAR RIBOTI
Ir vis dėlto. . . mūsą pa

siekimai dar gana sąlyginiai. 
Kai pamąstai apie kitas bro
liškas kinematografijas, 
prisimeni tokius reikšmin
gus kūrinius, tikrus meni
nius dokumentus apie jauni
mo gyvenimą vienu ar kitu 
nūdienos periodu, kaip rusą 
juostos “Aš 20 metą“, 
“Perženk slenkstį“, “Išgy
vensim iki pirmadienio“, 
gruziną “Lapams krintant“, 
uzbeką ‘ ‘ įsimylėję“, su
pranti, kad padaryta dar la
bai nedaug.

Visai nesuprantamą pozi
ciją jaunimo temos, jauni
mo problemą atžvilgiu užė
mė lietuvią kino dokumenti
ninkai: kitose studijose 
gimsta be galo įdomūs, net 
pilnametražiniai sociologi
niai kino kūriniai, skirti ki
nematografine prasme to
kiai dėkingai jaunosios kar
tos problematikai (“Atviras 
pašnekesys“, “Paauglys“, 
“Valmieros merginos“), o 
mūsuose jaunimas retai kada 
tampa net trumpą apybrai- 
žinią eskizą herojumi.

Demografai paskaičiavo, 
kad 1980 metais kiekvienas 
antras Žemės rutulio gy
ventojas turės mažiau kaip 
22 metus. Seniai yra žino
ma, kad jaunimas sudaro pa
grindinę kino teatrą lanky
toją dalį. Tad ar jis nėra 
vertas susilaukti ir iš lietu
viško ekrano svaresnio žo
džio apie save.

SAULIUS MACAITIS

do gandas, kad Didžiasalyje 
suratas didžiausias lobis, 
viršum kurio kadaise tyru- 
liavo pelkės, - tai aukščiau
sios rūšies molis.

Molis Lietuvoje nebūtu di
deliu turtu, jei tiek daug jo 
nereiktą statybiniu medžiagą 
pramonei. Ir mūsą laukams 
sausinti juk vėl reikia to pa
ties molio, paversto drena
žo vamzdžiais. Dabar kas
met į Lietuvos dirvas su
kiojamas tiesiog sunkiai įsi
vaizduojamas ją skaičius - 
320 milijoną. O po poros 

metą melioratoriams ir ši- 
tiekos neužteks. Iš Didžia
salio jie tikisi gauti dar 135 
milijonus drenažo vamzdžią 
per metus. Todėl čia prieš 
pusantrą metą ir pradėta Ig
nalinos drenažo vamzdžią 
gamyklos statyba. Tai - 
viena didžiausią šio penkme
čio Lietuvos statybą, kuriai 
vyriausybė paskyrė 25 mili
jonus rublią.

Didžiasalis - bene nuoša
liausias Lietuvos kampas. 
Tačiau jis greit “priartės“ 
prie didžiąją kelią ir miestą. 
Jau nutiestas nemažas gaba
las platoko plento, kuris 
jungs šį kaimą su Ignalina. 
Pradeda į Didžiasalį tiesti 
ir geležinkelio atšaką. Ir 
pats kaimas, kuriame dar 
matyti ir šiaudais dengtą 
pirkią, dabar kas dieną kei
čia savo veidą.

Viršum senąją Didžiasalio 
šulinią svirčią iškilę di
džiulės metalinės konstruk
cijos. Tai busimosios ga
myklos pagrindinio korpuso 
stogas.

Salia jo, šalia medinią tro
bą ir spalvingą avilią, dabar 
auga dviaukščiai, triaukščiai 
namai. Tai - būsimasis Di
džiasaliu miestelis, kuriame 
gyvens a^j)ie porą tūkstančią 
žmonią. Užsukę į jį po po
ros metą, išvysime ne tik 
gyvenamuosius namus - ir 
mokyklą, ir viešbutį, valgy
klą, vaistinę, kultūros rū
mus, stadioną Didžiasalis ir 
kitus statinius, kurie šian
dien būtini ir mažo, ir dide
lio miesto žmogui.

Didžiasalis jau apsiprato 
su naujos statybos triukš
mu, o statybininkams jauki 
tapo senojo kaimo vakarą 
tyla. Tačiau, žiūrėk, vienas 
kitas senesnis kaimo gyven
tojas vis dar pasiteirauja:

- Tai kiek gi čia surado 
to molio, kad dėl ją toks 
ermyderis kilo?

- Gamyklai užteks 32 me
tams, - sako statybininkai. - 
Per tą laiką ne tik prie Di
džiasalio, bet ir visoje Lie
tuvoje nė vienos nenumelio
ruotos žemės pėdos ne
liks. . .

J. GRUODIS

Vytautas Alseika - 
studentų ir 
moksleivių svečias

Kaunas (kablegrama), ge
gužės 15 d. - Dvi dienas 
Kaune viešėjo buvęs Ameri
kos lietuvią žurnalistas, 
reemigrantas Vytautas Al
seika.

Kauno Politechnikos insti
tuto statybos fakulteto rūmą 
salėje svečias susitiko su 
miesto aukštąją mokyklą 
studentais. Jis papasakojo 
apie metus, praleistus Vo
kietijos Federatyvinėje Re
spublikoje ir Jungtinėse Val
stijose, karčią išeivio dalią, 
reakcinės emigracijos vei
klą. V. Alseiką Į svečius 
buvo pasikvietę technikumą 
bei profesinių technikos mo
kyklą moksleiviai.

- Pirmieji susitikimai su 
Lietuvos jaunimu paliko man 
gerą įspūdį, pasakė Alseika 
Eltos korespondentui. 
Tvarkingi drabužiai, graži 
laikysena, platus jaunimą 
dominančią klausimą ratas 
liudija apie aukštą Tarybą 
Lietuvos jauną žmonią kul
tūrą, -plačius ją interesus. 
Džiugu, kad Lietuvos jauni
mo nepalietė kapitalistinio 
pasaulio negerovės. O to
kią gerą sąlygą mokytis, to
kią akademiniu miestelių, 
kokius aš pamačiau Kaune, 
tarybiniam jaunimui gali pa
vydėti ir labiausiai išsivys
čiusią kapitalistinių šalių 
studentija.

y. PETKEVIČIENĖ



4-tas puslapis

Čiurliene su dukra 
vyksta į Lietuvą

Birželio 17 dieną Yadze 
Ciurlienė, pažangiečio Kazio 
Čiurlio žmona, Pettenburg, 
N. J., vyksta su dukrele Ruth 
į Lietuvą. Jos pirmutinis 
tikslas - atžymėti ten savo 
sesers penkiasdešimtąją 
metą vedybinio gyvenimo su
kaktį. Kitas tikslas, tai vėl 
pamatyti Lietuvą pačiai ir 
parodyti ją savo dukrelei.

Sis jos vizitas j Lietuvą 
bus jau penktasis. Ji sako:

“Daug Amerikos pama
čiau, daug kur joje buvau, 
bet Lietuva mane traukia ir 
tiek“.

Laimingos joms kelionės!
A. GILMAN

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausią užuojautą “Laisvės“ kolektyvui, visoms 
Lilijos seserims ir ją šeimoms ir kartu visiems Lilijos 
draugams, kuriems ji gerai patarnavo “Laisvėje“, ir 
“Laisvės“ skaitytojams.

J. SMALENSKAS 
Miami, Florida

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.

Liūdime netekę geros draugės.
WALTER ir AMELIA JUŠKEVlClAI

Stamford, Conn.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiame giliausią užuojautą visai šeimai, artimiesiems 
bei draugams.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

WEST BOYLSTON, MASS.

KAPŲ PUOŠIMO DIENOS LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Edward Kanapkis žuvo 1943 m. liepos 10 d. mūšyje Si
cilijoje.

Jurgis Kanapkis mirė 1957 m. kovo 30 d.
Domininkas Juslus mirė 1963 m. gegužės 13 d.
Mano mylimieji, ilsėkitės amžinai. Aš jūs niekad 

neužmiršiu, kol gyva būsiu.
Motina - žmona

ELZBIETA JUSIENŪ

HARTFORD, CONN, 
i

Liūdnas prisiminimas

JOSEPH ŽEMAIČIO
ir

LUCY ŽEMAITIENĖS

Su giliausiu širdies skausmu prisimenu savo sesutę ir 
švogerį kiekvieną dieną, o labiausia širdį spaudžią tai 
Kapą Lankymo Dienoje (Memorial Day).

LUDVISE BUTKEVICIENE 
Sesuo

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 45 kuopos miru- 
sią-narią Atminimo Dienoje - gegužės 28-tą.

Nuo pat fsikurimo kuopos netekome daug gabią organ!- 
zatorią, veikėją, narią, kurie prisidėjo prie išugdymo kuo
pos.

Ją darbai pažangiajame judėjime pasiliks lietuvią isto
rijoje. Prisimename juos su pagarba.

LLD 45 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI 
ST. PETERSBURG, FLA.

Brockton, Mass.
LDS 67 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadie
nį, birželio 10 d., Liet. 
Tautiškame Name. Pradžia 
2 vai. po pietą.

Nariai prašomi dalyvauti. 
Svarbus reikalas išrinkti 
naują valdybą šiems me
tams. Po to per du mėne
sius susirinkimą nebus.

Mūsą finansą sekretorė 
Nella Capporuta buvo su tu
ristais nuvykus į Ispaniją ir 
Portugaliją. Ji mums papa
sakos savo kelionės įspū
džius.

GEORGE SHIMAITIS

Užuojautos 
iš Lietuvos

Mus giliai sujaudino žinia 
kad iš gyvąją tarpo mirtis 
Išplėšė Liliją Kavaliauskai
tę, ilgametę “Laisvės“ ad
ministratorę, įžymią pažan
giosios Lietuvią emigracijos 
veikėją, nuoširdžią Tarybą 
Lietuvos draugę, daug jėgą 
ir energijos atidavusią pa- 
žangiąjam judėjimui, socia
lizmo idealą skleidusią tie
są apie tėvą žemę - reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
“Laisvės“ redakcijos ko
lektyvui, visiem Lilijos Ka
valiauskaitės draugams.

LIETUVOS DRAUGAI 
Vilnius

Giliai liūdime, netekę ar
timos draugės, ilgametės 
progresyvaus judėjimo da
lyvės, didelės Tarybą Lie
tuvos bičiulės Lilijos Kava
liauskaitės. Jos atminimas 
amžiams išliks mumyse.

LIETUVOS DRAUGYSTES 
ir KULTŪRINIŲ RYŠIŲ su 

užsienio Šalimis 
DRAUGIJA

Mirus lietuvią laikraščio 
“Laisvės“ administratorei 
Lilijai Kavaliauskaitei, pui
kiam žmogui ir nuoširdžiai 
kovotojai už pažangiąsias šio 
amžiaus idėjas, mūsą bičiu
lei, nuoširdžiai užjaučiame 
velionės gimines, artimuo
sius ir “Laisvės“ laikraščio 
kolektyvą.

TARYBINES MOTERS
Žurnalo redakcija•

Netekus brangios Lilijos 
Kavaliauskaitės, reiškiu gi
lią užuojautą artimiesiems 
draugams ir visiems lais- 
viečiams.

V. ZENKEVIČIUS

Nuoširdžiai užjaučiu visus ! 
laisviečius ir seserį Marga
ritą netekus artimo draugo, 
ilgametės pažangios visuo
menės veikėjos Lilijos Ka
valiauskaitės.

Gerbiamas “Laisvės“ 
kolektyve, Brangioji 
Margaret!

Giliai užjaučiame Jus ne
tekus Lilijos. Ilgametė ir 
nepailstanti Amerikos lietu
vią darbininką spaudos dar
buotoja nusipelnė “Laisvės“ 
skaitytoją pagarbos ir amži
nos atminties! Mes niekada 
Lilijos nepamiršime kaip 
mielos ir nuoširdžios drau
ges!

ZINA ir APOLINARAS 
SINKEVIČIAI

New York;, 
1973-V-15

Huntington, N. Y.
Balandžio 26 dieną mirė 

Petras Gavėnas, Hungtingto- 
no senas gyventojas. Mirė 
sulaukęs 85 metus.

P. Gavėnas paėjo iš Lie
tuvos. Šioje šalyje išgyveno 
60 metą. Buvoprogresyviš- 
ką pažiūrą žmogus ir ilga
metis “Laisvės“ skaityto
jas. Paliko nesveiką savo 
mylimą žmoną. Jiedu valką 
neturėjo. Liko palaidotas 
L. I. Melville kapinėse.

Petro žmona Emma Ga- 
vėnienė, pagerbdama savo 
mylimą vyrą, paaukojo 
“Laisvei“ $10, nes ją my
lėjo skaityti.

Balandžio 23 d. mirė Hele
na Ramanauskienė, sulaukus 
75 metus. Ji buvo čia gimus 
amerikietė ir veik visą savo 
amžią gyveno Hungtingtone. 
Buvo našlė. Valką neturėjo. 
Paliko vieną seserį ir du 
brolius. Palaidota Hungtin- 
ton, N. Y., kapinėse pas jos 
vyrelį, mirusį prieš dešimt 
metą.

F. KLASTON

LAISVĖ

Boston, Mass.
APIE KAI KĄ

Po kiekvienos LLD 7-os 
apskrities konferencijos se
kretorius J. Jaskevičius pa
rašydavo suvažiavime vyku
sius tarimus. Bet apie šią 
metą balandžio 8-tos tari
mus nieko nebuvo rašyta. 
O gal aš nepastebėjau.

Iš buvusią šešią mūsą val
stijoj LLD kuopą, šiemet 
penkias virš 20 delegatą at
stovavo. Matomai, Law
rence kuopa nebegyvuo
ja. o .

Finansiniai apskritis ir 
kuopos neblogai sustovi. 
Gerai finansiniai paremia 
pažangią spaudą bei kitokią 
progresyvlšką veiklą. Kad 
parėmus laikraštį “Lais
vę“, ir šią vasarą planuoja
ma turėti nors vieną išva
žiavimą, greičiausia Olym
pia Parke, Worcestery. To 
miesto aktyvesni žmonės 
tuom apsiėmė pasirūpinti. 
Taip gi būtą gerai, jei Law- 
rencas su Haverhilliu su
rengtą Gedimino klubo par
ke pikniką. Gaila, kad du 
aktivistai, Afemija ir Jonas 
Kuodžiai, išvažiavo ant ilgo 
laiko į Kaliforniją pas duk
terį pasisvečiuoti. Kitos lie
tuviškos kolonijos dėl vi
siems žinomą priežasčią 
susilpnėjo.

* * *
Tutėjome smarką ir aukš

tai mokslo srityje atsiekusį 
svečią iš Lietuvos. Bosto
ne ir jo apylinkėse lankėsi 
Vilniaus universiteto pro
rektorius Jonas Grigonis. 
Norėtume, kad ir kiti atvy
kę iš Lietuvos i JAV bile 
kokiais reikalais užsuktą 
ir į mūsą istorišką Bostono 
miestą.

Kitą įdomią naujiems be
veik nėra. O apie blogumus 
nereikia nei rašyti - visi 
juos patiriame kasdieninia
me gyvenime.

Kaip kitur, taip ir pas 
mus, viskas brangsta, iš 
pensiją pragyventi sunku.

A. K-a

Waterbury, Conn.
Balandžio 28 d. nuo širdies 

smūgio staiga mirė Vincas 
Aleknaviče. Gyveno 87 
Green St.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, sūnus Jono ir Mari
jonos (Paukštis) Aleknavi- 
čią. Atvyko J šią šalį jau
nas būdamas ir išgyveno 
šiame mieste 53 metus.

Buvo narys Lietuvią Pi- 
liečią Politinio Klubo. Jau
nas būdamas dirbo Anacanda 
American Brass Co. Buvo 
išėjęs į pensiją prieš 20 
metą.

Liūdesyje paliko jo sesuo 
Mrs. Tillie Hintz, sesers 
sūnus William Hintz ir 
sesers duktė Mrs. Bertha 
Stanwick. Visi gyvena New 
York mieste.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home ir palaidotas 
savose kapinėse, Waterbury. 
Po laidotuvią visi, palydovai 
buvo užkviesti į Harten 
House Restaurant ir gerai 
pavaišinti.

Buvo laisvas ramaus būdo 
žmogus, nevedęs ir su vi
sais susitaikė. Skaitė “Vil
nį“ ir visada lankydavo 
progresyvią žmonią paren
gimus.

Gili užuojauta jo seserei, 
sesers sūnui ir dukterei 
ir kitiems giminėm ją liūd
noje valandoje. O jūs, Vin
cai, ilsėkis ramiai Ameri
kos žemelėje.

* * *
Gegužės j 9 d. St. Mary’s 

ligoninėje mirė Bronius 
Marcinonis. Gyveno 23 Le- 
venworth Street, Waterbury.

Buvo gimęs Lietuvoje, sūnus 
Vinco ir Onos Marcinonią.

Atvyko į šią salį jaunas 
būdamas su tėvais ir gyveno 
šiame mieste 60 metą. 
Buvo narys Lietuvią Pilie- • 
čią Politinio Klubo ir Lietu
vią Neprigulmingo Politinio 
Klubo. Buvo antro pasauli
nio karo veteranas. Tarna- t
vo Amerikos armijoje.

Dirbo Anacanda American 
Brass Co. Buvo išėjęs f 
pensiją prieš kelis metus.

Paliko liūdesyje 5 puse- 
seres. - Mrs. Walter Uni- 
kas, kuri gyvena Waterbury, 
ir 4 Petrauskaitės, kurios 
gyvena kitur. Viena yra ne
vedus, kitos vedusios.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home. Palaidotas 
gegužės 11 d. Calvary kapi
nėse - ten, kur jo tėvai pa
laidoti.

Laidojimu rūpinosi puse- 
serė Mrs. Walter Unikas 
su vyru. Po laidotuvią visi 
palydovai buvo užkviesti i 
valgyklą ir labai gerai pavai
šinti.

Velionis buvo nevedęs, 
laisvas ir labai gero būdo 
žmogus. Per daug metą 
skaitė “Laisvę“ ir visuo
met ją remdavo finansiškai. 
Priklausė prie L. L. Drau
gijos 28 kp. ir visuomet 
lankydavo jos parengimus. 
Mylėjo skaityti knygas ir 
perskaitęs kitiems duodavo 
skaityti. Aiškindavo, kas 
tose knygos yra parašyta.

Gili užuojauta jo pusese- 
rėms ir kitiems giminėms 
jų liūdnoje valandoje, o 
jums, Broniau, lai būna 
lengva šios šalies žemelė.

* * *
J. Laurynaitis jau du sy

kiu turėjo širdies smūgį. 
Buvo ligoninėje, dabar ran
dasi namie, bet yra sergan
tis ir po daktaro priežiūra. 
Jo žmona irgi serga, turi 
silpną širdį, bet būna na
mie. Jie gyvena 51 Draher 
Street.

V. Karalius, mūsą “Lais
vės“ skaitytojas, gyvena 
Naugatuck, Conn., serga. 
Buvo ligoninėje, dabar ran
dasi namie, bet ką tik gali 
pavaikščioti su lazdele.

Charles Lusas taipgi ser
ga. Sakė, buvo ligoninėje 
kelias dienas, dabar randa
si namie, bet labai skundžia
si su savo sveikata. Kojas 
labai degina ir naktimis ne
gali miegoti.
^Linkiu visiems ligoniams 

greitai pasveikti ir vėl gė
rėtis gyvenimu.

M. SVINKŪNIENE

Binghamton, N.Y.
IS LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Gegužės 7 d. Sokol salė
je įvyko LDS 6 kuopos na
rią susirinkimas. Mažas 
narią skaičius teatsilankė.

Kuopos pirmininkas A. 
Burtas, nei vicepirmininke 
J. Brawn susirinkime neda
lyvavo. Tuo atveju susirin
kimą pravedė A. Maldaikie- 
nė. Skaityti praeito susi
rinkimo protokolas ir finan
sinė atskaita, ir priimti.

Finansą sekretorė Mary 
Lynn pateikė raportą, pažy
mėdama, kad dar vis serga 
A. Knizeklaucius ir Ona 
Wellus. Abudu gydosi na
mie. Kuopos iždininkė He
lena Pagiogalienė gana gra
žiai sustiprėjusi, dalyvavo 
susirinkime ir pateikė ra
portą iš kuopos finansinio 
stovio, pažymėdama, kad 
knygos tvarkoje. Po to sekę 
laišką skaitymas. Sekreto
rė skaito kuopos pirmininko 
A, Burto laišką. Rašo, kad 
jis rezignuoja iš LDS 6 kuo
pos pirmininko vietos. Nau
jo pirmininko rinkimas pa

liktas sekančiam susirinki
mui. Skaito iš Centro laiš
ką Antano Žolyno pašalpos 
reikale. Žolynas užsimalda- 
vo pašalpai lapkričio 10 d. 
1972 metais. Atsimaldavo 
balandžio 24 d. 1973 metais.

Ir kitas iš Centro laiškas 
Jono Strolio pašalpos ir po
mirtines išmokėjimo reika
le. Manoma, kad iki sekan
čio susirinkimo viskas bus 
pilnai sutvarkyta ir paruoš
tas raportas. Gautas- laiš
kas iš Centro naują narią 
prirašymo klausimu.

Visi laiškai tapo priimti.
Buvo pastebėta, kad spau

doje buvo rašyta, jog Jonas 
Strolis mirė balandžio 27 
dieną, turėjo būti balandžio 
25 dieną. Širdingai atsi
prašau už padarytą klaida.

Sekamas LDS 6 kuopos na
rią susirinkimas įvyks bir
želio 4 d., Sokol salėje 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Susirinkime bus 
renkamas būsimas kuopai 
pirmininkas. Visi nariai 
turėkime sau už pareigą da
lyvauti šiame susirinkime.

O. W., KUOPOS SEKR.

Brockton, Mass.
IS ATSIBUVUSIO LLD 6 KP. 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko geg. 6 
dieną pas Ch. Ustupą. Narią 
atsilankė nedaug. Susirinki
mą atidarė Ustupas. Skaity
tas protokolas iš praeito su
sirinkimo ir priimtas.

Išduotas raportas iš atsi
buvusios LLD 7-tos apskri
ties konferencijos. Pasiro
do, kad Worcesteryje su
rengs Olympijos Parke pik
niką liepos 1 dieną. Nutarta 
paimti busą važiavimui į 
pikniką. Taip pat nutarta 
turėti parengimą spaudos 
naudai Ch. Ustupodarže bir
želio 17 dieną. Vieta: 27 
Cleveland Ave.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies“ dalininku suvažiavimą 
su $10. Dar prisidėjo su 
penkinėmis M. Gautauskie- 
nė, F. ir Kaz. Cheraškai ir 
S. Rainardas. Tai viso pa
siusta $25.

Buvo patemyta, kad 
“Laisvės“ korespondenci
joje apie LLD 7-tos apskr. 
konferenciją, kur kalbama 
apie suvažiavimo sveikini
mą, praleistas vardas Al. 
Skirmanto, kuris aukojo $5.

Užbaigus susirinkimą tu
rėjome ir užkandžiu. Drau
gės Rožė Wallen ir Lena 
Smith atnešė grikiu babką. 
Taipgi praeitame kuopos su
sirinkime draugės Anna 
Chesnut ir Anna Vaitekūnas 
buvo atnešusios didelį sūrį. 
Ačiū joms.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks birželio 3 dieną, 
2 vai. po pietą, taip pat pas 
drg. Ch. Ustupą. Būtu gerai, 
kad daugiau nariu*dalyvautą, 
nes turime prisirengti prie 
parengimo, gauti draugu, ku
rie apsiimtą padirbėti.

SEKR. S. RAINARD

LORAIN, Ohio. Jungt. 
Plieno Darbininką unijos lo- 
kalas 1106, atstovaująs 7,- 
000 narią, reikalauja, kad 
Nixonas pasitrauktą iš pre
zidento vietos.

HAVANA, Kuba. Afro- 
Azijos ir Lotyną Amerikos 
liaudies solidarumo organi
zacija pasmerkė Izraelio ag
resija prieš Palestinos liau- 
di,.

TORONTO. Kanados Be
larus Equipment čia atidarė 
komercinį centrą, kuriame 
pardavinės Tarybą Sąjungos 
traktorius ir kitus žemės 
ūkio įrengimus.
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PRANEŠIMAS

Harrison, N.J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association Klubo na
rią susirinkimas įvyks bir
želio (June) 3 d., 2 vai. po 
pietą, 15-17 Ann Street.

GEORGE KAIRIS

Valdžios pareigūnai 
- kyšiu ėmėjai

Washingtonas. Jusiticijos 
departamentas surado, kad 
Meksikos pasienyje Imigra
cijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos daugelis pareigūną 
pasiduoda paperkami.

Jie leidžia įvežti į Jung
tines Valstijas narkotikus, 
nelegaliai įsileidžia imi
grantus, sudaro jiems rei
kalingus dokumentus ir už 
gerus pinigus p ar duodant aip- 
gi užsiima nelegaliu imi
grantą terorizavimu, kad ga
lėtą gauti daugiau kyšią.

Brazilijos vyskupai 
smerkia terorą

Rio de Janeiro. Brazili
jos kataliką vyskupai griež
tai smerkia militarinę dik
tatūrą, kuri vartoja terorą, 
žudynes, kalėjimus kapita
listinės sistemos išlaiky
mui.

Po deklaracija pasirašo 3 
archivyskupai ir 10 vyskupą. 
Jie nurodo, kad valdžia tar
nauja tik 20% žmonią. Bra
zilijoje dabar “turtingieji 
lieka turtingesniais,, skur
džiai puola J dar didesnį 
skurdą“.

KARAKAS. Grobikai nusu
ko Venezuelos lėktuvą į Kubą 
su 32 keleiviais. Grobikai 
reikalavo paleisti iš kalėji
mą 79 politinius kalinius. 
Venezuelos valdžia atsisakė 
tai padaryti. Dabar lėktuvas 
su keleiviais grąžintas J Ka- 
rakas, o grobikai pasiliko 
Kuboje.

BEST GIFTS FOR

RELATIVES IN USSR
MOTORCYCLES, REFRI

GERATORS, WASHING MA
CHINES, TELEVISION 
SETS, CAMERAS, SEWING 
MACHINES, FURNITURE.

Also clothing, fabrics, 
furs, watches and food pro
ducts.

NEW MODELS OF AUTO
MOBILES:

ZHIGULI VAZ-2101 $3,- 
520.00; ZHIGULI VAZ-2102 
(Station Wagon) $3,881.25; 
ZHIGULI VAZ-2103 (New 
Model) $4,036.50; MOSK- 
VITCH 408-IE $3,285.00; 
MOSKVITCH 412-IE $3,- 
570.00; ZA POROZHETS 
ZAZ-968 $2,250.00.

PODAROGIFTS, Inc. is the 
ONLY firm in the US A which 
sends GIFT CERTIFICATES 
through VNESHPOSYLTORG 
without any intermediates, 
banks, etc.

PODAROGIFTS, Inc. is the 
ONLY firm in the USA that 
produces evidence of delive
ry in accordance with its 
agreement with VNESHPO
SYLTORG.

FOR our customers con
venience orders can be 
placed with any of our affi
liates:

Globe Parcel Service, 
Inc., 723 Walnut Street, Phi
ladelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel 
Agency, 1776 Broadway, 
New York, N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express 
Corp., 488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. 10022

or directly with our Main 
Office?

Podarogifts, Inc.
240 FIFTH AVENUE, 

(Between 27 and 28 Sts.) 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Telephone: 212-685-4537
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FAIRVIEW, N. J.

SVEIKINAME
/J

Proga Jurgio Staslukaičio 80-tojo gimtadienio, gegužės 
27 d., linkime jam ilgų, ilgų mėty, geros sveikatos ir 
laimingo gyvenimo.

Žmona - SOPHIA
Sūnus - FRANK
Marti - JANET
Anūkės- TAMMY, KAREN ir ELIZABETH 

Prie šio sveikinimo prisideda ir “Laisvės” kolektyvas. 
Jurgis yra ilgametis “Laisvės” skaitytojas, rėmėjas, vaji- 
ninkas. Dėkojame Jurgio žmonai Sophia už $50 auką 
“Laisvei”, pagerbiant Jurgi.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Prisimenu savo mylimuosius

ANTANA KAZAKEVIČIŲ 
mirė 1940, spalio 17 d.

FRANClSKA KAZOKIENĘ 
mirė 1963, gruodžio 6 d.

ALDONA KAZOKYTE-GRAY 
mirė 1968, sausio 29 d.

LEON P. JONES 
mirė 1969, sausio 23 d.

Niekad jų nepamiršiu.
SUZANNA KAZOKYTĖ-JONES

. < Frackville, Pa.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kapų lankymo dienoje (Memorial Day) su giliu liūdesiu 
širdyje prisimenu savo mirusius tėvelius, brolius, sesutes 
ir visus kitus artimuosius Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje.

MARY F. KVIETKAS 
No. Miami Beach, Fla.

įžymus svečias 
iš Tarybų Lietuvos

Šiuo tarpu Jungtinėse Val
stijose lankosi Tarybų Lie
tuvos Aukštojo Mokslo mi
nistras Henrikas Zabulis, 
įžymusis svečias šios sa
vaitės pradžioje atvyko su 
tarybine moksline delegaci
ja. Pilnos sudėties delega
cijos nežinome. Džiugu, kad 
joje turime toki žymų mūsų 
tautietį.

Tiesiai iš lėktuvo svečiai 
išskrido i Washington^. Iš 
ten vyksiu į Chicagą, o iš 
Chicagos patrauksią net i 
Calif or nl jų.

Pasirodo, kad čia jų lan- 
kysimasis bus labai trum
pas. Gegužės 31 d. jie su
grįš į New Yorką ir čia viso 
labo pabus tiktai trejetų 
dienų. Birželio 3 diena jau 
skris atgal į Tarybų Sujun
gę

Yra galvojama apie su
ruošimų ministrui Zabuliui 
su New Yorko ir apylinkės 
lietuviais susitikimų atei
nantį savaitgalį. Bet su 
svečiu dar nesusiekta, todėl 
negalima užtikrinti, ar jis 
galės iš grupės išsiskirti 
ir su lietuviais susitikti. 
Būtų labai gražu tokį susi
tikimų turėti. Neabejojame, 
kad labai daugelis šios apy
linkės lietuvių labai norėtų 
su įžymiuoju svečiu susitik
ti, pasisveikinti ir susipa
žinti.

RE P.

Susitikimas įvyks
WATERBURY, CONN.

Mirus
BRONIUI MARCINONIUI

1973 m. gegužės 9 d.
Reiškiame gilių užuojautų jo pusserėms ir kitiems jo 

artimiesiems ir giminėms^gyvenantiems čia Amerikoje 
ir? LteJtųvdje,* jų.tuįaoje vaiąndoje. ‘ . ■.

L. L. D. 28 KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI

Einant “Laisvei” į spau
dų sužinojome, kad susitiki
mas su įžymiuoju svečiu 
yra ruošiamas sekmadienį, 
birželio 3 d., Laisvės salė
je. Pradžia 1 vai. Bus pie
tūs. Taipgi girdėjome, kad 
iš Lietuvos atvyksta mūsų 
veikėjo Povilo Ventos sesu
tė. Tikimės, kad ir ji galės 
dalyvauti mūsų popietėje. 
Visi kviečiami.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausių užuojautų jos sesutėms Margaret Cowl, 
Helen Kudirka ir Agnes Jurevičienei ir jų šeimoms.

FRANCES PAKALNIŠKIENE
Chicago, Ill.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.
Reiškiame giliausių užuojautų mūsų mielosios bendra

darbės sesutėms Margaret Cowl, Agnei Jurevičienei 
ir Elenai Kudirkienei; taipgi visiems artimiesiems bei 
draugams.

Liūdime visi.
JOE ir HELEN DOBROW

Jacksonville, Fla.

Miami, Florida
MIRUS *

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Namaloni žinia pasiekė! Jauna, veikli pažangiam judėji
me, ilgametė “Laisvės” darbuotoja Lilija Kavaliauskaite 
amžiani išsiskyrė iš mūsų tarpo. Reiškiame širdingų 
užuojautų velionės sesutėms, “Laisvės” kolektyvui, vi
siems jos giminėms ir draugams.
J. Balčiūnas
J. Vitkus
J. Krupp
M. Cvirkienė
K. Simon
A. Balčiūnienė
M. Valillonienė
F. H. Mankauskai
M. Npvickas
J. M. Kanceriai
M. Karpan
J. Vigan
C. Tamašiunas
M. Friberg ę '
E. Vitartienė

V. M. Bovinas
Švėgždai
L. Crowley
N. Birston
B. Novnk
V. J. Stankus
A. V. Nevins
S. Grublin
J. S. Yurewltcz
W. Mikulėnas
J. U. Daugirdai
I. Jackin

* J/M. Koch
J. M. Paukštaičiai

S. Kanapė
J. Augutienė
J. Stenenson
C. A. Aimontai
F. Sniras
P. Urbonienė
E. Fenenco
S. B. Zavis
P. Kasper
R. M. Chulada
A. Aimont
F. M. Kvietkai
V. Urbans
P. M. Gabrėnai
J. Gudelis

LDS Bowling 
Turnyras puikus

“Didelis ir puikus buvo 
LDS Bowling Turnyras”. 
Taip pareiškė iš turnyro su
grįžus LDS centro sekreto
rė Anne Yakstis.

Turnyras įvyko gegužės 
18, 19 ir 20 dienomis, Mil
waukee, Wis. Jame dalyva
vo 123 to sporto mėgėjai. 
Jų tarpe nemažai buvo jau
nimo.

Turnyro dalyviai pakilu
siu ūpu pasižadėjo darbuo
tis LDS naujų narių įrašy
mo vajuje.

Užbaigus' turnyrų, buvo 
šaunus banketas.

RE P.

Buvo malonu 
sutikti

Draugė Marcelė Jakštienė 
gyvena netoli nuo “Laisvės” 
įstaigos, tai visada ateida
vo | raštinę laikraštį pa
siimti. Bet paskutiniais lai
kais ji nebepasirodydavo. 
Paaiški, kad ši tauri lalsvie- 
tė buvo susirgusi. Bet 
praeitų sekmadienį jau ji 
dalyvavo parengime. Malo
nu buvo jų vėl sutikti.

Marcelė skundžiasi svei
katos sušlubavimu. Dar 
sunku esu vaikštinėti. O 
ypač jau sunku esu laikraštį 
skaityti. Akys nebetarnauja 
kaip reikia.

Nuoširdžiausiai linkiu šiai 
mielai draugei pilnai su- 
sveikti. RE P.

WASHINGTON AS. Gallupo 
apskaičiavimu daugiau kaip 
trečdalis gyventojų dabar 
daug mažiau’ valgo mėsos, 
kurios kainos smarkiai iš
kilo. '

________ LAISVĖ_________

Vilniaus "Tiesoje” 
apie Velionę Liliją
Iš Niujorko mus pasiekė 

skaudi žinia, kad po sunkios 
ligos mirė Lilijana Kava
liauskaitė, pažangaus Ame
rikos lietuvių laikraščio 
“Laisvė” administratorė.

L. Kavaliauskaitė gimė 
pažangių Amerikos lietuvių 
šeimoje. Beveik visų savo 
gyvenimų Amerikoje jos tė
vai buvo susieję su “Lais
ve”, kurios idėjos nuo mažų 
dienų supo Lilijanų, kaip ir 
jos vyresniuosius brolius, 
seseris, skiepydama joje 
proletariato klasės pažiūrų, 
tikėjimų šviesia viso pasau
lio darbo žmonių ateitimi.

Dirbdama “Laisvės” ad
ministracijoje, , L. Kava
liauskaitė ilgus metus tvar
kė laikraščio finansus, pre
numeratų, sprendė įvairius 
organizacinius laikraščio 
klausimus.

Lili j anos Kavaliauskai
tės - kovotojos už pažangių- 
sias šio amžiaus idėjas, ati
davusios daug jėgų ir svei
katos ryšių su gimtuoju Ne
muno kraštu stiprinimui, 
mirtis - skaudus smūgis pa
žangiai viso pasaulio lietu
vių išeivijai ir Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms.

“Tiesa”,
1973 m. geg. 15 d.

Sugrįžo į
Gimtąjį kraštą

Praeitų sekmadienį iš 
New Yorkų į Vilnių išskri
do žymius Tarybų Lietuvos 
veikėjas, filosofas, didžiojo 
Vilniaus Universiteto pro
rektorius Jonas v Grigonis. 
Tai dar tik 44 metų am
žiaus, bet jau labai aukštai 
pąsieKę^mokslininkas., Jis 
čia net tris mėnesius pra
leido studijoms garsiajame 
Yale universitete, New 
Haven, Conn. Taįp gi, žino
ma, ta proga aplankė keletu 
mūsų šalies miestų bei vie
tovių. Sakėsi susitikęs ir 
susipažinęs su visa eile lie
tuvių profesionalų. Visi jie, 
aišku, įdomaujasi nūdiene 
Lietuva ir jos moksliniais 
darbuotojais bei jų pasieki
mais.

Malonu buvo su prorekto
riumi susitikti ir nors trum
pai pasikalbėti. O kalbėtis 
apie kų yra. Pav,, jis sakė, 
kad Vilniaus Universitete 
yra jo pastangomis organi
zuojami lietuvių kalbos va
sariniai kursai, kuriais 
galės labai prieinamai pasi
naudoti užsienio lietuviai 
profesionalai. Teiravausi, 
kaip į tai žiūri tie, su ku
riais jam teko sueiti į kon
taktų. Mokslininkas atsakė, 
kad daugelis jų išreiškė di
delį susidomėjimų ir girdi, 
galimas daiktas, kad kai ku
rie jų šia nepaprasta proga 
pasinaudos. Kursai tęsis 
šešias savaites.

Filosofas ir veikėjas Jo
nas Grigonis paliko manyje 
labai gražų draugiškų įspū
dį. Palinkėjau jam laimin
gos kelionės atgal į savo 
tėvynę ir prašiau nuo visų 
laisviečių perduoti Lietuvos 
darbuotojams nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėji
mus sėkmės ju, visose gar
bingose pastangose siekti 
naujų laimėjimų.

RE P.

LORDSTOWN, Ohio.
Jungt. Automobilių Darbi
ninkų unijos lokalas 1112 nu
tarė paskelbti streikų Gene
ral Motors fabrike, kur dir
ba 8,500 darbininkų. Kovoja 
prieš nepakenčiamų skubu
mų ir kitas sunkias darbo 
sąlygas.

5-tas puslapis

Apie filmų 
popietę
Praėjusį sekmadienį 

Laisvės salėje turėjome 
įdomią iš Lietuvos filmų po
pietę. Tik gaila, kad publi
kos nedaug susirinko. Smar
kiai pakenkė lietingas oras. 
Pradėjo lynoti kaip tuo lai
ku, kai žmonėms reikėjo 
įvykti į parengimą.

Turėjome tris filminin- 
kus: Joną Grybą, Joną Mi
kailą ir Salomėją Narkeliū- 
naitę. Visi jie savo parei
gas atliko gerai, rūpestingai.

Ką reikėtų pasakyti apie 
jų parodytus filmus?

Pradėjo J. Grybas. Jis 
parodė keturis kronikinius 
filmus. Man geriausia pa
tiko nematyti filmai apie ko
lūkių kūrimosi pradžią, ku
riame parodomas žemės 
ūkio technikos atsilikimas, 
ir paskui nušviečiama pada
ryta milžiniška pažanga, ir 
apie pramonės kilimą bei 
Kauno elektrinės gimimą. 
Kiti filmai liečia susirinki
mus, sportinius veiksmus, 
demonstracijas. Filmų pa
rodymas išėjo labai gerai. 
Gal tik reikėjo pačiam Jonui 
duoti kai kuriose vietose pri
dedamų paaiškinimų.

Antruoju rodytoju buvo Jo
nas Mikaila su savo paties 
susuktu filmu pernai lan
kantis Lietuvoje. Nesu ma
tęs gražesnės fotografijos 
bei gražesnių sukurtų vaiz
dų. Tai tikrai, man atrodo, 
meistriškai Jono atliktas 
darbas. Jį tenka nuošir
džiausiai pasveikinti. Deja, 
jo filmas reikalingas didelio 
redagavimo. Labai daug pa
kartojimų, labai lėta filmo 
eiga, atsibosta į tą patį 
vaizdą per ilgai žiūrėti. Bū
tinai reikėtų sutrumpinti. 
Tada jis būtų vienas iš pačių 
geriausių. Labai patariau jį 
su šiuo filmu pasikviesti į 
kitas kolonijas. Neapsirik
sime, nenusivilte. Jonas į jį 
yra įdėjęs labai daug 
kruopštaus darbo ir lėšų.

Paskui savo suktą filmą 
parodė S. Narkeliūnaitė. Jos 
filmas visiškai trumputis, 
tik šešeto ar septyneto mi
nučių. Jame pavaizduojamas 
su poetu Vaciu Reimeriu su
sitikimas Vienybės įstaigoje 
ir jam Laisvės salėje su
ruoštos išleistuvės. Salo
mėja skundėsi, kad jai iš
leistuves filmuojant, salė 
buvo per daug apšviesta, tai 
filmas neišėjo taip gerai, 
kaip turėjo išeiti. Bet mums 
filmas patiko.

Popietę .baigėme su py
ragu ir kavute.

Filmų rodymą suruošė 
LLD II apskritis.

STEBĖTOJAS

PADĖKA
Gerbiamieji Draugai,

Veličkų šeima nuošir
džiausiai dėkoja visiems 
jums už atvirutes, laiškus 
ir linkėjimus Alexui (Alek
sandrui) pasveikti. Dabar jis 
randasi namie, stiprėja, ir 
sugrįš į ligoninę birželio 
mėnesio pabaigoje operaci
jos ant akies pašalinimui 
kataraktos. Mes tikimės, 
kad kai jis galės geriau aki
mis matyti, galės priprasti 
vaikštinėti dirbtina koja.

Jūsų prisiminimas jo šiuo 
labai sunkiu ir nelinksmu 
jam laiku pridavė jam drą
sos kovoti su ligomis.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems,

ALEX ir JESSE VELIČKAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Labai liūdna netekus mylimu tėvelių -uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

ZOFIJA BANYTft-ZMITRIENft VIKTORIJA ZMITRAITR- 
MHXKR

MAMYTĖ —ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ. mirė vasario 18. 1910 m.
TĖVELIS —AUGUSTINAS ZMITRA, mirė ruRpiūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ —VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16. 1965m,

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kailinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus 
kasdien prisimename su liūdesiu širdyse.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė
Vladas Keršulis.

Brooklyn, N. Y.

MIAMI, FLA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 75 kuopos Mirusių Narių.
Per kelioliką metų mirtis išskyrė iš mūsų tar

po. didelį skaičių mūsų kuopos darbščiųjų narių. 
Šie skaudūs įvykiai nebus pamiršti kol ši kuopa 
gyvuos. Visuomet juos prisiminsime.

Lai būna jiems amžina ramybė šios šalies že
mėje.

LLD 75 kuopos valdyba ir nariai

SAN FRANCISCO, CALIF.

Pagerbimas mirusiųjų
Su gailesčiu prisimename mūsų kuopos miru

sius narius, katrie kol gyvi buvo, darbavosi dėl 
geresnio rytojaus.

Ilsėkite ramiai. Mes Jūs nepamiršime.
— LLD 153 kuopos valdyba 

ir nariai

SAN FRANCISCO, CALIF.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šioje mirusiųjų atminimo dienoje, su skaudan
čia širdžia liūdžiu prisiminus mano šeimos narius: 
tėvelius, vyrą, dukrelę, brolį ir sesutes.

Brangieji, aš jūsų nepamiršiu kol gyva būsiu, 
lieku liūdinti,

VALĖ SUTKIENĖ

Lietuvių Socialis Klubas

ROCHESTER, N. Y. Va
sarų pasilieka uždaryti trys 
svarbiausi maudymosi plia
žai dėl Ontario ežero po- 
liucijos ’ (vandens užterši
mo).

MIAMI, FLORIDA

Šių gegužės 30-tą - mirusiųjų pagarbos dieną, su šird
gėla prisimename per 
mus narius.

dešimtmeti mirusius neužmiršta c

Kazimieras Nobas 
Antanas Metelionis 
Edith Aimont 
Antanas Balzar 
Olga Bechis 
Julius Kalvaitis 
Jas. Vaitkus 
Jas. ir Veronika Zuperko 
J. Barišauskas 
Anna Jasmont 
Frank Kvedaras 
Kaži Viešys 
Jas. Gregril 
Longin Baronas 
Antanas Ochman 
Jas. Wasilius 
Stanley Me is on 
Jos. Miller 
Marie R. Zavis 
Josephine Burba 
Adelė Suvak 
John Žekonis 
Peter Skeberdis 
Antanas Kairis 
Ant. Navarauskas 
Ant. Makulis 
Wm. ir Dorothy Esulis 
Agnes Litvinenė 
Anna Sidaras 
Hattie Martin 
Chas. Savickas

Frank Zonis 
Jonas Benekaitis 
Antanas Zavish 
Geo. Mikitas 
Anna Krajevska 
Mary Zlatkienė 
Joe. Degutis 
Simon Klimas 
Povilas Baltrėnas 
Jean Vigan 
Martin Kazen 
Geo. Bendor 
Viola Hagerty 
Kaz. Delansky 
Antanas Matuz 
Kathrin Stokus 
Justinas Stankus 
Albinas Shmagoris 
George Danis 
Kazimeras Kriaūčunas 
J. Johns 
J. Birštonas 
Amelija Lack 
Paul Missell
Joseph Swart (
James Novak 
Mary Clee 
Beatrice Alexander 
Toseph Šimkus 
viike Dobransky
Hex. (Walley) Valilionis

L. S. K. valdyba
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H. FEIFERIENE

NETEKUS LILIJOS 
KAVALIAUSKAITĖS

Po skaudžios ir ilgos li
gos, išgulėjusi keturiose li
goninėse virš šešis mėne
sius, gegužės 12 dieną, 8:30 
vai. vakaro, mirė įžymi pa
žangiąją lletuvią veikėja, 
“Laisvės” administratorė 
Lilija Kavaliauskaitė. Jos 
kūnas buvo pašarvotas gra
žioje “Haven Hill” šerme
ninėje, tarp daugelio gėlių ir 
rūtą, ne tik nuo artimąją 
Lilijos draugą, bet ir nuo 
kitataučią bičiulią.

Šermeninėje gėdulo vaka
rą (geg. 15 d.) pravedė LLD 
Centro sekretorė ir dabarti
nė “Laisvės” administrato
rė Ieva Mizarienė, kuri ilgai 
dirbo kartu su Lilija Kava
liauskaite “Laisvėje” ir 
kartu veikė organizacijose.

Kadangi Lilija per ilgą 
laiką dainavo Aido chore ir 
vaidino daugelyje choro per
statytą operečią, tad Aido 
choras, išreikšdamas jai pa
garbą, sudainavo “Ko liūdi 
berželi”. Aido pirmininkas 
Jonas Grybas pakalbėjo apie 
velionės bendradarbiavimą 
chore, o aidietė Nastė Buk- 
nienė jautriai paskaitė poe
to Stasio Jasilionio eilėraš
ti “Atminimas”, c

Ieva Mizarienė atsikreipė 
angliškai į susirinkusius Li
lijos gimines ir draugus, gi
musius Amerikoje. Tarti 
žodį ji pakvietė Lilijos duk
terėčią iš St. Petersburg, 
Florida, Olgą Jurevičiūtę- 
Abeles ir Jean Shikshnis iš 
Woodhaven, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei bei ją šeimoms 
ir visiems velionės artimiesiems ir draugams

JONAS BARKUS 
Brooklyn, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnei Jurevičienei ir Helen Kudirkienei; taipgi visiems 
kitiems artimiesiems bei draugams.

M. SIMONAVlClUS-SIMON 
Brooklyn, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret 
Cowl, Agnei Jurevičienei ir Helen Kudirkienei; taipgi 
visiems kitiems artimiesiems bei draugams.

PRANAS ir NASTE BUKNIAI
Brooklyn, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.

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

Liūdime visi.
JUOZAS WEISS 
Brooklyn, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Nuo “Laisvės” direktorių 
tarybos kalbėjo pirm. Povi
las Venta, o nuo buvusiojo 
ilgamečio “Laisvės” admi
nistratoriaus Prano Buknio, 
kuris jau kelinti metai serga, 
kalbėjo jo žmona Nastė, iš
reikšdama mielojo Prano 
atsisveikinimo žodį.

Nuo “Vienybes” kalbėjo 
redaktorius Jonas Valaitis, 
reiškė užuojautą nuo leidė
jos Valės Tysliavienės, ne
tekus mielosios Lilijos.

Taip pat jaudinančią kalbą 
pasakė Lietuvių Namo Ben
drovės komiteto pirmininkas 
Walteris Keršulis.

Pabaigoje kalbėjo Lilijos 
sesutė Margareta Cowl, kuri 
lankė Liliją ligoninėje kiek
vieną dieną, nunešdama jai 
namuose pagaminto maisto 
ir kitą reikmenų, ir kuo tik 
galimai jai padėdama.

Margareta pasakojo apie 
Lilijos sunkius pergyveni
mus ligoninėse. Jos kūnas 
buvo suparalyžiuotas, tačiau 
sąmonė buvo normali. Ji 
sunkiai pergyveno atsiskyri
mą nuo draugų. Visuomet 
teiravosi apie “Laisvės” 
reikalus, apie Aido chorą ir 
Moterų klubo veiklą.

Pabaigoje, Margaret Cowl 
perskaitė užuojautos tele
gramas iš Tarybų Lietuvos 
nuo “Tiesos” redakcijos ko
lektyvo ir redaktoriaus Al
berto Laurinčiuko, Felikso 
Strumilos, Lietuvos Kultū
rinių Ryšių su Užsienio lie
tuviais komiteto, Lietuvos 
Kultūros Draugystės su Už
sienio Šalimis Komiteto, 
Lietuvos Užsienio Reikalų 
ministro pavaduotojo Vytau
to Zenkevičiaus ir užuojau
tos laišką nuo “Moscow” 
News” korespondento prie 
Jungtinių Tautų Apolinaro 
Sinkevičiaus ir jo žmonos 
Zinaidos. Būnant ligoninėje, 
Lilija gavus apie 600 užuo
jautos atvirukų.

ATSISVEIKINIMAS

Gegužės 16 dieną buvo Li
lijos Kavaliauskaitės 63- 
čiasis gimtadienis. Tyliai 
šermeninėje girdisi Čiur
lionio simfonija “Jūra”. . o 
Liūdna matant Liliją kars
te. . . Visi susirinkusieji 
pergyvena tą skaudų mo
mentą. . .

Atsisveikinime suvelione, 
Ieva Mizarienė pakvietė Li
lijos brolienę Irma Belte 
išsireikšti žodžiu, kitu. 
Kalbėjo advokatas David 
Freedman ir Lilijos dukte
rėčia Edith Welton. Nuo 
Amerikos pažangiųjų, kal
bėjo žymus kovotojas už 
taikos stiprinimą tautų tar
pe - Arnold Johnson.

Paskutinį ■ atsisveikinimo 
žodį tarė “Laisvės” redak
torius Antanas Bimba:

“Sunku kalbėti prie bet ku
rio žmogaus karsto”, sakė 
jis, “bet prie Lilijos kars
to, dar sunkiau. . .” Jis 
prisiminė kartu su Lilija 
Kavaliauskaite praleistus 40 
metų darbo laikus “Laisvė
je”. Pabrėžė Lilijos jos 
įsitikinimus ir atsidavimą 
pažangioje veikloje ir 
“Laisvės” administracijo
je. Ji paaukojo savo jėgas 
ir sveikatą del pažangiosios 
spaudos ir veiklos. Niekas 
taip nepasiges Lilijos, kaip 
laisviečiai.

Palydėjome mieląją Liliją 
Kavaliauskaitę j “Fresh 
Pond Crematory”, kur jos 
kūnas buvo sudegintas. O 
Helen Kudirkienė, Lilijos 
sesutė, nuveš pelenus i Lin
den, New Jersey, kur jie 
bus palaidoti, prie artimųjų 
šeimos narių.

APIE LILIJA 
KAVALIAUSKAITĘ

Lilija Kavaliauskaitė gimė 
Brooklyn, N. Y., Williams
burg rajone, kuris anais lai
kais buvo labai tirštai lie
tuviais apgyventas. Visa 
Kavaliauskų šeima patyrė 
sunkią darbo žmogaus dalią. 
Jie skaitydavo “Laisvėje” 
aprašymus apie darbininko 
gyvenimą ir kovas už geres
nę ateitį, įgavo progresyvi
nį supratimą. Lilija, gi, 
būdama jauniausia, užaugo 
jau “Laisvės” Įtakoje. 
Taigi, jau pačioje jaunystė
je Lilija susijo su pažan
giuoju judėjimu.

Pirmiausia Lilija mokėsi 
lietuvių kalbos “Ateities 
žiedo” mokyklėlėje. Būda
ma 12 metų, pradėjo dai
nuoti Aido chore. Vienu 
tarpu dainavo Maspeth Ly
ros chore. Turėdama gerą 
balsą ir talentą, Lilija dai
nuodavo solo operetėse. Ją 
kviesdavo dainuoti Sietyno 
choras Newark, New Jersey. 
Dažnai dainuodavo ameri
kiečių organizacijų paren
gimuose. Su dainų maršrū- 
tais Lilija keliavo po kitus 
miestus, kur tik buvo pa
žangiųjų lietuvių kolonijos.

Lilija gražiai vartojo lie
tuvių kalbą ir buvo talentin
ga menininkė. Liaudies Tea
tre ji yra suvaidinus daugelį 
vaidmenų įvairiuose veika
luose. Ji mokėjo perduoti 
personažo charakterį.

Lilija Kavaliauskaitė buvo 
tikra darbininkų klasės du
kra. Ji priklausė organiza
cijose: LLD, LDS I-mos 
kuopos valdyboje, New Yor- 
ko Moterų Klubo valdyboje, 
dainavo ilgą laiką Aido cho
re, vaidino Liaudies Teatre, 
daug darbavosi Lietuvos Šel
pimo Komitete, atlikdama 
įvairius rašto darbus.

Paskutiniu metu ant Lili-

Vyks į Lietuvą

Gegužės 30 d., trečiadie
nį, 8:25 vai. vakare “Lais
vės” administratorė Ieva 
Mizarienė išskrenda į Lie
tuvą, kur ji mano pabūti apie 
mėnesį laiko. Ji išskris iš 
Kennedy aerodromo Finnair 
linija, flight 104, į Leningra
dą, o iš ten į Lietuvą. Lie
tuvoje bus birželio 1 d.

Ieva prašo priminti 
“Laisvės” skaitytojams ir 
Literatūros Draugijos na
riams, kad jie jai atleistų, 
jeigu per tūlą laiką negautų 
greito atsakymo į kai ku
riuos jų laiškus. Ji sugrį
žusi bandys kuogreičiausiai 
sutvarkyti visus abiejų 
įstaigų reikalus.

Linkime d. Mizarienei 
gero vėjo, ir gero poilsio 
Lietuvoje.

RE P.

W. Keršulis 
operuotas

Antradienį, gegužės 22 d. 
Walteris Keršulis pasidavė 
į ligoninę, kur jam bus da
roma operacija ant akies 
(katarakta). Jeigu viskas 
pavyks gerai, daktarai sako, 
Walteris galės grįžti į na
mus už savaitės, bet lanky
tojų ligoninė nepataria.

Linkime mūsų “Laisvės” 
iždininkui, Namo Bendrovės 
pirmininkui Walterui greit 
susveikti.

IEVA

Sugrįžo 
pasitenkinę

Praėjusį sekmadienį į 
hartfordiečių parengimą 
buvo nuvykę ir mūsiškiai 
Nelė ir Povilas Ventai. Jie 
sugrįžo laimingai ir paren
gimu pilnai pasitenkinę. 
Laisvės Choro koncertas su 
pietumis buvęs sėkmingas. 
Choro svetainė buvus pilna 
gražios publikos. Povilas 
dar gi ir “Laisvei” parve
žė keletą desėtkų dolerių 
dovanų.

Žinoma, apie viską pla
čiau parašys patys hartfor- 
diečiai.

Pramogy Kalendorius

BIRŽELIO 10 DIENĄ

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

KP. VALDYBA

RUGPIOCIO 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.

Teisme laimėjo
Camden, N. J. Prisieku

sieji teisėjai paskelbė, kad 
1971 m. areštuotų 17 karo 
priešų yra nekalti.

Jie buvo areštuoti naikinti 
drafto sąrašus federalinėje 
raštinėje. Jie prisipažino 
tai darę tikslu, kad jaunuo
liai nebūtų šaukiami į mili- 
tarlnę tarnybą ir karą Viet
name.

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei bei ją šeimoms 
ir visiems velionės artimiesiems ir draugams.

P. E. Siauriai
J. Stasiukaitis
A. N. lešmontai
V. Becker
A. Cibulsky
E. Danilevičienė
A. Quater
E. J. Sikšnls
A. W. Baltrušaičiai 
Dr. A. M. Petrikai
W. B. Keršuliai
J. J. Lazauskai
K. Radzik
J. V. Gašlūnai
J. M. Nevlnskai
E. A. Jeskevičiūtės
J. Šimkienė
M. Sukaitienė
M. Kreivėnienė
B. Breądy
B. N. Skubllskai
H. Morris

M. Stukienė
J. L. Bikulčiai 
F. Stočkienė
U. Bagdonienė 
A. Cernevičienė
O. V. Čepuliai
O. Kazlauskienė 
Juozapaičiai
F. Varaška
P. N. Ventai 
J. Siurba
F. V. Budrioniai 
J. A. Babarskai 
J. U. Bernotai
G. E. Kudirkai 
M. Tamelienė 
G. Diržuvaitis 
O. Dobilienė 
M. Yakštienė
A. Skučas
J. K. Rušinskai 
J. Waresonas

A. Adams
F. A. Lupsevičiai 
Mildred Stensler
V. Prankaitienė 
A. Višniauskienė
E. Lavrinkus 
R. H. Feiferiai
J. J. Pluščiauskai 
J. A. Katinas
W. A. Malin 
J. Grybas
O. Repsevičiūtė 
M. E. Liepai 
A. Rainienė 
A. Yakstis 
V. Sibeikienė 
A. Varnienė 
J. Anskienė 
A. Zaidatienė 
R. Remish
F. Maželienė 
V. Yonauskas

jos pečių gulėjo visas “Lais
vės” administracinis dar
bas bei knygų vedimas. Ji 
dažnai parašydavo į spaudą 
žinutes apie lietuvius. Pa
laikė ryšius asmeniškai ir 
laiškais su “Laisvės” skai
tytojais. Ji niekuomet neat
sisakė ištiesti pagalbos ran
ka, c

Netekome Lilijos Kava
liauskaitės, bet jos amžina' 
atmintis ir pagarba pasilie
ka su mumis. Lai šis poe
tės Salomėjos Nėries eilė
raštis būna paskirtas mūsų 
Lilija Kavaliauskaitei. . .

KAI NUMIRSIU

Kai numirsiu, ^tik nekaskit, 
Tik nevežkit į kapus,- 
į skaisčias liepsnas

įmeskit,-
Tegu laužas karstu bus!

Tegu kyla juodi dūmai
Dangaus skliautais

mėlynais,-
Ir bejausmis mano kūnas 
Tepavirsta pelenais!

Dulkes tas paleiski! vėjam, 
Laisvės paukščiam,

ant sparnų,- 
Tegu neša, tegu sėja 
Dainą mano pelenų!

Atsisveikinant amžinai. . . Gegužės 17 d. laidotuvių koplyčioje “Laisvės” 
darbuotojai, giminės ir gausūs draugai atsisveikino su Lilija Kavaliauskaite. “Aido” 
choras, kuriame Lilija ilgus metus dalyvavo, vadovaujamas Mildred Stensler, jos
atminimui sugiedojo keletą giesmių. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Proga Prisiminimo Dienos (Memorial Day) norime 
pagerbti mūsų kuopos mirusius narius, kurie gyvi būdami
pagelbėjo kuopai gyvuoti.

Amžina atmintis jiems.
L. L. D. 185 KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI, 

Ozone Park, N. Y.

Prisimename
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. 
Štai jos,išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

Margareta Alvinienė
Helen Andriks
Carol Baretela
S. Bidermanienė
Mary Brown
Stefanija Cedronienė
M. Ciberkienė
Katrė Deikus
Anna Deps
Ona Dobinienė
Aldona Gray-Kazokytė
O. Janušienė
Magdalena Juškienė
Adelė Kalakauskienė
Lilija Kavaliauskaitė
Pranciška Kazokienė
Magdalena Kuncienė
Marė Kalvaitienė
Kostancija Karlonienė
Lucy Klimienė
Marė Krunglienė
Ona Laukaitienė
Rožė Laukaitienė
Irena Levanienė
Veronika Lisajienė
Ieva Menkeliūnienė
May Merk

€

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.
NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

R. Merkienė 
Mary Mikalauskienė 
Albina Mikalaus 
Izabelė Misiūnienė 
Viktorija Millerienė- 

Zmitraitė 
Marė Nečiunskienė 
Ona. Papienė
Elzbieta Paškauskienė 
Sofija Petkienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Stefanija Sasna 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
Ona Svagždienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Virbickienė 
Klem. Yenkeliūnienė 
Antanina Zdažinskienė 
Bronė Žilinskienė




